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كلمة ال�سيد الوزير

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

الوزارة.
 املقاالت اليت ترد إىل اجمللة الترد إىل أصحاهبا 

سواء نشرت أم مل تنشر.

جملة تربوية ثقافية قومية ف�سلية
ت�سدرها وزارة الرتبية 

يف اجلمهورية العربية ال�سورية
 ال�سنة ال�سابعة وال�ستون 

 العددان 452 ـ 453 ربيع و�سيف 2014
الف�سالن )2-1( 2014

تاأ�س�ست عام 1948

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

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

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

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

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

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

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

فنية.
- ترجو اجمللة من كّتاهبا ارسال مقاالهتم أو حبوثهم 

منضدة على احلاسوب ومراجعتها من قبل الكاتب.

حيدد االشــراك الســنوي يف اجلمهورية 
العربية السورية على النحو اآلتي:

احلكومية  واملؤسسات  للوزارات  سورية  لرية   350
واملنظمات الشعبية والنقابية.
240 لرية سورية للمدارس.

120 لرية سورية للمعلمني واألفراد.
30 لرية سورية للنسخة الواحدة للمعلمني واألفراد.

25 دوالر يف الوطن العربي ،تضاف إليها أجور الربيد.
أجور  إليها  تضاف  العربي،  الوطن  خارج  دوالر   30

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

حماسب اجمللة هبذا التحويل بعد إمتامه.

اللعب ودوره التربوي
األمن الثقافي

 العربي ومتطلباته

مهارة التحدث ودورها 
في التواصل اللغوي حوار لم ينشر مع المؤرخ الراحل

 د. شاكر مصطفى

الجراثيم كائنات حية 
مثالية التطور

جملـــة

ذات الرداء األبيض للفنان نعيم اسماعيل
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أسباب خروج المرأة للعمل ودوافعه
اكتشاف جديد عن مثلث برمودا

تخصيب اليورانيوم والنشاط اإلشعاعي
ملف حول أدب األطفال
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- ا�ستخدام اأ�سا�سيات اللغة العربية ال�سليمة                                                       ) د. �سوقي املعري(
- اإعداد الختبارات التح�سيلية يف �سوء املناهج اجلديدة                              )د.عمر اأبو عون(
- املنطلقات املعا�سرة ملناهج الرتبية البدنية                                                  )د عماد املن�سور(
-  مهارة التحدث ودورها يف التوا�سل اللغوي                                           )د. مي�ساء اأبو �سنب(
- العوامل املوؤثرة يف عملية تعلم الأطفال القراءة                                                 )حممود بكار(

- الأمن الثقايف  العربي ومتطلباته                                                                      ) د. ملكة اأبي�س(
-  و�سائل الإعالم العربية وجهــاً لوجه اأمام النظرية النقدية                         ) ب�سار رافع دريب(
- الن�سبة الذهبية للجمال والإبداع                                                                         )م.طارق حامد(

- اأهمية اللعب يف حياة الطفل وفوائده                                                              ) عبد ال�سميع ح�سني(
-  األعاب الأطفال واأهميتها يف الرتبية املعا�سرة                                   )عدنان م�سطفى العلي(
- اإر�ساد الأطفال باللعب                                                                                      ) عفاف لطف اهلل(

      

- البكائيات يف �سعر ممدوح فاخوري                                                            ) عبد اللطيف الأرناوؤوط(
-  قراءة يف رواية »حمال« ليو�سف زيدان                                                       )د. عادل فريجات(

- احرتاق امراأة                                      ق�سة ق�سرية                                             ) فتاة هوا�س(
-  ت�سميم                                                 ق�سة ق�سرية                                            )ريا�س طربة(

- اجلراثيم كائنات حية مثالية التطور                                                     )ترجمة: حممد الدنيا(
-  الأخالق البيئية وحماة البيئة                                                          )خالد عارف حاج عثمان(
- و�سائط النقل امل�ستقبلية                                                                                )م. فايز فوق العادة(

- حوار مل ين�سر مع املوؤرخ الراحل د. �ساكر م�سطفى                                       )حممد مروان مراد(

- العامل البيئي العربي ال�سوري د.عادل عو�س حامل لقب بطل الأر�س              

- الثقافة ودورها يف ت�سكيل الوعي                                                                       ) د. جميدة بدور(
- اأ�سماء الأنهار الأوربية ومايقابلها يف املدلولت العربية                               )عبد الرحمن غنيم(
- نهلة احلم�سي املربية والباحثة                                                                 )اأحمد �سعيد هوا�س(
- لوحات الفنان ن�ساأت الزعبي                                                                                 )اإميان الزير(
- عالقات ال�ساحل ال�سوري بح�سارات �سرق املتو�سط                                   )د. ب�سام جامو�س(
- اأخبار تربوية                                                                                                     )املكتب ال�سحفي(
- من ذاكرة املجلة )ثريا العمري( �ساد�س رئي�س حترير ملجلة املعلم العربي              ) املجلة(
- ذاكرة املكان )�ساحة املرجة(                                                                             )ن�سال �سرابي(
- اآخر الكلمات                                                                                                              )رائد حامد(
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يف حارة بساتني العاصي من قرية النعريية غربي أنطاكية عام 1921 كانت شهقة احلياة 
األوىل ، ودفقة النور املدفأ بشمس اللواء السليب تداعب املقلتني ، ويف دمشق كانت خفقة القلب 
األخرية . وبني الشهقة واخلفقة عاش سليمان العيسى اهلمّ واحللم، همّ أمة تنوشها ضواري 
العاديات يف كّل مكان وعلى مرّ األزمان، وحلم األباة بأمة عربيّة واحدة موحّدة من احمليط إىل 

اخلليج . 
حتت شجرة التوت اليت تظلِّل باحة الدار كان الشيخ أمحد العيسى يزّق ابنه املعرفَة والشعر 
وآياتِ الذكر احلكيم كما تزق العصافري فراخها ، وال أدري ما إذا كان الشيخ يتوقع أنّ وليده 
سيصبح شاعر اهلمّ واحللم، شاعرَ الطفولة، وشاعر البعث العربي ، وحتت تلك الشجرة كان 
الشاعر على موعد مع جرٍح تقامسه أبناءُ اللواء السليب بنصِل غدٍر تواطأ على إنفاذِه يف جسد 

سورية الفرنسيون وسالطني احلريم ، وصرختَ من وجع اجلرح :
       » اكتبوا عنّي بأّني كنت طفالً عربياً

         مأل الدنيا صراخاً 
         حني جزّوا رأس أمّه 

         سلخوه عنوة عن صدر أمّه« 
ويربد وجع اجلرح قليالً ، ويصحو الوجع العميق واهلمّ فتقول: » ويُقتطع اللواء مسقط رأسنا 
األخضر من جسد سورية  عام 1939، ونُشرد حنن الصغار حتت كّل كوكب ، حنمل هويتنا 

العربية ، ونواجه قدرنا أيّاً كان الثمن« .
ويصبح اللواء جرحاً وحلماً ودونه ثوارٌ بني اليفاعة والشباب، فمنهم من استشهد ومنهم من 

سعى وما بدّلوا تبديالً . 
وتكرب  احللم  ويكرب  اللواء  ويكرب  الوطن،  حنايا  قلب يف  عن  يبحث  دماً  اللواء  أبناء  ويتناثر 

القضية، وتتطاول قامة شاعر العروبة يف نفس سليمان العيسى ، فيقول :
» ومنذ ذلك احلني فتحت عيين على حلم عربي كان حمور حياتي وشعري، وبقيت مصرّاً 

�سليمان العي�سى
شاعر العروبة والبعث*

الدكتور هزوان الوز

* مبناسبة الذكرى السنوية األوىل لوفاة الشاعر 8/9/ 2014.
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على هذا احللم الذي دارت  حوله حياتي وشعري«. 
الطفل الذي رأى نفسه يُقتلع من حتت شجرة التوت اليت كان يكتب حتتها أوىل قصائده 
لتعيش  أبنائه،  بأجساد  تربة األرض  يعجن  ابنَ وطٍن جمروٍح يف مشاله وجنوبه، وطٍن  أصبح 
بنبض قلوهبم ويتنفسوا برئتها، هل كنت يا شاعر البعث على عهد مع حممود درويش لرتحال 
عن الدنيا بتاريخ واحد؟ أنت ابن أرض سُلخت، ومحل أبناؤها هويتهم ليواجهوا قدرهم، وهو 

ابن أرض اغتُصبت، فحمل إخوته الصغار حجراً ليواجهوا قدرهم .
آمنتَ بأن قدرنا، حنن أبناءَ األرِض اليت نشرت األجبدية واحتضنت ثقافة اهلل وختلّقت هبا، 
أن نواجه أبناء الشياطني ممن ملّا تصلهم ثقافة اهلل وملّا يتخلقوا هبا ، آمنتَ باحلرية والرسالة 
اخلالدة، وحلمتَ بالوحدة العربية ورايتها حاميًة لك وألطفالك وأطفال العرب ، وضامنًة بقاءَهم 

ووجودَهم املهددَ يف كل حلظة .
العربية بني  الوحدة  مع كّل بعث عربي، فعندما حتققت  البعث ، كنت تُبعث حيّاً  ياشاعر 

مصر وسورية أعلنتَ:
منذ يومني قد وُجدْتُ ، فعمري             يومَ أعلنتِ مولدي اليعربيا 

 ورأيتَ عبد الناصر نبيّاً أمسر جيدد الدنيا 
محلتَ العربَ والعروبة يف القلب منذ أوّل يوم غادرت فيه اللواءَ مع رفاق الدرب واحللم، 
مع الرفاق الذين تقامست معهم أياماً من احلياة وعمراً من النضال يف غرفة من حي السبكي 

بدمشق، مع أستاذ اجليل زكي األرسوزي.
وقد تكون وّفيت األستاذ حّقه يف قولك عنه :

اجليل سَلْهُ   .....    إنه صيحٌة        أطلْقتَها أنت ....... فكانَ اجلوابْ 
والبعثُ ... سليْن .... إنه خفقٌة       عنك استفاَقتْ يف دماءِ الشبابْ

ويف تلك الغرفة كان احللم يكرب ويكرب، واإلميان بالعمل يقوى ويزداد صالبة ، لقد كانت تلك 
الغرفة أشبه مبفاعل عربي ثوري وقودُه الوحدة واحلرية واالشرتاكية .

وهدفه ومبتغاه:     أمة عربية واحدة        ذات رسالة خالدة 
أرُضه  بأن سوريَة  رؤاه  و ترتسخ  ورسالتها،  ومعناها  العربية  باألمة  الشاعِر  إميانُ  ويزدادُ 

والعراَق أرضه وصنعاءَ كذلك، وبالدَ العَرَِب كلَّها بالدُه وبالدُ كلِّ عربي ، ورسالتَها ساميٌة 
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لألبّد، وكان قلب الشاعر يفيض تيهاً وعزاً كلّما تذّكر أن شهيد البعث عدنان املالكي عندما 
صافحه أنشد :

أمُة العُرِب لنْ متوتَ وإّني              أحتدّاَك بامسها يا فناءُ 
أّنى هلذه األمة أن متوت وفيها رجال أُنُفٌ يصنعون فجر احلرية من غياهب السجون؟! 

وهزني يف حديد السجن قهقهٌة          من الرفاق عليها املوتُ ينْحطمُ 
وأّنى هلذه األمة أن متوتَ وهي إذا َكبَتْ هنضت ، وإذا جُِرحت ضمدت جرحها وعادت إىل 
، وهرع الشاعر إىل األطفال يغين هلم،  امليدان ، كبت يف حزيران وكان اجلرح عميقاً وغائراً 
حييي فيهم املاضي اجمليد ويستنهض كرامة احلاضر، َفصَدََق حدْسُه ومل تطْل كبوة األمة، ففي 
صوا شيطان الشعر لديك، وانتفض الوجدان  تشرين هبّت واستفاقت، وهبّ األبناء واهنمروا َفرَقَّ

فيك مارداً  وقلت: 
ناداهمُ الربُق فاجتازوه واهنمروا          عنَد الشهيدِ تالقى اهلُل والبشرُ 

كان  ولكنه  يتخيل  يكن  ، مل  بالواقع  كان يستهدي  فلقد  يُهوّمُ يف شعره،  يكن شاعِرُنا  ومل 
يستعني باخليال، كتب يف كّل ما يكتب فيه الشعراء، وإذا كانت العروبة هتمة فهو مّتهم هبا من 

أمخص قدميه إىل أعلى رأسه، فلقد قال :
» ومل يكن الشعر - كما ذكرتُ غريَ مرة - إال وسيلًة من وسائل الدفاع عن وجودي العربي« .

»محلتُ القضية العربية كما حتمُل جلْدَك ، ولون عينيك ، وتنفسك الطبيعي«.
وماذا أقول ياشاعر البعث ، وعنك يعذب القول ويسمو؟.

وقبل أن تودع نفسي روحك يا شاعر العرب لك أمانٌة يف عنقي من كّل أحبابك، لتبلغها 
للعرب األحياء يف عامل املوت و الشهادة .

يف بالدنا اليومَ ما يعجز عنه الوصف ، يف بالدي واقعٌ يقلده اخليال،قتٌل وسفك دٍم كرمى 
لعيون بين صهيون وسادةِ البيتِ األبيِض ، وأحباِر الَقيْنقاع وبين النضري، والكل والٌغ يف دمنا 

باسم اهلل زوراً وهبتاناً، وأنت تعرف وأنت القائل :
» أصرّت السماء 
 على أنْ نتعارف 

وأصرّت وحوش الغابة 
على أن نتذابح« 
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يف بالدي اليوم إخوة يوسف يكيدون له ويتآمرون عليه ليُلقوه يف اجلبّ، ويوسف أحالهم 
ويوسف أكيسهم ويوسف أطهرهم وأنقاهم ، يريدون قتَل يوسفَ ويوسفُ صاٍح وما أبوه بأعمى، 

ولكنهم يف غيّهم وضالهلم سادرون .
 شاعرَ البعثِ أيقظ خنوة شاعرنا )البدوي( وقل له : قم إنّ علوج الروم وأحفاد هتلر وقتلَة 
اهلنود احلمر وهريوشيما وناغازاكي وفيتنام وقتلَة األفغان والعراقيني يضربون نرياهنم يف أعايل 
جبال بالدنا، يوملونَ ألحفادِ أبي هلٍب ، و حبُل محالةِ احلطِب يرزمُ الضحايا ، عد وتعاَل رحياً 
صرصراً أو برداً وسالماً ، وعرّج يف طريقك على نزاٍر وقل لهُ:  ميسونُ مازالت حتِبكَ ، اهنض 

بكّل حَيْلِكَ، فاجلاهليون اجلدد جيرّوهنا من جدائلها ليزنوا هبا مبهٍر كاذٍب . 
ثم سْل ليلى األخيلية وميسون البحدليّة وكلَّ بنات يعرب: هل مسعن أن أرحام العربياتِ   

األصائل تؤجّر للعهر باسم اهلل زوراً وخداعاً ؟!! 
يف بالدنا عصاباتُ اجلهِل والظالم تقتل التاريخ،  فرأسُ أبي العالء كان على قامته قبل أن 

يقطعه الغزاة، و اآلن أصبح يف قلوبنا ثأراً ونارا.
قل هلم مجيعاً: حنن لسنا خبائفني، ففي بالدنا رجال عندما ناداهم الربق يف تشرين اجتازوه  
واهنمروا، واليوم عندما ناداهم احلق جاؤوه من كّل حدب وصوب، ومل يعد الربق يومض يف 
تشرين فحسب ، ومل يعد األبطال ينهمرون من السماء وحدها ، فهم مع العشب الطالع يقومون، 

مع املاء يتدفقون ، من وجع األيامى والثكاىل يولدون .
وذّكرهم بأنك كتبتَ شعراً للجماهري العربية، للوطن العربي ، للقضية العربية، كتبت قافيًة 
والقديم واحلديث،   ، ، واألوطان واألسفار  ، وأخرى رّقت حواشيها، كتبت لألصدقاء  مقاتلة 
كتبت للرتاب والشجر واألطفال، كتبت يف كلِّ ما كتبَ الشعراء، ولكن إذا ما ُقيّض لك أن تكتب 

ثانيًة، فستكون على دين القروي حني قال: 
       حرام عليّ اهلوى                        ويف وطين صيحة للجهاد  

وسنغين معك مجيعاً ياشاعر البعث.. 
وجندد العهد الذي قطعته على نفسك وعلى رفاقك، إذ قلت: 

للمعول الصّلدِ عهدٌ يف سواعدِنا            أاّل يقرَّ ويف هذا الثرى صنمُ 
وسيبقى نشيد محاة الديار 

يهدر عالياً يف ربوع بالدنا.   
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- استخدام أساسيات  اللغة العربية السليمة .................... د. شوقي املعري

- إعداد االختبارات التحصيلية يف ضوء املناهج اجلديدة .... د. عمر أبو عون

- املنطلقات املعاصرة ملناهج الربية البدنية ................... د. عماد املنصور

- مهارة التحدث ودورها يف يف التواصل اللغوي ............... د. ميساء أبو شنب

- العوامل املؤثرة يف عملية تعّلم األطفال القراءة .................. حممود بكار
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كلُّنا يعلم اأّن م�سطلح اللغة العربية هو م�سطلح َمْدر�سي اأو تعليمي 
البتدائية  املرحلة  من  بدءًا  كلِّها  التعليمية  اأو  التدري�سية  املناهج  يف 
�س يف املعاهد اأو اجلامعات ، واإن كان  الأ�سا�سية الأوىل وانتهاًء مبا ُيدرَّ

ل ُيغني، ول ُيرثي.
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استخدام أساسيات 
اللغة العربية السليمة

د. شوقي املعري*

مخسة  على  مايزيد  له  دمشق،  جامعة  اآلداب،  كلية  العربية،  اللغة  قسم  يف  أستاذ   *
وثالثني كتاباً منها: حبوث يف النحو » املصدر املؤول« 1999، دائرة املعارف اللغوية امليسرة 
2003، فرائد القواعد النحوية 2006، قراءة معاصرة يف تيسري النحو العربي 2006، اجلنى 

موسوعة التعبري املعريف 2010.
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يُعرف  حتى  املصطلح  هبذا  يُسمع  إن  وما 
والنحو،   ، القراءة  من  املعارف  كّل  يضمُّ  أنَّه 
والتعبري، واإلمالء، واألدب . وقد يضاف إليها 
والثقافة   ، املعجم  و  كالبالغة  هبا  يتصل  ما 
أو  آخر،  إىل  صفّ  من  ختتلف  وهي  اللغوية، 
األوىل  املرحلة  يف  فالطالب    . تتفاوت  لنقْل 
يعرف القراءة ، وقليالً من اللغة، أي النحو مبا 
اإلمالء،  وقليالً من  اللغوي(  )التدريب  يُسمّى 
ويتدرَّج بعضها صفاً بعد صفّ، كاإلمالء لكي 
الطالب  أنَّ  ويُفرتض  كلُّها،   عناوينُه  تكتمل 
)الصف   ،)1( األوىل  املرحلة  اإلمالء يف  أتقن 
السادس(. أما النحو مبصطلحه فغريُ موجود، 
هذا  ،ويف  القواعد  مصطلحُ  حملَّه  حلَّ  فقد 
فيعبّرُ  التعبري  وأمّا   ، للنقاش  قابل  كثريٌ  كالمٌ 
إىل  يصل  وقد  كتاباته،  أُوىل  منذ  به  الطالب 
اإلنشاء،  موضوع  بني  فيها  مييّز  ال  مرحلة 

وموضوع التعبري، أو املوضوع األدبي....
فهو  العربية  اللغة  أساسيات  أما مصطلح 
به؟  املقصود  فما  وإيضاح،  شرح  إىل  حباجة 
وهل مّثة أساسيّات وفرعيّات يف اللغة؟ وهل 
هذان مها األصل والفرع اللذان كانا معتمدين 
عند القدماء؟وهل يف كل فرع من فروع اللغة 
عنوان  حتت  يدخل  هذا  وهل  وفرعٌ؟  أصٌل 
التيسري؟ وهل يصيب التيسري إاّل النحو؟ اللّهم 
إال إذا كان القصد تيسري املناهج التعليمية اليت 

هي حباجة إىل وقفة مطوّلة؟!!
النحو  تيسري  إن   : أقول  زلت  وما  كنت 
حمدَّدة،  قواعد  حذف  أو  تلخيصه  يف  ليس 
ألنَّ النحو اليُلّخص، والتيسري يكونُ يف تقديم 

املادة، وسنأتي على هذا بالتفصيل.
إنَّ لكل مادة من مواد اللغة العربية حبسب 
املادة  عن  مفردات ختتلف  املدرسيّ  التقسيم 

)1( - املرحلة األوىل هي التعليم األساسي- وفيها 
احللقة األوىل حتى الصف الرابع- والثانية من 

اخلامس إىل التاسع.

يف  يقال  ال  القراءة  يف  يُقال  فما  األخرى، 
النحو، وما يقال يف األدب قد يّتصل بالتعبري، 
ولكن كّل ما يُقال يف هذه الفروع يشّكل مادة 
درسيّة خاصة به، من هنا كان توزيع البحث يف 
أنواع املعارف، وما من شك أّنها ستتفاوت بني 
ع تلك الفروع  نوٍع وآخر... وقد وجدت أن تُوزَّ

على النحو التايل:

1-القراءة:
أعمقُ  القراءة  مشكلَة  إنَّ  بصراحة  أقول 
من مشكلة القاعدة النحويّة، ومشكلة اإلمالء 
عليه  سيقومُ  الذي  األساسُ  وغريها...ألنَّها 
البناءُ اللغـــويّ، وأنا أرى أن نبدأ تعليم الطالب 
تعليمه  تبدأ  فهي  الطريقة  أما  أوالً،  احلرفَ 
األوىل  املرحلة  من  احلرفُ  وضمنها  الكلمة 
قبَل الصفّ األوّل، كأن تُثبتَ الكلمُة اليت فيها 
احلرفُ املرادُ تدريسُه مع الصُّورة؛ألنَّ الطفل 
وال  العربية  حروفَ  يعرفُ  ال  السّنّ  هذه  يف 
أنَّ  أي  الصورة،  يف  ما  يعرف  لكنه  كلماهتا، 
الطفل  حميط  من  الصُّورُ  تُثبتَ  أن  الواجبَ 
ممّا يعرُفه، وتُثبتَ الكلمُة غري مرّة مع إظهار 
احلرف املراد معرفتُه ، ثم ترُك فراغ إلثباته 
حرفاً  معه  ومنشي  نفسه...  الطالب  من 
حرفاً إىل آخر احلروف اهلجائية... هذه هي 
بالطريقة  فتكونُ  الثانية  أما  األوىل،  املرحلُة 
أوّل  يف  احلروف  مواضع  بتبديل  لكن  نفسها 
أنّ  الطالب  ونعلّم  وآخرها،  ووسطها  الكلمةِ 
ويف  الكلمة  أوّل  يف  يقعُ  ذاك  أو  احلرف  هذا 
وسطها ويف آخرها، ويُفرتض أن يكون معظمُ 
الكلمات ممّا مرَّ معه يف املرحلة األوىل، وقد 
يُضاف عددٌ آخرُ إليها.. ونكون هبذا قد علّمنا 
الطالب حروف العربية، فإذا ما أتقنها انتقلنا 
إىل الفعل، ألنَّ حروف الفعل مرّت معه، وهنا 
يصعُب علينا إثباتُ صورة، وربّما كان عددٌ من 
يؤدّي املطلوب.. ومّثة طريقٌة  املتتالية  الصّور 
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األفعال  من  عدد  إثبات  يف  صحيحًة  أراها 
الوزن،  قراءة  الطالبُ  ليعتاد  واحد  وزن  على 
وهكذا حّتى يلمّ بعدد وافر من األفعال وشرط 
الطالبُ.. وننهي هذه  أن يعرفها  االنتقاء هنا 

املرحلة بتعريف الطالِب حركاتِ اإلعراب...
تعتمدُ  اليت  الثالثة  املرحلةِ  إىل  ننتقل  ثم 
االمسية  الرئيسيني:  بنوعيها  اجلملة 
والفعلية.. وحناوُل أن يكونَ تركيبُ اجلملة من 
الكلمات اليت مرّت معه، يُضاف إليها املناسبُ 
ويكون من املعروف، وال بأس يف هذه املرحلة 
الصورة  املرافقة، ألنّ  الصور  من بعض  أيضاً 
الطالبُ  ويبدأ  جيّدة،  معرفة  ووسيلُة  مشوّقٌة 
متتالية  كلمات  ثالثَ  أو  معاً،  الكلمتني  قراءةَ 
قلنا-زيادة  ونبدأ-كما  مفيداً،  معنى  تشّكُل 
أتقن-هكذا  الطالب  ألنَّ  األلفاظ،  من  عدد 
يُفرتض-احلروفَ اهلجائية، وهنا يقع االختيار 

الدقيق يف:
1- تركيِب اجلملة االمسية، اليت غالباً ما 
كانت مؤلفة من كلمتني، وسيطلّع الطالب هنا 

على التعريف و التنكري..
تبدأ  اليت  الفعلية  اجلملة  تركيب   -2
الفعلني  هنا  الطالبُ  يعرف  أن  وأرى  بالفعل، 
املاضي و املضارع، مع مالحظة أننا سنسأله 

يف التدريبات التمييز بينهما.
3- الربط بني اجلمل، وهو بداية التعبري... 
الرتبوية  اهلادفة  اجلمل  انتقاء   -4
يف  يقع  وهذا  وأخالقياً  اجتماعياً  الصحيحة 

كل الدروس...
5- حَشْر عدد من حروف اجلر والظروف 
والسيما يف اجلملة الفعلية ، مع متييزها عند 

األسئلة...
وتأتي التدريبات و األسئلة لرتسيخ ما مرّ 
نربط  أن  ننسى  وال  الدرس،  يف  الطالب  مع 
مراحل  واجب يف  وهذا  وسابقه،  الدرس  بني 

التعليم اليت ترتبط الواحدة باألخرى..

من  املرحلة  هذه  كتب  إنّ   : أول  تعليق 
يُظن  مراحل تعلّم القراءة متوافرةٌ كثرياً، وقد 
هو  بل  ونقول:  األسهُل،  هو  فيها  التأليف  أنّ 
الكتب يعود إىل  أن كثرة هذه  األصعبُ! وأرى 
عدم وجود بديل عنها يف مناهجنا املدرسيّة؛ 
ألهنا تسبق مرحلَة التعليم األساسي، وهنا تقعُ 
التعليمية  املادةُ  تفاوتت  لقد  الكبرية؛  املشكلُة 
طريقُة  تفاوتتْ  كما  هذه  الكتب  تضمّها  اليت 
التدريس طبقاً لكل كتاب، فلمّا توحَّدَ الطالبُ 
يف منهج واحد وجدْت الفرق بني جمموعتني 
الصفّ  داخل  وأحياناً  أكثر..  أو  الطالب  من 
الواحد ، فكم من طالب جتاوز ما يضمّه كتابُه 
يف الصفّ األول، وإن اختلفت الطريقة ، وإن 
سأل سائل ما احلل كي ال نقع يف هذا؟ أقول: 
سيكمل  الطالبُ  هذا  كان  إذا  واقعٌ  احلّل  إنَّ 
أنَّ  مالحظة  مع  نفسها،  املدرسة  يف  دراسته 
هناك تنسيقاً بني الصف وتاليه،وإاّل فتوحيدُ 

الطالب حيتاج إىل فصل دراسيّ كامل..
تعليق ثان : كانت النصوص املعتمدة يف 
ب تركيباً من عدد من اجلمل اليت  مناهجنا تُركَّ
ال رابط قويّاً بينها، بل مجٌل مصنوعة صناعة 
مل يُتقن صاحبُها صناعتها، فضعفت القراءةُ 
عند الطالب تبعها ضعفٌ يف التعبري، من هنا 
كان التوجّه منذ سنوات قليلة إىل اختيار النصّ 
األدبيّ اجليد املناسب للمرحلة العمريّة، وكان 
يكونُ  ال  فلماذا  هذا...  يف  اجلهد  بعضُ  يل 
عندنا مجهرةٌ للنصوص األدبية نستفيدُ منها 
من  أصحاهبا  ويكونُ  ؟!  القراءة  يف  ملناهجنا 

األدباء املشهورين؟
النصّ كان علينا خدمتُه  اتفقنا على  فإذا 
ضمن شروط صحيّة سليمة تبدأ من اختياره 
مع  املخصص،  الوقت  يناسب  حبجم  الدقيق 
إبراز أهم األفكار الرئيسة فيه ليعتاد الطالبُ 
االنتقاء و التحليل والتفكري والتسلسل املنطقي 

منه  يُسحب  وأن  أخرى،  إىل  فقرة  من 
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املفردات  تُسمَّى شرح  اليت  األلفاظ  من  عددٌ 
تشكيل  الطالبُ  به  يبدأ  لغوياً  زاداً  لتكون 
اجلمل  من  عدد  إبراز  ثم  اللغويّ،  معجمه 
اجلميلة املعربة تكون للتعبري حيفظها الطالب 
قد  هبذا  فنكون  بعد...  فيما  منها  ليستفيد 
علّمناه القراءة وأعطيناه املعرفة، وخطونا معه 

أوىل خطوات التعبري األدبي.. 
واملنطق أن يكوّن عددٌ من النصوص حموراً 
واحداً ، يفيدُ منه الطالب أشياء كثرية: التنظيم 
و التبويب، ثم اجلمع يف موضوع واحد، ليعرف 

الربط بينها..
قد يكون هذا الكالم صحيحاً، وقد يقول 
كثريون بل هو مجيل نتمنى لو يتحقق، ونقول: 
ومل ال يتحّقق؟ فإذا أجدنا عمله وجب علينا 
عمله  يف  يساعدُه  الذي  املدرّب  املعلّم  إجيادُ 

دليُل الكتاب أياً كان..
اإلعدادية  املرحلة  إىل  الطالب  ينتقل  ثم 
املشكلة  لكن  أدبياً،  نصاً  القراءة  نصّ  ليصبح 
اليت نعانيها يف مرحلة التعليم األساسي يبقى 
بعضها يف هذه املرحلة، أقصد اختيار النصّ، 
ألّنه األساس يف القراءة، فال يكفي أن أحشر 
عدداً من النصوص لعددٍ من الكّتاب املشهورين 
تراها تكررت كثرياً يف كتب املناهج التعليمية، 
فلم يكن عندنا إاّل قلّة من الكتاب اعتاد الطالب 
على أسلوهبم ، وإذا مل يكن الطالب ، فاملدرس 
الذي سيَمَلُّ من هذا األسلوب، ولو كان مجيالً، 

فاختيار النصّ يعتمد املبادىء التالية:
آ- اختيار نصّ أدبي متميّز دون االلتفات 
إىل صاحبه، ويُفضل أن يكون ألديب مشهور.

القواعد  من  يضمّ عدداً  نصّ  اختيار  ب- 
درسها  اليت  واإلمالئية  واللغوية  النحوية 
ليكونَ  نفسه،  الصف  يف  ويدرسها  الطالب 
يف  النحو  ليوّظف  أو  وظيفٌة،  النصوص  هلذه 
هذه النصوص فيكون رافداً إضافياً ملا يأخذه 

من حبوث حنوية.

مُنوَّعة  املختارة  النصوص  تكون  أن   - ج 
القصة  وكذا  والعلمي،  األدبي  األسلوبني  بني 
واملقالة و البحث، أي كل أنواع القراءة ليتعرّف 
الطالب إليها ، وتوضع هلا عناوين، وهنا ال بدّ 

من مالحظتني:
األوىل: أن تكون هذه النصوص يف حماور، 
النصوص  من  عدداً  حمور  كّل  يضمّ   وأن 

املختلفة.
أاّل  وأرى  االختيار،  يف  التنوّع  الثانية: 
احملور،  ليناسب  صِيَغ  نصٌّ  هناك  يكون 
أكثر  املراجع  و  املصادر  وكذا  كثريةٌ،  فالكتب 
من أن حتصى الختيار ما نريده من نصوص 
املالحظة  هذه  ويتبع  املوضوعات،  أحد  يف 
مالحظٌة أخرى هي أنْ يكون مُدرساً أو مُعلِّماً 
من يُكلَّف املشاركة يف املناهج، ولديه اخلربة يف 
التدريس، فيعرف ماذا جيب أن يقدّم للطالب 
أنْ  وأخرى  تعلّمه،  مراحل  من  مرحلة  كّل  يف 
ال صعوبة كبريةً يف احللقة الثانية من مرحلة 
النصّ ضمن  اختيار  يف  إاّل  األساسي  التعليم 
املدرس  إىل  وهذا حيتاج  خدمته،  ثمّ  حموره، 
هبذا  القيام  على  القادر  املتمرّن  املتمرّس 
عملهم،  يف  فشلوا  كثريين  بأنّ  علماً  الواجب، 

فكانت املالحظات و التعليقات و النقد.
وأقول: إن كان مّثَة نقد أليّ كتاب خاص، 
سهمٌ  يصيبه  أاّل  جيب  املدرسي  الكتاب  فإنَّ 
من السهام اليت تُطلق دائماً، والسيّما أنَّ من 
ينقد تلك املناهج يكون قد قرأ أمساء كثريين 
شاركوا يف تأليف الكتاب، وهذا - برأيي-حقٌّ، 
نريد  ما  تقدّم  ومل  شوّهت،  األيدي  كثرة  ألنّ 

تقدميه صحيحاً سليماً معافى.
وُقل مثل هذا يف كتب املرحلة الثانوية اليت 
يف  القراءة  نصوص  اختيار  كثريون  استسهل 
أو  السن  هذه  يف  الطالب  أنَّ  مبدأ  من  كتبها 
هذه املرحلة صار قادراً على قراءة كل شيء، 
طريقة  يف  أقصد  كربى  مشكلة  هذه  وأقول: 
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التعليم  مرحلة  يف  حدث  كما  النص،  اختيار 
الثانية( ثم األسئلة عليه،  األساسي ) احللقة 
ويُفرتض أن تكون هذه النصوص ذات مستوى 
عاٍل من حيث اللغة ، وتنوع املوضوع، وال بأس 
بل جيب أن تتناول موضوعات معاصرة، وأرى 
القديم  الرتاث  من  نصوصاً  الكتاب  يضمّ  أنْ 
والسيّما  املعاصرة،  املشكالت  إىل  وصوالً 
الطالب  اهلندسية... ألنّ  و  الطبية  و  العلمية 
فرعي  من  بفرع  ختصّص  املرحلة  هذه  يف 

الشهادة الثانوية.
أيضاً  فواجب  النصوص  هذه  توظيف  أما 
واألدب  القراءة  بني  وثيقة  الصلة  تظّل  كي 
الطالب  فيبتعد  بعيدة،  تكون  أن  ال  والتعبري 
ما  وهذا  املتدنية،  وعالمتها  ويرتكها   ، عنها 
ال  الذين  الثانوية  الشهادة  عند طالب  يُلحظ 
يلتفت معظمهم إىل القراءة ، لتدنيّ عالمتها، 
كتب  غياب  ذكرناها:  اليت  املشكلة  تربز  وهنا 
ما  نادراً  الطالب  إنَّ  ثم   ، اإلثرائية  القراءة 
املناهج،  له يف  يكون قد قرأ غري ما خُصّص 
وهو الذي ابتعد باألصل عنها... وهنا مشكلة 
إىل  يؤدي  وهذا   ، القراءة  إمهال  هي  أخرى 
كما  القراءة  الطالب؛ ألنَّ  يقرؤه  ما  عدم فهم 

قلنا هي األساس يف التعلّم والفهم.
اختيار  واضحة:  القراءة  أساسيات  إذاً 
اجليد  التوظيف  توظيفه  ثمّ  املناسب،  النصّ 
القراءة،  مبهارة  يتصل  ما  بكل  الطالب  ليلمّ 
يصل  أن  إىل  للحروف  الصحيح  اللفظ  من 
إىل ختزين بعض العبارات والرتاكيب واجلمل 

والتعابري، لإلفادة منها يف التعبري.
       

2-اإلمالء:
إنَّ أوّل عمل نبدأ به لتعليم الطالب اإلمالء 
الكلمة  إىل  فالنظرُ  الصحيحة،  القراءةُ  هو 
القاعدة  من  بعضاً  يثبت  رمسها  أو  شكلها 
الطالب  الطلبُ من  اإلمالئية يساعدُ يف هذا 

النظر فيها وقراءهتا ثم كتابتها، لكنَّ املشكلة 
طالباً   - كثريين  أنَّ  اإلمالء  يف  األساسية 
يف  يُختصر  اإلمالء  أنَّ  يظنون   - ومعلمني 
ويشْكون  املتطرفة،  واهلمزة  املتوسطة  اهلمزة 
الشاذة  اهلمزة، والسيما  كتابة  معرفتهم  عدم 

اليت ال تنتظم يف قاعدة واحدة...
اهلمزة  كتابة  يف  ليس  اإلمالء  إنَّ  ونقول 
ألنَّ  تُهمل  كثرية  دروس  يف  هو  بل  فحسب، 
يقعُ  أخطاءٌ  فثمة  اهلمزة،  إىل  يتجه  تفكرينا 
فيها الطالبُ من السّماع إذا مل تُلفظ احلروف 

اللثوية،  احلروف  والسيما  صحيحة، 
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ومثلها أخطاء يف لفظ مهزتي الوصل والقطع، 
فيها  يُدّقق  ال  اليت  الشدّة  إثبات  عدم  وكذا 
كثرياً، والتاء املربوطة والتاء املبسوطة اليت ال 
يزال كثريون حتى اآلن ال يعرفون كتابتها علماً 

بأنّ قاعدهتا تُثبت يف سطر واحد... 
ومن دروس اإلمالء اليت ال يُهتمّ هبا كثرياً: 
احلذف والوصل، ولو أجدنا يف هذين البحثني 
أشياء  ومثله   ، القواعد  دروس  من  خلّففنا 

كثرية... 
نقوُل إنَّ القواعدَ اإلمالئية ليست صعبة، 
هذا  من  بالرغم  الشاذة،  اهلمزةِ  حاالتُ  وكذا 
فالكثريون ينفرون منها، ولكن لو حاولت  جمامعُ 
تبسّطها  أن  املختصة  اجلهات  وبعض  اللغة 
وجتعلَها سهلة، بل تلزم اآلخرين هبا، وحنن-

طالباً وأساتذةً-نرحّب به ، خلفف ذلك على 
الكتابة الصحيحة،  الطالب عناء اخلوف من 
فهي  املعلومات،  إيصال  عناءَ  املدرس  وعلى 
الشكل اهلندسي، ولو حاولنا  أو  الرسم  تشبه 
عدّ هذه الكلمات ملا وجدناها كثرية، فهي قليلة 
قليلة  قواعد  يف  ننظمها  أن  نستطيع  العدد 

جداً، فتخف املشكلة إن مل تضمحّل.
أما النقطة األساسية الثانية اليت جيب أن 
طريقة  فهي  اإلمالء،  درس  يف  عندها  نقف 
إعطاء هذا الدرس اليت جيب أن تبدأ بالنصّ، 
إذ إن كثرياً من الكتب واملناهج ال تعتمد هذه 
الطريقة ، فال يكفي أن أذكر القاعدة للطالب 
اليت  للكلمة  الصحيحة  الكتابة  منه  أطلب  و 
الذي يثبت  القاعدة... فالنص  تعود إىل هذه 
لدرس ما جيب أن يضمّ كل الكلمات اليت فيها 
عدنا  بذلك  ونكون  يقرأ،  فالطالب  القواعد، 
نطلب  ثم  القراءة،  اللغوية  الثقافة  أصل  إىل 
واستخراج  الصلة،  ذات  الكلمات  استخراج 
متوافرة  النصوص  وهذه  بعد...  من  القاعدة 
ولن   ، عجزنا  وإن  املشهورين،  األدباء  عند 
بلغة  مناسباً  نصاً  نصوغ  أن  استطعنا  نعجز، 

الدرس،  هذا  يدرس  الذي  الصّف  تناسب 
تكون  أن  النصوص جيب  أنّ  إىل هذا  نضيف 
متنوعة، كاملقال ، أو القصة، أو احلوار، وقد 
النصّ  نريد  ال  ألننا  السّهل،  الشعر  ندخل 

لإلمالء فحسب.
تعليق أول : يُفضل بعدَ أن يأخذ الطالب 
مرّت  كلمات  فيه  نصٌّ  عليه  يُملى  أن  الدرس 
معه، وكلماتٌ جديدة تنتظم يف القاعدة نفسها، 
النصّ  إمالء  اعتادوا  املدرسني  الكثري من  ألنَّ 
الذي أخذه الطالب وحفظه عن ظهر قلب، بل 
حفظ شكل الكلمات، وملّا أجاب الطالب جيداً 
جيب  ما  وهذا  الدرس...  هذا  أجاد  أنَّه  ظنّ 

فعله يف االمتحان.
أخرى  تُتبع طريقة  أن  أرى   : تعليق ثان 
إضافة إىل الطريقة السابقة: أن يُثبت للطالب 
وال  تصحيحها،  منه  يُطلب  أخطاء  فيه  نصٌّ 
ألنَّ  االمتحان...  يف  أيضاً  اتبعت  لو  بأس 
الطريقة املعتمدة يف االمتحان فيها الكثري من 

السلبيات.
يف  أُعطيت  قد  اإلمالء  أساسيات  أنَّ  أي 
األساسي،  التعليم  من  األوىل  احللقة  صفوف 
بالرغم من ذلك بقيت املشكلة جلية يف املراحل 
التالية فكم من مرة أمليت نصاً على الطالب 
اجلامعي فأخطأ ، ومل يُجد كتابته إمالئياً، بل 
من   %75 إىل  أحياناً  وصلت  اخلطأ  نسبة  إنّ 

الطالب، ومن أخطائهم:
- عدم حذف حرف العلة يف حال اجلزم 

والسيّما جواب الطلب.
- عدم معرفة األلف املمدودة من املقصورة 

يف آخر االسم والفعل .
- مهزة الوصل ومهزة القطع.

وهنا  املتطرفة،  أو  املتوسطة  اهلمزة   -
حدّث بال حرج.

ما أريد قوله : جيب أن ميلى النص ويُطلب 
هذا  ألنّ  الكلمات،  أواخر  ضبط  الطالب  من 
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يعتمد حفظ القاعدة النحوية اليت يُفرتض أّنه 
أنَّ مثة حاجزاً  يظنّ  مازال  فالطالب  أخذها، 
اللغة، وكأنْ ال صلة  بني فرع وآخر من فروع 
وآخر،  فرع  كل  بني  واقعة  والصلة  بينهما، 
كان  كلمة  من  فكم  كلّها،  الفروع  بني  وأحياناً 
شكلها دليل إعراهبا، والعكس صحيح، من هنا 

وجب أن يعتمد:
1- اللفظ السليم يف اإلمالء فهذا قراءة، 
يسمعون  كما  يكتبون  الطالب  من  الكثري  ألنّ 
احلروف  يف  والسيّما  العروضية،  كالكتابة 
و)الـ(  صوتاً  املتشاهبة  واحلروف  اللثوية، 
الشمسية والقمرية والتاء املربوطة واملبسوطة.

2- نسخ بعض النصوص اليت تضمّ عدداً 
من القواعد اإلمالئية .

رأي شخصي:
الذي  الشكل  مبدأ  اهلمزة  كتابة  تعتمد 
فاهلمزة  اإلعرابية،  احلركة  قوة  على  يعتمد 
وإن كان كثريون ما  املتطرفة ال مشكلة فيها، 
زالوا خيطئون عند األلف املقصورة والياء،علماً 
بأنَّ شكل الكلمة هو الذي حيدّد كتابة اهلمزة، 

فال بأس أن نعلّم الطالب:
على  فاهلمزة  اهلمزة  قبل  الياء  رأيت  إذا 
السطر، وإذا رأيت ألفاً مقصورة فاهلمزة عليها 
ألّننا جلبنا األلف لنضع فوقها اهلمزة، هذا إذا 
إذا مسعها فاألمر سهٌل ألنه  أما  رأى اهلمزة، 
حيفظ أنّ اهلمزة تكتب متطرفة على السطر 

إذا سبقت بساكن، والياء ساكنة.
أما اهلمزة املتوسطة فأظنّ أّننا مسؤولون 
اهلمزة  والسيّما  للطالب،  القاعدة  تعقيد  عن 
الشاذة أو عندما يتفتق ذهن املدرس عن بعض 
يعرفوهنا  فال  عنها  الطالب  فيسأل  الكلمات 
املستعملة،  غري  الكلمات  من  وهي  وأهلوهم، 
من  وحنّط  الطالب  لنضعف  عضالتنا  فنربز 
أال  وأقول:  )أأؤجل(  مثل  واحدة  لكلمة  شأنه 
أستطيع أن أستبدل هبذه الكلمة كلمة أخرى، أو 

أستعمل حرف االستفهام )هل( حمّل اهلمزة.. 
الشاذ غري حمبّب ال يف اهلمزة وال يف  أنَّ  أي 
غريها، بل من واجبنا أن نبتعد عنه أياً كان !!

أو  القاعدة  هذه  أحذف  ال  ملاذا  والسؤال: 
وأجعل  اإلمالء؟  قاموس  من  املصطلح  هذا 
بدالً منه قاعدة تضاف إىل ما حيفظه فيها يف 
سطر أو أقلَّ منه. نقول للطالب: نكتب اهلمزة 
املتوسطة على نربة إذا سُبقت بياء ساكنة، مثل 
بأنَّ  علماً  وجريئة  وبذيئة  ورديئة  وبيئة  هيئة 
هذه الكلمات كانت تكتب مهزهتا على األلف 
مع  /الوجهان،  الشكالن  فيها  جاز  أي  أيضاً، 
مالحظة أنَّ كثرياً ممّا يكتبه الطالب اآلن ويُعَدّ 
خطأ، كان يف األصل صحيحاً، فكم من طالب 
وهي  عليها،  وحوسب  باأللف  )الكن(  كتب 
األصل يف الكتابة ، وكذا اسم اإلشارة )هاذا(.

تعليق خاص بلفظ ابن:
مهزة  أنَّ  الطالب  حيفظها  اليت  القاعدة 
)ابن( حتذف إذا وقع اللفظ بني امسني علمني، 

وكان الثاني أباً لألول.
هذا  استعملنا  متى  بساطة:  بكل  وأقول 

الرتكيب ومل يكن هذا هو املقصود؟
وحيفظ الطالب: حتذف مهزة ابن إذا كان 
صفة لألول وتبقى األلف إذا كان خرباً، وأقول:

فليعط أحدكم بيتاً من الشعر فيه ابن خربٌ 
إال شاهداً واحداً مرَّ يف كتب املختصني، وحنن 
ال خناطب املختصني، فإذا كانت هذه القاعدة 
الصفة  بني  حنوياً  مييّز  فالطالب  منطقية، 

واخلرب، فلماذا أحذف أو أثبت؟!
الذي  املصدر  ما  بريئاً:  سؤاالً  وأسأل 
اعتمدناه يف هذه القاعدة وما السبب؟ ثم ما 
الفرق بني لفظي ابن واسم  ؟ إهنما مشرتكان 
يف القاعدة الصرفية فلماذا أحذف مهزة ابن 
اهلل  )بسم  عبارة  يف  إال  )اسم(  يف  وأتركها 
حذف  يف  هذا  مثل  وقل  ؟  الرحيم(  الرمحن 

املصدر  فأين  للنداء؟  )يا(  بعد  اهلمزة 
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وملاذا؟ وكي ال أكون منتظراً فإنين مل أحاسب 
)ابن(  كتابة  على  سنوات  عشر  منذ  الطالب 
أن  أرجو  جرأة  هذا  ويف  ألف،  بال  أو  بألف 
املهتمة  والوزارات  اللغة  جمامع  عند  جندها 
العربية،  اللغة  بلغتنا، واآلن عند جلنة متكني 
إّنه  كبري،  جهد  إىل  حيتاج  وال  واجبٌ  فعلينا 
عندي  يكون  سنة  من  أقلَّ  ظين  يف  حيتاج 
صحيحة  سليمة  إمالئية  قواعد  بعدها  من 
أساسية ال تؤثر يف اإلعراب أو اللغة، بل تعتمد 
الشكل، وما كان الشكل مرّة قياساً، بل كثرياً ما 
خَدَع ) مل ندخل يف إمالء النص القرآني ألنّ 
اإلمالء  قواعد  عليه  تُطبق  ال  املصحف  رسم 

املعاصرة(.

3-النحو والصرف:
املعروف أنَّ علم الصرف مل يكن منفصالً 
ومل  اللغة،  باب  يف  كانا  بل  النحو،  علم  عن 
ينفصال إاّل يف مراحل الحقة، ملّا صار للصرف 
ينفصل  ال  لكنّه  به،  مستقلّة  أو  خاصة  كتبٌ 
وثيقاً، بل  عنه علميّاً، إهنما يرتبطان ارتباطاً 

يرتبط هبما اإلمالء وفروع أخرى.. 
وال يزال النحو عقدة صعبة يصعب حلّها 
تزال  وال  اإلعراب،  والسيما  الطالب،  عند 
نعم  كتبنا،  بعض  ضعف  من  تئن  مناهجنا 
ضعف يصل إىل حدّ الشفقة على مادة ُقرِّرت.

احلقيقة  لكنها  العبارة،  هذه  عن  أعتذر 
املؤملة اليت يعانيها طالبنا ومدرسونا، وحاهلم 
ال تسرّ، فهم مضطرون أن يتقيّدوا مبا ورد يف 
إال كالم  أن ال كالمَ منزالً  ناسني  الكتب  تلك 

اهلل تعاىل!!
جتدّد  أن  الرتبية  ِوزارة  حاولت  لقد 
أخفقت  لكنها  وحتدّثها،  وتطوّرها  املناهج 
فيما يتصل بالنحو، ونرجو أاّل يستمر األمر 
على هذه احلال، وأنا ال أدّعي أمراً مل أعاينه 

بنفسي . . . 

اتباع  عدم  يف  األسباِب  أهم  من  أنَّ  وأرى 
عدم   النحوي،  التأليف  يف  املنهجية  الطريقة 

اعتماد التتبع املنطقي للقواعد النحوية .
آ- إن تأليف املناهج النحوية جيب أن يكون 
يف كتب مستقلة و متسلسلة تسلسالً منطقياً 
وال   ، الثانوية  الشهادة  إىل  الرابع  الصف  من 
الثالث  الصف  الطفل يف  على  أثقل  أن  جيوز 
املعلومات  بعض  له  أقدم  بل   ، بقاعدة حنوية 

امليسّرة اليت ترتبط بالقراءة و اإلمالء.
ب- أما املادة العلمية اليت جيب أن تُضمّن 
يف أي حبث فال جيوز أن تُختصر أو تُلّخص، 
فهل  الضرب،  كجدول  النحوية  فالقاعدة 
مسعتم مرّة أنّ أحدنا خّلص جدول الضرب؟! 
وإذا قال قائل: القواعد كثرية، جنيب: وتوزيعها 
املنطقي و الصحيح هو الذي يقلل من كثرهتا، 
يف عناوين متتابعة متتالية... وال جيوز البتة 
للطالب  ونقول  شيئاً  الدرس  من  نرتك  أن 
ستأخذ التتمة يف صف قادم، ونسأل: وإذا مل 

يكمل الطالب دراسته فماذا يفعل؟...
املنهج  تعتمد  مل  الكتب  معظم  إنّ  وأقول: 
بأنّ  علماً  النحو،  دروس  تقديم  يف  الصحيح 
بتلك  نقدّمها  أن  علينا  تفرض  العلمية  املادة 
اخلرب  و  املبتدأ  نقدم  كأن  السليمة،  الطريقة 
قواعد  معظم  ألنّ  النواسخ  دروس  وتردفه 
االسم  أصل  ألهنا  ستكرر،  اخلرب  و  املبتدأ 
األفعال،  نفعل يف  املفعولني... وكذا  و  واخلرب 
اخلمسة  األفعال  درس  ينفصل  أن  فال جيوز 
عن الفعل املضارع، بل جيب أن يليه مباشرة 

ومثل هذا كثري.
مناهج  على  نطلّع  أن  عيباً  وليس 
اآلخرين... فالكتاب التعليمي حيتاج إىل جهد 
القواعد،  األحكام، وصحّة يف  ودقة يف  كبري، 
واالختيار الصحيح للشواهد واألمثلة البعيدة 
عن الصعوبة و التكلّف، بل جيب أن تتدرج لغة 
الكتاب حبسب الصف مثلُه مثُل كتب القراءة  
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القراءة  دروس  من  عدداً  أثبتنا  لو  بأس  وال 
األحيان  من  كثري  يف  ألننا  النحو...  لدروس 
أّنها  فنشعر  للدرس،  اجلمل  بعض  نرّكب 
من  بينها.  قوياً  رابط  ال  متباعدة،  أو  غريبة، 
هنا تقع على عاتقنا مسؤولية اختيار نصوص 
القواعد/النحو،  لدرس  وشعرية  نثرية  أدبية 
عنها...  البحث  أراد  ملن  بكثرة  موجودة  وهي 
عمّقنا  قد  هبذا  فنكون  القواعد  تُستخرج  ثم 
القراءة وقوّيناها عند الطالب... وكذا نتمنى 
اجلميلة  املعبّرة  الشعرية  األبيات  تثبت  لو 
فيزيد من  الطالب  النحوية حيفظها  للقاعدة 
ثقافته الشعرية و اللغوية فذلك أفضل من أن 
وعلينا  تركيباً،  املركبة  اجلمل  بعض  له  تثبت 
التوضيحية،  األمثلة  و  الشواهد  من  اإلكثار 
القاعدة  ألنّ  التنوعية؛  األسئلة  من  وكذلك 

تثبت من الشواهد واجلواِب الصحيح.
أن  جيب  هل  مهمّ:  سؤال  هنا  ويُطرح 
تتضمن املناهج كل القواعد أو دروس النحو؟ 
يردفه سؤال آخر: وكيف ستُوّزع؟ وأقول : نعم 
النحوية  الدروس  املناهج  تتضمن  أن  جيب 
كلّها، وتوّزع حبسب توزيع املواد األخرى أي أن 
يكون هناك اتصال بينها وبني دروس القراءة. 
فروع  من  الفرع  هذا  حاُل  أول:  تعليق 
اللغة حاُل غريه، مل تؤلَّف فيه الكتبُ الكثرية، 
وقد أحجم الكثريون عن هذا ربّما ألهنم ظنّوا 
أنَّ ما يأخذه الطالب يف املدرسة يكفي، وهذه 
حال األهل أيضاً، أو ألهنم وجدوا صعوبة يف 
على  تقوم  رياضية  دقيقة  علمية  مادة  تقديم 
هذه  وجدت  وإن  بالصّعبة  وصفت  املنطق 
بعض  خال  ما  شافية  وافية  تكن  مل  الكتب 
ولغتها  بأسلوهبا  نفسها  فرضت  اليت  الكتب 

وتبويبها ومشوهلا وحققت ما أرادت!
إذا كان األفراد قد أحجموا  تعليق ثان: 
عن خوض هذا العلم فإن الوزارات و املؤسسات 
الرمسية و اخلاصة تستطيع أن تقدّم ما يعجز 

عنه األفراد ال العكس.
أما النحو يف مرحليت التعليم األساسي يف 
حلقته الثانية، والثانوي، ففيه كثري مما تقدم 
يف مرحلة التعليم األساسي -  احللقة األوىل، 
والزيادات  واإلضافات  التوسّع،  بعض  مع 
األوىل  احللقة  يف  الطالب  أخذها  لو  اليت 
ماسيقدم  بالتايل  واختصرت  الستوعبها، 
املادة  إنَّ  قوله   أريد  ما  الالحقة.  املراحل  يف 
العلمية يف النحو جيب أن تعطى كاملة، ولكن 
بأسلوب سهل تُيسَّر فيه املادة أسلوباً وطريقة 
تقديم ، وعلينا أن نفنتّ يف هذا ولو اضطررنا 
إىل اجلداول واألشكال، سواءٌ كان يف املناهج 

أم يف إعطاء الدرس يف الصف.
يف  األساس  هي  التقديم  طريقة  إنَّ  ثمّ 
تعليم النحو، إذ إنَّ الكثري من الطالب حيفظون 
القاعدة لكنهم ال يعرفون اإلعراب، وهذا ينطبق 
على معظم الطالب حتى اجلامعيّ منهم، من 
وكانت  اإلعراب،  من  الشكوى  زالت  ما  هنا 
الدعوى إىل االكتفاء بذكر الفاعل أو املفعول أو 
اخلرب بال تتمة أي ما يشبه األمتتة، بل زادت 
ويكتفى  اإلعراب،  إلغاء  حد  لتصل  الشكوى 
ضبط  أليس  ونقول  النصّ!!  الطالب  بضبط 
الكلمة هو إعراهبا؟! بلى، ثم كيف نستطيع أن 
مثل  كلمات  يف  خنتصره  أو  اإلعراب  جنزىء 
هي  اإلعراب  تتمة  أليست  اخلمسة،  األفعال 
وكذلك  صحيح؟!  والعكس  به،  تعرّفين  اليت 
اجملزومة،  املعتلة  واألفعال  الستة  األمساء 
وغري اجملزومة إىل غري ذلك من أبواب النحو.

يعتمد  أن  جيب  الذي  األساس  هو  هذا  فهل 
وتلخيص  الدروس،  تلخيص  النحو:  أبواب  يف 
تلخيصاً  وليس  مَسْخٌ،  هذا   : أقول  اإلعراب؟ 

وال تيسرياً، وال تبسيطاً.
إنَّ النحو ميزان اللغة، وميزان فروع اللغة 
إذا  إاّل  الصحيحة  القراءة  تستقيم  فال  كلّها، 

اإلعراب،  من  الكلمة  موضع  عرفنا 
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لفظها  أعرف  مل  إذا  اهلمزة  كتابة  أعرف  وال 
اإلعراب،  هو  الصحيح  ولفظها  الصحيح، 
ولكن، وهذا السؤال مهمّ : ما الذي أتركه ، وما 
الذي أحذفه؟ وكيف أقدّمه؟ ومثة سؤال أكثر 
أمهية: هل أختم أبواب النحو يف صف حمدّد؟ 
يقود  وهذا  الثانوية؟  الشهادة  حّتى  أوّزعه  أم 
حمدّد  صفّ  عند  وقفنا  إذا  آخر:  سؤال  إىل 
قبل الشهادة الثانوية، فهل أكرّر بعض الدروس 
أقرتح  فإّنين  رأي  من  يل  كان  وإذا  ؟  كلّها  أم 
أن تُعطى دروس النحو بدءاً من الصف الرابع 
حتى الصف التاسع، والسبب أنَّ الصف التاسع 
األساسي،  التعليم  مرحلة  من  صف  آخر  هو 
فتعتمد  العليا  الصفوف  أما  اإللزامي،  أقصِد 
على ما تقدّم، ولكن بشكل وظيفي يُعتمد فيه 
على النصوص، والسيّما الشعرية مع زيادات 

وإيضاحات وإضافات وتتمات.
وجيب أن يكون التأليف متسلسالً تسلسالً 

منطقياً يف الصف الواحد يف تسلسل منطقي 
من صف إىل صفّ حّتى تكمل الدروس أبواب 
النحو كلّها، والسبب أنَّ الطالب حتى الشهادة 
الثانوية الذي يدرس فروع اللغة العربية يقرأ 
نصوصاً نثرية وشعرية، فقد ميرّ معه إعراب 
كلمة ال يعرف إعراهبا ألّنها من حبث مل يُعْط؟ 

فما التسويغ له؟ 
النص  يوّظف  أن  االقرتاح   كان  هنا  من 
حنوياً، ومن هنا كان اختيار النص املالئم ملا 
يأخذه الطالب يف النحو اختياراً مُوّفقاً، وهذا 
طالب  ألنَّ  اجلامعية،  قبل  باملراحل  خاصّ 
هبذه  يُدرَّس  ال  املختصّ  اجلامعية  املرحلة 

الطريقة.

كيف ُتقدَّم املادة العلمية؟
مثة فرٌق بني الكتب التعليمية و الكتب غري 
التعليمية اليت تؤّلف يف النحو، إذ إنَّ الكتب غري 
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التعليمية تعتمد منهجاً حمدّداً، وذلك لسببني:
تلك  واحد،أما  –غالباً-  املؤلف  أنَّ  األول: 
العلمية  الفوارق  من  بدَّ  فال  كثر،  فمؤلفوها 
أنّ  شك  من  فما  األسلوب،  غري  هذا  بينها، 
يعتمد  ألنه  صحة،  أكثر  اإلفرادي  التأليف 
أسلوباً أو منهجاً واحداً أمّا املؤّلف من عدد من 
ويصبح  األسلوب  أو  املنهج  فسيتغيّر  املؤلفني 
وموجّهني،  ومنسّقني  مقوّمني  إىل  حباجة 
كتبنا  يف  صارخ  منوذج  وهذا  العبء،  فيزداد 

املدرسيّة.
الثاني: أنَّ الكتاب يؤلَّف كامالً يف جزء أو 
عدة أجزاء، أي يضمّ كّل أبواب النحو، وإن كان 
بتفاوت بني كتاب وآخر ، أمّا الكتب التعليمية 
فال منهج واضحاً معتمداً منذ سنوات بعيدة، 
له  السابق  يكمل  كتاباً  أنَّ مّثة  فلم أشعر مرّة 

.)2(
على  نعمل  مل  أّننا  أمهّها  كثرية  واألسباب 
التأليف من الصفوف الدنيا صفاً صفاً لنصل 

إىل آخر الصفوف.
ولنفرتض أنَّ الكتاب أُلِّف فما اّلذي يُقدَّمُ؟ 

وكيف يُقدّم؟
املرحلة  الطالب يف  يعرف  أن  يُفرتض   -1
األوىل الكلمة بأنواعها الثالثة: االسم والفعل 
واحلرف، ومنها ينتقل إىل اجلملتني االمسية 
والفعلية، أقصِد أن يعرف الطالب الفعل بأنواعه 
كلّها، ثم املبتدأ واخلرب، ثم النواسخ أي كّل ما 
يدخل على املبتدأ واخلرب ، ألنّ معظم قواعد 
املبتدأ و اخلرب ستتكرر هنا، ثم املنصوبات، ثم 
األمساء املبنية ، واألساليب العربية كأسلوب 
الشرط وأسلوب االستفهام ثم إعراب اجلمل، 
وبعض أبواب الصرف، والسيّما اجملرد واملزيد 

و املشتقات، واملصادر...

)2( - وضعت وزارة الرتبية منهجاً جديداً تكاملياً 
منذ عام 2003 وبدأ  تطبيقه على املناهج اجلديدة 

اليت بُدىء العمل هبا منذ 2008)اجمللة(.

2- يُقدّم األساسي منها كلِّها، ويُبتعد عن 
نادر...  وكّل  عليه،  يقاس  ال  ما  وكل  كّل شاذ 
وأضرب بعض األمثلة على ما ال يُعطى: اجتماع 
الشرط و القسم، واجتماع الشرط و الناسخ، 
وبعض  منه،  املستثنى  على  املستثنى  تقديم 
األدوات كالالم الفارقة وحاشا، وإذن الناصبة، 
التفسري،  وحريف  ولكن،  ال،  العطف  وحريف 
والظرف املقطوع عن اإلضافة، وكأين الكناية 
عن عدد، وتعليق شبه اجلملة بالفعل الناقص، 
والتنازع  واالشتغال  واحلكاية،  حرفاً،  وليس 
ما  إاّل  واإلبدال  واإلعالل  واإلغراء  والتحذير 
والعمدة،  واجلوار  النحو،  أبواب  بعض  يفيد 

وبدل االشتمال ...

4-التعبري:
موضوع  كتابة  يف  صعوبة  نعاني  زلنا  ما 
يشكو  وكلٌّ  وطالباً،  وأهايل  مدرسني  التعبري 

حبسب منزلته.. 
كتابة  الطالب  نعلّم  كيف  يسأل:  وكلُّنا 
أنَّ  األهل،  ومنهم  كثريون،  ويظن  املوضوع؟ 
التعبري يُعلّم أو يُدرَّس كما غريُه من املوضوعات 
على  باللوم  يلقي  األهل  ومعظم  العلوم،  و 
املدرّس... ونقول : لو كان التعبري يُدرّس كما 

غريُه ملا كان عندنا مشكلة.
فروع  من  تقدّم  ما  بكل  يتصل  التعبري  إنَّ 
تلك  األخرية من  اللغوية، وهو احللقة  املعرفة 
احللقات اليت جيب أن تقدّم للطالب متكاملة 
مرتابطة خبيط متني، فال التعبري يُحفظ كغريه 
الثانوية،  الشهادة  طالب  من  كثري  يفعل  كما 
التامة كما حيصل  وال حيوز صاحبه العالمة 
مع طالب الشهادة اإلعدادية فيظنّ أنه صار 
أديباً، ومل يعد يقبل بدرجة أدنى مما حازها، 

واحلقّ على من وضع العالمة تلك....!!
الطالب  إمالء على  يُملى  التعبري ال  إنّ  ثم 

حيفظه، كما يفعل كثريون من مدرسي 
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املرحلة االبتدائية، فيعيده الطالب إىل مدرّسه 
يصححه، بل هو يصحح ما كتبه بنفسه، وحنن 
يف هذا نكون قد نسفنا كلمة التعبري، فالتعبري 
كما  بأسلوبه  منه  ُطلب  عمّا  الطالب  يعبّر  أن 
خيتلف  كالم  أو  حبديث  منا  واحد  كلُّ  يعرب 
العنوان،  اشرتك  وإن  وحديثِه،  غريِه  كالم  عن 
احملدّد  املوضوع  كتابة  يف  حيصل  ما  وهذا 
من املدرس، إذاً ما الوسيلة الصحيحة لكتابة 

التعبري؟
ما أريد أن أقوله: إنّ التعبري ال يُحفظ وال 
القراءة  و  يعتمد احلفظ  بل  يُنقل..  وال  يُملى 
نطلب  ذكرُها،  السابق  اللغة  روافد  أي  واللغة 
مجالً  ثم  لكلمات،  مرادفات  حيفظ  أن  منه 
وتعابري وتراكيب نستطيعُ أن نربط بينها، ممّا 
مرّ معه يف نصوص القراءة و اإلمالء اليت طلبنا 
ترتابط  فيها  األسلوب  و  اللغة  أدبية  تكون  أن 
اجلمل ال أن تكون مفككًة تشبه إىل حد بعيد 
أوصالُها..  تقطعت  اليت  طالبنا  موضوعات 
ويربط  اجلمل،  يصوغ  كيف  بعد  من  ونعلمه 
بينها، وكيف يكتب املقدمة وينهي املوضوع...

صفّ،  كل  يف  تعتمد  اليت  الطريقة  وهذه 
األوىل  الصفوف  منذ  العمل  هذا  أتقنّا  فإذا 
سَهُل على الطالب يف الصفوف التالية، وهنا 
للموضوعات  بُدّ من وضع خّطة صحيحة  ال 
يف  موضوعات  قرأنا  ما  فكثرياً  تُعطى،  اليت 
يف  يكون  أن  ه  حقُّ موضوعاً  أو  اثنني،  صفني 
يعتمد  املنطق  إنّ   ، العكس  أو  السابق  الصف 
املوضوعات منذ الصف الرابع ويعتمد الوصف 
فهو  عينيه،  بأمّ  الطالب  يراه  ما  أي  احلسي، 
وال  فكري،  موضوع  كتابة  على  بقادر  ليس 
التاسع،  يصل الطالب إىل هذا إال يف الصف 
أو  رسالة،  كتابة  منه  نطلب  أن  يعين  ال  هذا 
إبداء رأي يف موضوع يشعر به ... أو وصف 
شخصية، وأظنّ أننا ال نستطيع أن نصل إىل 
فيما  بالتوافق  الواحدة  املدرسة  يف  إاّل  هذا 

أو  متتابعاً  منهجاً  يضعوا  أن  املدرسني،  بني 
متسلسالً للموضوعات الواجِب تعلُّمها، يتقيّد 
يشكل  غنياً   لغوياً  زاداً  تشكل  املدرسون،  هبا 
مع الروافد األخرى الثقافة اليت نعمل مجيعاً 

جاهدين أن تكون األغنى.

كيف ُتقدّم املادة للتعبري؟
تعليم  يف  صعوبة  هناك  أنَّ  يف  شكّ  ال 
من  وتّطرد  وآخر،  بني صف  تتفاوت  التعبري، 

الصف األدنى فاألعلى، فمتى يبدأ التعبري؟
أنْ  األوىل  املرحلة  يف  الطالب  يستطيع  ال 
اللغوي  الزاد  ألنَّ  شفوياً؛  إاّل  يعبّر  أو  يكتب 
عنده ما زال فقرياً، فهو يقرأ ويكتب ، ولكنه ال 

حيفظ؛ ألنّ بداية التعبري احلفظ؟
فأي حفظ؟

الطالب  تعليم  يبدأ  أن  املدرس  على   -1
حفظ بعض اجلمل القصرية املعربة من درس 
القراءة، وبعض اجلمل اإلضافية اإلثرائية اليت 
يستوعبها  واليت   ، املوضوع  صلب  يف  تدخل 

ويعرفها من حميطه .
يرّكب مجلة  أن  الطالب  يُطلب من  ثم   -2

على منطها.
اجلمل  من  عددٌ  عنده  صار  ما  فإذا   -3
بأسلوب سهل،  بينها  يربط  أن  تعليمه  حناول 
اجلمل  تنويع  على  التنبيه  من  بدّ  ال  وهنا 
القصرية  اجلمل  وبني  والفعلية،  االمسية  بني 

والطويلة.
4- نسخ هذه املادة العلمية خبط اليد؛ ألنّ 
ليعتاد  التعبري،  من  الثالثة  احللقة  هو  النسخ 

الطالب الكتابة بنفسه.
)الصف  األوىل  املرحلة  يف  يتمّ  ما  هذا 
على  قادراً  الطالب  صار  ما  وإذا  الثالث( 
اإلمالء،  القراءة، ومعرفة قواعد  بعد  احلفظ 
أي وصل إىل الصف السادس، ميكن له كتابة 
املفردات  ببعض  نزوّده  أن  بعد  لكن  موضوع، 



21املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014

المعلم العربي

واجلمل املناسبة للموضوع.
وتصادفنا مسألة مهمة هي أنّ التعبري يف 
فالتعبري  املنهج،  يقع ضمن  االبتدائية  املرحلة 
ما  املدارس، وهذا  الطالب يف كل  لكل  واحد 
قلب،  عن ظهر  التعبري  الطالب حيفظ  جيعل 

فيكون هدف التعبري قد انتفى ويفقد امسه.
يصل  عندما  التعبري  يف  األمر  وخيتلف 
الطالب إىل الصف السابع ، فنضع يف احلسبان 
أنَّ طالب احللقة األوىل من التعليم األساسي 
خيتلف عن طالب احللقة الثانية فيها، وحناول 
أن نغيّر يف املنهاج، وطريقة التدريس،  فيخرج 
املدرس عن التعبري إذا كان مقرراً ظناً منه أنَّ 
أو  فيبدأ   ، التعبري  على  قادراً  صار  الطالب 
يستمر الضعف يف التعبري عند الطالب، ويزيد 
تُطلب  اليت  املوضوعات  معظم  أنَّ  هذا  من 
من الطالب تكاد تشرتك يف الصفوف الثالثة 
الطالب  فاشرتاك  والتاسع(  والثامن  )السابع 
يف كتابتها وإن كانوا يف مدارس متعدّدة مَثَلهم 
اليت  اخلاصة  الكتب  ببعض  يستعني  من  مَثُل 
الوحيد  املصدر  فكانت  التعبري،  يف  أُلِّفت 
للطالب ، فنكون أيضاً قد ألغينا هدف التعبري 
ومل حنقق ما نريد، وقد يقول قائل: وما احلل؟

أظنُّ أنَّ ال حلَّ ميكن أن جنده، ولكنْ مّثة 
شيءٌ من احلّل يتمثل يف طريقة تعليم التعبري، 
يف  موضوعاً  ولو  الصفّ،  يف  املوضوع  كتابة 
ما  يكون غري  االمتحان  التعبري يف  ثم  الشهر، 
أُعطي خالل الدوام، وهذا كلّه يستند إىل ما 
وعبارات  وتراكيب  مجل  من  الطالب  حيفظه 
مستفيداً - باالستعانة باملدرس - من دروس 
القراءة واملطالعة والشعر والقصة، ومستفيداً 
النحوية اليت  القواعد  من اإلمالء الصحيح و 

ف يف التعبري. جيب أن توظَّ
التعبري  فيختلف  الثانوية  املرحلة  يف  أما 
اختالفاً جذرياً، فهو قد حتدَّد حبدود ال جيوز 
فحدوده  الطالب،  قبل  املعلم  يتجاوزها  أن 

الرافدة  القراءة  دروس  مع  األدبية  النصوص 
مع مادة علمية ال حتتاج كلُّها إاّل إىل ما يربط 
هاتني  ألنّ  اخلامتة،  وكذا  مقدمة  مع  بينها، 
الفقرتني من أسلوب الطالب ، وهذا ال يعانيه 
طالب الشهادة الثانوية الذي أسعفته املناهج، 
وإمالء  التصحيح  وسالمل  األسئلة،  وطريقة 
العالمة  فحاز  الطالب،  على  التعبري  املدرس 
تعبرياً،  ليس  لعمري  وهذا  التعبري،  يف  التامة 
ال  قوله:  أريد  ما  خطأ،  بعده  ما  خطأ  وهو 
الثانوية،  املرحلة  يف  للتعبري  صحيحاً  أساس 
وإذا أردنا املساعدة قليالً فإنَّ علينا واجباً أن 
نكلّف الطالب كتابة التعبري، مع أّننا نشعر أّنه 
لن جييده ما دام لن يكون سؤاالً يف االمتحان.

أنَّ مّثة أخطاء كثرية  كلّه نستنتج  من هذا 
تقع يف التعبري تعود بنا إىل البداية: كيف نعلّم 
الثانوية  املرحلة  يف  التعبري  كان  فإذا  التعبري؟ 
نعلّم  أبوابه،  على  نفتحه  أن  فعلينا  حمدوداً، 
حتديد  مع  التعبري  كتابة  طريقة  الطالب 
فال  وإاّل  منه،  املطلوب  صياغة  يف  عناصره 
إال  فيه  يُذكر  ال  رديف  إنشائي  تعبري  من  بدَّ 
نصّ املوضوع؛ ألنَّ املهم هو الكتابة الصحيحة 

ضمن إطار ال خيرج عنه الطالب.
قد  تقدّم  ما  يكون  أن  أرجو  فإنين  وبعد، 
استخدام  العنوان،  من  فهمته  ملا  عرض 

أساسيات اللغة العربية السليمة... 
تكفيه  ال  البحث  هذا  أنَّ  أرى  كنت  وإن 
فما  ه،  حقَّ نعطيه  أن  أردنا  إذا  صفحات 
عُرض كان ألهم العناوين، وأهم الفروع، وأهم 
البحث  يف  أساسيات  أيضاً  فكانت  القضايا، 
قضية  وكل  القضايا،  من  كثريٌ  منها  يتفرّع 
وجهات  فيها  مطوّلة،  مناقشات  إىل  حتتاج 
نظر كثرية، منها املختلف، ومنها املتفق عليه، 
ليصبح  األساسيات  هذه  نتفق يف  لو  ونتمنى 
إليها  وتعيد  لغتنا،  تربز  متميّزة  عندنا مناهج 
بريقها الذي حياول كثريون تشويهه أو إطفاءه.
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إعداد االختبارات التحصيلية 
في ضوء المناهج الجديدة

و المعايير  العالمية

إعداد د . عمر أبو عون* 

* املوجّه األول ملادة العلوم يف وزارة الرتبية .

نظرًا لأهمية نتائج الختبارات التح�سيلية لكلٍّ من الطلبة واأولياء 
الخت�سا�سي  واملوجه  املدر�سة  ومدير  واملدر�س  جهة،  من  الأمور 
�سوء  يف  و   ، اأخرى  جهة  من  الرتبية  ووزارة  الرتبوي  واملوجه 
الختبارات  بناء  يف  املدر�سني  من  العديد  لدى  احلالية  املمار�سات 

التح�سيلية التي تتمثل يف اأن معظم اختباراتهم  تت�سف مبا ياأتي :
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- تقتصر أساليب االختبارات على قياس 
أو  الطالب  اليت حيفظها   ) املعلومات  كمية   (

يستطيع استظهارها ، 
و بالتايل تستجر العمليات العقلية الدنيا، 

و تُهمل العمليات العقلية يف تفكري الطالب . 
-  ال تُبنى وفق جدول مواصفات االختبار.

مستوى  قياس  على  أسئلتها  تقتصر   -
يف  األهداف  مستويات  من  والفهم  التذكر 
أعلى  مستويات  تقيس  وقلّما  العقلي،  اجملال 

يف اجملال نفسه .
ذوي  الطلبة  لفئة  أسئلة  من  تكاد ختلو   -
يف  أسئلتها  وختصص  املرتفع  التحصيل 
املتوسط  التحصيل  ذوي  للطلبة  معظمها 

املنخفض . 
بطريقة  اخلاصة  التعليمات  من  ختلو   -
وجود  عدم  إىل  إضافة  األسئلة،  عن  اإلجابة 

مفتاح لإلجابات . 
ورشة  إىل  ماسّة  احلاجة  أصبحت  لذلك 
بناء  يف  األساسية  املبادئ  لتطبيق  عمل 
التحصيلية وإعداد أمنوذج عملي  االختبارات 
يُساعد املدرس يف بناء االختبارات التحصيلية. 

األهداف : 
يُتوقع من املتدربني : 

- التعرف على مفهوم االختبار التحصيلي 
و حتديد خصائصه . 

- تعرف خطوات بناء االختبار التحصيلي 
لوحدة درسية .

- حتليل وحدة درسية .
- حتديد األهداف .

-  بناء جدول املواصفات . 
- بناء اختبار حتصيلي . 

 تقويم التعّلم يف التدريس :
يف  أساسياً  جزءاً  التعلّم  تقويم  يُعد 
مقدار  حتديد  يف  ألمهيته  نظراً  التدريس، 
والغايات  التعليمية  األهداف  من  يتحقق  ما 

الرتبوية املنشودة . 
التقويم الربوي : 

مة خمّططة ، تتضمن  - عملية منهجية منظَّ
األحكام على السلوك أو الفكر أو الوجدان أو 

الواقع املقيس . 
الضعف  مواطن  عن  الكشف  تستهدف   -
عملية  حتسني  بقصد   ، التدريس  يف  والقوة 
التعلّم و التعليم وتطويرها، مبا حيقق األهداف 

املنشودة .
التقويم احلديث:  

للعمل  قيمة  إعطاء  أو  حكم  إصدار   -
يف  احلادث  التغيري  مدى  وحتديد  الرتبوي 

سلوك املتعلم . 
قارن بني القياس والتقويم  

           Measurements & Evaluation
القياس : يعين الوصف الكمي ) الرقمي ( 
للسلوك ) أو األداء ( أو الواقع املقيس ، و بالتايل 
  Evaluation أحكاماً  القياس  يتضمن  ال 

بالنسبة لفائدته  قيمته أو جدواه .
مثالً : إذا حصل الطالب على درجة ) 75( 
من ) 100 ( فإن هذا التحصيل أو األداء قد 
الطالب  تفوّق  من حيث  يعين شيئاً حمدداً  ال 

أو تأخره . 
أو  متفوق  أو  جيد  الطالب  أن  بينّا  فإذا 
ممتاز أو مقبول أو ضعيف فإننا بذلك نُصدر 
قد  و  التقويم،  بعملية  نقوم  أننا  أو  حكماً، 

يتضمن إصدار احلكم على الطالب .
كيف ميكن أن تكون عملية التقويم 

سليمة ودقيقة وموضوعية ؟
- أن يكون التقويم بداللة أهداف تعليمية 

تعلمية حمددة .
الكمي  القياس  على  التقويم  يعتمد  أن   -

)الرقمي( الرتبوي الدقيق .
- أن  يتصف التقويم باالتساع 

و الشمولية.
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يُعرّف االختبار يف األدب الربوي 
النفسي العلمي بأنه :

أن  الطالب  من  أثنائه  يُطلب يف  موقف   -
يُظهر معارفه أو مهاراته أو اجتاهاته أو ميوله، 
أو جوانب تتصل مبوضوع علمي معني أو عدد 

من املوضوعات العلمية .
األسئلة  من  مستويات  ستة  هناك   -
تبعاً  متفاوتة،  وزنية  بنسب  توضع  التقوميية 
للمستويات العقلية للمتعلمني ووفقاً لألهداف 
أن  وعلينا  الدراسية.  واملرحلة  منها  املتوخاة 
ومكمّلة  متداخلة  املستويات  هذه  أن  ندرك 
بعضها للبعض اآلخر، ويف أثناء وضع األسئلة 
جيب أن ال نركز على مستوى معني من دون 
آخر، بل على تنوع األسئلة، وال بد من التنبيه 
هنا إىل أن االختبار اجليد يعتمد على : الفهم 
اجليد للمادة العلمية من قبل املعلم والطالب 

وطرق التعلم .
املستويات املعرفية الستة لألسئلة:

املعرفة : القدرة على تذّكر املعارف اليت 
سبق تعلّمها.  

املعاني  استيعاب  على  القدرة   : الفهم 

وإدراكها . 
1و2- أسئلة املعرفة والفهم: 
-  عدّد أجزاء القناة اهلضمية .

- عدّد أجزاء اجملهر. 
-  فسر العبارة .....................  

-  اذكر نصّ النظرية اخللوية كما ورد يف 
الكتاب املدرسي . 

كما  اخليطي  االنقسام  عملية  صف   -
شرحها املدرس . 

- سمِّ أجزاء الزهرة بالرتتيب. 
- أعط مثاالً على احليوانات الربمائية . 

- اشرح قانون ماندل يف الوراثة .
3 - أسئلة التطبيق : 

ما  استخدام  على  القدرة   : التطبيق 
تعلّمه الطالب يف مواقف جديدة  .

التجويد  أحكام  مراعياً  القلم  سورة  اتُل 
الصحيحة و دون أخطاء . 

 استعمل الطالب املعجم اللغوي الستخراج 
معاني الكلمات اآلتية دون مساعدة من أحد . 

- ارسم جهاز الدوران لدى اإلنسان . 
- وازن املعادلة دون غلط . 

ما الفرق بني التقويم واالختبارات ) االمتحانات (؟ اجلدول التايل يوضح ذلك:

االختباراتالتقويم

قياس مستوى التحصيل ) أو األداء ( لدى أعمّ وأمشل
الطلبة  للمعرفة العلمية أو بعض أشكاهلا .

قياس مجيع جماالت األهداف الرتبوية
) املعرفية و الوجدانية و املهارية (

واحلكم عليها .
تتضمن جانباً واحداً من جوانب التقويم

أو جزءاً منها .

غاية وليست وسيلةوسيلة و ليس غاية

امتحانات شفوية إضافة  إىل املالحظات 
واملشاهدات اليومية واملقابالت الفردية 

واألداء الذاتي للطالب .
امتحانات حتريرية أو شفوية
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-  حل املسألة الوراثية باستخدام قوانني 
الوراثة  . 

نباتية  لفحص خاليا  استخدم اجملهر    -
وخاليا حيوانية. 

اخلط  اآلتية...ارسم  املعطيات  لديك    -
البياني الذي ميثل هذه املعطيات. 

4- أسئلة التحليل : 
إىل  املادة  القدرة على جتزئة   : التحليل 

عناصرها و مكوناهتا .
 - قارن بني نوع الفضلة النرتوجينية عند 
يعيش  اليت  بالبيئة  وعالقتها  احلية  الكائنات 

فيها الكائن احلي. 
-  قارن بني عملية التنفس اخللوي )احرتاق 

داخلي (  وعملية االحرتاق خارج اجلسم. 
باجلنس  املرتبطة  الصفات  بني  قارن    -

والصفات املتأثرة باجلنس لدى اإلنسان . 
واحملوّل  الكهربائي  املوّلد  بني  قارن    -

الكهربائي . 
 - قارن بني التناظر حول نقطة و التناظر 

حول مستقيم بدقة تامة . 
5- أسئلة الركيب :  

األجزاء  مجع  على  القدرة   : الركيب 
لتكوين كل جديد .

حلوالً  تتضمن  مكتوبة  خطة  اقرتح   -
شاهدت  ما  إذا  البيئة  تلوث  ملشكلة  مناسبة 

فلماً عن التلوث، يف أربع صفحات .
اللغة  يف  ما  ملوضوع  مقدّمة  اقرتح    -

العربية .
-  صمِّم جتربة لقياس أثر شدة الضوء يف 
معدل شدة الرتكيب الضوئي يف نبات اإليلوديا. 
-  اقرتح طريقة جديدة  لتحسني جتربة 

علمية ما. 
6- أسئلة التقويم :    

األحكام  إصدار  على  القدرة   : التقويم 
وفق معايري حمددة .

- بيّن رأيك يف ............. 
- ناقش العبارة اآلتية: ) يقف نيوتن على 

أكتاف العلماء الذين سبقوه ( .  
-  بيّن رأيك  يف مواقف األمم املتحدة من 

القضايا العربية .
تصف  سبع مجل  بني  من  اخرت مجلة    -

الربيع على أهنا األفضل مع إبداء املربرات .
 نطلق على املستويني األول والثاني  اسم 
الثالثة  املستويات  وعلى  دنيا،  عقلية  مهارات 
األخرية اسم مهارات عقلية عليا، وبني املهارات 

الدنيا واملهارات العليا يأتي التطبيق. 

األوزان النسبية ملستويات األسئلة 
حسب املرحلة الدراسية والعمرية 

عامليًا كاآلتي: 
* من الصف األول حتى الصف الرابع : 

)املعرفة  الدنيا  املهارات  أسئلة  نسبة   -
والفهم( 40 % 

- نسبة أسئلة التطبيق 40 % 
التحليل   ( العليا  املهارات  أسئلة  نسبة   -

والرتكيب والتقويم ( 20 % 
الصف  حتى  اخلامس  الصف  من   *

التاسع : 
املعرفة   ( الدنيا  املهارات  أسئلة  نسبة   -

والفهم ( 35 % 
- نسبة أسئلة التطبيق 35 % 

التحليل   ( العليا  املهارات  أسئلة  نسبة   -
والرتكيب والتقويم ( 30 % 

  ) العاشر   ( الثانوي  األول  الصف  من   *
حتى الثالث الثانوي ) البكالوريا ( : 

املعرفة   ( الدنيا  املهارات  أسئلة  نسبة   -
والفهم ( 20 % 

- نسبة أسئلة التطبيق 40 % 
التحليل   ( العليا  املهارات  أسئلة  نسبة   -

والرتكيب والتقويم( 40 % 
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خطوات بناء االختبار التحصيلي 
اجليد 

1- حتديد الغرض من االختبار 
و يتم حتديد : 

االختبار من  الذي صُمم  التحصيل  جمال 
أجله ) الفصل أو الوحدة ( .

 – الصف   : حيث  من  املستهدفة  الفئة   
الشعبة – املدرسة – السنة الدراسية .

 مدة اإلجابة عن أسئلة االختبار .  
نشاط : 

اخرت وحدة درسية  قد تعلمتها ، ثم حدد 
هذه  من  حتصيلي  اختبار  بناء  من  الغرض 

الوحدة . 
2- حتديد حمتوى املادة التعليمية. 
3- حتديد أشكال املعرفة العلمية : 
 :) Scientific Facts (  احلقائق العلمية

جدول محتوى الصف الثامن
Eighth Grade Content Domain

جدول محتوى الصف الرابع
Fourth Grade Content  Domain

علم األحياء
35% Biology         

علم الحياة
45% Life Science       

الكيمياء
20%  chemistry      

العلوم الفيزيائية
35% Physical Science

علم الفيزياء أو علم الطبيعة
25% Physics            

علم األرض
20% Earth Science       

علم األرض
20%  Earth Science

النسب المئوية لمجال العلوم المعرفية
Science Cognitive Domain Percentages

الصف الثامن
Eighth Grade

الصف الرابع
Fourth Grade

المجال المعرفي
Cognitive Domain

35%        40%         
المعرفة

Knowing       

التطبيق     40%        35%
Applying

المنطق/ االستنتاج            20%        30%
Reasoning       

اإلجمالي 100%        100%
Total
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التعميم.  يتضمن  ال  خاص  علمي  نتاج 
قابلة  وغري   ) للحرارة  الناقلية  جيد  )احلديد 
للنقاش واجلدل يف وقتها )قلب اإلنسان مكون 
للتعديل  قابلة  أهنا  إال   ،  ) حجرات  أربع  من 
اجلديدة،  العلمية  الرباهني  و  األدلة  ضوء  يف 
وميكن تكرار مالحظتها أو قياسها، و تتضمن 
املعلومات العلمية اليت تقع ضمن االصطالحات 
 Scientific Concepts و احلوادث العلمية

و التواريخ وأمساء العلماء . 
املفاهيم العلمية :

يرتبط  معنى  من  الفرد  لدى  يتكون  ما 
بكلمة ) مصطلح ( أو عبارة أو عملية معينة 
)الثدييات ذات أثداء مغطى جسمها بالشعر( .

  و من خصائص املفهوم العلمي : 
أو  الرمز  أو  أ- يتكون من جزأين : االسم 
املصطلح ، مثل اخللية - الكثافة ،  و الداللة 
اللفظية للمفهوم مثل : الشاردة ذرة أو جمموعة 

ذرات مشحونة . 
كل  )املادة  يف  كما  التعميم  يتضمن  ب- 
شيء يشغل حيزاً من الفراغ و له ثقل ويُدرك 

باحلواس( . 
من  جمموعة  علمي  مفهوم  لكل   - حـ 
اخلصائص املميزة اليت يشرتك فيها أفراد فئة 
املفهوم مجيعهم و متيزه من غريه من املفاهيم 

العلمية األخرى . 
وتصّنف املفاهيم العلمية إىل األنواع اآلتية: 

- مفاهيم ربط . 
مثل : املادة كل شيء يشغل حيزاً من الفراغ 

و له ثقل و يُدرك باحلواس .
- مفاهيم فصل .

مثل : الشاردة ذرة أو جمموعة ذرات حتمل 
شحنة كهربائية . 

- مفاهيم عالئقية .
مثل : الكثافة = الكتلة / احلجم . 

- مفاهيم تصنيفية .

مثل : يقع النحاس ضمن املعادن .
-  مفاهيم عملية إجرائية .
مثل : التقطري - التغذية .  

املبادئ ) التعميمات ( العلمية 
 Scientific Principles

املبدأ ) التعميم ( العلمي : عبارة صحيحة 
علمياً هلا صفة الشمول و التعميم على جممل 
األشياء أو الظواهر اليت يتضمنها املبدأ العلمي 
) املعادن تتمدد باحلرارة ( ، و يتضمن املبدأ 

العلمي مفاهيم علمية متعددة . 
القوانني العلمية

    Scientific Laws 
تتضمن  علمياً  صحيحة  لفظية  عبارة 
التعميم وميكن صياغتها والتعبري عنها بصورة 
كمية ) رقمية ( أو رمزية . مثل ) قانون ماندل، 

أوم ، بويل ( . 
النظريات العلمية 

     Scientific Theories
يف  تتكامل  عقلية  تصورات  جمموعة 
من  بني جمموعة  العالقة  يوضح  معني  نظام 
املبادئ العلمية أو املتغريات أو الظواهر، تتسم 
وإثبات،  جتربة  إىل  غالباً  وحتتاج  بالشمول 
وهلا القدرة على تفسري جمموعة من الظواهر 
و األحداث ، مثل: )  احلركة اجلزيئية للمادة 

- النظرية اخللوية ( . 
نشاط: 

حدّد حمتوى الوحدة الدرسية اعتماداً على 
احلقائق العلمية ، املبادئ ، القوانني العلمية، 

النظريات العلمية . 
حتديد األهداف التعليمية للمادة التعليمية 
أهداف تعليمية خاصة باحلقائق العلمية . 
أهداف تعليمية خاصة باملفاهيم العلمية . 

أهداف تعليمية خاصة باملبادئ . 
أهداف تعليمية خاصة بالقوانني . 
أهداف تعليمية خاصة بالنظريات .
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م�ستوى الهدف ح�سب ت�سنيف األهداف التعليمية
بلوم

معرفة1- يعدد الطالب أجزاء اجملهر . 
معرفة2- يذكر نص بويل كما ورد يف الكتاب املدرسي . 

فهم3- يشرح قانون ماندل األول يف الوراثة. 

فهم4- يرتجم العالقة اآلتية : ث = ك / ح  إىل صيغة كالمية .

تطبيق5- حيّل مسائل وراثية باستخدام قوانني وراثية . 
تطبيق6- يوازن املعادالت الكيميائية دون غلط . 

حتليل7- يفرّق بني الصفات املتأثرة باجلنس والصفات املرتبطة باجلنس. 
حتليل8- حيلل حملول كلوريد الصوديم مستخدماً جهاز حتليل مناسباً . 

تركيب9- يؤلف تقريراً علمياً عن تلوث البيئة . 
تقويم10- يُبيّن رأيه يف زواج األقارب . 

تركيب11- يكتب تقريراً علمياً عن نتائج جتربة . 
12- يقارن بني دور األنظيم و اهلرمون وتبيان أيهما أكثر أمهية يف عملية  

تقويماالستقالب . 

م�ستوى الهدف ح�سب ت�سنيف األهداف التعليمية
بلوم

معرفة1- أن يُعدّد الطالب أٌقسام الزهرة.

فهم2- أن يفسّر الطالب وجود جسيمات نيسل يف اخللية العصبية.
فهم3- أن يُعلّل الطالب كتابة اهلمزة على نربة يف كلمة أصدقائهم . 

معرفة4- أن يذكر الطالب شروط بناء الفعل املضارع . 

معرفة5- أن يسمّي الطالب قائد معركة الريموك .
تطبيق6- أن حيل مسألة وراثية .

7- أن حيسب الطالب تركيز حملول ما إذا ما أعطي معلومات عن صفات 
ذلك احمللول . 

تطبيق

حتليل8- أن يفرّق الطالب بني أكسيد السيليكون و أكسيد الفوسفور بدّقة .

تركيب9- أن يضع الطالب خطة لتدريس زمالئه موضوع اجلمل الرياضية .
تقويم10- أن ينقد الطالب موقف الدول الكربى من قضية فلسطني .

جدول رقم )1(

جدول رقم )2( 
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توزع  النسب الوزنية وفق اآلتي : 
نسبة أسئلة املهارات العليا %40
نسبة أسئلة املهارات الدنيا %20

نسبة أسئلة التطبيق %40 
املئوية  النسبة   = اخللية  يف  األسئلة  عدد 
لفئة احملتوى  × النسبة املئوية ملستوى اهلدف×  

عدد أسئلة االختبار .
نشاط : 

لالختبار  مواصفات  جدول  بناء  املطلوب 
الذي ستعدّه للوحدة الدرسية اليت اخرتهتا . 

طريقة وضع األسئلة : 
- صوغ أسئلة االختبار .

- جتميع أسئلة االختبار حسب أمناطها . 
إىل  السهل  من  االختبار  أسئلة  ترتيب   -

الصعب . 
- وضع تعليمات خاصة لإلجابة عن أسئلة 

االختبار . 
- مراجعة األسئلة لغوياً وعلمياً بعد كتابتها 
األغالط  من  خلوها  من  للتأكد  وطباعتها 

العلمية واللغوية واملطبعية . 
إىل  وتثبيتها  سؤال  لكل  درجة  حتديد   -

يسار نص السؤال . 
- حتديد مدة اإلجابة عن أسئلة االختبار . 
ألسئلة  إجابات   ) مفتاح   ( سلم  وضع   -

االختبار . 
اإلرشادات اليت يوصى هبا يف كتابة 

أسئلة االختيار من متعدد : 
- التأكد من أن جذر السؤال يطرح  مشكلة 
واضحة و حمددة، و هذا يعين أن اجلذر جيب 
أو  املشكلة  املفحوص  يفهم  حبيث  يصاغ  أن 

السؤال املطروح بكل وضوح قبل أن يقرأ 
بدائل اإلجابة .

معرفة
     %  35

فهم
      % 20

تطبيق
%  30

عمليات عقلية 
عليا
% 15 

اجملموع
 % 100

احلقائق

املفاهيم

املبادئ

القوانني

النظريات

بناء جدول مواصفات االختبار 
يتضمن ربط األهداف باحملتوى يف صورة بيانية تُظهر األهداف اليت تربط بكل جزء من 

أجزاء احملتوى . 

هداف 
 األ

توى
مس

سبية
 الن

زهنا
و أو

وى 
حملت

ا

سبية
 الن

زانه
وأو
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- يفّضل أن حيوي اجلذر اجلزء األكرب من 
أمكن،  ما  قصرية  البدائل  تكون  أن  و  السؤال 
فإذا كانت مثة كلمات أو عبارات تكرر نفسها 
يف مجيع البدائل أو يف معظمها، فيمكن إعادة 
كتابة اجلذر حبيث تنقل إليها املادة املكررة . 

املادة  على  اجلذر  يقتصر  أن  جيب   -
الالزمة جلعل املشكلة واضحة حمددة . 

يف  النفي  صيغ  استخدام  عدم  يُفّضل   -
اجلذر أو يف البدائل . 

من  واحداً  أن  من  التأكد  أن  من  البد   -
بدائل السؤال فقط يؤلف اإلجابة الصحيحة . 
- جتنب استخدام البديل ) كل ما ُذكر ( 
) مجيع ما ُذكر ( ) كل ما ُذكر أعاله ( أو ما 

شابه ذلك . 
الغلط  اإلجابة  بدائل  أن  من  تأكد   -
)املشتتات أو املموهات ( تؤلف إجابات معقولة 

ظاهرياً )تكون من األخطاء الشائعة ( . 
تلميح  أي  من  الفقرة  خلو  من  تأكد   -

باإلجابة الصحيحة . 
- تأكد من أن يكون موقع البديل الصحيح 

موزعاً عشوائياً . 
من  حرفياً  و  نصياً  مجل  نقل  حتاش   -

الكتاب سواء يف جذر السؤال أو بدائله . 
- تأكد من أن كل فقرة مستقلة بذاهتا وال 
لإلجابة عن غريها  عنها شرطاً  اإلجابة  تُعد 

من  الفقرات .

األسس املتبعة لكتابة أسئلة االختيار 
من متعدد :

- أن يكون السؤال واضحاً و حمدداً ويقيس 
خمرجات هامة للتعلم . 

مستويات  مجيع  األسئلة  تشمل  أن   -
األهداف املعرفية ما أمكن . 

- جتنب النقل احلريف من الكتاب و كذلك 
صيغ النفي . 

- جتنّب التلميح باإلجابة، وكذلك استخدام 
) كل ما ذكر غلط ( ) ليس مما ُذكر ( .

- أن تكون املشتتات من األخطاء الشائعة 
و جتذب 5 % من الطالب على األقل . 

متجانسة  و  قصرية  البدائل  تكون  أن   -
ومنسجمة مع اجلذر . 

- أن يكون عدد البدائل ) 4 – 5 ( . 
- أن يكون هناك إجابة صحيحة واحدة . 
على  الصحيحة  اإلجابات  توزع  أن   -

البدائل بالتساوي عشوائياً . 
لألسئلة  البدائل  عدد  تساوي  يُفضل   -  

لتسهيل التحليل و املقارنة . 

مناذج من االختبارات العاملية
TIMSS للصف الثامن ملشروع

جسم  من  أجزاءً  أدناه  الرمسان  يُبيّن   *
اإلنسان:

كيف ميكن وصف أجزاء اجلسم هذه ؟
أ - على أهنا خاليا .

ب - على أهنا أنسجة .
حـ - على أهنا أعضاء .

د - على أهنا أجهزة عضوية . 

* يُبني الرمسان أدناه طائراً وضفدعاً : 
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مّنو  يتشابه فيها  اذكر طريقة واحدة  أ – 
وتطور كل من العصفور و لضفدع .

ب- اذكر طريقة واحدة خيتلف فيها مّنو 
وتطور كل من العصفور والضفدع . 

أطراف  يف  العظام  إىل  الرسوم  تشري   *
إنسان وحيوان زاحف جمنح وطائر وحوت: 

ما أفضل استنتاج تؤكده هذه الرسوم ؟
أ - شكلها اخلارجي كان متشاهباً .

ب - عاشوا يف البيئة نفسها .
حـ - كانت لديهم أسالف مشرتكة .

د - كانوا موجودين على األرض يف الوقت 
ذاته .

اإلنفلونزا  يسبب  اآلتي  من  أيُّ   - أ( 
)الرشح(؟

1- فريوس .
2- فطر .

3-  جرثوم .
4- حشرة . 

 ب ( - عثر على بعض حاالت اإلنفلونزا 
مت  أسابيع  بضعة  وخالل  كبرية،  مدينة  يف 

العثور على حاالت أخرى حول العامل . 
تنتشر  أن  لإلنفلونزا  ميكن  كيف  فسّر 

بسرعة حول العامل ؟.  
يُبني الرسم أدناه سلسلة غذائية يف جممع 

زراعي . 

منافسة  األكثر  هو  الكائنات  هذه  من  أيٌّ 
لإلنسان ؟ - فسّر إجابتك . 

درجة  متوسط  اآلتي  البياني  الشكل  يُبني 
احلرارة يف أربع مدن ) أ – ب – ت – ث  ( 

خالل سنة واحدة .

حسب الشكل البياني أعاله أي مدينة هي 
نصف  يف  موقعها  يكون  أن  ترجيحاً  األكثر 

الكرة األرضية الشمايل :
1 -  أ       2 - ب      3 - ت      4 - ث

قرأ خالد صفحة معلومات عن التماسيح . 
1- يبلغ مدى عمر التماسيح 75 عاماً.

2- تشبه متاسيح اليوم التماسيح القدمية 
اليت عُثر عليها يف املستحاثات.

3- يبلغ جمال رؤية التماسيح 290 درجة 
كما هو موضح يف الرسم.

أ - فسر كيف تُبني املعلومات رقم 1 ورقم2  
أن التماسيح تتأقلم مع بيئتها بشكل جيد؟. 

التمساح  لدى  الرؤية  تساعد  كيف   - ب 
على البقاء على قيد احلياة يف بيئته ؟ 

اذكر سبباً واحداً . 
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المنطلقات المعاصرة 
لمناهج التربية البدنية

التوجهات الفلسفية
د.عماد حممود املنصور*

* منسق مادة الرتبية الرياضية يف املركز الوطين لتطوير املناهج الرتبوية ـ  املوجه األول ملادة 
الرتبية البدنية والرياضة يف وزارة الرتبية .

  هناك م�سافة بني ما يتم عمله، وما يجب عمله ،وهذه امل�سافة متثل طموح 
الإن�سان ورغبته يف الو�سول اإىل الكمال وهي لي�ست ثابتة بل متطورة ومتغرية 
تتفاعل مع كل ع�سر ح�سب منجزاته وتطلعاته واإمكانياته وتقنياته؛ والرتبية 
البدنية  اأحد املجالت الرتبوية التي تت�سح فيها ب�سدة هذه الظاهرة، وهي اأن 
ما يجب عمله هو املنهج وما ميكن عمله هو التطبيق العملي للمنهج ، وكلما 
رائعاً  والإجناز  متميزًا  الأداء  كان  والتطبيق،  املنهج  بني  امل�سافة  �ساقت 
العملي  الواقع  فاإن  امل�سافة  هذه  ات�ساع  حال  ويف  املنهاج،  لأهداف  وحمققاً 
املبالغة  منها  كثرية  احتمالت  ب�سبب  وذلك  ب�سدة،  متدنياً  يكون  التطبيقي 

املثالية يف الهدف.
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فلسفة املنهج يف الربية البدنية 
املدرسية 

تشكل فلسفة الرتبية البدنية أساساً هاماً 
من أسس بناء املنهج يف الرتبية البدنية املدرسية 
والتقصي  البحث  على  تعتمد  ألهنا  وذلك 
والتحليل والتأمل يف القيم واملعاني واخلربات 
األهداف  تصوغها  أن  جيب  اليت  واملهارات 
على  يساعد  مما  احملتوى،  عليها  ويشتمل 
واألنشطة  للمواد  واألنسب  املنطقي  االختيار 

والربامج يف ضوء االختبارات الرتبوية.
املنهاج: 

وظهور  السيكولوجية  الدراسات  تقدم  إن 
فئة من املفكرين مع التغري الثقايف الناشئ عن 
التطور العلمي والتقاني ونتائج البحوث - أدى 
امتد  اليت  املناهج احلديثة  ببناء  النهوض  إىل 
املنهاج  إىل  احملدودة   النظرة  من  اهتمامها 
إىل  للمتعلمني،  العقلية  الناحية  على  املنصبّ 
االهتمام باملالعب واألدوات، واهتمامها بالنمو 
الشامل للمتعلم يف مجيع النواحي.وهو يعتمد 
على جمموعة من اخلربات واألنشطة الرتبوية 
الرياضية والثقافية واالجتماعية اليت تتيحها 

املدارس للمتعلمني. 

املعنى احلديث للمنهاج املدرسي:
اليت  الرتبوية  واألنشطة  جمموعة اخلربات 
الرتبوية  املؤسسات  داخل  للمتعلمني  تتاح 
بقصد  وتوجيهها،  إشرافها  وحتت  وخارجها 
يف  املتزن  الشامل  النمو  على  مساعدهتم 
واالنفعالية  واملعرفية  النفسحركية  النواحي 
وعلى التعديل يف سلوكهم، وتعد الرتبية البدنية 
هاماً  اليت متثل جانباً  الدراسية  املناهج  أحد 

يف العملية الرتبوية باملؤسسات التعليمية.
  

أسس منهج الربية البدنية: 
من  عدد  على  املنهج  هذا  يتأسس 

أساسية  ركائز  تعد   اليت  اهلامة  االعتبارات 
لبنائه وتصحيحه، نذكرها يف : 

1( الثقافة البدنية والرتوحيية الصحية : 
جوانب  بنقل  البدنية  الرتبية  منهج  يتعهد 
واليت  اإلنسانية،  باحلركة  املرتبطة  الثقافة 
واجلانب  والصحة  البدني  بالنشاط  تتصل 

الرتوحيي واالستمتاع. 
2( واقع اجملتمع املعاصر ومقتضياته : 

وأال  الواقع  مع  املنهج  يتوافق  أن  جيب 
يراعي  وأن  واألهداف،  الطموحات  يف  يبالغ 
بعض  وسلبية  والتسهيالت  اإلمكانيات  قلة 

االجتاهات . 
3( خصائص منو األطفال: 

اختيار  يتم  البد من مراعاة ذلك حتى ال 
التالميذ،  قدرات  مستوى  من  أعلى  أنشطة 
فيصعب عليهم  تنفيذها، أو أقل من مستواهم 

فيعزفون عن املشاركة فيها . 
4( طبيعة املادة وحمتواها : 

الرتبية البدنية املدرسية ذات طبيعة  بدنية 
حركية نشطة أكثر من كوهنا معرفية ووجدانية، 
على الرغم من أنه يوضع هلا اعتبارات هامة  
يف املنهج املدرسي، وميكن أن تتكرر الوحدات 
من صف  إىل آخر ومن مرحلة  إىل أخرى تبعاً 
والعقلية  البدنية  وقدراهتم  التالميذ  ملستوى 
بعضه  مرتابطاً  حمتواها  يكون  أن  جيب  لذا 

بالبعض اآلخر . 
5( األهداف واألغراض : 

ملنهج الرتبية البدنية العديد من األهداف 
واالجتماعية  والرتوحيية  واحلركية  البدنية 
الفنية  األخرى  الرتبوية  باألنشطة  مقارنة 
منطقياً  األهداف  تلك  وختتلف   .. والزراعية 
وتربوياً لكل مرحلة، تعليمية تبعاً لالعتبارات 
..... والنضج  كالعمر،  الرتبوية،  واملتغريات 
 واحتياجات كل مرحلة، ففي احللقة األوىل يتم

 االهتمام باملهارات احلركية الرياضية، 
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و يف احللقة الثانية والثانوي ينصب االهتمام 
على اللياقة البدنية والرتويح. 

 
أنواع املناهج :

 تساهم املناهج بفاعلية يف بناء شخصية 
املتعلم وتشكيل فكره ، كما أهنا تساعد املعلم 
على أداء رسالته وحتسينها، وكذلك يف تقدم 
اليت  التطورات  ضوء  ويف  ورقيّه.  اجملتمع 
العلمي  للبحث  ونتيجة  اجملتمعات  ظهرت يف 
وفلسفاهتا  الرتبوية  والنظريات  واالجتاهات 
املناهج  واختصاصيو  الرتبويون  بداً  املختلفة، 

يف بناء نظم منهجية خمتلفة، وهي . 
 - منهج املواد الدراسية املنفصلة.

-  منهج النشاط. 
-  املنهج احملوري. 
 - املنهج التقاني. 

منهج املواد الدراسية املنفصلة :
 يعد أحد املناهج اليت تنظم فيها اخلربات 
منفصلة  دراسية  مواد  صورة  يف  الرتبوية 
أنواع  أقدم  من  وهو  األخرى،  عن  إحداها 
املناهج اليت عرفتها املؤسسات الرتبوية، وهو 
يوجه عنايته فقط إىل حمتوى املادة الدراسية 
وإتقاهنا ال يهتم باملتعلم الذي هو هدف العملية 
الرتبوية. كما يتجاهل ميول املتعلمني ودوافعهم 
تنمية  على  ويقتصر  وحاجاهتم  واجتاهاهتم 
أنه  إىل  إضافة  باستمرار،  الذهنية  النواحي 
الدراسية،  املواد  خارج  املدرسي  النشاط  يعد 
واملعلومات  املعارف  نقل  املعلم  دور  وجيعل 
وتقتصر  املتعلمني  إىل  املدرسي  الكتاب  من 
طريقة التدريس على اإللقاء من جانب املعلم 

والتسميع من جانب املتعلم . 
منهج النشاط : 

ظهر هذا املنهج بوصفه ردَّ فعل يف مواجهة 
الدراسية  املواد  اليت ظهرت يف منهج  العيوب 

يوجه  ألنه  النشاط  مبنهج  ومسي  املنفصلة 
ويهتم  للمتعلمني  الذاتي  النشاط  إىل  عنايته  
الذين  وهم  هبم  اخلاصة  وامليول  باحلاجات 
يعتمدون على أنفسهم يف حتصيل املعارف ويف 
إجيابيون  فاملتعلمون  لذلك  املعلومات،  مجيع 

من خالل هذا املنهج .
 يطبق هذا املنهج من خالل ثالثة مناذج: 

كامالً  التزاماً  املنهج  فيه  يلتزم   : األول 
عليها  يقوم  اليت  النظرية  واحلقائق  باملبادئ 

املنهج . 
بألوان  املتعلمني  املشروعات: قيام  الثاني: 
خمتلفة من النشاط ترمي إىل حتقيق غرض 

له أمهيته بالنسبة هلم . 
من  الرتبوية  املؤسسة  استفادة   : والثالث 
روح منهج النشاط، وذلك من خالل االسرتشاد 
بناء  يف  ونشاطهم  املتعلمني  عيوب  وكشف 
األنشطة  وأراء  امليول  جتعل  أن  دون  اجملتمع 

حموراً للتعليم . 
على  يركز  أنه  املنهج  هذا  على  ويؤخذ 
واملستقبل،  املاضي  ويهمل  احلاضرة  اخلربة 
وال يتيح الفرص إلتقان املادة الدراسية إضافة 
تكاليف  مع  باملتعلم  االهتمام  يف  املغاالة  إىل 

باهظة. 
املنهج احملوري : 

للمادة  منطقية  منظومة  عن  عبارة 
خبربات  املتعلمني  مرور  إىل  يؤدي  الدراسية 
للخربات  تنوعاً  ويتضمن  وتربوية،  تعليمية 
املتعلمني  وذلك إلكساب  واألدوات،  واألنشطة 
مشكالت  ملواجهة  الرتبوية  اخلربات  بعض 
احلياة ومتطلباهتا، كما أنه يتخذ مادة دراسية 
معينة أو موضوعاً حموراً تدور حوله وترتبط 
به دراسات متنوعة، لذلك خيتلف هذا املنهج 

وفقاً للنظرة إىل طبيعة هذا احملور.
 ويهتم هذا املنهج بإشباع رغبات املتعلمني 
مع  اجلماعي  العمل  على  وتدريبهم  وميوهلم 
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التوجيه  يعد  وهو  الفردية.  الفروق  مراعاة 
ويساعد  املنهج،  من  رئيساً  جزءاً  واإلرشاد 
املشكالت  حلل  العلمي  التفكري  يف  املتعلم 
احلياتية، ويف  التخطيط لنشاطاته، ويساعد 
يف  يساعد  كما  للمعلم  املهين  النمو  على 

التدريب على القيادة. 
باهظة  إمكانات  يستلزم  أنه  عليه  ويؤخذ 
ودرجة عالية من اإلعداد املهين للمعلمني، مع 
وإدارة  حمددة  دراسية  صفوف  إىل  حاجته  

واعية حلل املشكالت .
 املنهج التقين : 

املتعلم  معها  يتفاعل  خربات  جمموعة 
ليكتسب حمتواها عن طريق النشاط الفردي، 
مبادئ  فيها  تيسر  حديثة  تقنية  باستخدام 
لذلك  االستجابي،  لسلوكه  والتعزيز  التقويم 
فاملنهج التقين هو ذاته املنهج املدرسي مصاغاً 
حمتواه بأسلوب معني، ويتم تدريسه بطريقة 
سلوكه  تعزيز  أساليب  معها  ال ختتلف  معينة 

التعليمي.
حباجة  التقين  املنهج  تطبيق  فإن  لذلك 
نظام  أي  يف  والواقعي  احملكم  التخطيط  إىل 
أداة  يعترب  التقين  املنهج  أن  باعتبار  تربوي، 

وآلية الرتبية التقنية. 
املنهج اخلفي :

خيطط  عندما  اجليد  التعليم  حيدث 
السلوكيات  حنو  منطقي  بتتابع  للخربة 
الرتبوية  احلصائل  وبعض  اكتساهبا  املرغوب 
وخاصة احلصائل النفسية واالجتماعية اليت 
املعارف  وحتصيل  املهارات  اكتساب  تصاحب 
واحرتام  التقدير   ، واإلجنازات  )كاالهتمامات 
يف  املسؤولية   ، بالنفس  الثقة   ، اآلخرين 
القيم  ، االستقاللية( وهذه هي  القرار  اختاذ 
هناك  اآلخر  اجلانب  على  ولكن  اإلجيابية،  
اكتساهبا  للمتعلم  ميكن  سلبية  وخربات  قيم 
أيضاً مثل )عدم احرتام اآلخرين ، االستهتار ، 

املادية( ويرجع كل من هذا التعلم غري املقصود 
الرتبية  يف  اخلفي  املنهج  إىل  وإجيابه  بسلبه 

البدنية.
هو  املنهج  أن  السابق  العرض  من  يتضح 
األساس الذي يركز عليه بناء الرتبية والتعلم، 
كان  وإذا  البناء  صلح  ثابتاً  األساس  كان  فإذا 
املناهج  فوضع  لذلك   ، البناء  اهنار  واهياً 
وختطيطها من أدق املسائل الرتبوية وأعظمها 
 ، الرتبية  يف  الرئيسة  املشكلة  ولعلها  خطراً 
املناهج  ومقيّمو  املربون  عليها  خيتلف  اليت 
يف العصر احلايل جبميع أحناء العامل، وذلك 
يف  ومداها  الثقافة  نوع  بتحديد  الرتباطها 

اجملتمع.
 وألن حياة اجملتمعات وثقافتها يف تطور 
مرئية  املناهج  تكون  أن  جيب  لذلك  دائم، 
احلياة  مطالب  مع  القيمي  للتغري  ختضع 
تصل  اليت  احليوية  النقطة  فهي  والتطور، 
املتعلم بالعامل احمليط والوسيلة اليت يصل هبا 

اجملتمع إىل ما يرجوه من أهداف وآمال .
  

ختطيط منهاج الربية البدنية 
املدرسية : 

منهاج  ختطيط  أن  املربني  بعض  يعتقد 
مقررات  كتابة  عن  عبارة  الرياضية  الرتبية 
يضيف  كما  حمتواها،  حتديد  أو  األنشطة 
لتحقيق  ضماناً  املتعلمني  خربات  البعض 
األهداف، ولكن يف حقيقة األمر ميكن تعريف 
بأنه  البدنية املدرسية  الرتبية  ختطيط منهاج 
العملية اليت يتم فيها رسم وحتديد املقررات 
اليت ينبغي اتباعها يف توجيه النشاط البشري 

لتحقيق نتائج معينة يف فرتة زمنية معينة.

مسات ختطيط املنهاج ومبادئه:
بصفات  الرتبوي  املنهاج  ختطيط  يتسم 

ومبادئ أساسية نذكر منها:
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1( يشرتك فيه املعلمون واملتعلمون واآلباء 
واملتخصصون يف اجملال الرياضي. 

2( يعتمد على األسلوب العلمي . 
والتكامل  والواقعية  بالشمول  ميتاز   )3

واالستمرار واملرونة. 
4( يهتم باخلربات التعليمية . 

املادية  العوامل  بني  املوازنة  يعمل على   )5
والبشرية املكونة للموقف الرتبوي.

سليمة  وأساليب  حمكات  يستخدم   )6
لتقويم خربات املتعلمني . 

عناصر ختطيط منهاج الربية 
البدنية املدرسية : 
أواًل - األهداف : 

يعد حتديد األهداف من اخلطوات اهلامة 
والضرورية ألي منهاج تربية بدنية كما تعترب 
توجيه  يتم  خالله  من  الذي  الفقري  العمود 
إىل  األهداف  أمهية  وترجع  الرتبوية،  العملية 
واخلربات  األنشطة  اختيار  على  تساعد  أهنا 
وأساليب  والطرائق  املنهاج  حيتويها  اليت 
التقويم  إجراء  إىل  املختلفة،إضافة  التدريس 

على أسس علمية سليمة . 
وجهات  الختالف  وفقاً  األهداف  تتشكل 
النظر يف احلياة واختالف الفلسفات الرتبوية.

وتشتق من مصادر عدة منها: سيكولوجية 
الفلسفات   – اجملتمع  ثقافة  حتليل   – التعلم 
دراسة   – املتخصصني  اقرتاحات   – الرتبوية 
التطورات  الدراسية –  املادة  املتعلم -  طبيعة 
املشاركون،  املعلمون   – احلديثة  العلمية 
وترتبط كذلك بدوافع معدي املناهج والربامج 

الرتبوية ورغباهتم واجتاهاهتم. 

مستويات األهداف
بينها،  فيما  السابقة  اجملاالت  تتداخل 
بشكل يستحيل معه جتزئتها علمياً، لذلك يتم 

حبيث  وتصنيفها  األهداف  بتقسيم  االهتمام 
وعقلياً  املتعلم جسمياً  تشمل خمتلف جوانب 
ونفسياً عند حتديد منهاج للرتبية البدنية ألي 
مؤسسة تربوية، ويتفق ذلك مع ما يشري إليه 
اهلدف  أن  من  البدنية  والرتبية  النفس  علماء 

الرتبوي اجليد جيب أن يشمل املتعلم ككل . 

ثانيًا - احملتوى:
يف  م  وتنظَّ تُختار  اليت  املعارف  نوعية  هو 
إطار معني، أو هو املعرفة اليت يقدمها املنهاج 
صادقاً  يكون  أن  جيب  املتنوعة,لذا  بأشكاهلا 

وتتمثل دالالت صدقه يف :
حيتويها  اليت  املعلومات  وحدات  صحة   -

من الناحية العلمية.
للواقع  املعلومات  وحدات  مالءمة   -
االجتماعي والثقايف الذي يعيش فيه املتعلمون. 
مع  ومتشّيه  وعمقه  التوازن يف مشوله   -
ميول املتعلمني وحاجاهتم وإمكانات اجملتمع . 
عند اختيار حمتوى منهاج الرتبية البدنية 
باملادة  متعلقة  كثرية  دراسات  إجراء  من  البد 
املتعددة  باألنشطة  املنهاج  مصمم  وإملام 
للرتبية، حبيث يتم اختيار األنشطة اليت تؤدي 
ممارستها إىل إحداث تغريات يف املتعلمني من 
النواحي البدنية واحلركية والعقلية واالنفعالية، 
مبعنى أن تعمل على التنمية الشاملة املتكاملة 
للمتعلم باستخدام أفضل األساليب التعليمية  
يرمي  اليت  واحلصائل  األغراض  حتقق  اليت 
املنهاج  يتضمن  أن  يتطلب  مما  املنهاج،  إليها 
املعلومات واملعارف واملفاهيم الالزمة حلاجات 
املتعلمني من النواحي الفيزيولوجية و النفسية 

و االجتماعية. 
ثالثًا- التقويم: 

يعد األساس يف تقويم العملية الرتبوية فمن 
خالله نستطيع أن حنكم على مدى جناحنا يف 
قدرة  مدى  وكذلك  وقيمتها  األهداف  حتقيق 
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املتعلم ومدى حتصيله وتشخيص نتائج عملية 
التعلم ومدى ما حيققه املنهاج من أهداف . 

كذلك ميكن ملخططي املنهاج، على اساس 
التقويم، اختاذ قرارات موضوعية حنو  نتائج 

تعديله وتطويره.

املنطلقات أو »التوجهات« الفلسفية 
ملنهاج الربية البدنية: 

البدنية  الرتبية  يف  جيداً  املنهاج  يعد 
خمتلف  استيعاب  يستطيع  عندما  املدرسية، 
اجملتمع،  يف  واالجتماعية  الفكرية  التيارات 
الثقافية والرتبوية، وأن  وأن يعايش املشكالت 
يدرك دور الرتبية البدنية يف اجملتمع، حبيث 
الفهم  هلذا  انعكاساً  الرتبوي  املنهاج  يكون 
واالستيعاب، ولكي ينجح منهاج الرتبية البدنية 
من  لعدد  انعكاساً  يكون  أن  رسالته جيب  يف 
والثقافية  واالجتماعية  الفكرية  االعتبارات 

التوجهات  عليه  يطلق  ما  وهو  والرتبوية، 
عن  تعرب  اليت  للمنهاج  الفلسفية  واملنطلقات 
العناصر  لكل  املرشدة  األفكار  من  جمموعة 
إلجراءات  املرشدة  وأيضاً  املكونة،  والعمليات 
تنفيذه وتتبّعه وتقوميه. وتتمثل هذه التوجهات 

يف أن منهاج الرتبية البدنية: 
1( انعكاس لثقافة اجملتمع . 

2( انعكاس للقيم واملعاني .
 3( مصدر رئيس ملعرفة حركة اإلنسان . 
4( إطار تكيفي تطبيعي للفرد يف اجملتمع .

5( يستوعب تيارات الرتبية املعاصرة وحيل 
مشاكلها . 

انعكاس  البدنية  الربية  منهاج 
لثقافة اجملتمع : 

يف  البدنية   للرتبية  األساس  الدور  يتمثل 
املؤسسات  خالل  من  الثقافة  نقل 
هام  دور  وهو  البدنية  للرتبية  الرتبوية 
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بنقل  املعنية  الرتبية  أشكال  أحد  باعتبارها 
باحلركة  املتصل  الثقايف  والرتاث  الثقافة 
الرياضية  واأللعاب  واللعب  البدني  والنشاط 
والرتويح البدني والتمرينات؛ وهي بذلك تتيح 
للتعرف على ما يتصل بثقافة  للتلميذ فرصاً 
اإلنسان عاملياً وحملياً ملا سبق، فتساعده على 
معايشة هذه الثقافة والتفاعل معها واملشاركة 

اإلجيابية يف أنشطتها ومظاهرها .
يتعهد  أن  البدنية  الرتبية  منهاج  وعلى   
عام  بشكل  وحركتها  ورموزها  اجملتمع  ثقافة 
وغري  واللعب  واحلركة  الرياضة  جمال  ويف 
نقلها  على  ويعمل  النشاط،  أنواع  من  ذلك 
كما  واملنهجية،  باملوضوعية  تتسم  بطريقة 
الرتبية  ومدرس  والفرضية،  باالنتقائية  تتسم 
هو  البدنية  للثقافة  ناقالً  باعتباره  الرياضية 
املسؤول األول عن عمليات النقل للرتاث الثقايف 
املدرسي  املنهج  خالل  من  والرتوحيي  البدني 
وأنشطته، على أن يتعهد هذا التطوير والتنمية 

والتحسن من مدرسيه وجمتمعه احمللي . 
هو  اجليد  البدنية  الرتبية  منهاج  أن  كما 
انتقائياً واختيارياً يف تقديم  الذي يتبنى دوراً 
أشكال الثقافة الرياضية املناسبة فليست كل 
أنشطة تصلح لكل اجملتمعات، كما أن القديم 
بينما  تدرجيياً   يتطور  أن  النافع جيب  وغري 

يتقدم احلديث واملفيد.
انعكاس  البدنية  الربية  منهاج 

للقيم واملعاني :
مدى  على  رئيساً  دوراً  الرياضة  لعبت 
التاريخ اإلنساني بتبنيها للقيم وبثها للمعاني 
النبيلة يف نفوس ممارسيها، وعلى الرغم مما 
شاب الرياضة املعاصرة من بعض املمارسات 
والعدوان  )كالعنف  السلبية  واملظاهر 
الرياضة  وجه  إىل  يسيء  مما  واملنشطات( 
البدنية  الرتبية  أن  إال  والقيمي،  احلضاري 
املدرسية بقيت احلارس األمني للقيم واملعاني 

املهارات  اختيار  يتم  حيث  النبيلة،  الرتبوية 
قيم  لتحقيق  بعناية  والسلوكيات  واألنشطة 

سلوكية .
 وكثرياً ما ينظر إليها على أهنا نظام للقيم 
الناضجة  اإلنسانية  الشخصية  تبين  اليت 
املتمسكة باخللق القويم منوذجاً وقدوةً للخلق 
الروح  امتدحت  ما  وكثرياً  اجتماعياً،  املقبول 
والقيم   – الرياضية  واألخالق   – الرياضية 
كفريق  والعمل  والتفاهم  كالتعاون  الرياضية 
واللعب املنظم وهي قيم ومعاٍن يكتسبها املتعلم 

أو ترتسخ لديه بالرتبية البدنية .
منهاج الربية البدنية مصدر رئيس 

ملعرفة حركة اإلنسان : 
تعد احلركة جتربة وخربة أساسية للطفل، 
فهي تتعدى احلصائل احلركية واألدائية بكثري 
بيئية  عوامل  عدةُ  احلركي  األداء  حيكم  إذ 

ونفسية وإدراكية ومعرفية . 
احلركي  األداء  يف  املهمة  اجلوانب  وأحد 
بشكل عام والرياضة بشكل خاص هو املعرفة 
معرفة  على  التلميذ  تساعد  اليت  الرياضية 
وتقدير ما يف جسمه من قدرات واستطاعات 
على  تساعد  كما  البشرية،  حدوده  ومعرفة 
ومعيشته  احلركية حلياته  املتطلبات  مواجهة 
جسمه  على  البدني  التمرين  تأثري  وتقدير 
من  اليت  الطرائق  أفضل  تعرّفه  كما  وأدائه، 
خالهلا  يستطيع تأدية أعماله يف ضوء أقصى 
طاقات لديه، وكيف يتمكن من تنمية قدراته 

وإمكاناته احلركية والبدنية مستعيناً هبا. 
يرتبط منهاج الرتبية البدنية مبناهج العلوم 
الفرعية األخرى، كعلم النفس الرياضي وعلم 
وظائف األعضاء وامليكانيك احليوي للرياضة، 
واملبادئ  واملفاهيم  احلقائق  املنهج  قدم  كلما 
األساسية  باحلاجات  اتصاالً  األكثر  املعرفية 
واقعية،  عملية  فلسفة  خالل  من  لإلنسان، 
مصدراً  بوصفه  الرتبوية  رسالته  يف  جنح  
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رئيساً للمعرفة اليت يتلقاها التالميذ.
واملعريف  النمائي  النفس  علماء  أكد  ولقد 
)بياجيه – برونز(  أن احلركة واللعب يعدان 
العملية  للتنمية  األساسية  الوسائل  أبرز  من 

للطفل من خالل إطار ثقايف بذاته . 
منهاج الربية البدنية إطار تكيّفي 

تطبيعي للفرد يف اجملتمع : 
البدنية  الرتبية  يف  املنهاج  فلسفة  تتعدى 
املواد  يف  املناهج  لفلسفات  التقليدية  األطر 
مفهوم  يتخطى  ألنه  وذلك  األخرى  التعليمية 
آفاق  إىل  والتثقيفي  الدراسي  التحصيل 
املدرسة  أسوار  من  أعرض  وأهداف  أوسع 
للتطبيع  عينة  تقدم  فهي  الصفوف،  وجدران 
االجتماعية  اجملتمع  ومعايري  مقدرات  على 

والثقافية .
اإلجناز  من  أن  البعض  عن  يغيب  وقد   
الرياضية  األنشطة  برامج  تكون  أن  الكبري 
تقبل  على  املمارسني  تدريب  على  قادرة 
على  وتساعدهم  السائدة  االجتماعية  البنية 
تقبل أوضاعهم كأفراد يف مؤسسات اجملتمع 
إىل  )درمان(  املفكرين  أحد  دعا  وهيئاته مما 
تشبيه امللعب مبجتمع مصغر يتلقى فيه الفرد 
الرتبية واخلربات اليت تؤهله لاللتحاق باجملتمع 
الكبري، وقد أطلق عليها درمان التكيف األويل 

أو القبلي . 
التنشئة االجتماعية  ويربز من هنا مفهوم 
التفاعل  عمليات  خمتلف  بأهنا  الرياضة  عرب 
االجتماعي اليت يتعود عليها الطفل من خالل 
السلوك  أساليب  يكتسب  حيث  الرياضة، 
من  وذلك  عليها  املتعارف  والقيم  ومعايريه 
خالل منظومات يف الرتبية البدنية وبراجمها 
وأنشطتها الرتبوية املختلفة ومن خالل فرص 
أثناء  املتبادلة  والعالقات  االجتماعي  التفاعل 
تشتمل  وما  والرياضية  احلركية  األنشطة 
عليه)تعليم – تدريب - تشجيع – انتقال - ( 

فتمّكن الطفل من التكيف وظيفياً واجتماعياً 
مع جمتمعه وجتعله يتعامل بيسر مع أبنائه .

يستوعب  البدنية  الربية  منهاج 
تيارات الربية املعاصرة وحيل مشاكلها:

مرتبة  اجملتمعات  أغلب  يف  الرتبية  تنال 
اجلميع  يعمل  حيث  هامة  وأولوية  رفيعة 
كما  واملدرسة،  التعليم  أحوال  حتسني  على 
كاستجابة  تظهر  الرتبية  يف  االجتاهات  أن 
جتد  أن  الرتبية  فعلى  االجتماعية،  للقوى 
البدنية  الرتبية  تستثنى  وال  ملشكالهتا  حالً 
اإلصالح  حنو  االجتاه  هذا  من  ومناهجها 

والتطوير.
تصلح  أن  البدنية  الرتبية  مناهج  وعلى 
أحوال الرتبية البدنية املدرسية واملرتدية وذلك 
الرتبوية  والتيارات  االجتاهات  أحدث  بتبين 
املعاصرة اليت تثبت جدواها يف سائر األنشطة 
القدمية  األشكال  وترك  التعليمية،  واملواد 
واألنشطة وطرائق التدريس العقيمة اليت تثبت 
عدم جدواها، فمن التقدم واالرتقاء أن حناول 
جاهدين اللحاق بالتيارات املعاصرة يف الرتبية 

بشكل عام والرتبية البدنية بشكل خاص . 
جمرد  من  البدنية  الرتبية  دور  تغري  لقد 
ككل  بالفرد  االهتمام  إىل  بالبدن  االهتمام 
درس  حول  املتمركزة  املنهاج  فلسفة  وتغريت 
الشكلية  باألنشطة  التقليدي  البدنية  الرتبية 
أنشطة  مع  اجلوانب  لتكامل  درس  إىل 
ثقافة  تقديم  سبيل  يف  خارجية(  )داخلية، 
حياته  وبواقع  بالفرد  تتصل  شاملة  بدنية 
وهي  العصرية  احلياة  ومبقتضيات  املعيشة 
لألطفال  صحي  حياة  أسلوب  بتشكيل  تأمل 
حتى  حياهتم  طوال  معهم  يستمر  والشباب 
البدني  والضعف  الرتهل  عوامل  مواجهة 
االجتماعية  املتغريات  مواجهة  ويف  والنفسي، 
والثقافية اجلديدة اليت هلا انعكاساهتا السلبية 

على أسلوب الفرد، وبضمن  ذلك نقص 
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التلفاز  )كمشاهدة  واللياقة  والعافية  الصحة 
– قيادة السيارة – متابعة األقمار الصناعية 
األطفال  هبا  يتلهى  اليت  الفيديو  ألعاب   –
والشباب  بدالً من ممارسةالرياضة والنشاط 

البدني الرتوحيي البناء (. 
والفرد املربى بدنياً:

 1( يتعلم املهارات الضرورية ألداء خمتلف 
ألوان النشاط البدني. 

2( يشارك بانتظام يف النشاط البدني . 
النشاط  وقواعد  تضمينات  يعرف   )3

البدني . 
4( يقدر قيمة النشاط البدني وإسهاماته 

يف أسلوب احلياة الصحي.
وأخرياً تعتمد الرتبية احلركية على املفاهيم 
لتصنيف  وفًقاً  احلركي  التحليل  من  املشتقة 
باحليز  مرتبطة  حركية  متغريات  إىل  احلركة 
هذا  ويشكل  واالنسيابية،  والوقت،  والوزن، 

التحليل اإلطار الختيار احملتوى وتسلسله. 
مواضيع  حول  والوحدات  الدروس  وتنظم 

الوعي باحليز أو العالقات. 
السلة  كرة  يعلمون  ال  املنهج  هذا  فمؤيدو 

املصادر
الرتبية  ملناهج  الفلسفية  »التوجهات  بعنوان  حبث   ، فاروق  حممد  غازي،  السيد   -

الرياضية«، كلية الرتبية الرياضية ،جامعة طنطا. 
تصحيحاً  للمنهج  املالئم  االجتاه  تقدم  ـ  ووفاء  احلمامحي  ـ  سعد  زغلول، حممد   -

وتنفيذاً وتقومياً ـ جامعة طنطا.
- مصطفى حسني باهي ـ املعامالت العلمية العملية بني النظرية والتطبيق ) الثبات - 

الصدق - املوضوعية - املعايري ( مركز الكتاب للنشر، 1999.
مكتبة  الرياضية،  الرتبية  والقياس يف  االختبارات  عمران:  باهي وصربي  - مصطفى 

األجنلو املصرية - القاهرة-2007م .
- Mackenzie, Marlin M, Toward a New Curriculum in Physical 

Education, McGraw-Hill book Comp0any, New York, 1969,Excellent 
condition, Paperback.

أنشطة  ينظمون  ولكنهم  املنظمة،  الطائرة  أو 
وخربات تعليمية حول هذه األلعاب، وذلك من 
من  للعديد  األساسية  املهارات  تطوير  أجل 
تنظم  املثال،  سبيل  فعلى  الرياضية.  األلعاب 
وأشكال  والسيطرة  التحكم  حول  املواضيع 

اجلسم األساسية. 
كما أن اخلربات يف هذا اجملال تعتمد على 
الرتكيز على دراسة احلركة ومساعدة األطفال 
على اكتشاف حركة اجلسم بشكل منفرد أثناء 
تطوير األنشطة اإليقاعية ومهارات اجلمباز، 
وتعد الرتبية احلركية املرحلة األساسية لتعليم 
والعقلية  البدنية  احلركية  املهارات  األطفال 
للعملية  مكمل  أساسي  جزء  فهي  والصحية، 

التعليمية والرتبوية. 
والرتبية احلركية وإن كانت بدنية أو حركية 
أهنا عقلية  إال  العام،  أو جسمية يف مظهرها 
وأغراضها،  أهدافها  يف  انفعالية  واجتماعية 
لذلك كان من الواجب علينا اختيار األهداف 
املعلم،  إعداد  طرائق  حتدد  اليت  الواضحة 
التدريس  وطرائق  املناسب،  املنهاج  ووضع 

املناسبة مبا يتناسب واإلمكانات املتوفرة.
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مع  والّتفاعل  حوله،  من  مع  للّتعامل  تّواقاً  الإن�سان  تعاىل  اهلل  خلق 
مع  ليتوا�سل  الّلغة  يعتمد  هو  فاإذًا  كّلها،  الأ�سماء  وعّلمه  جن�سه،  بني 
الآخرين، بحيث يكون احلديث لغة احلوار والّتفاهم واملحادثة والّتفاعل 
مع الآخرين، لأّن احلياة من دون هذا التفاعل تبعث على امللل وال�ّسجر،  

و�سدق  ابن الرومي حني اأن�سد يف مر�سه الذي ق�سى فيه:   
                    وَلقد �سئمُت ماآربي               فــكـاَن اأطيُبهـــا خبيث
                    اإّل احلديَث فاإّنـــــه               مثل ا�سمه اأبدًا حديـث

مهارة التحّدث
 ودورها في الّتواصل اللغوي

د. ميساء أبو شنب *

* موجهة أوىل ملادة اللغة العربية يف وزارة الرتبية، دكتوراه يف علوم اللغة العربية وطرق 
تدريسها، من األكادميية العربية بالدمنارك )2014( .
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أمهية مهارة التحدّث 
التحدّث )احلوار( يف  تتجلّى أمهية مهارة 
اكتساب  على  الفرد  قدرة  مدى   « أّنها حتدّد 
باآلخرين«.  اتصاله  عند  اإلجيابية  املواقف 
الذي  املتحدّث  من  احلديث  موقف  ويتكون 
حياول نقل فكرة معينة، أو طرح رأي حمدّد، 
املعينّ  الطرف  هو  ويعدّ  بعينه،  موضوع  أو 
احمليطة  والظروف  له،  واملستمع  باحلديث، 
الظروف  هذه  أكانت  سواء  احلديث،  مبوقف 

مادية أم معنوية.
النّشاط  ألوان  أهم  من  التحدّث  يعدّ  كما 
اّللغوي، وأكثرها استخداماً يف احلياة اليومية، 
قبل  البشر  بني  اللغوي  التواصل  وسيط  فهو 
القراءة والكتابة. وهو ميّثل اجلانب اإلجيابي 

من التواصل اللغوي. 
أسلوب  على  احلديث  براعة  تقتصر  وال 
اإلصغاء  إن حسن  بل  وجودة حمتواه،  الكالم 
وكم حتدّث  احلوار،  فنون  من  فناً  يعدّ  أيضاً 
أناس وهم ال يريدون من حياورهم، بل يريدون 
من يصغي إليهم كي يبوحوا مبا يف صدورهم. 
عن  الفريد«  »العقد  يف  ربه  عبد  ابن  ونقل  
بعض احلكماء قوله البنه: » يا بينّ تعلّم حسن 
وليعلم  احلديث،  حسن  تتعلّم  كما  االستماع، 
تسمع منك على  أن  أحرص على  أنك  الناس 

أن تقول!«.
كما تعدّ هذه املهارة من املهارات األساسية 
فهي  والعشرين،  احلادي  القرن  يف  الالزمة 
ترتبط ارتباطاً دقيقاً بكيفية التعامل مع الفرد 
أو اجلماعة، ويكتسب التالميذ من خالهلا آداب 
اآلخرين،  واحرتام  التصرّف،  ولباقة  املخاطبة 
هبم،  االتصال  على  والقدرة  معهم،  والّتعاون 
وهي  معهم.  مبوضوعية  واملناقشة  واحلوار 
مجيعاً من املهارات اليت تعدّ التلميذ لالنتقال 
سيجد  حيث  العمل،  دنيا  إىل  املدرسة  من 
نفسه يف حالة حوار دائم مع اآلخرين بدءاً من 

الذي  بالعامل  األسرة اليت يعيش فيها وانتهاء 
أضحى قرية كونية صغرية.

الفرصة  املتعلّم  تعطي  التحدّث  فمهارة 
عمّا  ويعبّر  اللغوية،  قدراته  ليبيّن  املالئمة 
مشاعر  من  نفسه  يف  خيتلج  وعمّا  يريد، 
الناحيتني  من  ألمهيتها  ونظراً  وأحاسيس. 
يكتسب  املتعلّم  فهي جتعل  واللغوية،  النفسية 
منها قوة وحيوية، فيناقش، وحياور، ويشارك، 
ويربز دوراً كبرياً يف التحدّث مع ذويه ومعلّميه 
وزمالئه يف الصفّ. وقد أصبح من الّضروري 
أن يتاح لكّل تلميذ حريّة احلديث، من خالل 
السّؤال واجلواب، واملناقشة واحملادثة، ومجيع 
األنشطة اللّغوية األخرى يكون الكالم حمورها، 
وأساس العمل هبا هو التحدّث، فالتحدّث هو 

من أهم األسس يف العملية التعليمية كلّها .

 دور مهارة التحدّث
ميزات  حيّقق  أّنه  يف  التحدّث  دور  يظهر 
التعليمية  العملية  على  للقائمني  متعدّدة 
فهو:  واملتعلّم،  املعلّم  وخباصة  التعلّمية،   –
خالل  من  ذاته  املتعلم  فيها  حيّقق  وسيلة   -
تفاعله مع اآلخرين – أداة من أدوات االتصال 
املتعلّم،  مهارات  إلبراز  فرصة  اللغوي– 
واالطمئنان  الثقة  واكتساب  فكره،  وتوضيح 
– نشاط فكري يعكس مستوى ثقافة اإلنسان 
إىل  العقلي،  ونضجه  الفكري،  عمقه  ومدى 
جانب القدرة على العرض، والشّرح، وتنسيق 
للتأثري  يستخدم  اجتماعي  نشاط   – احلديث 
ينقله  وما  للمتحدّث  بتقبّلهم  املستمعني  على 
يف  للتالميذ  ملحّة  ضرورة   – وآراء  فكر  من 
األكرب  الدّور  ويبقى  كافة..  الدراسية  املراحل 
تدريب  يتمّ  حيث  املدرسة،  يف  للتحدّث 
خجل  دون  من  الكلمات  إلقاء  على  التالميذ 
من  خالية  سليمة  فصيحة  بلغة  خوف،  أو 
تدريبهم  يتمّ  كما  والنحوية،  اللغوية  األغالط 
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على املواجهة واجلرأة يف األداء والّتعبري، وعلى 
مواقف  يف  السليمة  العربية  اللغة  استخدام 

احلياة كافة. 

 دور املعّلم يف تدريس التحدّث 
السّعي  يف  للمعلّم  اجلديد  الدّور  يتجلّى 
يستطيع  اليت  الوسائل  إلجياد  احلثيث 
بواسطتها أن يفيد املتعلّمني يف حتقيق منوهم 
يف  معهم  حواره  ويأتي  الدّراسي.  وحتصيلهم 
إذ يساهم هذا احلوار  الوسائل،  مقدمة هذه 
بينهم،  فيما  الدميقراطية  مبدأ  جتسيد  يف 
معهم،  الوديّة  على عالقته  ويعرب عن حرصه 
هذه العالقة اليت تقوم على التفاعل واحلوار 
وتبادل اخلربات العلمية بني املعلّم وتالميذه. 

 كيفية تنمية مهارة التحدّث 
التالميذ  لدى  احلوار  حيّققه  ما  أبرز  إنّ 
هو الثقة بالنفس، فهم ميارسون مع زمالئهم 
الكالم بيسر وسهولة باستخدام لغة فصيحة 
سليمة، ويشعرون يف أثناء حوارهم ومناقشاهتم 
إثبات  على  وقدرهتم  شخصياهتم،  باستقالل 

ذواهتم، وعدم االعتماد على غريهم، وهذا - 
الشك - سيساعدهم على بناء شخصياهتم. 

لذلك  ينبغي على املعلّم أن يُحسن اختيار 
املوضوعات اليت يقدّمها لتالميذه حبيث تكون 
ذات معنى، وذات قيمة يف حياهتم، وتكون من 
يعطوا  أن  ويفّضل  فيها،  يعيشون  اليت  بيئتهم 
عنه،  ليتكلّموا  املوضوع  اختيار  يف  الفرصة  
ويعربوا بطريقتهم وحتت إشراف معلّمهم عن 
حسن  مبادئ  مطبّقني  املوضوع  هذا  حمتوى 
يبدأ  أن  املفيد  من  وبات  واحلوار.  التحدّث 
املعلم بتنمية قدرة تالميذه على ترتيب فكرهم، 
بتعليمهم  البدء  بلغة مناسبة، قبل  وصياغتها 
القراءة، وخباصة يف مرحلة التعليم األساسي، 
على  تشجّعهم  ولطيفة،  ذكية  أسئلة  وبتوجيه 
إطالة احلوار، لتنمو لديهم الّطالقة التبادلية 

اإلجيابية يف استخدام اللغة.
على  املعلّم  يرّكز  أن  مبكان  األمهية  ومن 
طرائق التعلّم الفعّالة يف تدريسه، مثل أسلوب 
التعلّم التعاوني )اجلماعي(، الذي جيعل املتعلّم 

التعليمية،  العملية  يف  فاعالً  طرفاً 
يشارك وحياور زمالءه من دون كلفة أو 
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تقييد حتت إشراف معلّمه، وجيب على املعلّم 
أن يدرك أن استخدامه هذا األسلوب يساعده 
على بناء شخصية لغوية قادرة على التواصل 

مع اآلخرين بامتياز. 

 وسائل التدريب على مهارة التحدّث 
ملعلم اللغة العربية

أن  املعلم  على  العربية  اللغة  دروس  يف 
يستعني بوسائل التدريب على مهارات التحدّث 

)احلوار( وفق اآلتي: 
األولية  اخلطة  على  معتمداً  ابدأ   -
للحديث - استخدم مسجّالً للصّوت - استمع 
أحد  إىل  اطلب    - ناقدة  بصورة  إلقائك  إىل 
كانت  كيف  لتعرف  إليك  يستمع  أن  زمالئك 
وقفتك، ألنّ هذا سيؤّثر يف مدى جناح اإللقاء 
على  تساعد  حركاتك  أنّ  يف  والشكّ  لديك، 
كثرية  عوامل  وهناك   - املتعلّمني  يف  التأثري 

جيب أن تلتفت إليها عند التدريب من أمهها:
ونغمة  األداء،  وسرعة  الصوت،  جهارة   -
احلروف  وخمارج  النّطق،  ووضوح  الصّوت، 
اللغوية  الربجمة  يف  دورة  اّتبعت  وإن  لديك. 
كشف  يف  الدورة  هذه  فستساهم  العصبية، 
كّل ما حتتاج إليه إلجناح العملية الرتبوية على 
وأنت  وأعمارهم.  التالميذ  أمناط  اختالف 
تعلم متام املعرفة بأنّ أساليبنا اليت منارسها 
تعلّم أكثر ممّا تربّي، وترّكز على املعلومة أكثر 
بالربجمة  تتجاوزه  اخللل  وهذا  املهارة،  من 

اللغوية العصبية. 
وبإتقانك مهارات الربجمة اللغوية العصبية 
تكون أكثر فاعلية وقدرة على اختيار األسلوب 
التقلّبات  إلدراكك  نظراً  حالة،  لكّل  األنسب 
واألحوال النفسية املختلفة للتالميذ، وإلتقانك 
مجيع  مع  الّتعامل  واسرتاتيجيات  مهارات 

احلاالت.

املصادر واملراجع
- إمساعيل، حممود عطية، )2012(، نظريات فسّرت اكتساب اللغة، جامعة. املنوفية، مصر.

- بشارة، جربائيل، )2009(، » إدماج بعض املهارات احلياتية املعاصرة يف مناهج التعليم« 
مؤمتر حنو استثمار أفضل للعلوم الرتبوية والنفسية يف ضوء حتديات العصر.

- احلبيب، طارق بن علي، ) 2010(.  كيف حتاور؟  دليل عملي للحوار، مؤسسة حورس 
الدولية، اإلسكندرية، مصر.

- حجاب، حممد منري، ) 2000(، مهارات االتصال لإلعالميني الرتبويني والدّعاة، جامعة 
جنوب الوادي، سوهاج، مصر. 

- عبد العزيز، سامي، )2011(،  مهارات االتصال، جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم. القاهرة، 
مصر.

- الكندري، عبد اهلل عبد الرمحن ، عطار، إبراهيم حممد، )1993(، تعليم اللغة العربية 
يف املرحلة االبتدائية، مكتبة الفالح ، الكويت.

- املوسوعة العاملية للشعر العربي، ديوان الشاعر ابن الرومي.
- Bandler, R – Gardner, F. (2012).  «Benefits and Secrets». Publishing 

and Distribution. translation: Hind Rushdie “NLP: Dar Al-Hayat. Cairo. 
Egypt.



45املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014

المعلم العربي

العوامل المؤثرة 
في عملية تعّلم األطفال القراءة
حممود بكار*   

*  باحث سوري.

ال�سفحة  على  الكلمات  قراءة  تعني  القراءة  عملية  اأن  الباحثني  بع�س  يعتقد 
املطبوعة اأو املكتوبة وا�ستح�سار املعنى الذي يريده الكاتب فقط ، واإذا تقّبل املعلمون 
اأو الأهل هذا التعريف وعّلموا الأطفال طبقاً له، ف�سوف تفقد الأجيال النا�سئة القدرة 

على النقد والتقومي ، و�سيكونون على ا�ستعداد لأن يقعوا �سحايا للدعاية امل�سللة . 
اإىل الكلمات وما تدل عليه،  اإن القراءة يف و�سعها احلقيقي ت�سمل كاًل من التعرف 
وت�سمل اإ�سافة اإىل ذلك التفكري النقدي اخلالق ، ولذا يجب اأن يربط القارئ ما يقروؤه 
بخربته ال�سابقة ، وينبغي اأن يف�سر املادة ويقومها وي�ستخدم يف ذلك التفكري والتخيل، 

واأن ميزج الأفكار اجلديدة ويقارنها مبا قد تعلمه �سابقاً . 
والقراءة يف راأي الكثري من املفكرين واخلرباء عملية عقلية ت�سمل تف�سري الرموز 
التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه ، وتتطلب الربط بني اخلربة ال�سخ�سية ومعاين 
درجة  اإىل  معقدة  بالقراءة  املرتبطة  النف�سية  العمليات  كانت  هنا  ومن  الرموز،  هذه 

كبرية، وعلى هذا فللقراءة عمليتان منف�سلتان : 



املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014 46

دراسات تربوية ونفسية

االستجابات  أي  امليكانيكي:  الشكل   -
الفسيولوجية ملا هو مكتوب . 

- التفكري واالستنتاج : وهي عملية عقلية 
يتم خالهلا تفسري املعنى .

تشمل  معقدة  تفكري  عملية  هبذا  والقراءة 
أكثر من التعرف إىل الكلمات ، وال يقرّ بعض 
الناس هذه احلقيقة ويعتقدون أن الطفل الذي 
يقدر على نطق الكلمات املكتوبة قارئ جيد ، 
ولكن يف احلقيقة أن الطفل الذي يتعرف إىل 
الكلمات والعبارات فقط غالباً  ما خيفق يف 
فهم ما يقرأ ، كما أن التعرف إىل الكلمة ليس 
بنمو  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  وإمنا  آلية،  عملية 
أن  السهل  ومن   ، الطفل  عند  والتفكري  اللغة 
يعتمد على  املعقد  النشاط  أن مثل هذا  جند 
العديد من إمكانات الطفل ، ومن هنا ينبغي 
أن نتناول القدرات واملهارات املتضمنة يف تعلم 

القراءة من خالل العناصر اآلتية : 
الذكاء  بني  عالقة  هناك   : الذكاء   –  1
وتعلم القراءة ، وقد اتضح من حبوث عديدة 
يف هذا اجملال أن التأخر يف تعلم القراءة أكثر 
انتشاراً بني األطفال ذوي الذكاء املنخفض منه 

بني األطفال ذوي الذكاء املرتفع  . 
2 – الطالقة اللغوية : ال نستطيع أن نتوقع 
عن خربته،  بعيدة  كلمات  يقرأ  أن  الطفل  من 
القراءة  يف  الطالقة  للطفل  تتحقق  وعندما 
لتفسري  القدرة  هذه  استخدام  يستطيع  فإنه 
خالل  من  يستطيع  حبيث   ، وفهمه  السياق 
زيادة ثروته من املفردات اللغوية زيادة فهم ما 
يقرأ ، وحتى يصل إىل هذه املرحلة ينبغي أن 
تتألف املادة اليت يقرؤها من كلمات مستمدة 

من أحاديثه وقاموسه اللغوي . 
3 – القدرة البصرية : يقتضي تعلم القراءة 
القدرة على رؤية الكلمات ومالحظة ما بينها 
من تشابه واختالف ، وقد تؤدي عيوب اإلبصار 
بالطفل إىل رؤية الكلمات مهزوزة أو على غري 

سوياً  البصر  يكون  وقد   ، احلقيقية  صورهتا 
لعملية  الكايف  النضج  مستوى  يبلغ  مل  ولكنه 
القراءة ، أي مل يبلغ القدرة  على التنسيق بني 
العينني يف الرؤية ، مبعنى أهنما تريان الشيء 
هذا  األطفال  يبلغ  وال   ، واحدة  وكأهنما عني 
املستوى من النضج يف عمر زمين واحد لوجود 
فروق بينهم يف معدالت النضج ، ومن عيوب 
فإذا  منعكسة،  الكلمات  رؤية  أيضاً  اإلبصار 
أبصروا ) در ( قرؤوها ) رد ( ، وما مل تنتشر 
املتكرر  الطيب  والفحص  الصحية  الرعاية 
البصرية  العيوب  فإن   ، التالميذ  لألطفال 
أن  األهل  واجب  ومن   ، بينهم  تنتشر  سوف 
عيوب  وجود  على  الدالة  العالمات  يالحظوا 
اإلبصار عند أطفاهلم حتى ميكنهم تصحيحها 

بالتدريب ، أو عالجها يف الوقت املناسب . 
4 – القدرة السمعية : يستمع الطفل إىل 
مسمعه،  على  ألقي  ما  ويكرر  الكبار  أحاديث 
 ، واألصوات  اللغة  لتعلم  بداية  إذاً  فالسمع 
والعالقة بني احلديث والقراءة مسألة واضحة، 
فإنه  السليم  االستماع  عن  الطفل  عجز  فإن 
سيجد عائقاً حيول بينه وبني ربط األصوات 
مبا  أي  يراها  اليت  بالكلمات  يسمعها  اليت 
التهجئة  تعلم  يف  صعوبة  سيجد  كما   ، يقرأ 
الصحيحة للكلمات ، ويف اتباع توجيهات من 
يقومون على تعليمه ، أو يف االستماع ألقرانه 
حني يتحدثون وحني يقرؤون ، ويف التمييز بني 
عناصر الصوت ، ومن ثم سيجد صعوبة يف 
ربط حديثه بنطق اآلخرين ، وكثرياً ما يرتتب 
على الصعوبات السمعية توتر انفعايل وضيق  
التوتر عما يتعرض له من أخطاء  وينتج هذا 
يف  سوياً  الطفل  يكون  وقد   ، فهم  سوء  ومن 
قدرته السمعية ولكن تنقصه الدقة يف التمييز 
وما  يتشابه  ما  إىل  والتعرف  األصوات  بني 
تعلم  يف  جناحه  دون  حيول  وهذا   ، خيتلف 

القراءة . 
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املنزيل  اجلو  إن   : البيئية  املؤثرات   -5
تنمية  على  يساعد  املنفتح  املتوازن  اهلادىء 
مثل  يف  ألنه  ذلك   ، للطفل  اللغوية  الثروة 
والديه  مع  يتحدث  أن  يستطيع  اجلو  هذا 
استطالعه  إشباع حب  اللذين يشجعانه على 
اتضح  ولقد   ، واالستقصاء  التجريب  وعلى 
وتسيء  أطفاهلا  هتمل  اليت  األسر  أن  أيضاً 
بقسط  باالستمتاع  هلم  تسمح  وال  تغذيتهم 
الفرص  توفري  من  الراحة، حترمهم  من  كاف 
يتوصل  ما  أن  أيضاً  وواضح  للنمو.  الكافية 
إليه القارئ من قراءته إمنا يكتسب يف ضوء 
يتعلمها يف حياته مع اآلخرين،  اليت  اخلربات 
الذي  االجتماعي  التفاعل  تتطلب  فالقراءة 
ما  تفسري  اإلنسان خرباته وميكنّه من  يكسب 
يقرأ، وكل طفل حني يقرأ موضوعاً إمنا حيمل 
معه خرباته اخلاصة اليت اكتسبها يف البيت ، 
فمعنى ما يقرأ يعتمد إىل حدٍّ كبري على خربة 
الطفل، وبقدر ما حيمل معه من خربات تكون 
استفادته مما يقرأ ، فحني تتسع خربة الطفل 
، وحني تضيق  أكرب  الفائدة  يكون نصيبه من 

خرباته يقل نصيبه من الفائدة . 
وقد اتضح من الدراسات العلمية أن نسبة 
القراء الضعفاء الذين يفدون من بيوت فقرية 
اجتماعياً واقتصادياً أكرب من تلك النسبة اليت 
تفد من بيوت غنية اجتماعياً واقتصادياً ، كما 
اتضح أن نسبة القراء الضعفاء الذين يولدون 
يف أسر كثرية العدد أكرب من نسبة أولئك الذين 
يولدون يف أسر قليلة العدد ، وأن نسبة القراء 
مؤهل  أي  هلن  ليس  أمهاهتم  الذين  الضعفاء 
مؤهل  أمهاهتم  لدى  الذين  من  أكثر  علمي 
علمي ، وكذلك جند أن العالقة السعيدة بني 
الوالدين هلا أمهيتها يف تنمية امليل للقراءة، ألن 
مثل هذه العالقة تشجع األطفال على املضي 
إىل  تؤدي  أهنا  كما   ، قدماً  التعليم  عملية  يف 
مشاركتهم وجدانياً عندما تواجههم الصعاب . 

تلخيص  ميكن   : االنفعالية  العوامل   -6
القراءة  تعلم  يف  تؤثر  اليت  االنفعالية  العوامل 

يف عاملني : 
توافر  إن   : القراءة  حنو  االجتاه   – أ 
بالغ األمهية ، ألن  القراءة أمر  الدوافع لتعلم 
هذه العملية ) القراءة ( معقدة وبعيدة املدى 
أن  قبل  سنوات  لعدة  وامليل  الرتكيز  وتتطلب 
املهم  ومن   ، الطالقة  إىل  فيها  الطفل  يصل 
ألن   ، له  وميله  العمل  فهم  للطفل  يتوافر  أن 
النجاح يؤدي إىل حتسني االجتاهات وتنشيط 
الدافعية، وهذا يساعد الطفل على التقدم يف 

القراءة . 
إن   : العامة  الشخصية  املشكالت   – ب 
املشكالت الشخصية هلا عالقة وثيقة بالتأخر 
يف القراءة ، ألنه من املعروف أن عيوب النطق 
اليت تعرقل التقدم يف القراءة وثيقة االرتباط 
باملشكالت الشخصية ، وقد اكتشف الباحثون 
لديهم  القراءة  يف  املتأخرين  من   %  70 أن 

مشكالت شخصية أو عائلية . 
ولو أننا تأملنا األسلوب الذي نستخدمه يف 
القراءة يف حياتنا اليومية ، خارج املدرسة أو 
بعد االنتهاء من مراحل التعليم كلها أو بعضها، 
هذا  ، ويف  قراءتنا صامتة  معظم  أن  لوجدنا 
طريق  عن  يقرؤه  ما  التلميذ  يدرك  النوع 
البصر من دون أن يتلفظ باملقروء أو أن جيهر 
به ، وعلى هذا النحو يقرأ الطفل املوضوع يف 
صمت، ثم يقومه ليتبني مدى فهمه له وإفادته 
هو  الطريقة  هلذه  النفسي  واألساس  منه  
مرئية،  رموزاً  باعتبارها  الكلمات  بني  الربط 
أن  والنفسية  الرتبوية  البحوث  بينت  وقد 

القراءة الصامتة حتقق األغراض اآلتية : 
ويف  القراءة  يف  الطفل  سرعة  زيادة   -

إدراكه املعاني املقروءة . 
عنصر  واعتبار  باملعنى  البالغة  العناية   -

الرتكيز  سرعة  يعوق  مشتتاً  التصويت 
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على املعنى .
- وهي وسيلة ناجحة يف الصفوف األوىل 
من املدرسة ، وإن الصغار قد يفضلوهنا ألهنا 

طريقة الكبار يف القراءة . 
ميارسها  اليت  الطبيعية  القراءة  وهي   -
على  اليومية  احلياة  مواقف  يف  اإلنسان 

اختالفها  
القراءة  على  الطالب  قدرة  تزيد  وهي   -
 ، املواد  القراءة وغريها من  والفهم يف دروس 

وهي تساعده على حتليل ما يقرؤه . 
وتزيد حصيلة القارئ اللغوية والفكرية، ألن 
العبارات  تأمل  للمتعلم  تتيح  الصامتة  القراءة 
والرتاكيب وعقد املقارنات بينها والتفكري فيها  

وهذا ما ينمي ثروته اللغوية . 
مجيعاً  الصف  أطفال  تشغل  أهنا  كما 
وتعوّدهم على االعتماد على أنفسهم يف الفهم، 
كما تعودهم على حب االطالع، وفيها مراعاة 
للفروق الفردية بينهم ، إذ يستطيع كل طفل أن 

يقرأ وفق املعدل الذي يناسبه. 
أسلوب تعليم القراءة الصامتة :

الصامتة  القراءة  من  األساسي  اهلدف  إن 
املعاني واألفكار اليت  هو حصول الطفل على 
عملية  استبعاد  مع   ، املكتوبة  الرموز  حتملها 
وحبسب  الطفل  عند  تكون  ألهنا  التصويت 
بعض اخلرباء واملربني، عادات معرقلة للسرعة 
ويتلخص   . املقروء  يف  والتدقيق  القراءة  يف 
أسلوب تعليم القراءة الصامتة للمبتدئني فيما 

يأتي : 
1 – ميهد املعلم للدرس مبناقشة شفهية، 
يراد قراءهتا ، حبيث ال  اليت  الكلمات  تتناول 
املناقشة  أثناء  الكلمات يف  يرى األطفال هذه 

الشفهية . 
2 – تعرض على األطفال األشياء والصور، 
وإمنا   ، صوت  بأي  يلفظوا  أال  مراعاة  مع 
ينظرون إىل الشيء والصورة ، ثم إىل الكلمات 

حتى   ، املعنى  يف  ويفكرون   ، أسفلها  املكتوبة 
يتم الربط بني الرمز ومعناه على حنو مباشر . 
استخدام  إىل  املعلمني  بعض  يلجأ   –  3
افتح   : مثل  مجلة  منها  كل  على  بطاقات 
على  امسك  اكتب   ، الباب  أغلق  النافذة، 
السبورة . ويعرض املعلم البطاقة على الطفل 
من دون قراءهتا ، ثم يقوم بتنفيذ ما ورد فيها 

من تعليمات . 
األطفال  يدرب  أن  املعلم  يستطيع   –  4
، فيعرض عليهم  البطاقات  التمييز بني  على 
بطاقتني  األوىل : ) افتح الباب ( ، والثانية : 
) افتح النافذة ( ، ليختار الطفل واحدة وينفذ 
ما هبا من تعليمات ، ويف ضوء سلوكه يستوثق 

من قدرته على متييز ما يقرأ . 
الصامتة  القراءة  تعليم  أسلوب  ويتلخص 

للمتقدمني نسبياً ، فيما يأتي : 
مع  يتالءم  ملوضوع  املعلم  اختيار  يتم   -

مرحلة الطفل من النمو القرائي . 
-  يلقي املعلم بعض األسئلة حول موضوع 
ويلفت   ، لقراءته  دوافعهم  تثري   ، الدرس 
، ويساعدهم  انتباههم إىل األفكار األساسية 

على الربط بينها . 
-  حيدد لألطفال قدراً مناسباً من الوقت 

لقراءة املوضوع قراءة صامتة . 
- يكتب األسئلة حول املوضوع ، ويراعي أن 
تتوافر فيها خصائص األسئلة اجليدة ، ومن 

هذه اخلصائص : 
أ _ أن يكون السؤال واضحاً وحمدد املعنى، 

وال حيتوي على ألفاظ تقبل التأويل . 
إجابة  من  أكثر  السؤال  حيتمل  أال   _ ب 
واحدة ، أي ال حيتوي على موضوعات عديدة. 
منه  ويتطلب   ، الطفل  تفكري  يثري  أن   – ج 
أن يقوم بعمليات املقارنة واالستنباط وتقديم 

النتائج. 
- مناقشة األطفال يف األلفاظ والعبارات 
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اليت يتضح عدم فهمهم هلا واستيعاهبم إياها، 
على  تساعدهم  معرفية  حبصيلة  وتزويدهم 

الفهم واالستيعاب . 
عن  أسئلة  بوضع  بأنفسهم  يقوموا  أن   -
هذه  عن  وأن جييبوا   ، قرؤوه  الذي  املوضوع 
األسئلة، وذلك يف ظل توجيه املعلم وإشرافه. 

القراءة اجلهرية : 
تعلم الطفل القراءة اجلهرية معناه أن يربط 
بني الرمز املكتوب ، وما يثريه من استجابات 
 ، السابقة  الطفل  خربات  عن  ناجتة  صوتية 
ولذلك فمن الضروري أن تكون الكلمات األوىل 
اليت تقدم للطفل ، عند بدء تعليم القراءة هبذه 

الطريقة ، مستمدة من قاموس حديثه . 
الكلمة  بني  الوثيقة  العالقة  هذه  وبسبب 
املكتوبة ولغة احلديث ، يذهب بعض املربني إىل 
وجوب تشجيع الطفل على النطق والكلمات ، 
يف بدء تعلمه القراءة اجلهرية ، وأال مينع من 
اللسان  حتريك  مع  الكلمات  أصوات  ترديد 
والشفتني، إال بعد أن يتعلم القراءة ، وقد يكون 
ذلك يف الصف الرابع االبتدائي . وينبين هذا 
الرأي على أساس أن الكالم املرئي ينبغي أن 
يرتبط بلغة احلديث ، حتى يثري املعاني  ذاهتا، 
وذلك ييسّر على الطفل فهم ما يقرأ ويتعلم . 
وأساس هذه الطريقة : النطق باملقروء بصوت 
 ، وزمالؤه  القارئ  الطفل  يسمعه  مرتفع، 
وينبغي أن يكون نطق الكلمات وقراءة العبارات 

بطريقة  يكون  وان   ، معانيها  مع  متناسباً 
، وأن يراعي عدم  التكلف  طبيعية بعيدة عن 

ارتفاع الصوت ارتفاعاً يؤدي إىل إجهاده. 

أسلوب تعليم القراءة اجلهرية : 
بإثارة  ونفسياً  ذهنياً  األطفال  هتيئة   -
إلقاء  أو   ، الدرس  بقراءة  حلها  مشكلة ميكن 
تناول  أو   ، اهتمامهم  تثري  اليت  األسئلة  بعض 
الصلة  الوثيقة  اجلارية  األحداث  بعض 

باملوضوع . 
- يقرأ املعلم الدرس كله قراءة سليمة ، أو 
يطلب من أحد األطفال اجمليدين أن يفعل ذلك 
حيث  من   ، األطفال  استعدادات  مراعاة  مع 

معدل سرعة القراءة وجودة اإللقاء . 
- يقسم املعلم املوضوع إىل فقرات أو مجل 
قراءة  األطفال  من  ويطلب   ، حمتواها  وفق 
ثم   ، األوىل  الفقرة  أحدهم  فيقرأ   ، املوضوع 
يليه  الثانية ومن  الفقرة  يليه بقراءة  يقوم من 

الثالثة وهكذا . 
- جيب جتنب تركيز التدريب على قراءة 
، ألن هذا يدعو إىل  الدرس  فقرة معينة من 
حتتوي  ما  واختالف  الفقرات  فتنوع   ، امللل 

عليه من معان ، أكثر تشويقاً ودفعاً للسأم . 
باالستعانة  األطفال  أخطاء  تصحيح   -
بزمالئهم ، فإن مل يقدروا على ذلك قام املعلم 
به ، ويكون التصحيح فورياً عقب وقوع اخلطأ، 

ألنه أجدى من التصحيح املؤجل . 

املراجـع :
– جابر عبد احلميد ، سيكولوجية التعليم ، دار النهضة العربية ، القاهرة - مصر . 

– مارتني هربرت ، مشكالت الطفولة ، ترمجة عبد اجمليد نشواتي ، منشورات وزارة 
الثقافة واإلرشاد القومي ،  دمشق - سورية .  

– بنجامني سبوك ، موسوعة العناية بالطفل ، ترمجة عدنان كيايل ، املؤسسة العربية 
للدراسات والنشر  بريوت - لبنان . 

 – حممد قدر لطفي ، التأخر يف القراءة : تشخيصه وعالجه يف املدرسة االبتدائية ، 
منشورات دار املعارف ، القاهرة - مصر . 
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- األمن الثقايف العربي ومتطلباته .................................... د. ملكة أبيض

- وسائل اإلعالم العربية وجهًا لوجه أمام النظرية النقدية .. بشار رافع دريب

- النسبة الذهبية للجمال واإلبداع .................................. م.طارق حامد
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األمن الثقافي العربي ومتطلباته

* أكادميية وباحثة يف ميدان الفكر الرتبوي ، وأستاذة يف كلية الرتبية - جامعة دمشق .

          د. ملكة أبيض*

الأمن  متطلبات  بحث  �سبيل  يف 
الثقايف العربي، لبد لنا من حتديد 
والثقافة  بعامة،  الثقافة  مفهوم 
ملحة  واإعطاء  بخا�سة،  العربية 
اإىل  تكّونها، وتاريخها، و�سوًل  عن 

و�سعها احلايل، ولذلك اأقول:
وجود  مع  الثقافة  بداأت 
له  مميزة  الأر�س،  على  الإن�سان 
وما  الأخرى.  احلية  الكائنات  عن 
الب�سرية  اجلماعات  ثقافات  لبثت 
اأن متايز بع�سها عن بع�س، خالل 
الظروف  مع  التالوؤم  حماولتها 
التي اأحاطت بها وعملها على تلبية 

حاجاتها.
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وتفتح  اخلارجية،  الظروف  تغري  ومع 
احلاجات واملطامح الداخلية، تعددت الثقافات 
من  الكثري  بينها  وجرى  وتشعبت،  وتطورت 
التبادل، والكثري من الصراع أيضاً. وكان هلذا 
فيما  سلبية  وأخرى  إجيابية  جوانب  وذاك 

يتعلق ببقاء اجلماعات وتقدمها.
ومع تسارع التطورات يف اجملاالت العلمية 
والتقنية، وال سيما يف جمال االتصال، زادت 
حدة االحتكاك بني اجملتمعات، كما زاد خطر 
الضعيفة،  على  القوية  اجلماعات  تسلط 
كثرية  شعارات  حتت  عليها  ثقافاهتا  وهيمنة 
منها: حتضري الشعوب املتخلفة )االستعمار(، 

و العوملة اليت ظهرت أخرياً، وليس آخراً.
أقطارها  معظم  وقع  اليت  العربية  واألمة 
املاضيني،  القرنني  يف  االستعمار  حتت 
واستقلت عنه ـ إىل حد ما ـ بعد كفاح مرير، 
تريد اليوم احلفاظ على بقائها وعدم الوقوع 
هويتها  على  باحملافظة  العوملة،  براثن  يف 

الثقافية وشخصيتها املستقلة.
هل ميكنها حتقيق ذلك دون إجراء جتديد 
يف ثقافتها القومية، وسط هذا العامل السريع 

التغري؟
فما طبيعته؟  التجديد ضرورياً،  كان  وإذا 
وما حدوده؟ وما التدابري واخلطوات اليت جيب 

اختاذها يف هذا السبيل؟
أقول  وال  عنه،  احلديث  أحاول  ما  هذا 
اإلجابة، فلهذه األسئلة إجابات، ويف كل منها 
ونقدها،  متابعتها،  من  والبد  الفائدة،  بعض 
يف  التفكري  دون  باستمرار  مسارها  وتوضيح 

التوقف عند هناية ما.

 الثقافة واهلوية الثقافية:
استعماالت  هذه  أيامنا  يف  الثقافة  لكلمة 
خاص  بشكل  منها  يهمنا  ما  أن  على  شتى، 
اجلماعات  متيز  اليت  احلياة  أساليب  هو 

مجيع  أن  ذلك  بعض.  عن  بعضها  املختلفة 
واجتماعية  تقنية  مقومات  تضم  الثقافات 
حيث  من  بينها  فيما  ختتلف  وإيديولوجية.. 
إىل  االختالفات  هذه  وتعود  والتنظيم.  البنية 
فروق يف البيئة الطبيعية واملوارد اليت تقدمها 
أو حتجبها عن اجملتمع، وإىل سعة اإلمكانات 
اليت تتضمنها جماالت النشاط املختلفة كاللغة 
التقدم  درجة  إىل  وأخرياً  والفنون،  والتقنية 
الذي بلغته، ومن هذه املقومات املتميزة تتشكل 

اهلوية الثقافية للجماعة.
يف  معاً  جتتمع  ال  املقومات  هذه  أن  على 
مجيع أبناء اجملتمع نظراً للفروق الفردية اليت 
تتمثل يف امليول والقدرات والظروف اخلاصة. 
واألدبية،  اللغوية  املقومات  يفيد من  فالبعض 
والبعض اآلخر من املقومات التقنية أو الفنية 
أو غريها.. كما أن البعض ميتح من الثقافات 
يف  يسهم  اآلخر  والبعض  إليه،  وصلت  مثلما 
إغنائها وجتديدها، وهؤالء يقومون بذلك عن 
التعديل أو االقتباس من ثقافة أخرى،  طريق 
أو بنقل إحدى السمات الثقافية من جمال إىل 
آخر أو من عصر إىل آخر.. ويف هذه العمليات 
يسود مبدأ التجربة واخلطأ، فالتجديد الذي 
مكوناً  الثقافة  ويندمج يف  يبقى  القبول  يلقى 

جزءاً منها، والذي يفشل يُهمل ويلقى.
أن األمة قد متر يف ظروف ال تكتفي  إال 
يف  الطفيفة  التجديدات  أو  بالتعديالت  فيها 
الثقافة، وذلك يف فرتة التحوالت الكبرية، كما 
واندفاعهم  للعرب حني ظهور اإلسالم  حدث 
على  بأقوام  لالتصال  قادهم  اندفاعاً  لنشره 
درجة كبرية من التقدم ورثت حضارات عريقة، 
هلا  وأفسحوا  األقوام،  تلك  على  فانفتحوا 
اجملال للمشاركة يف صنع ثقافة جديدة جتمع 
الثقايف  وتراثهم  اإلسالمي،  الدين  أسس  بني 
اخلاص وهو الرتاث العربي اجلاهلي، وثقافات 

تلك األقوام وما تتحلى به من إمكانات.
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العرب  من  ـ  الفرتة  تلك  رجال  صنع  لقد 
وغريهم، واملسلمني وغريهم ـ ثقافتهم جبهود 

واعية متسقة إىل حدٍ بعيد.
جتدَّد  وال  فحسب،  تُنقل  ال  فالثقافة 

فحسب، بل تصنع أيضاً.
ولكنهم  أبناءها،  تصنع  أهنا  صحيح 
يصنعوهنا بدورهم يف تفاعل جديل، وصانعو 
حاجاهتم  يعون  الذين  األمة  أبناء  هم  الثقافة 
واضحة  تصورات  ويضعون  واملعنوية،  املادية 
وملا  إطارها،  يف  للحياة  يَصْبون  اليت  للنماذج 
يريدون أن تكون عليه حياة أبنائهم وأجياهلم 

القادمة.
يف  اآلن  يقال  أن  ينبغي  ما  فإن  وهكذا 
بل  الثقافة،  توكيد  ليس  احلاضرة  ظروفنا 
أقل  على  وتطويرها  جتديدها  أو  صنعها، 
ال  أننا  ذلك  ـ  األقل  على  رأيي  وهذا  ـ  تقدير 
الثقافية  هويتنا  أو  ثقافتنا،  توكيد  نستطيع 
جتدِّدها  جذرية  عملية  إجراء  دون  احلالية 
تشهده  الذي  الكبري  للتسارع  نظراً  وتطوِّرها 
والعوائق احلادة  املعاصرة،  املتقدمة  الثقافات 

اليت تعيق سري الثقافة العربية.
لقد حاول العرب السري على خطا السلف 
يف القرن التاسع عشر ضمن ما مسي عصر 
املستحدث  بالتعليم  الرواد  فالتحق  النهضة. 
وبذلوا  األجانب،  اخلرباء  مبعونة  آنذاك، 
جهوداً جبارة لتعلّم العلوم احلديثة عن طريق 
ثَمَّ لرتمجة  ومن  األجنبية،  باللغة  أو  الوسطاء 
على  لنشرها  العربية  اللغة  إىل  العلوم  هذه 
نطاق واسع، وتكوين املرتمجني واملعلمني على 
مجيع املستويات. ولكن هذه التجربة املعاصرة 
القرون  يف  سابقتها  جنحت  كما  تنجح  مل 

اإلسالمية األوىل.
لتفسري  متعددة  فرضيات  ُقدمت  لقد 
هنضة  تكوين  يف  اإلجراءات  هذه  كفاية  عدم 
حقيقية، منها وقوع معظم األقطار العربية يف 

السيطرة  العرب  وفقدان  االستعمار،  قبضة 
واستمرار  الزمن،  من  ردحاً  مصائرهم  على 
متت  حني  يف  التقدم،  يف  املتقدمة  الثقافات 
احلضارات  كانت  وقت  يف  األوىل  التجربة 
السابقة تعاني من الركود، بل والرتاجع.. وغري 

ذلك.
آخر  سبباً  أرى  ولكين  صحيح،  ذلك  كل 
الرؤية  وضوح  عدم  وهو  تلك:  من  أهم  لعلّه 
أو  العصر،  هذا  يف  املطلوبة  الثقافة  بصدد 
بتعبري آخر فقدان التصور الشامل حني جيري 
وضع اخلطط والسياسات الثقافية التلفيقية، 
متوازية،  أو  متباعدة  العناصر  تسري  حبيث 
وال  واحدة  نقطة  يف  مجيعاً  تلتقي  ال  ولكنها 

تصب يف جمرى واحد.
وضعف  التخلف  هو  هل  ذلك؟  مردّ  ما 
الشجاعة  نقص  هو  أم  البشرية؟  الطاقات 
أحياناً  واحلذف  والتعديل  للنقد  الضرورية 
العوائق  متثل  اليت  الثقافية  السمات  لبعض 
الواقع  يف  إنه  الثقافة؟  جتديد  أمام  الرئيسة 

مزيج من هذا وذاك.
املاضي  القرن  يف  الرواد  جيل  كان  لقد 
العربية  األمة  يتهدد  الذي  اخلطر  أن  يتصور 
يتمثل يف حماوالت الترتيك اليت قامت يف هناية 
العربية  األمة  ثقافة  وطمس  العثماني،  العهد 
اليت باشرها االستعمار األوربي إلحلاق أبنائها 
عن  باالستقالل  أوالً  نادوا  لذلك  بثقافته، 
االستعمار  باالنعتاق من  ثم  العثمانية،  الدولة 
اعتقادهم  واحدة، ويف  دولة  العرب يف  ومجع 
إىل  بالضرورة  يؤدي  االستقالل  حتقيق  أن 
تشكيل دولة الوحدة. ولكن األمور مل تسر وفق 
هذا االعتقاد، وظهر لألجيال التالية أن عدم 
سيطرة العرب على مصريهم يرجع بالدرجة 
األوىل إىل ختلفهم ثقافياً، وأن خالصهم رهن 

بتخلصهم من التخلف.
ورمبا كان من الضروري أن نضيف 
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إىل ذلك عقدة اخلوف من نقد الذات، بالرغم 
من الشعور العميق بتخلفها، فالثقافة القائمة 
كاألب  والرتاث  للعرب،  بالنسبة  الرتاث  هي 
الضعف  نقاط  من  بالرغم  حيرتم  أن  جيب 
إليه  يشريون  وقد  منها.  يشكو  اليت  العديدة 
بالنقد  صراحة  يتناولونه  ال  ولكنهم  تلميحاً 

والتجريح.
هناك مفهوم آخر للثقافة، ويقصد به نتاج 
ويف  والفلسفة.  والفن  كاألدب  عالية  حضارة 
إطار هذا املدلول تستخدم كلمة الثقافة مبعنى 

اكتساب املعرفة أو منو اخللق والذوق.
هذا  على  يعرتض  احلاضر  عصرنا  ولكن 

االستخدام من زاويتني:
األوىل أن املعرفة األدبيةـ  الفلسفيةـ  الفنية، 
إمكانات  لتفتيح  كافية  تعد  مل  أمهيتها،  على 
اإلنسان وزيادة وعيه بنفسه وبالعامل لسريان 
العلم والتقنية إىل مجيع جماالت احلياة. أضف 
إىل ذلك أن العلم وأقصد بذلك الروح العلمية 
ليس  العلمي،  البحث  متيز  اليت  واإلجراءات 
قوة عسكرية  بناء  أو  اقتصادية  تنمية  وسيلة 
فحسب، بل هو قبل كل شيء ظاهرة ثقافية 
تتجلى يف الوعي والتعبري واإلبداع الذي يقود 
تستند  التقنية  أن  كما  العلمي.  النشاط  إليه 
يُتَوصَُّل  اليت  الطبيعة  قوانني  معرفة  إىل 
النقدي  إليها عن طريق حب االطالع والفكر 
التكوين  إىل  تؤدي  بدورها  وهذه  واحملاكمة.. 

اإلنساني الذي تتطلبه الثقافة.
والثانية أن هذه املعرفة تنحصر يف صفوة 
أبناء األمة، ترتفع فوق اجلماهري وتنعزل  من 
ثقافة  ال  ثقافتني  قيام  إىل  يؤدي  مما  عنها 
اجملتمع  انقسام  إىل  األقل  على  أو  واحدة، 
تنتجها،  أو  الثقافة  تبدع  إىل فئتني: إحدامها 
واألخرى تستقبل الثقافة أو تستهلكها. وهذه 
النظرة ال تستقيم مع املفهوم اجلديد للثقافة.

اليوم،  يتصور  كما  الثقايف،  النشاط  إن 

ناقالً  ليس  اإلنسان  أن  أساس  على  يقوم 
للقيم فحسب بل هو صانعها ومبدعها أيضاً، 
صانع يستخدم القيم الثقافية املقبولة بصورة 
يعين  وهو  جديدة.  قيماً  منها  وخيلق  مبدعة 
مجيع  ويف  الفرد  عند  الذات  توكيد  أيضاً 
جماالت النشاط العام: السياسي واالقتصادي 
إجياد عالقات  يعين  كما  والشخصي،  والفين 
الشقة  وتقريب  واجملتمع،  الفرد  بني  جديدة 
احلاكمني  وبني  واملستهلكني  املنتجني  بني 
يف  اجلميع  اشرتاك  طريق  عن  واحملكومني، 

تقرير مجيع الشؤون اليت هتمهم وتنفيذها.
ومشاركة األفراد يف اختاذ القرارات حتث 
وزيادة  باستمرار  أنفسهم  هؤالء على حتسني 
الثقافة  تعود  ال  عندئذ  العامة.  معلوماهتم 
ميداناً معزوالً أو تعبرياً عن اهتمامات جمردة 
تصبح  بل  مرهفة،  وتربية  رفيع  ذوق  عن  أو 
إجيابياً  وتطلعاً  حمسوسة  حقيقية  حاجة 
واعياً يوجد يف الوقت نفسه آفاقاً غري حمدودة 

لتفتيح إمكانات كل فرد.
والتجديدي  اجلديد  املفهوم  هو  هذا 

للثقافة.
متثل  الثقافة  ملفهوم  احلالية  املراجعة  إن 
اليت  املسائل  من  عدد  عن  لإلجابة  حماولة 

تطرحها ظروف اجملتمعات احلديثة أمهها:
الصفوة  القومية:  الثقافة  محلة  هم  من 

املختارة أم مجهور الشعب؟
أم  املاضي  القومية:  الثقافة  حمتوى  ما 

احلاضر أم املستقبل؟
إن  نقول  األول  السؤال  عن  اإلجابة  ويف 
وتقنية  واقتصادية  اجتماعية  عديدة  عوامل 
على  األضواء  سلطت  وسياسية  وتربوية 
شأهنا  مجاهريياً،  مطلباً  وجعلتها  الثقافة 
شأن اخلبز واملسكن والصحة والعدالة.. اخل. 
من هنا يأتي إدراج حق الثقافة ضمن حقوق 
اإلنسان يف املادة 27 من اإلعالن العاملي هلذه 
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احلقوق.
فيها  االعرتاف  جرى  اليت  اللحظة  ومنذ 
أن املشاركة يف احلياة الثقافية متثل حقاً من 
حقوق اإلنسان، وأن كل عضو يف جممع منظم 
ميكن أن يطالب به، برز واجب املسؤولني يف 
حدود  ضمن  ـ  حيققوا  أن  يف  اجملتمع  هذا 
ملمارسة  املؤاتية  الشروط  ـ  بالطبع  إمكاناهتم 
أصبحت  وهكذا  احلق ممارسة جمدية.  هذا 
تنمية  ودخلت  اجتماعية  خدمة  الثقافة 
وظائف  إطار  يف  للشعب  الثقافية  احلياة 
سياسة  تتخذ  أن  الدولة  على  وترتب  الدولة، 
ثقافية كما تتخذ سياسة اقتصادية وسياسية 

وعلمية.. اخل.
ثقافية  أهدافاً  تضع  أن  خمتصرة  وبكلمة 
وتطلعاهتا،  اجلماعة  حاجات  مع  تتطابق 
وتوفر الوسائل اليت تساعد على حتقيق هذه 

األهداف.
أهو  الثقافة،  حمتوى  عن  اإلجابة  ويف 
املاضي أم احلاضر أم املستقبل، نقول: إن هذا 
العصر يتجه إىل إعطاء الثقافة دوراً جتديدياً 
يف إطار منظور متوازن ميكن أن يقود إىل درجة 
أكرب من الوعي، وأن يؤدي إىل منو اجملتمع منواً 

ديناميكياً.
الثقافة ضمن هذه النظرة ال تبدأ من  إن 

الصفر وال تتوقف عند هناية.
هي  بل  فحسب،  املاضي  ليست  إهنا 
باالستناد  نشطة،  خالقة  ديناميكية  اندفاعة 
إىل ذلك املاضي، وهي بصورة جوهرية جهد 
مصري  خللق  أو  الذات،  عن  للبحث  مبذول 

جديد مبساعدة القيم املتلقاة أو املستعادة.
الرتاث  يف  اخلالقة  احلركة  هذه  وحتقيق 
ولفائدة  ممكنة  مشاركة  أكرب  أساس  على 
تعريفات  كل  حوله  تلتقي  ما  هو  اجملتمع  كل 
»التنمية  فكرة  إليه  هتدف  ما  وهو  الثقافة، 
للتنمية  أساسي  بعد  أهنا  على  الثقافية« 

الشاملة للمجتمع.
الوحدة  إطار  يف  والتغري  التنوع 

الثقافية العربية:
بالتنوع  احلية  الغنية  الثقافات  تتصف 
فبالتنوع  املتميزة،  الوحدة  إطار  يف  والتغري 
والفئوية  الفردية  الفروق  الثقافة  تواجه 
وبالتغري  للنماء،  حاجاهتم  وتليب  أبنائها  بني 
من  ومتكنهم  التجديد،  سبل  هلم  تفسح 
حتقيقه بصورة متسقة مع حاجات جمتمعهم 

ومقتضيات العصر.
الوطن  يف  القضية  هذه  تتجلّى  فكيف 

العربي؟
الوعي  ونشوء  اليقظة  بداية  أ- 

القومي:
يقول قسطنطني زريق: »إن الفكرة القومية 
الشرق  شعوب  قبل  من  معروفة  تكن  مل 
ومل  العثماني.  االحتالل  عهد  األوسط خالل 
يكن أبناء هذه الشعوب يعدّون أنفسهم أعضاء 
يف أمة عربية عظيمة شاملة، بل جمرد رعايا 
اليت  بالديانة  بينهم  فيما  يتمايزون  للخليفة، 
ينتمون إليها واملقاطعة اليت يسكنوهنا. من هنا 

إبراهيم  أداه  الذي  الدور  أمهية  تأتي 
التسع  حكمه  سنوات  خالل  باشا 
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وال سيما  التعليم،  نشر  فقد  ولبنان،  لسورية 
ومع  الغربي.  النموذج  على  احلديث  التعليم 
السياسي،  بالوعي  تتمتع  نشوء طبقة متعلمة 

أصبح اجلو مهيًأ لظهور القومية العربية«.
وما إن أطل النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر حتى انتشرت الدالئل الكثرية على هذا 
االجتاه اجلديد، فقد تكونت مجعيات سرية، 
وانتظمت فئات سياسية، ووضعت خمططات 
أن  على  العربية.  القومية  املطامح  لتحقيق 
فبعد  السفن،  تشتهي  ال  مبا  جاءت  الرياح 
تعرض   1918-1914 األوىل  العاملية  احلرب 

العرب خليبات أمل متعددة، أبرزها:
العربية  الوحدة  يف  آماهلم  حتطيم   -
للنفوذ  خاضعة  صغرية  دويالت  بتأسيس 
الغربي، ذلك اإلجراء الذي دعم التجزئة بدالً 
من أن ميهد للوحدة، ولكنه مل يقِض على حلم 

الدولة العربية الكربى.
العربي،  الوطن  قلب  يف  إسرائيل  زرع   -
وهو اإلجراء الذي رأى العرب فيه هتديداً، ال 
وهذا  أيضاً.  لوجودهم  بل  لوحدهتم فحسب، 
ما أدى إىل الشعور باخلطر املشرتك والتفكري 

بطريقة ناجعة ملواجهته.
أصبحت  عدة،  تساؤالت  برزت  وهكذا 

حمور الفكر السياسي واالجتماعي، وهي:
ما الوطن؟ ما األمة؟ ما اجلماعة اليت جيب 
وموضوع  السياسية  السلطة  تكون مصدر  أن 
العربية  القومية  مضمون  ما  األفراد؟  انتماء 

وما مدى ارتباطها بالدين اإلسالمي؟
والثقايف  السياسي  النفوذ  دخل  وحني 
تساؤالت  أضيفت  املنطقة،  إىل  السوفيييت 

جديدة أمهها:
ما االجتاه الذي جيب أن تتخذه احلكومات 
هل  والتقدم؟  التنمية  لتحقيق  حماوالهتا  يف 
الذي  الليربايل  مبفهومها  الدميوقراطية  هو 
يسعى لتحقيق احلريات الفردية؟ أم مبفهومها 

العدالة  لتحقيق  يهدف  الذي  االشرتاكي 
االجتماعية؟

بني  الصراع  حيتدم  أن  الطبيعي  ومن 
االجتاهات املختلفة.

ب- أزمة التجديد:
الغنى والقوة  العرب على مدى  حني اطلع 
الثقافة  الغرب عن طريق  بلغه  الذي  والتفوق 
يقتبسون من هذه  راحوا  الصناعية احلديثة، 
والتقنية  كالعلم  جوانبها  معظم  يف  الثقافة 
يف  وحتى  والقوانني  اإلدارة  وأنظمة  والرتبية 

ميادين الفلسفة واآلداب والفنون وغريها.
وهكذا برزت األزمة اليت أطلق عليها ألربت 
يف  وتتلخص  التجديد«  »أزمة  اسم  حوراني 
»شعور الفرد العربي بالتمزق ألنه أصبح يعيش، 
نتيجة هلذا االقتباس، يف عاملني كالمها غريب 
التقليدية اليت ال تستطيع  الثقافة  عنه: عامل 
بوضعها احلايل توفري حاجاته، وعامل الثقافة 
اليت تشعره يف كل حلظة  الصناعية احلديثة 
بالنقص ألنه يستهلك منتجاهتا دون أن يسهم 

يف بنائها.
كيف يستطيع هذا الفرد التوفيق بني تراثه 
وتكوين  احلديثة  الصناعية  والثقافة  القديم 

ثقافة جديدة منسجمة خاصة به؟«.
ج- تغريات اجتماعية وسياسية أخرى:

طرأت  أيضاً،  املاضيني  القرنني  وخالل 
تغريات كبرية ترجع بصورة رئيسة إىل انتشار 
التعليم ووسائل االتصال والنقل احلديثة وقيام 
ربطت  اإلجنازات  وهذه  والتمدين.  التصنيع 
ببعض،  بعضها  واملدينة  والريف  الصحراء 
وخففت قوة الوالءات القدمية لألسرة والقبيلة، 
وغيّرت دور املرأة داخل املنزل وخارجه، مع أن 
مساواهتا بالرجل ما تزال بعيدة، كما أدت إىل 
وتأجج  واملطامح،  واآلمال  احلاجات،  تفجر 
الصراع الطبقي والسياسي، وبالتايل إىل قيام 
العسكرية،  واالنقالبات  السياسية  األحزاب 
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واللغوية  اإلثنية  األقليات  بعض  ومطالبة 
والدينية بتوكيد هويتها الثقافية.

التغريات مجيعاً، املقصود منها وغري  هذه 
يف  تساعد  مل  والسليب،  واإلجيابي  املقصود، 
املتخلف  وضعها  من  العربية  الثقافة  انتشال 

وحنن ندخل األلفية الثالثة. فما العمل؟
العربية  الثقافة  جتديد  سبل 
التنوع  إطار  يف  هويتها  وتوكيد 

والوحدة؟
ذكرت أن اجلمود ران على الثقافة العربية 
ـ اإلسالمية خالل ما يقرب من عشرة قرون، 
عملية  يف  اإلسراع  الضروري  من  كان  لذلك 
العملية قد  البدء، ألن هذه  أقول  التغيري، وال 
بدأت فعالً خالل القرنني املاضيني، كما ذكرت 

أيضاً.
تصوراً  سابقة  حبوث  يف  قدّمتُ  لقد 
ألشكال من التغيري، ميكن عرضها بإجياز يف 

إطار اإلجابة عن املوضوع املطروح:
بالعودة  العربية  الثقافة  قاعدة  أ- توسيع 
بنسغها  لرفدها  التارخيية،  اجلذور  إىل 

احلضاري وزيادة اللحمة بني أبنائها.
العصور  من  اخلروج  األوربيون  أراد  حني 
الوسطى عادوا إىل األدبيات القدمية اليونانية 
أفضت  معمقة  دراسة  ودرسوها  والرومانية، 
تلك  الراكدة،  الثقافة  روح جديدة يف  بث  إىل 
الروح اليت عمَّت أوربا من جنوهبا إىل مشاهلا 

وأحدثت عصر النهضة.
اجلذور  عن  نتساءل  أن  لنا  بدا  ما  وإذا 
جند  أن  ميكننا  العربية،  للثقافة  التارخيية 
اجلواب يف ماضي املنطقة اليت تشكل الوطن 
العربي حالياً، وال سيما يف عطاءاته احلضارية 
إذا  املادية والفكرية. وإذا ما سأل سائل عما 
كانت تلك الثقافات تنطوي على معجزة تشبه 
مل  املاضي  هذا  إن  أقول:  اليونانية،  املعجزة 
يد  على  متكاملة  علمية  دراسة  بعد  يدرس 

املنظمة  مشروعات  تضمنت  وقد  أبنائه. 
العقدين  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 
تاريخ  أم« يف  »كتاب  لوضع  املاضيني مشاريع 
التارخيية  املراحل  من  لكل  الرتبوي  الفكر 
واحلقبة  اإلسالم،  قبل  ما  حقبة  الثالث: 
وقد  واحلقبة احلديثة.  الوسيطة.  اإلسالمية 
العربي  الرتبوي  الفكر  مشروع  منها،  أجنز 
شكل  الذي  الكتاب  ذلك  فقط.  اإلسالمي  ـ 
الرتبوي.  امليدان  يف  العاملني  جلميع  مرجعاً 
وحبذا لو يتبعه مشروع حقبة ما قبل اإلسالم 
لتاريخ املنطقة املفتت، وتوعية  ألن فيه مجعاً 
أبناء  مجيع  بني  الثقايف  والرتابط  بالتواصل 

الوطن الكبري.
مفهوم  توسيع  إىل  االجتاه  أن  واحلقيقة 
الرتاث الثقايف تعود بدايته إىل منتصف القرن 

املاضي.
يف  بشور  منري  قدمها  رسالة  ففي 
حزيران 1958 للحصول على درجة املاجستري 
عنوان  حتت  ببريوت  األمريكية  اجلامعة  من 
وأكاد(،  للرتبية يف سومر  )األسس احلضارية 

يقول يف املقدمة:
العربي  العامل  يواجه  اليت  الفرتة  هذه  »يف 
يف  مصريه  متس  حضارية  متلمالت  فيها 
جمموع  افتقار  املدقق  يالحظ  اجلوهر، 
الشخصية  ملاهية  صحيح  وعي  إىل  الشعب 
العامل، والشخص  البقعة من  احلضارية هلذه 
الواعي املسؤول حني يطلع على تاريخ الرتبية 
يسعه  ال  العامل،  بلدان  خمتلف  يف  وتطورها 
عن  فيه  لينقب  أمته  تاريخ  إىل  يلتفت  أن  إال 
هذه  لتبين  كوسيلة  الرتبوية  خصائصها 
الشخصية التارخيية. ذلك أن األساس يف كل 
الذات سواء  عمل إصالحي جدي هو معرفة 
إذ دون  أم األمة،  الفرد  أكان املعين باإلصالح 
معرفة الذات يبقى اجلهد اإلصالحي مشوشاً 

إىل  يؤدي  أن  الصعب  من  ومضطرباً، 
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الغاية املرجوة«.
ومن الواضح أن هذه الرسالة دعوة لتوسيع 
قاعدة الرتاث حبيث تشمل مجيع احلضارات 

اليت قامت يف املنطقة منذ سومر وأكاد..
القرن  من  الثاني  النصف  أن  واملالحظ 
العشرين شهد تردد هذه الدعوة على أكثر من 

لسان.
من  احلمارنة  نشأت  للدكتور  كتاب  ففي 
العيون  أطباء  »تاريخ  بعنوان  دمشق  جامعة 

العرب« يقول املؤلف:
»لذلك فنحن العرب، حنس بأننا ورثة كل 
هذه احلضارات اليت ازدهرت على أرضنا بدءاً 
مبصر  ومروراً  الشرق،  أقصى  يف  سومر  من 
األطلس وصحراء  أقصى جبال  إىل  القدمية، 
هم  بأن هؤالء مجيعاً  أفريقيا، وحنس كذلك 
أجدادنا. وهذا ال يتناقض مع إحساسنا العارم 
معنى  ويعطيه  ويغنيه  يغذيه  بل  بالعروبة، 

إنسانياً رفيعاً..«.
أيضاً،  العربية  الثقافية  اهلوية  إطار  ويف 
مقدمة  يف  العيسى  سليمان  الشاعر  يقول 

مؤلفاته الشعرية:
وأبعدُ حنن من عبٍس

                          ومن مَُضٍر نعم أَبْعَدْ

محورابي وهاني بعل
                         بعضُ عطائنا األخلدْ

لنا بلقيسُ واألهرام
                               والبَرديُّ واملعبَدْ

ومن زيتوننا عيسى
                          ومن صحرائنا أمحدْ

ومنا الناس ـ يعرُفها
                           اجلميعُ ـ تَعلَّموا أجبدْ

مركز  أقامه  نسبياً  حديث  حوار  ويف 
دراسات الوحدة العربية يقول السيد ياسني: 
اإلسالمي  ـ  العربي  الرتاث  هو  الرتاث  »هل 
ثقافات  نتجاهل  فنحن  ذلك  قلنا  إن  فقط؟ 
متعددة عاشت يف الوطن العربي وأثرت، وما 
ففي  الراهنة.  املمارسات  على  تؤثر،  زالت 
املصرية  الثقافة  ال ميكن جتاهل  مثالً  مصر 
بالد  ويف  القبطية.  الثقافة  وال  الفرعونية 
زالت  ما  أخرى  ثقافات  سنجد  أخرى  عربية 

هلا رموزها وتأثريها«.
»مييل  اجلابري:  عابد  حممد  ويقول 
التصور السائد اليوم للثقافة العربية القومية 
اجلاهلي.  العصر  بدايتها يف  نقطة  جعل  إىل 
وهذه يف نظرنا نقطة بداية ضعيفة جداً حترم 
الثقافة العربية من جماهلا احليوي والتارخيي، 
احلياة  إن  وفصوهلا.  أصوهلا  تقطعها عن  بل 
تكن  العصر اجلاهلي مل  والفكرية يف  األدبية 
بل  أوسع،  ثقافة  مظاهر  من  مظهر  سوى 
ثقايف  حلقل  خافت  امتداد  جمرد  كانت  لقد 
واسع وعميق وغين متتد جذوره إىل املصريني 
واليمنيني  والفينيقيني  والسومريني  القدماء 
العربي  املغرب  وسكان  والسريانيني  القدماء 

واألمازيغ«.
الدعوة  تعاظم  إىل  تشري  قليلة  أمثلة  هذه 

لتوسيع مفهوم الرتاث واهلوية الثقافية.
فالثقافات ال تبزغ فجأة، بل إن هلا جذوراً.

وهي كما ذكرت ـ ال تبدأ من الصفر، وال 
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تتوقف عند هناية.
عملية  فائدة  املوسع  املفهوم  هذا  ويف 
الثقافية  الوحدة  تعزيز  يف  تتمثل  مباشرة 
العربية، وأخرى بعيدة ترجتى من دراسة هذه 

اجلذور الثقافية بشكل معمق ورؤية جديدة.
فالتاريخ تعاد كتابته من جديد يف ضوء ما 

يأتي به الزمن من معطيات.
على  احلالية  العربية  الثقافة  فتح  ب- 
على  للمساعدة  العاملية  احلضارة  منجزات 

جتديد دمائها ورفع مستوى عطائها:
هناك عدة جتارب وأنشطة قامت يف اجملال 
الرتبوي واألدبي والفين، وميكن االسرتشاد هبا 

كأمثلة لتحقيق ذلك.
فخالل تعديل كتب اللغة العربية يف أوائل 
سورية،  يف  املاضي  القرن  من  السبعينيات 
األول  املوجه  بوصفه  العيسى  سليمان  عمل 
يف  مفهومه  وضع  على  آنذاك،  العربية  للغة 
الثقافة العربية موضع  األصالة والتجديد يف 

التطبيق.
ـ مبعرفة  يقول  كما  ـ  يتمثل  املفهوم  وهذا 
على  تساعد  معرفة  وحديثه،  قدميه  الرتاث، 
اختيار العناصر احلية فيه، ومعرفة الثقافات 
منها،  اإلفادة  على  تساعد  بصورة  األجنبية 
جديدة  حلول  إلبداع  املعارف  هذه  جتاوز  ثم 

للمشكالت املطروحة.
لذلك فتح يف كل كتاب ثالث نوافذ: تطل 
والثانية  القديم،  العربي  الرتاث  على  األوىل 
على  والثالثة  املعاصر،  العربي  النتاج  على 

الرتاث العاملي اإلنساني.
اختيار  لدى  االعتبار  بعني  أخذ  وقد 
النصوص عمر الطالب، وسالمة األداء، ومجال 
الغرض  وخدمة  احلياة،  على  واالنفتاح  الفن، 
الرتبوي. وانسجاماً مع موقفه القائل بأن اللغة 
من  ميدان  كل  يف  املبدع  التعبري  وأن  وسيلة، 
ميادين احلياة هو الغاية واهلدف، قسم الكتب 

املدرسية يف القراءة إىل حماور يشتمل كل منها 
على عدد من النصوص، وحرص على أن تتنوع 
هذه احملاور وتتعدد حتى تشمل جوانب احلياة 
اهلامة كلها: البيت، األسرة، املدرسة، الوطن، 
واإلنسانية،  العربية  البطوالت  الطبيعة، 
العمل  الكشوف احلديثة،  العلمية،  املخرتعات 
والعمال، الريف وإنسانه وحيوانه يف بالدنا.. 

اخل.
وحني هبط أول إنسان على القمر، تعمّد 
الثاني  أن يضع نصاً يف كتاب القراءة للصف 
وعن  القمر  عن  ـ  علمياً  ـ  يتحدث  االبتدائي 
الفضاء  مركبة  وعن  عليه  اإلنسان  هبوط 
اليت ستواصل هبوطها يف املستقبل على بقية 

الكواكب، بعبارة مجيلة طبعاً.
احلداثة  شعراء  دراسة  إدراج  قرر  وحني 
وال سيما بدر شاكر السياب، يف منهج األدب 
للصف الثانوي األخري، ثارت اعرتاضات وجدل 
التقليد  لذلك  يعد خرقاً  ذلك  أن  كثري حبجة 
على  باالقتصار  والقاضي  اآلن،  حتى  املتبع 
املرحلة،  هذه  الكالسيكيني يف  األدباء  دراسة 
وتقبّله  ذلك،  مع  تطبيقه  جرى  القرار  ولكن 

الطالب حبماسة كبرية.
وما دمنا هبذا الصدد أود أن أذكر جتربة 
سليمان  الشاعر  زوجي  مع  فيها  اشرتكت 
بدأ  حني  األطفال،  أدب  جمال  يف  العيسى، 
اهتمامه به بعد هزمية حزيران أيضاً. ونظراً 
من  النوع  هذا  من  الكالسيكي  تراثنا  خللو 
األدب وقلة ما يوجد منه على الساحة العربية 
املعاصرة، فقد عمدنا إىل مجع معظم ما كتب 
تأليفاً  واإلنكليزية  الفرنسية  باللغتني  منه 
ونقالً عن لغات أخرى ومن بقاع خمتلفة من 
رأيناه مفيداً إلغناء  بتعريب ما  العامل، وقمنا 
هذا اجلانب املهم يف الثقافة العربية، وهو اآلن 

ينشر يف سالسل بلغت العشرات.
وهذا االجتاه بدأ يظهر يف جماالت 
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أخرى.. هذا يف جماالت الثقافة العربية اليت 
حتتاج إىل جتديد وتطوير.

نشأت  اليت  العاملية  الثقافة  جماالت  أما 
احلديثة  االتصال  وسائل  سيما  وال  حديثاً، 
اهتماماً  إيالؤها  الضروري  فمن  وعلومها، 
كبرياً يدعمها مادياً ومعنوياً يف أنظمة التعليم 
املستويات  خمتلف  ويف  واألهلية،  الرمسية 
ال متثل  أهنا  ذلك  والتدريب،  التكوين  وبرامج 
والفضاء  الذرة  كعلوم  متخصصة  قطاعات 
الباحثني،  من  طائفة  بعمل  فيها  يكتفى  اليت 
فرد  لكل  منها  البد  مفاتيح  أصبحت  إهنا  بل 
للحصول على املعرفة بكل أشكاهلا. وقد درج 
»األمية  عن  األخريين  العقدين  يف  احلديث 
ينبغي  كما  احلاسوب.  جمال  يف  املعلوماتية« 
تكثيف عمليات التعريب والتأليف فيها لوقاية 
مجيع  ويف  الثقايف.  التغريب  من  الناشئة 
وحنواً  اللغة: صرفاً  تيسري  األحوال، البد من 

وكتابة، الستيعاب هذه التجديدات.
العمل على  وتعريبه مع  التعليم  ج- تعميم 
تلبية متطلبات التنوع جبميع أشكاله، لتحقيق 
التنمية يف جو من االطمئنان والعمل املشرتك:

ال  الثقافة،  عناصر  أهم  من  الرتبية  إن 
إىل  جيل  من  بنقلها  استمرارها  أداة  ألهنا 
أيضاً  جتديدها  أداة  ألهنا  بل  فحسب،  جيل 
عن طريق إعداد األفراد كي يقوموا بإحداث 
التغيري الثقايف والعمل على ختفيف التوترات 
تتمثل  وظيفتها  فإن  وهكذا  تصاحبه.  اليت 
وتنمية  الثقافة،  خالل  من  األفراد  تنمية  يف 

الثقافة من خالل األفراد.
الذي  التعليم  تعميم  أمهية  تأتي  هنا  من 
اجملتمع،  يف  الدميقراطية  دعائم  أهم  ميثل 
كما تأتي أمهية التعريب لدوره اهلام يف عملية 
التنمية اللغوية، خاصة، والثقافة بعامة، ومن 
املؤسف، أن هذين املطلبني ما يزاالن بعيدين 
إىل  اجملتمع  يطمح  وحني  التحقيق.  عن 

تلبية  على  يعمل  أن  عليه  فإن  الدميقراطية، 
أن  جيب  احلالة  هذه  ويف  التنوع،  متطلبات 
يضعها،  اليت  للمناهج  العامة  األسس  تعكس 
واملناهج نفسها، هذا املوقف، وتشيع جواً من 
االطمئنان  ومن  األكثرية،  أبناء  بني  التسامح 

بني أبناء األقليات.
السماح  يشكل  الديين،  التنوع  جمال  ففي 
ديانات  وبتدريس  األهلية،  املدارس  بإنشاء 
هذه األقليات ألبنائها يف هذه املدارس، أو يف 

املدارس العامة تلبية هلذه املتطلبات.
وجدير بالذكر أن هذا التدبري خيفف من 
ألن  أيضاً،  والطائفية  املذهبية  الفروق  حدة 
على  أبنائها  جلميع  موحد  ديانة  كل  تدريس 
املعتمد  والكتاب  ومذاهبهم.  فرقهم  اختالف 
جوانب  ويرتك  املشرتكة  املبادئ  على  يلح 
اخلالف. وفيما يتعلق بالتنوع اللغوي، أو بوجود 
فاحلل  القومية،  الفئات  ببعض  خاصة  لغات 
اجلابري  عابد  حممد  يقول  كما  الطبيعي 
العربي، ال  العلم يف الوطن  »يتمثل يف أن لغة 
ال  وحدها،  العربية  اللغة  إال  تكون  أن  ميكن 
ألهنا كانت كذلك يف املاضي، وهي كذلك إىل 
حد ما يف احلاضر، بل ألنه ما من لغة أخرى 
إىل  تتحول  أن  تستطيع  العربي  الوطن  داخل 
لغة علمية كما تفعل اللغة العربية، فضالً عن 
انتشار هذه األخرية واحتالهلا مكانة مرموقة 

بني اللغات احلية يف العامل«.
على أنه من املمكن السماح للمدارس العامة 
واألهلية بتدريس لغة حملية أو فئوية، إضافة 
األهايل  إذا طلب  العامة،  العربية  املناهج  إىل 
الصدد مع  ترتيبات هبذا  إجراء  ذلك. وميكن 
اجلهات الرمسية، أو إدخال بعض الالمركزية 
إىل النظام الرتبوي حبيث تستطيع املؤسسات 

تكييف نفسها مع احلاجات احمللية.
يبقى أن اجلو املدرسي الذي يشجع اإلبداع 
والتعبري احلر عن الذات، هو العامل األول يف 
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على  والفئوية،  منها  الفردية  الفروق  تلبية 
السواء.

النقدي  والفكر  العلمية  الطريقة  بث  د- 
والتدريب عليهما يف خمتلف اجملاالت الثقافية 
القائمة  للتوصل إىل حلول علمية للمشكالت 

يلتقي عندها اجلميع.
ذلك أن مؤسسات التعليم القائمة يف الوطن 
نظرة  ضمن  املعرفة  نقل  على  عملها  تقصر 
ضيقة ترى يف املعارف املوروثة واملستوردة من 
جامدة.  قوالب  احلديثة  الصناعية  الثقافات 
إال أن املعرفة ال ميكن أن تكون كذلك، فهي يف 
جوهرها أسس ومبادئ تتفتح بتفتح اإلنسان، 
السبيل  تفتح  تطبيقات جديدة  فتتكشف عن 

بدورها إلحداث املزيد من التجديد.
ومن املسلّم به أن احتكاك الثقافات وصل 
يف هذا العصر إىل درجة مل يبلغها من قبل، 
وأن اجملتمعات العربية تواجه ضغوطاً داخلية 
حضارية  مرحلة  من  لالنتقال  وخارجية 
ومن  تقدماً.  أكثر  مرحلة  إىل  نسبياً  متخلفة 
تتعرض  اليت  الكثرية  املشكالت  جاءت  هنا 
تلقي  للبحث،  غزيرة  مادة  تشكل  واليت  هلا، 
اجملاالت  يف  الباحثني  على  كبرية  مسؤوليات 
سواء  الرتاث  بدراسة  املعنيني  وعلى  العلمية 
حلول  إىل  التوصل  جيري  وحني  بسواء. 
أبناء  يتقارب  املطروحة،  للمشكالت  علمية 
يف  معاً  ويسريون  بعض،  من  بعضهم  اجملتمع 
طريق توكيد اهلوية الثقافية الواحدة. ذلك أن 
توكيد اهلوية الثقافية حيتاج إىل قناعة األفراد 
الذين حيملوهنا بانطواء ثقافتهم على مسات 
وعلى  عليها،  احملافظة  يف  يرغبون  جوهرية 
ذواهتم  خالهلا حتقيق  من  يستطيعون  فرص 
وطموحاهتم، بصورة تؤدي إىل تطوير الثقافة 

نفسها.
ينطلق هذا املقال من التسليم بأن الثقافة 
العربية حتتوي على تنوع كبري، شأهنا يف ذلك 

بأن  والقناعة  العاملية،  الثقافات  مجيع  شأن 
هذا التنوع مل مينع من قيام هوية ثقافية ذات 
مسات متميزة على مر التاريخ، بل إنه ـ على 
تقدمها  و  أسهم يف غناها  ـ  ذلك  العكس من 
يف جوانبها الدينية واللغوية والعلمية والتقنية 
االحنطاط  عصور  باستثناء  سواء،  حد  على 
وداخلية  خارجية  عوامل  فيها  تضافرت  اليت 
فيها،  والنماء  احلياة  عناصر  إمخاد  على 

وتغليب عناصر الضعف واجلمود عليها.
إىل  بعض صفحاته  املقال يف  تطرق  وقد 
أشكال من هذا التنوع، ليس بدافع دق ناقوس 
اخلطر على مصري الثقافة، بل من باب احلث 
أبعد  إىل  منه  واإلفادة  متطلباته،  تلبية  على 
احلدود يف إغناء الثقافة وجتديدها، يف إطار 

اهلوية الثقافية العربية الواحدة.
كما تقدم ببعض املقرتحات للسري يف هذا 

السبيل، وهي:
أ-   توسيع قاعدة الثقافة العربية بالعودة 
بنسغها  لرفدها  التارخيية،  جذورها  إىل 

احلضاري وزيادة اللحمة بني أبناء األمة.
على  احلالية  العربية  الثقافة  ب- فتح 
منجزات احلضارة العاملية ـ يف مجيع حقوهلا ـ 
للمساعدة على جتديد  دمائها، ورفع مستوى 

عطائها.
ج- تعميم التعليم وتعريبه، مع العمل على 
تلبية متطلبات التنوع، لتحقيق التنمية الثقافية 

يف جو من االطمئنان والعمل املشرتك.
النقدي  والفكر  العلمية  الطريقة  د-   بث 
والتدريب عليهما، يف مجيع اجملاالت الثقافية، 
القائمة  للتوصل إىل حلول علمية للمشكالت 
تصوراً  ويرمسون  اجلميع،  عندها  يلتقي 
شامالً واضحاً ملستقبلهم يؤكد اهلوية الثقافية 

الواحدة يف إطار التنوع.
وهذا يساعد ـ يف رأيي ـ على حتقيق األمن 

الثقايف العربي الذي ننشده.



املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014 62

قضايا معاصرة

وسائل اإلعالم العربية 
وجهًا لوجه أمام النظرية النقدية
بشار رافع دريب * 

*  طالب دراسات عليا يف اإلعالم.

يف هذه ال�سفحات يتناول الباحث الأثر الذي تركته اأفكار مدر�سة فرانكفورت 
النقدية على الإعالم العربي، يف تناول الأزمة العا�سفة التي جتتاح العامل العربي 

منذ ثالث �سنوات، وحتليلها.
وليخفى اأثر هذه املدر�سة الفل�سفية واأفكارها يف الجتماع وال�سيا�سة والإعالم 
ال�سناعي، وك�سفت زيف  الغربي  نقدية عميقة عرَّت املجتمع  ملا حملته من روح 

كثري من مفاهيمه.
مدر�سة فرانكفورت النقدية هي يف الأ�سا�س مدر�سة يف الفكر املارك�سي ونقده، 
الأبحاث  معهد  يف   1923 عام  ن�ساأت  الجتماعية(.  )املارك�سية  ي�سمى  ما  اأو 
الوليات  اإىل  ثانية  مرة  وهاجرت  باأملانيا،  فرانكفورت  جامعة  يف  الجتماعية 

املتحدة اأواخر احلرب العاملية الثانية، ثم عادت اإىل اأوربا.
يقول هربرت ماركيوز، اأحد اأعالم هذه املدر�سة، يف كتابه ال�سهري )الإن�سان ذو 
امل�سربة،  امل�سّللة،  اجلماهري  حتملها  التي  ال�سيا�سية  العواطف  الواحد(:  البعد 
عبيد  ال�سناعية  احل�سارة  عبيد  احلقيقية..  ال�سعب  اإرادة  تعّد  ل  اجلاهلة، 

مهذبون لكنهم عبيد.. الإعالم املنحاز ليعطي احلقيقة.
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وسائل  استفادت  قصد؛  بغري  أو  بقصد 
اإلعالم العربية داخل ما بات يعرف بـ )الربيع 
العربي( من منّظري املدارس الفكرية العاملية 
ومنظريها،  فرانكفورت  مدرسة  والسيما 
لتكون الوسائل اإلعالمية خري مثاٍل ملا محلته 
أفكار  من  ومنّظروها  فرانكفورت  مدرسة 
وانتقادات؛ فقد عملت وسائل اإلعالم العربية 
على إثارة اجلمهور العربي الذي بقي مستعداً 
الوسائل،  تلك  محلتها  اليت  األفكار  لتلقي 
وباتت ترسم له )طريق احلرية( الذي تراه تلك 

الوسائل مناسباً.
 مدرسة فرانكفورت تعد أول تيار فلسفي، 
اليت  األفكار  نقد  معاصر،  نقدي  اجتماعي، 
دعا إليها عصر التنوير ونكص عن حتقيقها، 
يف حماولة لوضع نظرية نقدية للمجتمع تربط 

بني التفكري واملمارسة ربطاً جدلياً.
امسها  ارتبط  النقدية  النظرية  وهذه 
مبؤسسها ماكس هوركهامير )1895 - 1973( 
 ،)1969  -  1903( أدورنو  ثيودور  وزميله 
البحث  مبعهد  أيضاً  امسامها  ارتبط  اللذين 
بفرانكفورت،  غوته  جامعة  يف  االجتماعي 
السليب  النقدي  الفكر  الصديقان  أبدع  حيث 
الذي يندمج مرة أخرى بالفلسفة، اليت جترد 
نفسها من أي ادعاء سلطوي أو طوباوي.) 1(

وإضافة إىل أدورنو وهوركهامير، برز أيضاً 
هربرت ماركوزه )1898 - 1984(، الذي متثل 
فكره يف رفض اجملتمع القمعي القائم، والثورة 
للعقل  والثوري  احلاسم  الدور  بتأكيده  عليه، 
اجملتمع  إىل  النظر  وعدم  اإلنسان،  حياة  يف 
من رؤية ذات بعد واحد، وخصوصاً يف كتابه 

»اإلنسان ذو البعد الواحد«)2(.
النظرية النقدية هي قبل كل شيء نظرية 
أهنا  جيد  لكتاباهتا  فاملتابع  للمجتمع،  نقدية 
يف  العملي  االجتماعي  اجلانب  على  تركز 
موضوع  -وهو  األوىل،)3(  بالدرجة  السلوك 

البحث- الذي سنرى فيه تأثري وسائل اإلعالم 
يف  العربي  الربيع  فرتة  يف  والسيما  العربية، 

سلوك اجلمهور العربي.
أرساها  اليت  النقدية  النظرية  أساسيات 
طريقها  وجدت  فرانكفورت  مدرسة  منّظرو 
إىل القائمني على الوسائل اإلعالمية الناطقة 
يف  الوسائل  هذه  ممارسات  وباتت  بالعربية 
النظرية  ألسس  واضحاً  تطبيقاً  املرحلة  هذه 
النقدية، لكنها أتت متأخرة لدرجة أّنها حاولت 
إصالح ما خربته هي ذاهتا على مدى مخسني 
عاماً، لكنها زادت من ذلك التخريب، وذهبت 
هي  ختيلت  مما  أبعد  إىل  العربي  باجلمهور 

ذاهتا.
ومع  إّنه،  القول  ميكن  سبق  ما  على  بناءً 
اإلعالم  وسائل  عدلت  العربي،  الربيع  بداية 
العربية -إن كانت مع ذلك الربيع أو ضده – 
عن أسسها القدمية البالية اليت اعتمدت على 
خنبوي؛  خطاب  خالل  من  مجهورها  توجيه 
فج وقديم، إىل استحضار شهادات من خرباء 
تغطيتها  أهداف  خلدمة  كافة،  اجملاالت  يف 
بالتقنيات  االستعانة  إىل  إضافة  اإلعالمية، 
احلديثة يف نقل الكلمة والصورة، وقد جتلت 

هذه اجلزئية يف العامني األخريين.
تتجاوز  فرانكفورت  مدرسة  كانت  وإذا 
اهليجيلية،  واملثالية  الكانطية،  النظرية 
جوهرها  يف  فهي  املاركسية،  واجلدلية 
سلبية  بطريقة  للمجتمع  ونقد  للواقع،  نقض 
متناقضات  نقد  إن  آخر  ومبعنىً  إجيابية. 
فعل  هو  بل  سلبياً،  فعالً  ليس  اجملتمع، 
 ، فرانكفورت)4(  مدرسة  منظور  يف  إجيابي 
اليت  الوسائل  أغلب  فعلته  ما  بالضبط  هذا 
ذات  »جلد  بـ  فبدأت  العربي،  الربيع  دعمت 
العارمة  الثورة  به إىل  العربي« لتصل  اجملتمع 
والغوغائية، متناسيًة أنه جمتمع تنقصه الثورة 

وعاداته  مفاهيمه  كل  على  الداخلية 
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له  تنتبه  مل  ما  وهو  وحياته،  تفكريه  وأسلوب 
تلك الوسائل، فقد وصلت إىل أعلى اهلرم قبل 

املرور على قاعدته.
النظرية النقدية ظهرت ردّ فعل على املثالية 
التجريبية  الوضعية  على  فعل  وردّ  األملانية، 
اليت كانت تدرس الظواهر االجتماعية دراسة 
باألسباب،  املسببات  تربط  موضوعية  علمية 
النظرية  أما  ميكانيكي،  آيل  تصور  إطار  يف 
اجلديل  للعقل  نقدية  قراءة  فهي  النقدية 
رؤية  ضوء  يف  بل  الكانطية،  بالطريقة  ليس 
تعمل  وبالتايل؛  جدلية،  واقعية  ماركسية 
النظرية النقدية على نقد الواقع االجتماعي، 
وتقويض تصوراته اإليديولوجية، والبحث عن 
يف  سواء  واملكاني  الذاتي  االغرتاب  جتليات 
املمارسة  واقع  يف  أم  واخلطابات  النصوص 
اإلعالم  وسائل  أغفلته  ما  بالذات  هذا   ،)5(
نفسه«  باملستوى  »الرمسية واخلاصة  العربية 
على مدى اخلمسني عاماً الفائتة، فقد ركزت 
خالل  من  اجلهل  تكريس  على  مسريهتا  يف 
نستثين  وهنا   - بّثها  اعتادت  اليت  الربامج 
بعض الصحف واإلذاعات - اليت حاولت نقد 
الواقع واجملتمع، لكنها قوبلت برد فعٍل معاكس 
أفكار  لديه  تكرّست  الذي  اجلمهور؛  قبل  من 
التأثري األكرب عليه،  احملطات العربية صاحبة 
وجعلته خملوقاً استهالكياً ال يستطيع اختيار 
ما يريد أو جتنب ما ال يريد، وباتت الصحف 

الرزينة واإلذاعات امللتزمة من منسياته. 
اإلعالم  وسائل  ممارسات  ومبقارنة 
أي   - أهنا  جند  النقدية  النظرية  مع  العربية 
امللتزم  اإلنسان  تنوير  استهدفت  النقدية- 
إجيابياً،  تغيرياً  وتغيريه  وفكرياً،  ذهنياً  تنويرا 
بعد أن حررته من ضغوطه الذاتية، عن طريق 
ما  وهو  إيديولوجياً)6(،  بتعريته  نقد اجملتمع 
مل تفعله وسائل اإلعالم العربي، بل، كما ذكر 
بالقاعدة،  املرور  دون  القمة  إىل  آنفاً، وصلت 

تعويض  الزمن  من  قصرية  فرتة  يف  وحاولت 
اجلمهور عن مخسني عاماً فائتة من الثقافة 
للتعويض  أمامها  طريقاً  جتد  فلم  واألدب، 
مشاهد  من  مضاعفة  جبرعات  حقنه  سوى 
تأبى وسائل اإلعالم الغربية بّثها، يف حماولة 
لتسيري هذا اجلمهور يف الطريق الذي ترغب 

به هذه احملطات.
نقطة اختالف أخرى بني النظرية النقدية 
وسائل  اختذته  الذي  العمل  أسلوب  وبني 
جليّاً  االختالف  هذا  ويبدو  العربية؛  اإلعالم 
يعترب  الذي  »هوركامير«  يقوله  ما  إىل  بالنظر 
تعرب  »ما  فرانكفورت:  مدرسة  منظري  أبرز 
عنه االجتاهات الوضعية يف نظريتها للنشاط 
خارجي  موضوع  أو  شيء  أنه  على  البشري 
داخل إطار من احلتمية امليكانيكية«، فالنظرية 
النظر  »ترفض  »هوركهامير«:  حسب  النقدية 
أشياء،  أهنا  على  االجتماعية  الوقائع  إىل 
به  تتسم  الذي  احلياد  طابع  ترفض  ثم  ومن 
الوضعية، وحتاول يف املقابل أن تطرح فكراً ال 
يفصل بني النظرية واملمارسة« )7( وهنا يبدو 
االختالف جليّاً مع ممارسات وسائل اإلعالم 
الفائتة،  عاماً  اخلمسني  مدى  على  العربي 
اغرتابه  زيادة  على  والعمل  اجلمهور  بتجهيل 
عن واقعه؛ باستثناء بعض التجارب اخلجولة 

اليت اندثرت ومل يعلم هبا أحد. 
النقد الذي كان وال يزال من أهم وأخطر 
أن تقوم هبا  املمكن  اليت من  املعرفية  األدوات 
الفلسفة، ليس نقد األفكار فحسب، بل ونقد 
ممارستها الفعلية يف الواقع االجتماعي، وهو 
األمر األكثر أمهية، من هنا تنبع أمهية إسقاط 
النظرية النقدية على ممارسات وسائل اإلعالم 
العربية ومعرفة املسارات اليت سارت هبا قبل 
وما صاحبها  وخالله؛  املزعوم  العرب«  »ربيع 

من تفاوت يف طرائق طرح حمتواها املعريف.
علمياً  سعياً  متثل  النقدية   النظرية 
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اجملتمعات  يف  اجلمعي  العقل  لتحرير  ملحاً 
حتقيق  من  األفراد  يتمكن  كي  الرأمسالية 
االهتمام  لنواحي  املتابع  يستطيع  إنسانيتهم، 
فرانكفورت  مدرسة  لرواد  املتعددة  العلمي 
حترير  حنو  حثيثاً  سعياً  جيد  أن  وتالمذهتم 
الذي  املصطلح  ذلك  »اهليمنة«؛  من  اإلنسان 
العديد  حوله  تدور  حمورياً  أساساً  يعد 
ومفكري  رواد  بني  العلمية  املناقشات  من 
النظرية  وهي  »اهليمنة«   ،)8( فرانكفورت 
اإلعالم  وسائل  يف  هبا  املعمول  وتطبيقاهتا 
اجلماهري  عقول  على  هيمنت  اليت  العربية 
فرتة طويلة من الزمن، غري أنّ األخرية ويف فرتةٍ 
الوسائل  تلك  قليلة جتاوزت  أشهراً  تتعدى  ال 
كل  متخطني  اجلمعي،  عقلهم  على  وهيمنتها 
متخبطني  أنفسهم  ليجدوا  الالمعقول  حدود 
داخل متاهة من األفكار والنظريات واملدارس 
تلك  لتعود  اإليديولوجية،  واألصول  الفلسفية 
إلعادة  حماولة  يف  جديد،  بلباس  الوسائل 
الثوري  الفكر  من  متخذة  جديد،  من  الكرّة 
والتنويري قناعاً هلا، على أمل أن تعيد اهليمنة 

على عقول اجلماهري.
»أنت حر يف اختيار أسيادك« شعار طرحه 
هربرت ماركوزه، جسد من خالل هذا الشعار 
للتكنولوجيا  اهلائلة  للسلطة  الرئيسية  رؤيته 
وخاصة تكنولوجيا االتصال واإلعالم يف كتابه 
الواحد« )9(، الشعار ذاته  البعد  »اإلنسان ذو 
يالحظ  إذ  العربية،   اإلعالم  وسائل  محلته 
اجلمهور  تطويع  حاولت  أّنها  ملسريهتا  املتابع 
يف  األنظمة  لسلطة  اهلائل  التفاقم  بإظهار 
اجملتمعات العربية وكان لتلك الوسائل دورها 
الفرد  بني  العالقات  من  إنتاج منط  يف  اهلام 
واملؤسسات اليت تتحكم يف الوجود االجتماعي 
وبالعودة إىل ما يطرحه ماركوزه  بشكل عام. 
بعد   ، النقدية  نظريته  بتأسيس  قام  الذي 
واهليمنة  السيطرة  وسائل  واستقصاء  رصد 

اجملتمعات  داخل  والثقافية  التكنولوجية 
أنّ  الرأمسالية املتقدمة تكنولوجيا، فإنه يرى 
»األدب والفن واجلنس يتم استيعاهبا يف هذه 
لالستهالك  العاتية  املوجة  داخل  اجملتمعات 
الثقافة  الذي حيول  األمر  التجارية،  والنزعة 
البعد«  أحاديّ  يومي  استهالكي  غذاء  إىل 
وسائل  أنّ  نرى  البحث  من  وبقليل   ،)10(
خالل  ركزت  فيما  ركزت  العربي  اإلعالم 
أعوامها املنصرمة  على حقن املشاهد العربي 
االستهالكية،  الغربية  الثقافات  أصناف  بكل 
اجلمهور  ويصبح  الزمن  مرور  مع  ليتهجن 
العربي من حميطه إىل خليجه نسخًة عن اآلخر، 
والالمنطقي  الالعقالني  االستهالك  يرى يف 
احلقيقية  اللذة  وباتت  لّذة،  بعدها  ما  لّذةً 
بالنسبة  ثانوية  األشياء  هذه  الستخدام 
االستهالك  هذا  وأصبح  عليها،  للحصول 
للوصول   وسيلًة  وليس  ذاته  حبدِّ   هدفاً 
ظلِّ  ويف  أرقى،  هدف  أو  أمسى  شيء  إىل 
هذا التحول الذي فرضته وسائل اإلعالم مّت 
تغييب اجلمهور العربي عن مشاكله األساسية 

اجتماعية،  »ثقافية،  مبختلف جماالهتا 
يفسره  وهذا  واقتصادية«،  سياسية 
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يتسم  املعاصر  اجملتمع  بقوله:  ذاته  ماركوزه 
الفكري  املستوى  على  واهليمنة  باالنغالق 
والسياسي واالجتماعي، حيث حيول اإلنسان 
ال  أنه  مبعنى  واحد  بعد  ذي  إنسان  إىل  فيه 
يسمح له أبدا بالتطلع إىل التغيري حبيث يندمج 
كلياً يف جمتمعه ويتكيف كلياً مع ما هو قائم 

وال يتطلع إىل ما وراء ذلك«.
النظرية  رواد  أنّ  جند  متعمقة  وبنظرة 
النقدية، وبعد ما شاهدوه من » احنطاط للقيم 
حلق  انسحاب  ومن  اجملتمع  داخل  الفردية 
إلعادة  العقل  إعمال  يف  االختالف  يف  الفرد 
االعتبار للفرد ولتنشيط الفكر النقدي« عملوا 
الفرويدي على ضوء  النص  إعادة قراءة  على 
عن  متسائلني  الصناعي،  اجملتمع  حتوالت 
وموقع  الالشعوري  والتصعيد  الرغبة  دالالت 
وعالقتها  احلديثة  اإلغراء  آليات  يف  اجلنس 
بالعملية اإلنتاجية، وعن املعاني اجلديدة اليت 

يتخذها احلب)11(.
اليت  العربية  اإليديولوجيات  كانت  وإذا 
تظهر  سابقة  فرتة  يف  اإلعالم  وسائل  تبنتها 
أو  السياسي  احلاكم  يريده  ما  جليّة  بصورةٍ 

النفور،  إىل  تدعو  فجّة  بصورةٍ  املايل  الداعم 
فن  أتقنت  ذاهتا  اإلعالم هي  وسائل  أنّ  جند 
على  قدرة  أكثر  وباتت  باإليديولوجيا  اللعب 

التخفي والذوبان داخل ما تعرضه للجمهور.
املوجود  الزائف«  »الوعي  أو  اإليديولوجيا 
حالياً ال ميكن مشاهدته أو قياسه أو التعرف 
اليت  اإليديولوجيات  أنّ  غري  بسهولة،  عليه 
كانت موجودة إىل فرتة أواسط التسعينيات كان 
ميكن مالحظتها بسهولة ويقول يصفها ثيودور 
أن  يظهر  الستاليين  النظام  تأمل  »إن  أدورنو: 

اإليديولوجيا كانت وسيلة لالضطهاد«)12(.
ممارسات  أسباب  معرفة  حاولنا  وإذا 
حدٍ  على  واخلاصة  العربية  اإلعالم  أجهزة 
ليس  إّنه  تقول  ذاهتا  هي  أهنا  سنجد  سواء 
باإلمكان أفضل مما كان، حمرمًة على الباحثني 
التحقيق فيما ينبغي أن يكون، أو ملاذا مل يكن، 

معلنًة بكل جرأة أنّ الواقع ما هو كائن!!.
أنّ  جند  به  بدأنا  ما  خنتم  أن  أردنا  وإذا 
كما  الوضعية؛  جتاوزت  النقدية  النظرية 
من  أكثر  واقرتبت  األملانية،  املثالية  رفضت 
للذات  اهتمامها  جّل  أولت  اليت  املاركسية؛ 

اإلنسانية يف تفاعلها مع حميطها)13(.
املادية  على  ترتكز  فإهنا  ذاته  وبالقدر 
واألخالق،  بالقيم  اهتمامها  موليًة  التارخيية، 
اإلنسانية مع اجملتمع بشرط  الذات  وبتفاعل 
أو  حلتميات  خاضعة  وغري  مستقلة  أّنها 
اإلنسان  أنّ  مبعنى  موضوعية،  جربيات 
صاحب الدور الكبري يف صنع التاريخ، وتغيري 
النقدية  النظرية  أنّ  جند  هنا  ومن  اجملتمع، 
االستهالكي  للمجتمع  نقدية  رؤية  إال  هي  ما 
واليومية )14(، وهو ما  العملية  يف تطبيقاته 
ابتعدت عنه وسائل اإلعالم العربية، وفّضلت 
العربي  اجلمهور  تغريب  قمقم  يف  التقوقع 
على مدى أعوام، ويف اللحظة اليت رأت فيها 
دون   - الثوري  فكره  يف  سبقها  اجلمهور  أنّ 
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دون  ومن  حاولت   - املعريف  األساس  وجود 
ولكن  تغريبه؛  من  فزادت  به،  اللحاق  جدوى 
فقد  باجتاه خمتلف،  التغريب  جاء  املرّة  هذه 
جرى تصعيد النزعة الدينية أو العشائرية أو 
القومية، ويف الوقت ذاته نرى انقسام اجملتمع 
وسائل  تصرفات  نتيجة  أقسام  عدّة  إىل 
احملسوبة. وغري  االرجتالية  العربية  اإلعالم 

وبناءً على ما سبق؛ جند أنّ النظرية النقدية 
هي اليت حتقق املصلحة االجتماعية، وتراعي 
املادية  إطار  يف  التارخيي  االجتماعي  التطور 

من  النقدية  النظرية  يقرب  وهذا  التارخيية، 
النظرية إىل  الثقافية، كما هتدف هذه  املادية 
للتيارات  والتصدي  األغلبية،  مصاحل  خدمة 
الالمعقولة اليت ختدم األنظمة احلاكمة، كما 
تبيّن أفكارها وخالصتها أن اجملتمع يعاني من 
ظلم وهيمنة مالكي وسائل االعالم )15( ، وهو 
من  كان  إن  العربي،  اجلمهور  يعانيه  ما  أبرز 
وسائل اإلعالم احلكومية أو تلك اخلاصة اليت 
ترتبط بالرأمسال الذي ميوهلا أو باحلكومات 

اليت تدعمها.
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2-  املرجع السابق .

 ، أويا للطبع والنشر  3-  مدرسة فرانكفورت، توم بوتومور، ترمجة حافظ دياب، دار 
ليبيا، ص: 204.
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النسبة الذهبية
 للجمال و اإلبداع

منذ وجد الإن�سان على هذا الكوكب وهو يبحث عن الأ�سرار واجلمال 
واأزهارها حتى  واأ�سجارها  باأنهارها  ملهمته  الطبيعة اخلالبة هي  وكانت 
تو�سل منذ القدم اإىل ن�سبة ريا�سية �سميت بالن�سبة الذهبية تعطيه الأجمل 
. كما  الت�سوير والر�سم والعمارة والديكور وحتى املو�سيقا  والأحلى يف 
اأنها تهم كل مفتون باجلمال وباحث عن اأ�سراره. اإنها تتناول �سرًا ريا�سياً 
جمياًل اكت�سفه الإن�سان منذ القدم، وهي عبارة عن ن�سبة ريا�سية ب�سيطة 
تخلق الأ�سياء اجلميلة وجتعل الر�سمة اأّخاذة، وال�سورة جذابة، واملبنى 
تقّوم  ف�سارت   ، الفنون  اأنواع  كل  يف  الفنانني  األهمت  الن�سبة  هذه  فاتناً. 
اأ�سكالهم واأعمالهم فتجعلها جميلة �ساحرة ت�سد الأب�سار وت�سر الناظرين. 

طارق حامد
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قيمة النسبة الذهبية: 
عن  عبارة  ببساطة  الذهبية  النسبة 
)تناسـب أطوال( بني قيمتني عدديتني حتققان 
تلك النسبة )أن تكون نسبة الطول كامالً إىل 
اجلزء الكبري منه، مثل نسبة اجلزء الكبري إىل 
الصغري( واملثل التايل املبسط يوضح ذلك كما 

يلي :

بالثابت  يعرب عنها  الذهبية  النسبة  وقيمة 
الرياضي ) 1.61803399 ( .

شكلني  اإلغريقي  باحلرف  عنها  ويعرب 
الكبري Φ والصغري  φ   )فاي( .

فالنسبة الذهبية أو الرقم الذهيب املتمثل 
بالرقم )1.618( هو عبارة عن رقم بسيط يف 
جداً،  عادياً  رقماً  ويعترب  األوىل  للوهلة  شكله 
لكنه يف حقيقة األمـــر يعترب من أكثر األرقام 
النسبة  فهذه  التاريخ.  مر  على  للجدل  إثارة 
جماالت  شتى  يف  به  نقوم  عمـــل  كل  تُكسب 
احلياة مجاالً وإتقاناً وجتعل منه عمالً إبداعياً 
إحدى  )وهي  بدقة.  استخدمناها  ما  إذا 
من  اجلمال  أسرار  وأحد  اجلمال  مقاييس 

حولنا يف هذا الكون( .
فالتناسب بشكل عام مبين علي االتزان بني 
اكتُشف  النسبة  هذه  اكتشاف  فعند  األطوال، 
أهنا مقياس لكل ما هو مجيل وجذاب ومريح 
اإلبداعية  الدرجة  ملدى  مقياس  وأهنا  للعني 
اكتشـاف  مت  أنه  واملذهل   . العمل  بلغها  اليت 

أن تلك النسبة موجودة يف كل شيء حولنا يف 
الطبيعــة لدرجه مدهشــة مما يعطي الطبيعة 
أي  يضاهيها  ال  ربانياً  ومجاالً  خاصاً  رونقــاً 

عمل اكتشفه اإلنسان.
حيوان   - )إنسان  مجيعها  فاملخلوقات 
حتوي  حولنا  من  اجلماد   وحتى   ) نبات   -
أجسامها  تفاصيل  يف  الواضح  التناسب 
فنرى أن تلك النسبة يف املخلوقات من حولنا 
والتناسق اإلبداعي يف خلقها )وكل شيء عنده 

مبقدار( - صدق اهلل العظيم.
عنده  من  كٍل  منها  استفاد  النسبة  وهذه 
والرسم  التصوير  يف  فنية  ومواهب  هواية 
يبتكرون  ممن  وغريها  والديكور  والعمارة 

األشياء القيمة واجلميلة .
وجود  ابتكاري  عمل  أي  مجاليات  فمن 
نسبة وتناسب فيه حتى ولو مل يستخدم الرقم 
األنظار  ويلفت  جذاباً  العمل  فتجعل  الذهيب 
إليـه ويبعث على الراحة النفسية يف اجملاالت 

الفنية السابق ذكرهـا .

 إقليدس 
حتى  معروفة  النسبة  هذه  تكن  مل 
الشهري  اليوناني  الرياضيات  عامل  جاء 
مدينة  يف  عاش  إقليدس   )Eukleidēs(
اإلسكندرية ويعترب أبو اهلندسة ويعرف كذلك 
النسبة  واكتشف  السكندري  إقليدس  باسم 
الذهبية، ومالحظة إقليدس هذه كانت وليدة 
انتباهات لعلماء سبقوه، وقد اهتم هبا علماء 
حلقوه كذلك، وتبني مع الدراسات والتجارب 
األشكال  يف  الذهبية  النسبة  هذه  وجود  أن 
نظر  يف  أمجل  يغدو  والتقسيمات  واألطوال 
يف  األمجل  هي  الفنانني  نظر  ويف  الناس، 
تنظيم وترتيب أجزاء العمل الفين بأكمله على 
النسبة الذهبية، بل إنه يوظفها أكثر من مرة 

بشكل متداخل يتصاغر مع كل احنناءة، 
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وعلى هذا ميكنك القياس يف اجملاالت الفنية 
يف  النسبة  استغالل  ميكن  اليت  الواسعة 
وكل  ومباٍن  ومنحوتات  رسوم  من  جتميلها، 

شيء يراد منه أن يكون مجيالً .
يف  سنة   2400 حنو  إىل  معاً  ولنعد 
حني  اليونانية،  احلضارة  عصر  إىل  املاضي 
عند  أوجها  يف  والفنية  املعرفية  الثورة  كانت 
اإلغريق . وكان اليونان أول من بدأ يف وضع 
كالرسم  للفنون  الدقيقة  العلمية  النظريات 
بربطها  اهتموا  وقد  واملوسيقا،  والنحت 
بالرياضيات فطوروا علوماً مثل علم هندسة 

بني  يدمج  الذي   )Geometry( األشكال 
علم الرياضيات وفن الرسم، وهو العلم الذي 
جاءت منه النسبة الذهبية موضوع حديثنا يف 
هذه الدراسة. إن ما مييز احلضارة اليونانية 
أهنا امتلكت فكراً رقيقاً ناعماً اعتنى بالطبيعة 
والفلسفة، فكانت فنوهنا مثل هذا الفكر رقيقة 
الرومانية  احلضارة  من  العكس  على  مجيلة، 
، فكانت  بالدرجة األوىل  اليت كانت عسكرية 
فنوهنا تعكس جانبها العدواني التوسعي على 
حساب احلضارات واألمم األخرى ، فأعماهلم 
مستقيمة  أعمدة  وذات  ضخمة  املعمارية 
والتضخم  التوسع  رغبة  عن  معربة  عريضة 
يف كل اجتاه، يف حني كانت العمارة اليونانية 
أنيقة وذات منحنيات وأقواس دقيقة ورقيقة، 
جسد  أنه  لو  كما  منها  الواحد  يبدو  وأعمدة 

امرأة فاتنة.
النسبة الذهبية يف نظر الرسامني 

والنحاتني :
رسومات  يف  ضمنياً  جاءت  النسبة  هذه 
عديدة للكثري منهم. فعلى سبيل املثال، تشكل 
اهلولندي   الفنان  عند  هاجساً  النسبة  هذه 
Lawrence Alma- أملاتادميا(   )لورانس 

 The Roses of( فلوحته الرائعة ،Tadema
يكون  يكاد  توظفها بشكل   )  Heliogabalus
كامالً. كذلك يقال إن فنان النهضة اإليطايل  
دافينشي  ليوناردو   Leonardo da Vinci
املعاصر،  الرسم  أما يف  املوناليزا.  وظفها يف 
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 Salvador اإلسباني  الرسام  اشتهر  فقد 
باستخدامه  أيضاً  دايل(  )سيلفادور   Dalí
 The( لوحته  يف  خصوصاً  الذهبية  النسبة 
اليت   )  Sacrament of the Last Supper
من االستخدامات هلا، إىل  بالغاً  حتوي عدداً 
 Mondrian( اهلولندي  الفنان  يأتي  جانبه 
الذهبية  النسبة  عاشق  )موندريان(   )Piet
عشقاً مجاً، فنراها يف رسوماته غريبة األطوار 
مثل )Broadway Boogie Woogie  ( والـ 

. )Comp RYB(
فالسيارة تكون مجيلة إذا ما جاءت أطواهلا 
متناسبة بشكل يريح الناظر، وحتى قطع األثاث 
سوف  بنا  حييط  ما  وكل  الصغرية  واألدوات 
متناسبة  أطواله  كانت  حال  يغدو مجيالً، يف 
بل حتى  األطوال،  تكن عشوائية  ومل  رياضياً 

فأي  مجيالً  يكون  لألشياء  الزمين  التوقيت 
حبث أو مقال جيب أن تكون املقدمة متناسبة 
يف  االضطراب  حيدث  وسوف  احملاضرة  مع 
حال كان طول باقي احملاضرة قريباً من طول 
املقدمة، على سبيل املثال، ألن السامع سوف 

يصيبه امللل مبجرد مساعه إياها. 
متثال نفرتييت أحد رموز اجلمال

مرتبطة  غري  النسبة  أن  أيضـاً  معروف 
املستقيمة كما ذكرنا، فلها أشكال  باخلطوط 

متعددة وتسميات خمتلفة . 
اكتشاف النسبة الذهبية :

النسبة الذهبية أو الرقم الذهيب أو النسبة 
اإلهليـة أو الرقم فاي كلها مسميات بدأت يف 

الرياضيات  عامل  أن عمل  بعد  الظهور 
 )leonardo Fibonacci( اإليطايل 
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املتتالية  عمل  )على  فيبوناتشي  ليوناردو 
الشهرية واملسماة بامسه متتالية )فيبوناتشي(

. )Fibonacci number(
وأرقام املتتالية على النسق التايل : ) 0, 1, 
 ).....,144 ,55 ,34 ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1
الرقمني  جمموع  نتاج  هو  رقم  كل  أن  حبيث 
السابقني له، ويقرتب ناتج قسمة كل رقم على 

ما قبله من 1.618 شيئاً فشيئاً .

النسبة الذهبية يف الطبيعة : 
يف  كامنة  الذهبية  النسبة  أن  تبني  لقد 
تصديقه  يصعب  مبا  مذهل  بشكل  الطبيعة 
اإلنسان  فجسم  شيء،  كـل  يف  وموجودة 
وأبعاده  األساسية  اهليكلية  بتقسيماته  مبين 
توازن  يف  الذهبية،  النسبة  على  اخلارجية 
اإلنسان   جسم  أبعاد  كل  بني  مدهـــش 

وتقسيماته.
إىل  اإلنسان  رأس  أعلى  بني  فاملسافة 
من  املسافة  على  مقسومة  قدميه  أمخص 
الذهبية،  النسبة  تعطي  األرض  إىل  السرة 
األصابع  أطراف  إىل  الكتف  من  واملسافة 
أطراف  إىل  الكوع  من  املسافة  على  مقسومة 

األصابع تعطي النسبة الذهبية.
مقسومة  األرض  إىل  الورك  بني  واملسافة 
تعطيك  األرض  و  الركبة  بني  املسافة  على 

اإلنسان  وجه  وحتى يف  أيضاً،  الذهيب  الرقم 
وأدق التفاصيل فيه ختضع للنسبة الذهبيــة .

سالميات  من  اإلنسان  جسم  يف  ما  كل 
الشوكي  احلبل  و  القدمني  أصابع  و  األصابع 
و نسبة الوجه إىل اجلسم كلها تعود إىل هذه 
وبالتايل  لألبعاد،  تناســـق مدهش  النسبة يف 
فإن جسم اإلنسان مع هذا التناسق يعد مثاالً 

حياً للنسبة الذهبية.

النسبة الذهبية يف النبات 
واحليوان :

جسم  يف  الذهبية  النسبة  أيضاً  ونرى   
البيولوجيا  علماء  اكتشف  فلقد  احليوان 
هي  النحل  مبجتمعات  تتعلق  غريبة  خاصية 
أن عدد اإلناث يف أي خلية يفوق عدد الذكور 
بنسبة ثابتة وهذه النسبة هي 1,618، وجند 
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هذه النسبة املتناسقة أيضـاً يف احللزون ويف 
 , والفراشات  كالدولفني  احليوانات  من  كثري 

وأيضـاً يف النباتات.
النسبة  تتحقق  األشجار  أنواع  فبعض 
الذهبية بني اجلذع فاألغصان فالفروع حتى 

األوراق .
النسبة الذهبية عرب العصــور 

)هندسة العمارة(
احلضارة الفرعونية :

للنسبة  معرفة  أول  ينسب  من  هناك 
الذهبية إىل العصر الفرعوني ويدللون بذلك 
األهرامات،  يف  هلا  الفراعنة  استخدام  على 
وباألخص اهلرم األكبـر لكن احلقيقة غري ذلك: 
فقد أظهرت الدراسات احلديثة اليت أجراها 
العلماء أن اهلرم األكرب خوفـو خيضع لقوانني 
النسبة بني املسافة  الذهبية، ذلك أن  النسبة 
من قمة اهلرم إىل منتصف أحد أضالع وجه 
إىل مركز  نفسها  النقطة  واملسافة من  اهلرم، 

قاعدة اهلرم املربعة تساوي النسبة الذهبية.
ويشري هريودوت إىل التناسبات القائمة يف 
اهلرم بقوله : )لقد أعلمين الكهنة املصريون أن 
جانب  بني  األكرب  اهلرم  املُقامة يف  التناسبات 
القاعدة واالرتفاع كانت تسمح بأن يكون املربع 
املُنشأ على االرتفاع يساوي بالضبط مساحة 
إىل  أيضاً  ويشار  املثلثة(  اهلرم  وجوه  من  كل 
النسبة  امللك يف هرم خوفـو حتقق  غرفة  أن 

الذهبية 
احلضارة اليونانية:

اليونانية  احلضارة  يف  أيضاً  ظهرت 
إقليدس  نظريات  إحدى  طريق  عن  القدمية 
إىل  مستقيم  قطعة  تقسيم  فكرة  طرح  حني 
قسمني حبيث AC/CB =AB/AC   ومع 
العامل الرياضي اليوناني ) فيثاغورس ( حني 
الطبيعة  واألحباث يف علوم  الدراسات  أجرى 
يف  النسب  وعالقات  اجلمال  معايري  لدراسة 

باملستطيل  يعرف  ما  إىل  وتوصل  الطبيعة، 
الذهيب: 

هيكل البارثينون – أكروبوليس 
أثينـا

أن  احلديثة  املعمارية  الدراسات  أظهرت 
 )PARTHENON MARIA( هيكل 
العذراء  ماري  أي  أكروبوليس(  )البارثينون- 
القرن  املدينة يف  كاتدرائية  املعبد ميثل  وكان 
األكروبول  أصبح  ثم  امليالدي،  عشر  احلادي 
وقد  احلالية  أثينـا  مدينة  يف  بأكمله   األثيين 
)أكتينوس  اإلغريقيان  املهندسان  صممه 
النحت  أعمال  على  وأشرف   ) وكاليكراتس 
النحات اإلغريقي )فيدياس( يف الفرتة ما بني 
)447 و432( ق.م.  وخيضع هلذه النسبة، فقد 
وجد اليونانيون القدماء أن هذه النسبة مرحية 
بصرياً ومن أهم معايري اجلمال يف الطبيعة ، 

ولذا فقد طبقوا هذا املستطيل الذهيب 
يف عمائرهم.
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احلضارة اإلسالميــة : 
مجال العمارة اإلسالميـة املبهر وتفاصيلها 
منها  بعض  يف  تقرن  أن  البد  كان  الدقيقة 
بأداة ومقياس اجلمال النسبة الذهبية، فنرى 
العمارة اإلسالمية مقرتنة بالنسبة الذهبية يف 

عدة أمثلة :
بن  عقبة  )جامع  الكبري  القريوان  جامع 
الذهبية  النسبة  تتحقق  الذي   : تونس  نافع( 
من  أرجائه  معظم  بني  متناسقة  تصميمه  يف 
املساحة الكلية، إىل مساحة فناء املسجد حتى 

التناسب الواضح يف مناراته .
تاج حمل )اهلند(: ونسب اجلمال املختلفة 

يف تصميمه اخلارجي .
العصر احلديـث :

)الفرنسي  السويسري  املعماريان  يشتهر 
يل   (  Le Corbusier املعروف   األصل( 
 )Mario Botta( والسويسري  كوربوزيه( 
)ماريو بوتا ( بتوظيفهما هذه النسبة الساحرة 

يف كثري من أعماهلما، وتوجد النسبة الذهبية 
ومن  النشأة  حديثة  املعامل  من  الكثري  يف 
النسبة  وتظهر  املتحدة  األمم  أمهها مبنى 
املبنى  عرض  مقارنة  عند  فيه  الذهبية 

باالرتفاع لكل عشرة طوابق فيه.

النسبة الذهبية يف الفنون :
فن الرسـم :

قام بعض مشاهري الرسم مبراعاة النسبة 
على  أمثلة  وهناك  أعماهلم،  يف  الذهبية 
مبراعاة  دافينشي(  )ليوناردو  قام  ذلك، فقد 
املوناليزا  الشهرية  لوحتــه  يف  النسبة  تلك 
الذهبية  بالنسبة  كثرياً  املهتمني  من  كان  وقد 
وكان )دافينشي( يعتين بتفاصيل لوحاته فقد 
جسد تناسب كف اليد هذا يف جزء دقيق من 
أحد أشهر أعماله كما وجد أن أجزاء الرأس 
متعددة  ذهبية  نسب  على  حتتوي  املختلفة 

وأفنى زماناً يف دراسة جسد اإلنسان. 

فن التصويـر الفوتوغرايف :
املقام  يف  الفوتوغرايف  التصوير  يعتمد 
والتذوق  الواسـع  اخليال  حس  علي  األول 
فيه  الذهبية  النسبة  تطبيق  مت  وإن  الفنـي، 
بشكل  وسيعرب  خيالية  انطباعات  فسيعطي 

كبري عن أحاسيس الصورة.
النسبة  لتطبيق  أساليب  عدة  وهناك 

الذهبية يف الصور .
1- قاعدة األثالث الذهبيـة :

بوضعه  الطائر  على  الرتكيز  جيري  حيث 
لقاعدة  مشاهبة  وهي  التقاطعات  أحد  على 
األثالث الشهرية ولكن األبعاد ليست متساوية 
التقسيم يتم حتديد موضع  وعلى هذا  متاماً 
العنصر  يكون  حبيث  تصويره  املراد  اجلسم 
تقاطعات  أحد  على  بالضبط  موجوداً  األهم 

اخلطوط األربعة.
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املراجع:
- مقال لألستاذ ماجد رفعت 19،  أيار )مايو( 2011 .

- أحباث ودراسات للعامل الرياضي اليوناني ) فيثاغورس ( .
- دراسات للمعمارين املعروفني ) يل كوربوزيه و ماريو بوتا ( .

- دراسات )ليوناردو دافينشي( للنسبة الذهبية .
- حبث للرسام والباحث لوكا باتشيويل: ال فنَّ من دون رياضيات. 

- دراسة للسيد توما األكويين عن العالقة القائمة بني الرياضيات والطبيعة واجلمال .
- ديفيد برغاميين، الرياضيات، برتمجة جناح مشعة قدورة، سلسلة تبسيط العلوم 9، وزارة 

الثقافة، دمشق، 1969.

-« Les Spirales et les Hélices », Encyclopaedia Universalis, Plurisciences, 
1978. 

- Encyclopaedia Universalis, vol. 15, 234 b., vol. 15, 265 b., vol. 18, 923 
b., Paris, 1985.

-  GHYKA, M., Philosophie et mystique du nombre, Payot, Paris, 1952.
-GOBERT, M.-H., Les nombres sacrés et l’origine des religions, 

Stock+Plus, 1982. 
-La Recherche (revue), N° 244, juin 1992, p. 686. 
-NEROMAN, D., Le nombre d’Or, clé du monde vivant, « Architecture 

et symboles sacrés », Dérvy-livres, Paris, 1981-1984. 
-VOROBIEV, N., Caractères de divisibilité, suite de Fibonacci, 

« Initiations aux mathématiques », Éd. de Moscou, 1973. 
  

2- املثلثات الذهبية للخطوط املائلة:
اخلطوط  ذات  للصور  أكثر  مالئمة  وهي 
يضع  وعليه  ثابتة  مثلثات  هنالك  املائلة. 
تلك  مبحاذاة  تقرييب  بشكل  أجسامه  املصور 

املثلثات واخلطوط الذهبية.
3- االلتواء الذهيب:  جيب أن يكون هنالك 
شيء ما يف الصورة يتبع هذا االلتواء الذهيب 

ويقود العني حنو املركز.
مؤخـراً  انتشر  أنه   ذكره  اجلدير  ومن 
على  يتحدث  فيديو  اإلنرتنت  علىشبكة 
املكرمة  املكرمة  مكــــة  وموقع  مكان  أن 
للنسبــة  ختضع  املسلمني  قبلة  فيها  اليت 

القطب  من  املسافة  قياس  فبعد  الذهبية، 
واملسافة من مكـة  املكرمة،  الشمايل إىل مكة 
وإخضاعهما  اجلنوبي  لقطب  إىل  املكرمة 
هو  الناتج  الرقم  أن  وجد  الطويل  للتناسب 
هي  املكرمة  مكة  فإن  وعليه  الذهبـي   الرقم 
. األرضيـة  للكرة  الذهبية  النسبة   مركز 

والقائمني  املصدر  جمهول  الفيديو  وحقيقة 
على إنشائه . لكنه انتشر مؤخراً انتشاراً كبرياً 
عن  يتحدث  نراه  الفيديو  متابعة  وعند  جداً، 
أرقام حسابية إعجازية عن مكان وموقع مكة 
املكرمة وخضوعها للنسبة الذهبية بأهنا مركز 

النسبة الذهبية للعامل .
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ملف العدد: اللعب ودوره التربوي

- أمهية اللعب يف حياة الطفل وفوائده ...................... عبد السميع حسني

- ألعاب األطفال وأمهيتها يف الربية املعاصرة ............ عدنان مصطفى العلي

- إرشاد األطفال باللعب ............................................ عفاف لطف اهلل
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أهمية اللعب 
في حياة الطفل وفوائده         

عبد السميع حسني *

* باحث تربوي سوري.

اأعلى  على  املتعمقة  الكتابات  من  بعدد  ي�ستاأثر  اللعب  مو�سوع  اأ�سبح 
باأن  اعرتف  َمن  اأول  كان  اأفالطون  اأن  كثريًا  ذكر  فلقد  الفكرية.  امل�ستويات 
بتوزيع   ) القوانني   ( مناداته يف كتاب  قيمة عملية، ويت�سح هذا من  للعب 
التفاحات على ال�سبية مل�ساعدتهم على تعّلم احل�ساب، وكان اأر�سطو يعتقد 
عوا على اللعب مبا �سيكون عليهم اأن يفعلوه  كذلك اأن الأطفال ينبغي اأن ي�سجِّ
ب�سكل جّدي را�سدين. وقد ازداد اقتناع املتعلمني بالفكرة التي نادى بها كبار 
اإىل  ع�سر(  ال�سابع  القرن  يف   ( كومينيو�س  من  ابتداء  الرتبويني  امل�سلحني 
رو�سو وب�س�ستالوتزي وفروبل )يف القرن الثامن ع�سر وبداية القرن التا�سع 
ع�سر.( فاإن املعلمني قد تقبلوا ب�سكل متزايد فكرة اأن الرتبية ينبغي اأن تاأخذ 

يف اعتبارها ميول الطفل الطبيعية ومرحلة منوه.
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وترجع أمهية اللعب ال إىل الفرتة الطويلة 
اليت يقضيها الطفل يف اللعب فحسب، بل إىل 
أنه يسهم أيضاً بدور هام يف التكوين النفسي 
للطفل، وتكمن فيه أسس النشاط اليت تسيطر 
اللعب  ويف  املدرسية،  حياته  يف  التلميذ  على 
كما  القادمة  املواطن  شخصية  نشاط  يتكوّن 

يرى مكارنكو .
ونظراً ألمهية هذا املوضوع، بوصفه ظاهرة 
لتعريف  الباحثني  من  كثري  تعرّض  سلوكية، 
اللعب يف   GOOD اللعب. فقد عرّف غود  
مؤلفه »قاموس الرتبية« بأنه )نشاط موجه، أو 
غري موجه، يقوم به األطفال من أجل حتقيق 
املتعة و التسلية، ويستغله الكبار عادة ليسهم 
بأبعادها  وشخصياهتم  سلوكهم  تنمية  يف 

املختلفة العقلية واجلسمية والوجدانية.(
) عملية متّثل  بأنه  اللعب  بياجيه  ويعرّف 
لتالئم  الواردة  املعلومات  حتويل  على  تعمل 
حاجات الفرد. فاللعب والتقليد واحملاكاة جزء 

ال يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاء(.

النظريات املختلفة يف تفسري اللعب:
وضع  الزائدة:  الطاقة  نظرية  ـ   1  
شيللر  األملاني  الشاعر  النظرية  هذه  أساس 
سبنسر  هربرت  اإلنكليزي  والفيلسوف 
ومفادها: أن اللعب مهمته التخلص من الطاقة 
الزائدة. فاحليوان إذا توافرت لديه طاقة تزيد 
هذه  يصرف  فإنه  للعمل  منها  حيتاجه  عما 
النظرية  هذه  تطبيق  ومن  اللعب.  يف  الطاقة 
على األطفال نرى أن األطفال حياطون بعناية 
أوليائهم ورعايتهم, يقدمون هلم الغذاء ويعنون 
بنظافتهم وصحتهم من دون أن يقوم األطفال 
بعمل ما، فتتولد لديهم طاقة زائدة يصرفوهنا 

يف اللعب.
يف  اللعب  دور  حول  الرتبوية  النظرية  ـ   2
يتناوالن  اجتاهان  هناك  األطفال:  تربية 

أمهية اللعب يف تربية األطفال، األول : اللعب 
بوصفه وسيلة لنمو وتطوير متكاملة اجلوانب. 

والثاني: اللعب يستخدم ألغراض تعليمية.
ومن أبرز ممثلي االجتاه األول العامل الرتبوي 
التشيكي يان كومينيوس الذي عدّ اللعب شكالً 
يليب طبيعته وميوله،  الطفل  لنشاط  ضرورياً 
اللعب  ففي  جدّي.  عقلي  نشاط  هو  فاللعب 
تتوسع وتغنى دائرة التصورات املتعلقة بالعامل 
احمليط، وتتطور اللغة، ويقرتب الطفل بوساطة 
الذي  كومينيوس،  وينصح  أقرانه.  من  اللعب 
نظر إىل اللعب شرطاً لطفولة فرحة ووسيلة 
الراشدين  اجلوانب،  متعددة  وتطور  منو 
بطريقة  وقيادته  األطفال  بلعب  باالهتمام 

علمية.
ومتّثل نظرية فروبل التوجه التعليمي، فهو 
يويل اللعب أمهية تربوية خاصة، فاللعب يطوّر 
وخياله،  وتفكريه  لغته  ويُغين  جسدياً  الطفل 
ويعدّ نشاطا منوذجيا ألطفال مرحلة ما قبل 
الطفل,  روضة  يف  للرتبية  وأساساً  املدرسة، 
لألطفال           خمتلفة  ألعاباً  فروبل  صمّم  لذلك 

) حركية وتعليمية ( من بينها ألعاب الذكاء.
اللعب  الستخدام  التعليمي  التوجه  إن 
تويل  كذلك  احلديثة.  اإلنكليزية  الرتبية  مييز 
خاصة  أمهية  األمريكية  الطفلية  املؤسسات 
والرتبية  للذاتية  إظهار  وسيلة  باعتباره  للعب 
الروسي  واملفكر  املربي  ويؤكد  الذاتية. 
أوشينسكي أنه ال ميكن لأللعاب أن مترّ هكذا 
بالنسبة للطفل من دون أن ترتك آثارها. فهي 
حتدد طبيعة سلوك اإلنسان واجملتمع، وعلى 
يعيش،  اللعب  يف  الطفل  فإن   : تعبريه  حدّ 
وتبقى آثار ذلك عميقة يف الطفل أكثر من آثار 

احلياة الفعلية.
نظرية  وهي  التنفيسية:  النظرية  ـ    3
اللعب  أن  ترى  إذ  النفسي،  التحليل  مدرسة 
يساعد الطفل على التخفيف مما يعانيه من 
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منه  التخلص  إنسان  كل  حياول  الذي  القلق 
بأية طريقة، واللعب إحدى هذه الطرق، وهو 
تعبري رمزي عن رغبات حمبطة أو متاعب ال 
التوتر  مستوى  خفض  على  يساعد  شعورية 
والقلق عند الطفل. فاألطفال الذين خيافون 
من األطباء يعطون لعبة متثل املريض ومساعة 
ليفحصوا هبا وليمّثلوا دور الطبيب بأنفسهم، 
خماوفهم  على  التغلب  يستطيعون  وبذلك 
الذي  املوقف  تكرار  إن  إذ  ألعاهبم،  بوساطة 
الفرد  جيعل  أن  شأنه  من  اخلوف  يسبب 
يألفه، واملألوف ال خييفنا ألننا نتصرف حياله 

التصرف املناسب. 
عهد  إىل  النفسي  التحليل  نظرية  وترجع 
التمثيليات  وظيفة  أن  يرى  كان  الذي  أرسطو 
تفريغ  على  املشاهدين  مساعدة  هي  احملزنة 
من  فيها  ما  مشاهدة  خالل  من  أحزاهنم 

أحداث ووقائع.
املستقبلية:  للحياة  اإلعداد  نظرية  ـ   4
يرى كارل جروس أن اللعب وظيفة بيولوجية 
هامة، مترّن األعضاء، وبذلك يستطيع الطفل 
أن يسيطر سيطرة تامة عليها وأن يستعملها 

استعماالً حراً يف املستقبل.
بشكل  تستعدّ  الثالث  عامها  يف  فالطفلة 
لتقوم بدور األم حني تضع لعبتها  ال شعوري 
هو  اللعب  فمصدر  تنام.  كي  وهتدهدها 
اللعب  ألن  البيولوجية،  اآلليات  أي  الغرائز، 
أنواع  من  نوع  كل  عند  خاصاً  شكالً  يأخذ 
غريه  من  أكثر  حيتاج  فاإلنسان  احليوانات، 
تعقيداً  أكثر  اجلسمي  تركيبه  ألن  اللعب  إىل 
واتساعاً،  أمهية  أكثر  املستقبل  يف  وأعماله 
ومن هنا كانت فرتة طفولته أطول ليزداد لعبه 

وتتمرن أعضاؤه.
هذه  صاحب  التلخيصية:  النظرية  ـ   5
نظريته  وتقوم  هول،  ستانلي  هو  النظرية 
األطفال  بأن  القائل  الرأي  على  التلخيصية 

احليوان  من  التطورية  السلسلة  حلقة يف  هم 
هذه  فكرته  ستانلي  بسط  وقد  اإلنسان.  إىل 
له  مشهور  كتاب  يف  بأكملها  الطفولة  على 
يعيش من  املراهقة سنة 1954. فالطفل  عن 
جديد تاريخ اجلنس البشري، كما أن اجلنني 
األبعدين  أسالفه  تاريخ  جديد  من  يعيش 
يده،  متناول  يف  هذه  أسالفه  خربات  وتكون 
امليول  تبين  بإعادة  اللعب  يف  الطفل  فيقوم 
به  حدثت  الذي  نفسه  بالتتابع  واالهتمامات 
عند إنسان ما قبل التاريخ واإلنسان البدائي، 
وقد وجهت  والصيد.  والتسلق  القفز  كألعاب 
هلذه النظرية اعرتاضات كثرية منها: أن معظم 
علماء الوراثة يف الغرب يرفضون الرأي القائل 
بأن اخلصائص املكتسبة ميكن أن تورث، على 
هول  نظرية  جيعل  قد  الذي  بالشكل  األقل 

مقبولة.       
هذه  تنسب  اجلسمي:  النمو  نظرية  ـ   6
النظرية إىل كار  )cart)، فهو يرى أن اللعب 

والسيّما  األعضاء  منو  على  يساعد 
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املخ واجلهاز العصيب. فالطفل عندما يولد ال 
تام  استعداد  أو  متكاملة  حالة  يف  يكون خمه 
تكون  ال  العصبية  أليافه  معظم  ألن  للعمل، 
ألياف  يفصل  الذي  الدّهين  بالغشاء  مكسوة 
املخ العصبية بعضها عن بعض، ومبا أن اللعب 
تنفيذها  على  تسيطر  حركات  على  يشتمل 
كثري من املراكز املخيّة فمن شأن هذا أن يثري 
ما  تدرجيياً  بفضلها  يتكون  إثارة  املراكز  تلك 
حتتاج إليه األلياف العصبية من هذه األغشية 

الدّهنية . 
ـ نظرية جان بياجيه يف اللعب: ترتبط   7

وثيقاً  ارتباطاً  اللعب  يف  بياجيه  جان  نظرية 
وجود  أن  ويعتقد  الذكاء،  لنمو  بتفسريه 
لنمو كل  واملطابقة ضروريتان  التمثل  عملييت 
تتمّم  إذ  متكاملتان  فالعمليتان  كائن عضوي. 
يف  العبارتني  ويستعمل  األخرى،  الواحدة 
العقلية،  العمليات  على  لينطبقا  أعم  معنى 
إزاء  احلي  الكائن  به  يقوم  تعديل  فاملطابقة 
يرجع  كما  املعلومات،  لتمثل  اخلارجي  العامل 
النمو العقلي إىل التبادل املستمر والنشط بني 
التمثل واملطابقة وحيدث التكيّف الذكي عندما 
توازن.  حالة  يف  تكونان  أو  العمليتان  تتعادل 

فاللعب والتمثل جزء مكمل لنمو الذكاء.
فيجوتسكي:   . ل  اللعب عند  نظرية  ـ    8
يرى فيجوتسكي أن للعب دوراً رئيساً يف منو 
األهداف،  وإبداع  التخيّلي،  فالنشاط  الطفل. 
وصوغ الدوافع االختيارية، كل ذلك يظهر من 
اللعب وجيعله يف أعلى مراحل منو ما  خالل 
قبل املدرسة، فهو حيتوي على امليول النمائية 
كلها، ويسهم يف حتقيق التفكري اجملرّد وضبط 

الذات عند الطفل. 
وعلى الرغم من أن هذه النظريات تظهر 
يؤكدون  العلماء  معظم  فإن  خمتلفة،  وكأهنا 
يف  يقوم  اللعب  أن  يف  تتمثل  واحدة  حقيقة 
البيولوجية،  الغريزية  احلاجات  على  أساسه 
بصورة  فتنشأ  وأهواؤه  الطفل  رغبات  أما 
ألعابه  يف  وتظهر  منوه،  مع  وتنضج  عفوية، 
وفقها  يربّى  اليت  الطريقة  عن  النظر  بغض 

وعن مكان عيشه وعمّن يقوم هبذه الرتبية.

فـوائد لعـب األطفال:
اهتم العلماء كثرياً ببيان آثار اللعب يف حياة 
الطفل، فقد مسّي اللعب رفيقاً حياتياً، و وهو 
ويعدّ  الطفل  األساسي حلياة  املضمون  يؤلف 
نشاطه الرئيس. من هنا كان للعب فوائده من 

نواح عديدة:



81املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014

المعلم العربي

ـ من الناحية اجلسمية: اللعب نشاط حركي 
ضروري يف حياة الطفل ألنه ينمّي العضالت 
ويقوّي اجلسم ويصرف الطاقة الزائدة لديه، 
بني  التكامل  الطفل  اللعب حيقق  خالل  فمن 
وظائف اجلسم احلركية واالنفعالية والعقلية 
ويتدرب  واحملاكمات،  التفكري  تتضمّن  اليت 
على تّذوق األشياء ويتعرف إىل لوهنا وحجمها 

وكيفية استخدامها.
ـ من الناحية العقلية: اللعب يساعد الطفل 
على أن يدرك عامله اخلارجي، وكلما تقدم يف 
العمر استطاع أن ينمّي كثرياً من املهارات يف 
ويف  معينة،  وأنشطة  األلعاب  ممارسة  أثناء 
أطفال  على  أجريت  اليت  الدراسات  إحدى 
بريطانيا يف  يف  االبتدائية  واملدارس  الرياض 
سن ) 4 ـ 7 ( سنوات لوحظ أن األطفال الذين 
وبنائها  بالسفن  باللعب  خاصاً  اهتماماً  أبدوا 
ونظام العمل فيها ازدادت حمصالهتم اللغوية.

ـ  من الناحية االجتماعية: إن اللعب يساعد 
على منو الطفل من الناحية االجتماعية، ففي 
األلعاب اجلماعية يتعلم الطفل النظام ويؤمن 
بروح اجلماعة واحرتامها ويدرك قيمة العمل 
ميارس  مل  وإذا  العامة،  واملصلحة  اجلماعي 
الطفل اللعب مع األطفال اآلخرين فإنه يصبح 
أنانياً ومييل إىل العدوان ويكره اآلخرين، لكنه 
يتحرر  أن  يستطيع  اجلماعي  اللعب  بوساطة 

من نزعة التمركز حول الذات.
يف  اللعب  يسهم  اخُللقية:  الناحية  من  ـ 
لشخصية  املعنوي  األخالقي  النظام  تكوين 
من  الطفل  يتعلم  اللعب  خالل  فمن  الطفل، 
كالعدل  اخللقية،  السلوك  معايري  الكبار 
والصدق واألمانة وضبط النفس والصرب، كما 
اآلخرين  بشعور  اإلحساس  على  القدرة  أن 
تنمو وتتطور من خالل العالقات االجتماعية 
اليت يتعرض هلا الطفل يف السنوات األوىل من 

حياته.

اللعب  يكتسب  ال  الرتبوية:  الناحية  من  ـ 
هذا  على  توجيهه  مت  إذا  إال  تربوية  قيمة 
عملية منو  نرتك  أن  ال ميكننا  ألنه  األساس، 
األطفال للمصادفة، فالرتبية العفوية ال تضمن 
يتحقق  وإمنا  للعب،  البنائية  القيمة  حتقيق 
اليت  الواعية،  بالرتبية  للطفل  السليم  النمو 
تكوين  ومقومات  الطفل  منو  خصائص  تضع 

شخصيته يف نطاق نشاط تربوي هادف.

أنواع اللعب عند الطفل:
تتنوع أنشطة اللعب عند األطفال من حيث 
التنوع  وهذا  وقواعدها،  ومضموهنا  شكلها 
يعود إىل االختالف يف مستويات منو األطفال 
جهة  من  العمرية  املراحل  يف  وخصائصها 
الثقافية واالجتماعية احمليطة  الظروف  وإىل 
بالطفل من جهة أخرى، وميكن تصنيف مناذج 

األلعاب يف الفئات التالية:
األلعاب التلقائية: هي عبارة عن شكل 
أويل من أشكال اللعب، يلعبُ فيه الطفل حراً 
املنظمة  القواعد  عن  بعيداً  تلقائية  وبصورة 
للعب، ومييل الطفل يف هذه املرحلة إىل التدمري، 
إذ جيذب الدمى بعنف ويرمي هبا بعيداً وذلك 
وعند  احلركي،  احلسي  االتزان  نقص  بسبب 
هناية العام الثاني من عمره يصبح هذا الشكل 

من اللعب أقل تلبية حلاجاته النمائية.
النوع  هذا  يتجلى  التمثيلية:  األلعاب 
مقلّداً  الكبار  لشخصيات  الطفل  تقمّص  يف 
يراها  اليت  احلياة  يف  وأساليبهم  سلوكهم 
من  النوع  هذا  ويتصف  هبا،  وينفعل  الطفل 
اللعب باإليهام أحياناً و بالواقع أحياناً أخرى.

هذا  يظهر  الركيبية:  األلعاب 
الشكل من أشكال اللعب يف سن اخلامسة أو 
املظاهر  من  الرتكييب  اللعب  ويعدّ  السادسة، 
الطفولة  مرحلة  يف  الطفل  لنشاط  املميزة 

يف  ذلك  ويتضح   )  12 ـ   10( املتأخرة 
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ونظراً  السدود.  وتشييد  املنزلية  األلعاب 
اهتمت  فقد  األلعاب  من  النوع  هذا  ألمهية 
العديد  بإنتاج  املعاصرة  التكنولوجيا  وسائل 
من األلعاب الرتكيبية اليت تتناسب مع مراحل 
أو مناذج  أو مدرسة  منزل  كبناء  الطفل،  منو 

للسيارات من البالستيك أو اخلشب.
من  النوع  هذا  يتميز  الفنية:  األلعاب 
من  ينبع  فين  تعبريي  نشاط  بأنه  األلعاب 
الوجدان والتذوق اجلمايل لدى األطفال، ومن 
عن  تعرب  اليت  الرسوم  الفنية  األلعاب  ضمن 
التألق اإلبداعي وعمّا يتجلى يف عقل الطفل 

حلظة قيامه هبذا النشاط.
إن  والرياضية:  الروحيية  األلعاب 
األلعاب الرياضية حتقق فوائد ملموسة فيما 
يتعلق بتعلم املهارات احلركية واالتزان احلركي 
والفاعلية اجلسمية، وال تقتصر على مظاهر 
النمو اجلسمي السليم فقط، بل تنعكس أيضاً 
الشخصية  وعلى  العقلي  األداء  تنشيط  على 
الطفل،  نفس  يف  البهجة  وتبعث  مبجملها 
إجيابية  عالقة  وجود  الدراسات  بينت  فقد 
السليم  اجلسمي  والنمو  الذكاء  ارتفاع  بني 
هناية  حتى  املبكرة  الطفولة  منذ  الطفل  لدى 

املراهقة.
األلعاب الثقافية: هي أساليب فعالة يف 
تثقيف الطفل، إذ يكتسب من خالهلا معلومات 
وخربات، كالقراءة والربامج املوجهة عرب اإلذاعة 
إن  األطفال.  ومسرح  والسينما  والتلفزيون 
الطفل الرضيع يف العام األول حيب أن يسمع 
غناء الكبار الذي جيلب له البهجة، ويف العام 
الثاني حيب الطفل أن ينظر إىل الكتب املصورة 
تُحكى  اليت  بالقصص  زاهية ويستمتع  بألوان 
األطفال  مييل  ما  وغالباً  الصور.  هذه  عن 
الصغار إىل القصص الواقعية والقصص اليت 
تدور حول األشخاص واحليوانات املألوفة يف 
كسندريال  الكالسيكية  والقصص  حياهتم، 

وعلي بابا واألربعني حرامي. 
ومع تطور النمو يتغري تذوق الطفل للقراءة. 
ففي سنّ السادسة والسابعة مييل إىل القصص 
والطيور،  واألشجار  الطبيعة  حول  تدور  اليت 
الشخصيات  أو  اجلن  يهتم حبكايات  أنه  كما 

اخلرافية اليت تكون قصرية وبسيطة.
الطفل  عمر  من  والعاشرة  التاسعة  ويف 
مييل إىل قصص املغامرة والكوميديا والرعب 
املراهقة  مرحلة  يف  أما  األشباح،  وقصص 
أكثر  املراهقني  لدى  القرائية  امليول  فتصبح 
العقلية.  الناحية  من  إمتاعاً  وأكثر  صقالً 
اليت  باملوضوعات  الصبيان  يهتم  فبينما 
التارخييني  واألبطال  واالخرتاع  بالعلم  تتعلق 
املنزلية  بالشؤون  البنات  هتتم  واخلرافيني، 

واحلياة املدرسية.

العالج باللعب: 
لقد استخدم سيغموند فرويد اللعب ألول 
مرة مصادفة يف العالج النفسي مع ابن صديق 
له كان خياف من اخليول، إذ قام الطفل هانز 
بتمثل دور احلصان يف ألعابه التلقائية ملرّات 
من  خماوفه  من  ختلص  ذلك  وبعد  متعدّدة، 

اخليول اليت أصبحت مألوفة له.
أتباع  من  هلموت،  هرمني  واستخدمت 
املضطربني  األطفال  عالج  يف  اللعب  فرويد، 
ويتمثل  وفهمهم،  مالحظتهم  بغرض  انفعالياً 
على  التأثري  حماولة  يف  احلقيقي  عالجها 
الذي  نفسه  بالقدر  مباشراً  تأثرياً  سلوكهم 

يستطيعه أحد الوالدين أو املدرسني.
بدأ  من  أول  كالين  ميالني  كانت  وقد 
 1919 سنة  لألطفال  النفسي  التحليل 
جدوى  ذي  غري  املباشر  التعليم  أن  واعتربت 
من  املضطربني  األطفال  تكيف  إعادة  يف 
الناحية االنفعالية، ففي حالة هؤالء األطفال 
الطفل  جعلنا  إذا  إال  االضطرابات  ال ختتفي 
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يعي الصراع االنفعايل الذي نشأت عنه. وقد 
بديالً  التلقائي  اللعب  ميالني  استخدمت 
استخدمه  الذي  احلر  التداعي  عن  مباشراً 
فرويد، وافرتضت أن ما يفعله الطفل يف اللعب 
واملسرّات  واملخاوف  الرغبات  إىل  يرمز  احلر 
يكون على وعي  اليت ال  واهلموم  والصراعات 
الطفل  مع  خاصة  عالقة  املعاجل  ويقيم  هبا، 
إليه  الذي يسند  العادي  فيمثل دور الشخص 
عالقاته  كانت  اليت  األدوار  من  عدداً  الطفل 
احلقيقية بغريه من الناس أو مشاعره حنوهم 
قد جعلتها مركزاً ملتاعبه، وتصبح مهمة املعاجل 
هي جعل الطفل يشعر بذلك عن طريق تفسري 
لعبة له. أما أّنا فرويد فقد رأت أن عالج الطفل 
خيتلف اختالفاً جوهرياً عن عالج الكبار، إذ 
إن عمل املعاجل يف حال األطفال يكون تعليمياً، 
الطفل  ثقة  على  املعاجل  أن حيصل  لذا جيب 
وحمبته. فاللعب من وجهة نظرها ال يشرتط 

أن يكون رمزاً لشيء ما.
لوينفلد  صورة  طريقة  وهناك 
مادهتا  تتكون  اليت  العاملية   )  Lewenfeld(
وأشجار  وبيوت  وحيوانات  ألناس  صور  من 
وغريها من عناصر الواقع، ثم يوضع يف متناول 
الطفل ماء وأطباق مملوءة بالرمل ويطلب إليه 
الطفل  يفسّر  ثم  ومن  يشاء  كما  يلعب هبا  أن 
ويفرتض  شّكله،  الذي  العامل  املعاجل  للطبيب 
الشيء  يف  واحلركة  واألسلوب  املضمون  أن 
املشّكل ستكشف عن مقدار اضطراب الطفل 

من  كبري  عدد  منا  وقد  خباطره.  جيول  وما 
األنواع  هذه  وختتلف  باللعب،  العالج  أنواع 
يكون  أن  املعاجل  فيها  يقدر  اليت  الدرجة  يف 
دوره إجيابياً أو سلبياً، واملدى الذي يسمح به 
للوالدين باملشاركة يف العالج، وما إذا كان يقدّم 
تفسريات لفظية للعب الطفل إليه وحدود هذه 

التفسريات.

القيمة الربوية للدّمية: 
إن القيمة الرتبوية للدّمية متنوعة ومتعدّدة 
اجلوانب، وهي على حد تعبري آركني )عصب 
عامل  فهم  على  تساعد  األطفال(،  حياة 
وميزات  خصائص  إىل  والتعرّف  الراشدين 
الناس  ونشاط  احلياة  يف  وأمهيتها  األشياء 
العملي، وتسهم بصورة سليمة يف منو األطفال 

العقلي. 
فيه  وتثري  وتفرحه  الطفل  تسلّي  فالدّمى 
لديه  وتنمّي  احمليط،  حنو  اإلجيابي  املوقف 
سرعة االستجابة ودقة احلركات وتوافقيتها، 
لديه.  األخالقية  املشاعر  تكوين  يف  وتساعد 
أن  جيب  وصنعها  اللعبة  تصميم  فإن  لذلك 
مراحل  يف  الطفل  إدراك  قدرات  مع  يتناسبا 
األلوان  زخم  يتبدل  وهكذا  خمتلفة.  عمرية 
الطفل، وينبغي  لعبة  املناسب يف  وتضاريسها 
أن يكون تصميم الدمية واملادة املصنوعة منها 
الصحية  املطالب  وتليب  للطفل  مؤذية  غري 

األساسية.

املراجع واهلوامش
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 ألعاب األطفال وأهميتها 
في التربية المعاصرة

عدنان مصطفى العلي*

*  باحث تربوي سوري .

اللتزامات  من  يهرب  الطفل  اأن  املربني  لدى  ال�سائعة  الآراء  من 
ويرى  اللعب،  اإىل  اجلدية  الأعمال  دائرة   ومن  عليه  املفرو�سة 
املخت�سون اأن الطفل ليكره العمل بل ينفر من العمل الذي ُيرغم عليه. 
فالطفل منذ اخلام�سة اأو ال�ساد�سة يحب م�ساعدة الأبوين يف اأعمالهما 
وي�ستمتع بتقليدهما. ومييل اإىل الإ�سهام يف تربية احليوان وممار�سة 
ي�سنع  اأن  اأو  الغرا�س،  ورعاية  الأرانب  كرتبية  الزراعية،  الأعمال 

كوخاً من اخل�سب.
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حيقق  فهو  واألم،  األب  دور  ميثل  وهو 
الكبار  بتدخل  يضيق  لكنه  مايريد.  باللعب 
سن  قبل  االستقاللية  نزعته  بسبب  لعبه  يف 
السابعة، وحتمل ألعابه طابع العزلة واالنفراد. 
هي  عمَّا  الطفل  عند  اللعب  مرامي  وختتلف 
عامل  إىل  يلجأ  فالطفل  الراشد،  لدى  عليه 
ويؤكد  الراشد،  حلياة  نفسه  يُعدّ  كي  اللعب 
التصرف  على  وقدرته  واستقالله  شخصيته 

الذاتي.
مير الطفل يف مرحلة طفولته فيما يُعرف 
بالنزعة اإلحيائية، أو عدم التفريق بني الواقع 
ليست عصا  العصا  بأن  يؤمن  فهو  واخليال، 
فحسب،بل هي سيف أيضاً وحصان ميتطيه، 

أو قطار يسافر فيه.
الطفل عن  تعود هذه اإلحيائية إىل عجز 
فهم العامل الواقعي، بسبب ميله إىل أن يُخضع 
العامل لذاته، وعجزه عن فهم توجيهات الكبار 
ليعدّوه  للعامل،  خيضعوه  أن  يريدون  الذين 
للحياة يف لعبة اليدرك مغزاها. وهو مييل إىل 
وحتى  باألشياء،  واالهتمام  احليوانات  تقليد 
إذا كان الطفل ميارس اللعب مع رفاقه فإنه ال 
يشكل معهم لعبة مجاعية، فهو منصرف إىل 
لعبته اخلاصة قبل أن يتخذ من أحد األطفال 
الكبار منوذجاً له، كاألخ الكبري أو أي طفل أكرب 
منه حيل حمل األب واألم، ويستقطب من هم 
بسمة مشرتكة،  اللعب  يتسم  منه حني  أصغر 
أسرارها  للشلّة  ويقدّم  الكبار،  عن  وبالعزلة 
اللعب  وأماكن  الرمزية،  ولغتها  اخلاصة 
املعزولة عن الكبار كالزوايا اخلفية من املنزل 
بأشيائه  الطفل  حيتفظ  حيث  السقيفة  أو 
اآلخرين،  ممتلكات  على  ويسطو  اخلاصة، 
ويعد املقالب للكبار اليت تعرب عن نزعة عدائية 

خفية. 
الكبار  ملواجهة  برفاقه  يستقوي  والطفل 
فإذا  والدونية.  بالعجز  طويالً  أشعروه  الذين 

أو  عشرة  الرابعة  يف  الرشد  سن  الطفل  بلغ 
اخلامسة عشرة يكتشف أن هناك من هو أقوى 
التقاليد  وهي  الشلة،  قائد  أو  األكرب  األخ  من 
االجتماعية، فيثور عليهما ويسعى إىل التحرر 
منهما، ومن مجيع النماذج اليت كان ميتثل هلا، 

كاألب واألم واألخ األكرب.
للطفل:  االجتماعية  الزمرة  تكوّن   
أبرز ماينمّي طفولة اإلنسان، فاالندماج  وهو 
ويتعلق  فحسب،  طفلني  بني  يبدأ  االجتماعي 
تكوّن  يبدأ  السادسة  وعند  باآلخر،  أحدمها 
األطفال  فيلعب  التعاونية،  االجتماعية  الزمر 
األدوار،  يوزعون  وهم  واحدة  لعبة  مجيعاً 
وبذلك يكتسبون خربات جديدة وتتعزز لديهم 
التنظيم  معنى  االجتماعية.ويتشربون  الروح 

والتعاون واملنافسة بإرشاد األكرب سناً بينهم.
من  حالة  للطفل  املشرتك  اللعب  ويوفر   
بأنه  والشعور  بالنفس،  والثقة  االطمئنان 
وأنه  العامل،  العجز يف مواجهة  جتاوز مرحلة 
مايواجهه  أخطر  أن  غري  صنعه.  يف  يشارك 
الطفل هو شعوره بـأن أقرانه يف الشلة يدارون 
أنه  عجزه، ويشفقون عليه،فإنه يشعر حينئذ 
دوهنم، وهو يرفض شفقتهم ويرى فيها طعناً 
لقدرته الذاتية. ولقائد لعب األطفال دور هام، 
يوّطد  ثم  اجملموعة  على  نفسه  يفرض  فهو 
حنوه  اليشعرون  واألطفال  بالتدريج،  نفوذه 
وسلطته  مبادرته  يعتربون  بل  باالستبداد، 
األطفال  بعض  إن  اللعب.  لتسيري  ضروريتان 
القيادية،  يتميزون منذ الصغر هبذه الصفات 
ويروي ابن اجلوزي أن عمر بن اخلطاب )رضي 
اهلل عنه( مرَّ بأطفال يلعبون يف الطريق، وكان 
من بينهم عبداهلل بن الزبري ) رضي اهلل عنه( 
فلم يتفرقوا، فسأهلم عن سبب ثباهتم، فأجابه 
ابن الزبري »ليس الطريق ضيقاً فنوسع لك، وال 
عمر:  فقال  عليه!«  حناسب  حتى  ذنباً  فعلنا 

»سوف يكون هلذا الطفل شأناً«! 
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وإن لكل زمرة من األطفال ألعاباً خاصة هبا 
وتقاليد، جتعل لكل زمرة نظامها االجتماعي 
خيضع  هلا)طقوس(  مايكون  وكثرياً  املنفرد، 
األطفال  عصابات  لدى  خاصة  اجلميع  هلا 
حياة  من  الواعية  املراحل  يف  املراهقني،  بني 
الطفل، فأفرادها خيضعون لتجربة االختبار، 
والغالب أهنم اليعتربوهنا لعباً. وإمنا هي ضرب 
من التحدي والتمرد، وهي تعرقل منوّ احلسّ 
اخللقي للطفل الذي ينمو وعيه لقيم جمتمعه، 
ونواهيهم  الكبار  أوامر  من  الغاية  ويدرك 

وزواجرهم يف مرحلة التنشئة.
إن  بوهلر:  يقول  والعمل:  اللعب  بني 
اللعب  يرافق الرضيع منذ صغره، فهو حيرك 
باألشياء  الثامن، وميسك  الشهر  ذراعيه منذ 
ثم يرمي هبا ويناغي، وهذا الضرب من اللعب 
والكالم  للمشي  واستعداد  للعضوية  ترويض 
والتقاط األشياء. وتتطور هذه احلركات كلما 
ويتابع  أطول.  وقتاً  وتستغرق  النمو  يف  تقدم 
هلا  مقارناً  زمنياً  جدوالً  وضعت  وقد  بوهلر: 
ال  األوىل  األيام  فمن  الطفل،  عمر  تطور  مع 
تتجاوز هذه احلركات أربع عشرة دقيقة، وبعد 
سنة ترتفع إىل 460 دقيقة. ومن البديهي أن 
متتد طفولة اإلنسان زمناً أطول من الكائنات 
والنطق،  بالعقل  يتميز  أنه  حبكم  األخرى 
ليمتلك  أطول  زمناً  يفرض  للحياة  فإعداده 
وتقنيات  اإلنسانية  وقيمه  جمتمعه  ثقافة 
جمتمعه اليت أمالها الوعي والرتاكم )الثقايف(، 
إىل  إال  األخرى  الكائنات  الحتتاج  حني  يف 
اللتماس  تؤهلها  اإلعداد  من  قصرية  مرحلة 
بالتدرب  ينحصر  حمدود  فسعيها  رزقها، 
التنوع  من  خيلو  ولعبها  بسيطة،  آليات  على 
اخليوط  بكرة  تعبث  اليت  كالقطة  واإلبداع، 

الصوفية لتتدرب على عملية االقتناص.
خصائص اللعب بني القسر واحلرية: 
يشرتط يف اللعب ليكون لعباً أن خيتاره الطفل 

ذلك  ويف  إرادته(،  )مبلء  حبرية  الراشد  أو 
شيء من الفعالية احلرة متليها إرادة الالعب، 
وبالتايل فإن  لدى أي طفل دافع قسري للعب 
دائرة  يف  ويدخله  اللعب  دائرة  عن  خيرجه 
ميارس  الذي  احملرتف  فالرياضي  العمل، 
اللعب يف املباريات اليلعب، بل يعمل يف جمال 
خيتار  حني  اإلنسان  أن  حني  يف  احرتافه، 
فإنه  إرادته  مبلء  الركض  أو  املشي  رياضة 
قراءة  عن  يتحول  حني  الطفل  كذلك  يلعب. 
فإنه  القصص  قراءة  إىل  املدرسية  مقرراته 
قراءة  يتابع  الذي  الكاتب  أما  اللعب.  ميارس 
نقدية  دراسة  ليكتب  القصص  أو  املسرحيات 
فإنه يعمل واليلعب. وال عالقة للعب مبسألة 
اجلهد املبذول فيه. فحني نراقب طفالً يلعب 
يف  اجلدّي  اهنماكه  نظرنا  مايلفت  أول  فإن 
اللعب، ورمبا يبذل الطفل من اجلهد والتوتر 
يف لعبه مايفوق مايبذله يف عمله، لكنه اليتربم، 
املتعة اليت يشعر  وال يتخلى عن لعبه، بسبب 
هبا، يف حني حيتج على األعمال اليت يقسره 
عليها الكبار، ذلك ألنه حني خيتار لعبه حبرية 
أن  يرفض  حني  يف  ذاته،  يؤكد  بأنه  يشعر 
يقسره  الكبار على ممارسة أعمال أو ألعاب 
يعترب  ولذلك  هادفة.  كانت  لو  حتى  معينة 
املقرتن  للتعلم  هامة  تربوية  أداة  احلر  اللعب 
باملتعة تلّطف من قسرية االلتزامات املدرسية 
أو  األرقام  أو  بالكلمات  فاللعب  وجفافها، 
الطفل  اليشعر  موجّه  تعليمي  نشاط  الصور 
املفاهيم  يتعلم  خالله  ومن  فيه.  بالقسرية 
واألحجام  والنتائج  واألسباب  والعالقات 
وينمي  واللغة،  والرموز  واألصوات  واأللوان 
لديه مهارات التفكري العليا من حتليل وتركيب 
يف  الذات  على  االعتماد  ويعلمه  وتقويم، 
وخياله  ذاكرته  ويقوي  املعرفة  مصادر  تعرف 
وينمي حواسه، ويعزز لديه مهارات التصنيف 
يف  كبري  الفرق  إن  البحث.  ومتعة  واملقارنة 
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مردود الرتبية القدمية اليت يهيمن فيها املربي 
اليت  احلديثة  والرتبية  وحده،  الكتاب  ووسيلة 
واالعتماد  املعرفة  حتصيل  يف  املتعلم  تشرك 
على ذاته يف أفق من احلرية، واالعتماد على 
تؤكد  هادفة  تربوية  وألعاب  خمتلفة  مصادر 
جناعة التعليم من خالل اللعب، ودوره الفعال 
وعن  سليماً،  بناءً  املتعلم  شخصية  بناء  يف 
الفرق  الطفل  يكتشف  التمثيلي  اللعب  طريق 
الكبار،  ميارسها  اليت  االجتماعية  األدوار  يف 

كالفرق بني البائع واملشرتي. 
اليت  والشروط  السلوك  أمناط  ويتعرف 
يقتضيها الدور الذي يؤديه. من هذا املنطلق 
وعدّه  خاصة  أمهية  اللعب  )بياجيه(  أوىل 
معياراً أساسياً لتطور األطفال من بني مراحل 
اخلاصة  اللعب  وأمناط  لديهم  العقلي  النمو 
بكل مرحلة، بدءاً من املرحلة احلسية احلركية 
قبل سن السادسة، ومروراً باملرحلة اإلحيائية 
املشخصة، ثم مرحلة العمليات العقلية اجملردة 
وما يرافقها من توازن انفعايل وكبت للمشاعر، 
يعرب  األوىل  السنوات  يف  الطفل  كان  أن  بعد 
أو  احلرد  أو  والصراخ  بالبكاء  احتجاجه  عن 

حتطيم األشياء.
 دور اللعب يف العالج النفسي للطفل: 
كان اللعب من أهم الطرائق والوسائل اليت جلأ 
إليها األطباء النفسيون ملعاجلة االضطرابات 
أن  إىل  )فرويد(  فذهب  للطفل،  النفسية 
السلوك البشري حيدده مقدار األمل أو السرور 
يسعى  فاإلنسان  إليه،  يؤدي  أو  يرافقه  الذي 
وراء اخلربات الباعثة للسرور واملتعة ويتجنب 
اخلربات املؤملة وخيلق عاملاً من الوهم واخليال. 
واملمتعة،  السارة  خرباته  خالله  من  وميارس 
هذا النمط من اللعب املشبع باخليال جيد فيه 
ويعرب  انفعاله،  شحنة  لتفريغ  متنفساً  الطفل 
يعرب  أن  الميكن  اليت  مكوناته  عن  خالله  من 

عنها يف الواقع.

إىل  املربون  بادر  اللعب  ألمهية  ونظراً 
يف  األطفال  طاقات  واستثمروا  به  االهتمام 
إطاره، من غري قمعها أو كبتها، أو إشعار الطفل 
ميارسوهنا،  اليت  باأللعاب  التحكم  وراء  أهنم 
ميل  يقمعون  حني  واألهل  املربون  وخيطىء 
للوقت فيما  للعب ويعتربونه مضيعة  األطفال 
الطائل فيه. إن قسر الطفل على عدم اللعب، 
له  يضمن  مقرراته  لقراءة  تفرّغه  أن  بذريعة 
جناحاً مضموناً، هو سلوك خاطئ، والصواب 
على  الطفل  تشجيع  أي  متاماً،  العكس  هو 
التعلم من خالل اللعب املوجّه، فيغدو التعليم 
لعبة ممتعة يتقبلها الطفل، إذا مل تفقد طابعها 

األصيل يف العفوية واحلرية واالستقاللية.
وحياول بعض املربني أو اآلباء عبثاً تصويب 
نظرة الطفل إىل العامل، وهي نظرة جتمع بني 
يف  عقالنياً،  تنويره  حبجة  والتخييل  الواقع 
مرحلة مل يكن قد اكتمل هبا تفكريه العقالني 
بعد، فهم ينكرون عليه نزعته اإلحيائية، كأن 
الشريرات  للساحرات  الوجود  أنه  له  يوحوا 
إىل  اليأتي  العيد  مالك  وأن  واجلنيات، 
العصا  وأن  املدخنة،  من  هابطاً  ليالً  املنزل 
هذه  يرفض  الطفل   أن  غري  حصاناً،  ليست 
التصويبات، ومع أنه يعلم أن الوجود حقيقي 
بديل  عامل  خللق  يتبناه  لكنه  التخييل،  هلذا 
الذي  الكبار  عامل  هو  الذي  الواقع  عامل  عن 
اليفهمه، فيميل إىل خلق عامل بديل اليفهمه 
عنه  ويعرب  باألسرار  حافل  وهو  الصغار،  إال 
على  تقوم  خاصة  بلغة  الالعبني  مجاعة 
التقليد واحملاكاة وحماورة األشياء باحلركات 
واإلشارة واللغة اخلاصة، هو عامل ومهي، لكن 

فيه الكثري من حماكاة الواقع.
اللعب والنمو: يرى )بياجيه( أن الطفل 
من  ينتقل  النفسي  منوه  مراحل  مجيع  يف 
املشخص إىل اجملرد، وأن تطور لعبه مرتبط 

خاضعاً  ويبقى  العضوية،  منو  بتطور 
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هلذا النمو، فالطفل حيبو ثم يتعلم املشي قبل 
أن يركض، ويناغي قبل أن يتعلم الكالم، فلعبه 
اإلنسان.  حياة  الوظائف يف  بتسلسل  مرتبط 
يف حني يذهب )داروين( إىل أن الطفولة متثل 
احلياة البدائية لدى اإلنسان، فلعبه مير أوالً 
وعجزه  وقلقه  خوفه  عن  التنفيس  مبرحلة 
الكائنات  على  مكبوتاته  فيسقط  الفردي، 
االجتماعي،  اللعب  إىل  يتحول  ثم  وحياورها، 
الواقع  فيه  ميتزج  عاملاً  رفاقه  مع  فيخلق 
االجتماعية  احلياة  صور  ويتعرف  باخليال، 
من خالل اللعب يف خمتلف مظاهرها املادية 
يصورها  كما  وجتلياهتا  والعاطفية  والثقافية 
بلغ اخلامسة عشرة  فإذا  له خياله فيقلدها، 
له  وتضمن  ذاته  تؤكد  اليت  األلعاب  تستهويه 
بروزاً اجتماعياً، كالتربيز يف هواية معينة من 
واملطالعة  والسباحة  اجلري  مسابقات  خالل 
التميز  إىل  ميله  جيرفه  وقد  والتمثيل، 
لالخنراط يف عصابات املراهقني، وبذلك يعرب 

عن توكيده لذاته بقيم سلبية.
مثة  وألعابه:  الطفل  لعب  تصنيف 
على  القائمون  اقرتحها  كثرية  تطمينات 
شؤون تربية الطفل واملعاجلون النفسيون من 
ثم  اللعب،  منطلقات خمتلفة من حيث هدف 
الهدف  الذي  الرتوحيي  اللعب  بني  التمييز 
خيدم  الذي  الوظيفي  واللعب  املتعة،  إال  له 
وجود  ال  أنه  احلال  وواقع  نفعية،  أغراضاً 
هلدف تروحيي خاٍل من النفع، فألعاب التسلية 
اجملردة من اهلدف هلا هدف خفي هو خفض 
حيث  ومن  نشاطها.  العضوية  ملعاودة  التوتر 
لعب  يصنّف  النمو،  مبراحل  اللعب  عالقة 
الطفل وألعابه املالئمة لكل مرحلة، فللمرحلة 
ختدم  واأللعاب  اللعب  من  أمناط  احلسية 
منوها  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  العضوية 
املكان  النمو، ومن حيث  وتساير مستوى هذا 
واأللعاب حبسب  اللعب  ينوع  باللعب.  وصلته 

يقلد  بيئة  كل  ويف  بالطفل،  احمليطة  البيئة 
من خالل  ويتدرب  أعماهلم  الكبار يف  الطفل 
اللعب، فمن البديهي أن تتفاوت ألعاب األطفال 
إىل  بيئة  الطفل من  وتتفاوت خربات  ولعبهم. 
من  لعبهم  يستمدون  املدن  فأطفال  أخرى، 
التجارية  ونشاطاهتا  الصناعية  املدن  حركة 
يف البيع والشراء واملهن، وأطفال الريف يتميز 
من  ومثة  والنبات.  احليوان  مبعايشة  لعبهم 
دور  من حيث  وألعاهبم  األطفال  لعب  يصنف 
الطفل الالعب وأدوات لعبه وطرق هذا اللعب، 
من خالل عملييت التلقي واإلرسال اللتني يقوم 
عليهما التواصل البشري، فالطفل الذي يلعب 
قد يكون يف دور املتلقي، كأن يشاهد ويراقب 
يقرأ قصة  أو  تلعب  أو  تعمل  عمل جمموعات 
أو  تلفزيونياً  مسلسالً  يُشاهد  أو  يسمعها  أو 
مسرحاً للدمى، وهو يكون يف دور املرسل حني 
ميثل مشهداً أو يبدع حكاية أو خيرتع لعبة أو 
يسهم يف نشاط هادف، ومن اجلدير باالنتباه 
له  ومتهد  اإلرسال  تسبق  عملية  التلقي  أن 
الطريق  ليتعرف الطفل املفاهيم واملبادئ اليت 
ليغدو عضواً  نفسه  ويعد  اللعبة.  عليها  تقوم 
القصة  يتلقى  الذي  فالطفل  اللعب.  يف  فعاالً 
مكتوبة هو أقل فرحًة من فرحه لدى مساعها 
خمرجة  أو  اجلدّة.  أو  اجلد  بلسان  حمكية 
السينما  أو  التلفاز  يف  واملشاهد  بالصورة 
،فالطفل ال يستقبل ويتلقى ما تقدمه اجلدة 
الكالم  طاقة  يتابع  بل  فحسب،  وقائع  من 
وأسلوبه لدى الراوي وحركات جده وهو يروي، 
يلتقط  القصة  سرد  إعادة  منه  يطلب  وحني 

ويقلد كثرياً من حركات الراوي.
كاتب  على  الفنان  الراوي  يعتمد  وكما 
يعتمد  للطفل،  سردها  يسرتجع  وهو  القصة 
الطفل باملقابل على مهارة الراوي يف نقل ماقرأ 
الكاتب  على  التلقي  جناح  ويعتمد  وحياكيها 
عامل  من  يقرتب  الذي  املوهوب  القصصي 
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الطفل التخييلي مثلما يعتمد جناح الراوي على 
حني  الطفل  أن  بياجيه(  ويالحظ)  موهبته. 
يتحول إىل راٍو للحكاية يسقط يف اسرتجاعها 
اليت  واملواقف  الوقائع  من  كثرياً  الشعورياً 
الطفولية.  وتصوراته  التخييلي  عامله  التوافق 
الذي  والنص  يتلقاه  الذي  النص  فالفارق بني 
يف  النص  كاتب  جناح  هدف  حيدد  يرويه 
هنا  ومن  السحري،  الطفولة  عامل  مالمسة 
يف  املوهوبني  وندرة  الكتابة  صعوبة  تتجلى 
هذا اجملال. ومن الباحثني من يصنف اللعب 
فثمة  مصادرها،  حبسب  الرتبوية  واأللعاب 
تربوية موجهة، صممها  وألعاب  تربوي   لعب 
تطور  مع  تصميمها  وتطوّر  الرتبية  يف  خرباء 
وألعاب شعبية  والتقنية، ولعب موجه  الثقافة 
وهي  شعبيون  مصممون  ابتدعها  موروثة 
يستهدف  بعضها  جيل،  إىل  جيل  من  تنتقل 
وبعضها  اجلسدية،  العضوية  وتنمية  احلركة 
الفكر،  وتعزيز  املشاعر  صقل  يستهدف 
وخداع  السحرية  احليل  على  يقوم  وبعضها 
الطفل  وبيئة  البهلوانية.  كاأللعاب  احلواس، 
الذي  الشعيب  اللعيب  باملوروث  غنية  العربي 
ومثة  والرقص،  والغناء  احلركة  بيين  جيمع 
األلعاب  يف  وإسالمية  عربية  تراثية  مؤلفات 
يف  الذكاء  وحتكيم  احلواس  وخدع  السحرية 
كشف هذه احليل. ومن الالفت للنظر تارخيياً 
أن البيئة قبل التطور التقين والصناعي كانت 
الطفل  كان  ولذلك  اللعب،  مواد  يف  فقرية 
عن  والتعبري  بالتمثيل  فقرها  على  حيتال 
سوى  تكن  فلم  واإلشارات،  باحلركات  الواقع 
وامتطائها  الطفل  لتخييل  وسيلة  العصا  
الثقافة  اعتبارها شيئاً، ومع تقدم  أو  حصاناً 
والتقنية واغتناء بيئة الطفل باأللعاب املصنعة 
العصرية،  باأللعاب  يستعني  أن  للطفل  أتيح 
اآلن  وهو  لتخييله،  مصدراً  العصا  تعد  فلم 
بعرباته  متحرك  لقطار  مصغرة  لعبة  يشرتي 

يسري فوق سكة دائرية ويطلق صفارات اإلنذار 
الطفل  قدرة  حوّل  ما  األضواء،  منه  وتنبعث 
األشياء  متثيل  من  أوسع  آفاق  إىل  التخييلية 
باحلركات واإلشارات. وقد اتسعت آفاق لعبه 
وطاقاته التخييلية على حساب ألعاب احلركة 
أكثر  قلقاً  يبدو   اآلن  فهو  واإلبداع،  والتمثيل 
منه مبدعاً، وترتب على ذلك نتائج سلبية منها 
اإلخالل بالتوازن بني زمن اللعب وزمن العمل، 
والتفريط يف التخييل على حساب الواقع، ومع 
أن ألعاب الكومبيوتر )األتاري( تشرك الطفل 
اللعب وتشده بسبب منحه مكافأة  يف عملية 
النجاح يف ختطي العقبات والصعاب، إال أهنا 
ترهق أعصابه وتلهيه عن االهتمام بواجباته، 
إذا تركت له حرية التصرف يف الوقت، وكثريةٌ 
هي األلعاب اليت مل تدرس تربوياً. ويضاف إىل 
ذلك اخنراط الطفل يف النزعة االستهالكية، 
فهو يستجيب لشراء أي لعبة تطرح يف األسواق 
كان  مهما  أفضل،  بتقنيات  تعديلها  مت  إذا 
إن بعض  بل  مثنها، ما يرهق موازنة األسرة. 
للوصول  املبذول  اجلهد  األلعاب خيتزل  هذه 
إىل اهلدف، فبدل تلوين املشاهد وتذوق متعة 
األلعاب  هذه  بعض  تقدم  املبذول،  اجلهد 
الطفل  فتفنت  إصبع،  بلمسة  ملونة  األشياء 
الروح  إن  اإلبداعي.  دوره  وختتصر  بآليتها 
متاثل  الرتبوية  األلعاب  تصنيع  وراء  التجارية 
صرعات التطور املستمر على جهاز ) املوبايل( 
اليت تدخل عليه هبدف  النوعية  والتحسينات 
استنزاف املوارد، وهبذا تغدو الوسيلة الرتبوية 
ترفاً بعد أن كانت أداة للتعليم. وتزداد املشكلة 
تعقيداً ألن الطفل يفضل اختيار لعبه بنفسه 
اختيار  على  قسره  األهل يف  توسط  ويرفض 

ألعاب تربوية هي أكثر جناعة وفائدة له.
ألعاب األطفال ذوي احلاجات اخلاصة 

ولعبهم:  
هذه  احلديثة  الرتبية  أولت  لقد 
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الربامج  هلم  وصممت  خاصة،  عناية  الفئات 
حتسني  تستهدف  اليت  التعليمية  واملواد 
املواد  أو اجلسدي. من هذه  النفسي  وضعهم 
وحتدي  بالذات  ثقتهم  اسرتداد  مايستهدف 
نشاط  خالل  من  إعاقتهم  وآثار  عجزهم 
نشاطات  املعوق  ميارس  كأن  وحمول،  هادف 
لعبية تعوض عن آثار إعاقته، وتعده للمشاركة 
يف هوايات ال تتصل بإعاقته يربز فيها، مثال 
ذلك الكفيف الذي يربز يف املوسيقا أو الغناء أو 
اإلبداع األدبي مثل )طه حسني(، ويقام هلؤالء 
آثار  اليوم مهرجانات تنظم نشاطهم وحتسن 
إثارة  وتعزز  عليها،  تُيسّرالتغلب  و  اإلعاقة، 
الطفل واهتمامه مبا حوله من كائنات ليعرفها 
ويصنفها، وحتسّن فرص النطق لدى األطفال 
تربوي  هبدف  مدروس  تعليمي  برنامج  وفق 
احلاجات  ذوي  دمج  إىل  يرمي  نبيل  وإنساني 
اخلاصة باجملتمع، وكسر العزلة اليت يعانوهنا 

بسبب عجزهم أو نظرة الناس إليهم.
مسؤوليات األهل واملربني وواجباهتم:

يعزز  حر  إنساني  نشاط  اللعب  ألن  نظراً 
على  جيب  ويدعمها،  الرتبوية  الواجبات 
األطفال  تربية  شؤون  على  والقائمني  األهل 

وإعدادهم للحياة:
اللعيب،  الطفل  عامل  يف  يتدخلوا  أال   -
يكتفوا  أن  بل  طاقاته،  كبت  على  وأاليقسروه 
بتوجيه الطفل بصورة غري مباشرة إىل اللعب 

واأللعاب األكثر فائدة إلعداده للحياة.
العمرية  ألعاب الطفل املرحلة  - أن تالئم 

اليت مير هبا.
- أن يكون أللعاب الطفل يف البيت زاوية 
آمنة ميارس اللعب فيها وحيتفظ فيها بألعابه.

- أن يدربوا األطفال على مجع لعبهم بعد 
كل نشاط، فال يبعثروهنا متكلني على سواهم 

من الكبار.
قد  اليت  لألخطار  األولياء  ينتبه  أن   -

يتعرض هلا الطفل يف استخدام مواد اللعب ، 
كاملقصات واألدوات اجلارحة، وأن تكون مآخذ 
الكهربائية يف املنزل بعيدة عن متناول  التيار 

الصغار.
- تنظيف لعب األطفال ومسحها وتعقيمها 

بعد كل لعب والسيما بعد الرحالت.
بأيديهم  احلفر  من  األطفال  حتذير   -
غري  بالستيكية  أدوات  استخدام  على  وحثهم 

جارحة.
- إبعاد صيدلية البيت واملواد السامة عن 

متناول الطفل.
-  استشارة املختصني الرتبويني حني شراء 

األلعاب لألطفال.
من  حيزاً  الدراسة  مناهج  تتضمن  أن   -
باأللعاب  واالحتفاظ  اللعب  ملمارسة  الزمن، 
األجيال  منها  لتستفيد  مالئمة  أماكن  يف 
واملكعبات  واجملسمات  كالبطاقات  الالحقة، 

ويتم إحصاؤها ومجعها بعد كل نشاط.
لعبة والسيما يف  توجيه األطفال قبل كل 
امللوثة يف   أصابعهم  وضع  عدم  إىل  الرحالت 

أفواههم جتنباً للتلوث.
أفضل  تربوي الختيار  االستعانة خببري   -
ألعاب الكمبيوتر )األتاري( وأقرهبا إىل الرتبية 
تكرس  اليت  األلعاب  واستبعاد  اإلجيابية، 
اليت  واألسلحة،  والصراع  العنف  استخدام 
أو  كالعدوان  الطفل  لدى  السلبية  القيم  تعزز 
تكريس القتل حتت ستار متعة الطفل الالعب 
حني ينتصر على العقبات من منطلق عدواني 

بدل انتصار اخلري على الشر.
- احرتام استقاللية الطفل الذي مييل إىل 

كتمان نشاطه اللعيب.
للحد  األسرة  مبوارد  الطفل  تبصري   -
أو  األلعاب  شراء  يف  االستهالكية  نزعته  من 

تبديلها.
خمتلف  حلضور  الطفل  اصطحاب   -
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واألعراس،  كاألعياد  االجتماعية  املناسبات 
السلوك  ألوان  خمتلف  خالهلا  من  ليتعلم 

االجتماعية.
- حثهم على مساع القصص واملسرحيات 
املختارة تربوياً بلغة فصيحة وتشجيعهم على 

رواية، مامسعوا أو شاهدوا.
والعنف  القسر  وجتنب  الطفل  حماورة   -
آثار  مواجهة  يف  الضرب  أو  والقسوة  والزجر 
اللعب، والسيما اللغة املكتسبة من خالل اللعب 
فاألطفال  السلوك،  وأمناط  هتذيبها،  ومدى 
الفردية  ورغباهتم  إرادهتم  فرض  إىل  مييلون 
بالعراك والعنف مع األطفال الذين يشاركوهنم 
إىل  اللعب  يف  انسياقهم  يدفعهم  وقد  اللعب، 
خصومات، لكن سرعان ماينسون اخلصومات 

فهم اليتخذون مواقف عدوانية مستمرة.
اللعب واأللعاب يف الراث العربي 

اإلسالمي: 
الرتاث  يف  مرموقة  مكانة  الطفل  حيتل 
احلياة  زينة  فالبنون   ( اإلسالمي  العربي 
األرض(  على  متشي  أكبادنا   ( هم  و  الدنيا( 
وفقدهم من أكرب الفجائع كما يصورها الرتاث 
أن  على  تدل  أحاديث  ومثة  والديين،  األدبي 
ينظم  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول 
لألطفال ألعاباً ومسابقات يتعلمون من خالهلا 

توكيد الذات والتربيز يف احلياة.
التجمعات  يف  األطفال  لعب  وكان 

من  أمناطه  يستمد  وألعاهبم  الصحراوية 
األطفال  فيه  ويعرب  البدوية،  والبيئة  الوسط 
ركوب  على  والتدريب  الفروسية  قيم  عن 
الصحراء.  قيم  عن  والتعبري  اإلبل  أو  اخليل 
األطفال  تعليم  الكريم  الرسول  شجع  وقد 
اإلنسانية  املهمة  هبذه  القيام  األسرى  وكلّف 
يف  تعليمهم  دائرة  واتسعت  مقابل حتريرهم، 
والكتاتيب، وحث على مسايرة عامل  املدارس 
الطفل وخصائص مرحلة الطفولة واحرتامها. 
ابن  لدى  جنده  اللعب  بأمهية  اعرتاف  ومثة 
العربية  الثقافة  أن  غري  مقدمته،  يف  خلدون 
بإعداد  تفتقر إىل االهتمام  واإلسالمية ظلت 
الرتبوية  واأللعاب  املصنعة  والوسائل  املواد 
الطفل  وظل  للطفل،  املتخصصة  والكتابة 
العربي يعتمد يف لعبه على املوروثات الشعبية 
من قصص وأساطري وحكايات شعبية وألعاب 
جيل،  إىل  جيل  من  األطفال  يتداوهلا  موروثة 
وقد عزز هذا االفتقار أيضاً  النظرة الرمسية 
املوروث  استبعدت  اليت  والثقافة  األدب  إىل 
أكثره  فضاع  به،  تعرتف  ومل  الشعيب  الثقايف 
أو حمته املستوردات الثقافية، غري أن احتفاء 
احلضارة والثقافة اإلسالمية بالفنون من غناء 
لألطفال  ر  وفَّ وتلوين  وزخرفة  وخط  ورسم  
يف  عليها  يعتمدون  خصبة  فنية  مادة  العرب 
واحلضارية  اإلنسانية  هويتهم  حتمل  لعبهم، 

ومساهتا املميزة.

املصادر:
- مقدمة ابن خلدون، ص: 549-547.

- اإلسالم أقر اللعب يف تربية الطفل، عبد الرحيم صاحل العبد اهلل.
- شيء من حياتنا، د. ملكة أبيض، جملة املعرفة، العدد 518.

- قصة الطفل وفلسفة اللعبة، ياسني النصري،جملة الرائد، شباط ، 1424ص: 69.
- األلعاب السحرية عند العرب، د. عمر عبد العزيز ميز، جملة الرائد، آب 2012.

البعث األسبوعي،  أمل األمحد، ملحق  د.  الطفل،  ودوره يف تشكيل شخصية  اللعب   -
العدد 8641.
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إرشاد األطفال باللعب
عفاف لطف اهلل *

* حماضِرة يف كلية الرتبية جبامعة دمشق، باحثة تربوية.

الرتبية  قامو�س  تعريف  منها  نذكر  عديدة  تعريفات  اللعب  ُعّرف 
ملوؤلفه غود، اإذ عّرف اللعب باأنه ن�ساط موّجه اأو غري موجه يقوم به 
يف  لي�سهم  عادة  الكبار  وي�ستغله  والت�سلية،  املتعة  اأجل  من  الأطفال 
واجل�سمية  العقلية  املختلفة  باأبعادها  و�سخ�سياتهم  �سلوكهم  تنمية 

والوجدانية.
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شابلن  يعرّف  النفس  علم  قاموس  ويف 
أو  أفراداً  الناس  ميارسه  نشاط  بأنه  اللعب 
مجاعات بقصد االستمتاع دون أي دافع آخر.

متثُّل  عملية  بأنه  اللعب  بياجيه  ويعرف 
لتالئم  الواردة  املعلومات  حتويل  على  تعمل 
حاجات الفرد، فاللعب والتقليد واحملاكاة جزء 

اليتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاء.
أنفاس  بأنه  اللعب  تايلور  كاترين  وتعرف 
احلياة بالنسبة إىل الطفل، إنه حياته، وليس 
جمرد طريقة لتمضية الوقت وإشغال الذات، 
وتعبري  واستكشاف  تربية  هو  للطفل  فاللعب 

ذاتي وترويح، وهو عمل للكبار )1(
للعب،  متعددة  أخرى  تعريفات  وهناك 
يتبني منها أن اللعب يشكل جزءاً ضرورياً من 
حياة األطفال ألنه يساعدهم على التكيف مع 
العامل احمليط هبم، فمن خالل اللعب يكتشف 
واهتماماته،  وقدراته  وضعفه  قوته  الطفل 
اجتماعياً  التطور  من  الطفل  اللعب  وميكن 

وعاطفياً وجسدياً وفكرياً.
ويطور لعب األطفال مع األطفال اآلخرين، 
أو مع الكبار، مهاراهتم االجتماعية وعالقاهتم 
سلوكه  يؤثر  كيف  الطفل  يتعلم  إذ  باآلخرين، 
يف اآلخرين، وما هي أنواع السلوك املقبولة يف 

اجملتمع الذي يعيش فيه.
يدرك  خالله  فمن  تربوي،  أمر  واللعب 
باإلدراك  يتمتعوا  أن  على  قدرهتم  األطفال 
يدرك  اللعب  خالل  ومن  للمشاعر،  الواعي 
ويعطي  اآلخرين،  جتاه  مشاعرهم  األطفال 
الطفل  فيدرك  باحلميمية،  شعوراً  اللعب 
القتال  لعبة  يلعب  وعندما  األم،  معنى  حسياً 
مثالً يعرف شعور املقاتل دون أن يدخل قتاالً 

حقيقياً.
الذهين  التطور  ينمو  اللعب  خالل  ومن 
على  القدرة  لديه  فتتكون  ملموس،  على حنو 

1- املرجع ذاته ص13-11.

واختباره،  به وحتليله  العامل احمليط  اكتشاف 
اليت  واملعرفة  املهارات  حتسني  ويستطيع 
ميتلكها فعالً وتعميقها، وميكنه من أن يكتسب 
وعالقاهتا  وأمهيتها  لألشياء  صحيحة  رؤية 
بعضها بالبعض اآلخر، ليصبح قادراً على فهم 

التجربة أو اخلربة اليت يعيشها.
التطور اجلسدي، فالطفل  اللعب  وحيسّن 
يقفز أو يتسلق أو يرمي أو يلتقط وهذا يقوي 
عضالته كلها، ويقوي إحساسه بالتوازن، وإذا 
والتلوين  والرسم  اجملسمات  ببناء  له  مسح 
عضالته  فإن  والطني،  الرمل  واستعمال 
الصغرية ستتقوى ويقوى كذلك التنسيق فيما 
والكتابة،  القراءة  لتعلّم  ضروري  وهذا  بينها، 
وبذلك يسهم يف بناء قدرة األطفال على التعلم 
املعرفة  اكتساب  وإن  بعد،  فيما  املدرسة  يف 
إنه  النسخ،  جمرد  من  بكثري  أكثر  هلو  والفهم 
األطفال  فكل   ، احلقيقيان  والتأمل  الفهم 
يفهموا  وان  اآلخرون،  يفهمهم  أن  إىل  حباجة 

هم عاملهم )2(.

دور اللعب الربوي:
بناء  يف  هاماً  تربوياً  دوراً  اللعب  يؤدي 
شخصية الطفل من النواحي اجلسدية والعقلية 

واالجتماعية واالنفعالية والوجدانية...
نشاط  اللعب  الناحية اجلسدية:   1- من 
ينمّي  ألنه  الطفل،  حياة  يف  ضروري  حركي 
الطاقة  ويصرف  اجلسد  ويقوي  العضالت 
الزائدة، وحيفز على العمل والنشاط وحيسن 
لياقة البدن وسالمة احلواس واألجهزة، وينمّي 
حركات  يف  والتنسيق  الضبط  على  القدرة 
املهارات  اكتساب  على  ويُساعد  اجلسم، 
على  احلواس  وتدريب  املرونة،  وعلى  اليدوية 

قيامها بأدوارها على النحو األمثل.

2-  أيدهنامر، كارين- كريستينا فاهلند: 
التطور بدون لعب، ص6.
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اللعب وسيلة  يعد  العقلية:  الناحية  2-من 
للتعلم واالكتشاف وسرب األشياء والتعرف على 
العالقات بني األشياء والظواهر، وهو وسيلة 
املعلومات  على  واحلصول  العملية  للمالحظة 
الذكاء  ينمّي  واللعب  اجلديدة،  واملعارف 
بياجيه  أكد  وقد  االكتشاف،  على  والقدرة 
الفرصة  له  يتيح  ألنه  للطفل  اللعب  ضرورة 
لكي يتعلم الشيء الكثري من خالل أدوات اللعب 

وأشكاله.
3- من الناحية النفسية: إن اللعب يساعد  
عليها  يركز  وأن  ذاته  يعرف  أن  على  الطفل 
التوتر  لتخفيف  وسيلة  فاللعب  ويرضيها،  
والصراع يف نفس الطفل، وقد أكد فرويل أن 
اللعب جيعل الطفل يتفتح فرحاً، و ينفتح للفرح 
كما تتفتح الزهرة من برعمها، فضالً عن أن 

اللعب له دور يف إرشاد األطفال وتوجيههم.
اللعب  يعد  االجتماعية:  الناحية  من   -4
االجتماعي  السلوك  أمناط  لتعلّم  وسيلة 
عالقات  بناء  على  يساعد  وهو  املقبول، 
اجتماعية جيدة مع اآلخرين، و حيدد كيفية 
اجلماعة  مع  العمل  وآداب  معهم،  التعامل 
واحرتامها، ويساعد اللعب الطفل على التكيف 
اآلخرين  مع  بالتفاعل  االجتماعية  البيئة  مع 
والتعاون معهم، وحتقيق الثقة بالنفس والتحرر 
من اخلجل، كما يسهم اللعب يف هتيئة الطفل 

ألدوار اجتماعية قادمة.
5- من الناحية اخُللقية:  إن اللعب يُكسب 
ويعوّده  اجليدة  اخللقية  املفاهيم  الطفل 
الصدق  أبرزها:  ولعل  احلميدة،  الصفات 
وضبط النفس واحملبة والتفاعل مع اآلخرين 
والصرب والعمل للجماعة واجلد والنشاط وحل 

املشكالت واملثابرة..
اللعب:   طريق  عن  األطفال  إرشاد   -6
مسرية  خالل  يعاني  الطفل  أن  يف  الشكّ 
واضطرابات  انفعالية  مشكالت  حياته  

متنوعة، والشك يف أن هذه املشكالت البد من 
أمراض  إىل  وحتوهلا  تفاقمها  قبل  معاجلتها 
نفسية، واللعب وسيلة مهمة يف إرشاد األطفال 
ويف تشخيص مشكالهتم وعالجها، ألن اللعب 
أساسية  الطفل، وهو حاجة  مهنة  يكون  يكاد 

من حاجاته.

وهناك أساليب خمتلفة إلرشاد 
األطفال باللعب، أمهّها:

اللعب احلر: 
للطفل  احلرية  فيه  ترُتك  وهو غري حمدد 
وتركه  اللعب،  مسرح  وإعداد  اللعب  الختيار 
دون  يراها،  اليت  وبالطريقة  يشاء  مبا  يلعب 
أو عقاب،  رقابة  أو  استنكار  أو  لوم  أو  هتديد 
وقد يشارك املرشد يف اللعب، وقد ال يشارك، 
وذلك حسب رغبة الطفل، وقد يتخذ املرشد 
مبالحظة  األمر  أول  فيكتفي  متدرجاً  موقفاً 
معه  يشرتك  ثم  وحده،  يلعب  وهو  الطفل 
ليقدم مساعدات له، وهبذه الوسيلة  تدرجيياً 
بعض  الكشف عن  املربي  أو  املرشد  يستطيع 

املشكالت االنفعالية اليت يعانيها الطفل )3(.
اللعب احملدد) املوجَّه(:  

وهو لعب موجه وخمطط له، وفيه حيدد 
املرشد مسرح اللعب، وخيتار اللعب واألدوات 
وحبيث  وخربته،  الطفل  وعمر  يتناسب  مبا 
واقعياً  نشاطاً  تستثري  حتى  له  مألوفة  تكون 
أو أقرب إىل الواقع، ويصمم اللعب مبا يناسب 
طفل  مشكلة  حالة  يف  فمثالً  الطفل،  مشكلة 
تعد  أن  ميكن  أسرية،  مشكلة  يعاني  ريفي 
الدمى اليت متثل أفراد هذه األسرة واألدوات 
اليت تستخدم يف املنزل الريفي والبيئة الريفية 
من حيوانات أو شخصيات... ثم يرتك الطفل 
وبذلك  والرضا،  العطف  يسوده  يلعب يف جو 

3- زهران، حامد عبد السالم: التوجيه واإلرشاد 
النفسي ص 352-351.
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كما  مشاعره،  ويدرك  نفسه  الطفل  يدرك 
حول  بنفسه  قراراته  ويتخذ  اآلخرين  يدرك 

ذلك.
اإلرشاد السلوكي باللعب:  

وهناك بعض احلاالت اليت يستخدم فيها 
يف  فمثالً  السلوكي،  اإلرشاد  بطريقة  اللعب 
ميكن  معينة  حيوانات  من  اخلوف  حاالت 
اللعب  على  بتعويده  تدرجيياً  الطفل  حتصني 
سارة  آمنة  مواقف  يف  احليوانات  هذه  بدمى 
تذهب  ألفة  تتكون  حتى  ومتكررة،  متدرجة 
أن  وميكن  مبدئياً،  واخلوف  باحلساسية 
احليوان  حديقة  أو  للريف  زيارات  ذلك  يلي 

ملشاهدة هذه احليوانات دون خوف.
دور املربني يف لعب األطفال:   

بداية، البد أن تعي املربية أو املربي الدور 
إدراك حقيقة هامة  للعب، والبد من  الرتبوي 
وهي حاجة الطفل األساسية للعب، وضرورته 
العقلي  تكوينه  وسالمة  وتعلمه  الطفل  لنماء 
واجلسدي واالنفعايل واالجتماعي واألخالقي 
الضرورية  األلعاب  توفري  ... وبذلك البد من 
وتوفري الوقت الكايف ملمارسة األطفال اللعب، 
مراعاة  من  البد  أهدافه  اللعب  حيقق  ولكي 

املسائل اآلتية )4(:
الطفل،  اهتمامات  مراعاة  جيب   -
يريدها  اليت  احلركات  أداء  على  وتشجيعه 
واليت تكون نابعة من ميوله، وعدم تقييده بنوع 

معني من احلركات أو األلعاب.
- مساعدة الطفل وتوجيهه على حنو منظم 
لتنمية قواه وحواسه وتدريبه على الوضعيات 

الصحية يف الوقوف واجللوس واملشي...
نشاط من  كل  اللعب يف  إدخال عنصر   -

نشاطات الروضة وفعالياهتا.
األلعاب  إىل  األطفال  ميول  توجيه   -
اجلماعية والعمل على إجياد الفرق ومجعيات 

4 - سنقر، صاحلة: مرجع سابق ص190، 193.

النشاط ، وتكوين اجتاهات سليمة حنوها.
الطفل وعالج  توتر  تفريغ  على  العمل    -
واالنطواء  كاخلجل  النفسية  مشكالته 

والعدوان، عن طريق اللعب.
- عدم اعتبار اللعب والكسل متالزمني، بل 

فسح اجملال دوماً للنشاط واللعب.
من  معني  نوع  على  الطفل  إجبار  عدم   -

اللعب فردياً أو مجاعياً..
- تنظيم اللعب وتوجيه األطفال إىل أصول 
كل لعبة وقواعدها، وتوفري اإلمكانات الالزمة 

هلذه األلعاب من دمى أو كرات أو مالعب..
بل  األطفال،  على  األلعاب  إغداق  عدم   -

ترشيد استخدامها لتحقيق الفائدة منها.
اللعب  عن  للتوقف  داع  مثة  كان  إذا   -
أن  الضروري  فمن  النوم،  أو  الطعام  كموعد 

ينبه الطفل قبل املوعد بقليل بلطف وحمبة.
وهذه  األطفال،  ألعاب  اختيار  ضرورة   -
أو  املربي  وعلى  جداً،  حساسة  تربوية  مهمة 
املربية اختيار األلعاب املناسبة وفق الشروط 
النفسية والرتبوية وميكن إجياز ذلك مبا يأتي:

- أن تكون اللعبة ذات ألوان زاهية ومجيلة، 
غسلها  وميكن  خفيف  وزن  وذات 
ابتالعها،  الميكن  وبأحجام  وتنظيفها، 
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وأال تكون حادة األطراف، وغري مطلية مبادة 
سامة، رخيصة الثمن..

- مراعاة تفاوت األشكال واألنواع.
وأن  وقدراته،  الطفل  عمر  تناسب  أن   -

تناسب طباع الطفل وميوله.
- أن تكون مسلية وشائقة.

- أن تثري دافعية الطفل لتقليد الكبار.
- أن تتطلب من الطفل القيام بعمل عقلي 

أو جهد.

 مقرحات عامة لتنفيذ نشاط اللعب 
يف روضة األطفال:

- اعتبار اللعب نشاطاً أساسياً من أنشطة 
الربنامج  يف  كافياً  حيزاً  وإعطاؤه  الروضة، 

األسبوعي للروضة.
- إدخال اللعب يف سائر األنشطة واخلربات 
االجتماعي،  العلمي،  النشاط  الروضة:  يف 

الرياضي، اللغوي.
- اعتبار اللعب عنصراً أساسياً يف تقويم 

الطفل، وتثبيت ذلك يف بطاقته.
- الرتكيز على أهداف اللعب الرتبوية: من 

تعليم وتوجيه وتدريب.
- حماورة األطفال يف أثناء اللعب  والرتكيز 

على تعزيز روح اجلماعة والتعاون.
- تنويع األلعاب باستمرار.

- مرافقة اللعب باملوسيقا املالئمة لتنمية 
احلس اجلمايل.

-  التفكري دوماً باهلدف الرتبوي من اللعبة 
على  يتحقق  لكي  باحلسبان  ووضعه  املختارة 

النحو األمثل.

مناذج مقرحة من األلعاب:
- لعبة الغّطاس احملظوظ أو بركة الصيد: 
يف  الصور  أو  اهلدايا  من  جمموعة  توضع 
أو  إحداها  باختيار  الطفل  ويقوم  كبرية  سلة 
وضع  بعد  الصيد،  صنارة  بوساطة  بصيدها 

قطع املغناطيس يف الصنارة واهلدية.
- لعبة القط والفأر: يطلب من األطفال أن 
ميسك كل منهم بيد من يليه، ليشكلوا حلقة، 
فأراً،  ويسمى  احللقة  داخل  أحدهم  ويقف 
ويقف آخر خارج احللقة ويسمى قطاً حياول 
يكون  أن  الفأر، وميكن  احللقة لصيد  اخرتاق 

هناك أكثر من قط وأكثر من فأر.
أحد  عينا  تعصب  العينني:  عصب   -
بأحد  اإلمساك  مبحاولة  ويقوم  األطفال، 
ويف  حوله،  بالرقص  يقومون  الذين  الالعبني 
حال جناحه يتعني عليه التعرف على الالعب 

الذي أمسك به أو يعاود مبحاوالت أخرى.
طفل  كل  على  يوزع  القبعات:  معرض   -
ومقص،  الدبابيس  من  وعدد  أكثر  أو  جريدة 
يلبسوهنا،  قبعات  صنع  األطفال  إىل  ويطلب 

وتقدم جائزة ألفضل قبعة.
- لعبة احلِرف: يقسم األطفال إىل أزواج 
ورقية  قصاصة  سحب  زوج  كل  إىل  ويطلب 
يف  وموضوعة  خصيصاً  معدة  جمموعة  من 
قبعة ، صندوق ويكتب على كل قصاصة اسم 
جنار،  طبيب،   ( األعمال:  أو  احلرف،  إحدى 
زوج  كل  يقوم  شرطي...(  معلم،  بنّاء،  عامل، 
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أمام  نصيبه  من  اليت  املهنة  حركات  بتمثيل 
بقية األطفال، ويطلب إليهم التعرف على هذه 

املهنة.
- التماثيل املوسيقية: يطلب من األطفال 
الرقص أو احلجل على وقع املوسيقا ويؤدون 
يتوقفوا  أن  وعليهم  مايشاؤون،  احلركات  من 
مع  املوسيقا  توقف  عندما  احلركة  عن 
احملافظة على املوضع الذي كانوا عليه حلظة 
من  كل  اللعبة  من  وخيرج  املوسيقا،  توقف 
يتحرك قبل استئناف بث املوسيقا، ويفوز من 

يبقى حتى النهاية.
األطفال  يقف  املوسيقية:  األرقام  لعبة   -
باملشي حمافظني  ويأخذون  حلقة  على شكل 
على شكل احللقة طوال فرتة عزف املوسيقا، 
أو  أربعة(  املربية)  وتصيح  تتوقف  وعندما 
األطفال  على  فإن  العشرة،  حتى  )ستة( 
منها  كل  تضم  جمموعات  لتشكيل  اإلسراع 
املذكور،  الرقم  يطابق  األطفال  من  عدداً 
وخيرج من اللعبة كل طفل يبقى خارج نطاق 

اجملموعة، وتستمر 
سوى  األطفال  من  اليبقى  حتى  اللعبة   -

مخسة أو ستة يعلنون أهنم فائزون.
- لعبة البساط املسموم: ميدّ البساط على 
أرض الغرفة، ويأخذ األطفال باملشي واحدهم 
البساط،  حول  دائرة  مشّكلني  اآلخر  وراء 

ويقطع هذا البساط حميطها يف جزء ما منه، 
البساط  على  أن خيطو  طفل  كل  على  يتعني 
املوسيقا  توقفت  فإذا  يعرتض طريقه،  عندما 
وقدمه التزال عليه، فإن ذلك الالعب خيرج 
البساط  من  طفل  أقرب  أو خيرج  اللعبة  من 
إن مل يكن عليه أحد، ويفوز الطفل الذي يبقى 

إىل النهاية.
من  عدد  حيضر  املوسيقية:  الكراسي   -
بواحد،  الالعبني  عدد  عن  ينقص  الكراسي 
املوسيقا،  مع  الكراسي،  حول  األطفال  يدور 
أن  إليهم  يطلب  املوسيقا  توقف  وعندما 
جيلسوا، والذي الجيد كرسياً خيرج من اللعبة.

- لعبة أكرب عدد: يوزع على األطفال أوراق 
وأقالم ويطلب إليهم تدوين أمساء كل األشياء 
معني  حبرف  تبدأ  مثالً:  الغرفة  يف  املوجودة 

حتدده املربية.
- لعبة احلروف ) حديقة احلروف(.
- الكتاب اللعبة واللعبة هي الكتاب.

العقل  تدرب  وهي  املربجمة:  األلعاب   -
واحلواس وتقدم للطفل معلومات كثرية وهامة 

وحتقق املتعة والفائدة معاً.
- ألعاب احلاسب اآليل: وقد أصبحت ذات 
أمهية كبرية ألهنا تدرب الطفل على استخدام 
واالستفادة  معها  والتعامل  احلديثة  التقنيات 

من خدماهتا وتقدم املعلومات بأيسر السبل.

املراجع املعتمدة:
- أبو ميزر، مجيل: املرشد يف منهاج رياض األطفال، دار اجملد ، الطبعة األوىل، 1993.
- أيدهنامر، كارين وكريستينا فاهلند: التطور بدون لعب، ورشة املوارد العربية، 1995.

- بلقيس، أمحد، وتوفيق مرعي: سيكولوجية اللعب، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الطبعة 
الثالثة،1987.

- بريس، ماريا وهنفيف الندو: اللعب ومنو الطفل، مكتبة زهراء الشرق، 1997.
- زهران، حامد عبد السالم: التوجيه واإلرشاد النفسي، دار عالء، 1980.
- سنقر صاحلة: الرتبية قبل املدرسة االبتدائية، مطابع الوحدة ، 1987.

- ميللر، سوزان: سيكولوجية اللعب، ترمجة حسني عيسى- القاهرة، 1987.
- نيكولس، جويس: حفالت وألعاب األطفال، دار يعرب، 1984.
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- قراءة يف رواية »حمال« ليوسف زيدان ........................ د. عادل الفرجيات

- البكائيات يف شعر ممدوح فاخوري .................... عبد اللطيف األرناؤوط
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قراءة في رواية محال 
ليوسف زيدان -القاهرة 2012

د. عادل الفرجيات * 

* ناقد وباحث أدبي وأستاذ يف جامعة دمشق، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية .

ن�سر يو�سف زيدان  بدايًة روايته )ظل الأفعى(  القاهرة 2006، التي 
اأنها  وُقبلت  على   ، الأنثى وقد�سيتها  اأولية  يف  اأكادميي  وكاأنها بحث  بدت 
الأخريني  روايتيه  ن�سر  ثم   . املفاهيم  وات�ساع  الت�سامح   من  بكثري  رواية 
الهامتني: عزازيل، والنبطي ، موغاًل بهما يف تفا�سيل تاريخية تت�سل بعقائد 
 ، ظهوره  اإبان  وحتى  الإ�سالم  �سبقت  التي  القرون  يف  وم�سر  ال�سام  اأهل 
واأخرج للنا�س اأخريًا روايته  هذه » حمال «  تاركاً التاريخ املويل، منحدرًا 

اإىل التاريخ املاثل اأمامنا.
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أن  الرواية  هلذه  ميكن  ال  رأينا  ويف 
رواية  مثل  تارخيية  رواية  أهنا  على  تصنف 
»الزيين  أو  األرناؤوط،  ملعروف  قريش«  »سيد 
تقطف  فهي  مثالً،  الغيطاني  جلمال  بركات« 
تكاد  ال  وحاالت  ومواقف  أطرافاً  التاريخ  من 
متسها حتى تغادرها بعجل، إهنا متزج بوضوح 
ما بني الواقع واخليال ، أو احلقيقة واحللم ، 

مثلها مثل أية رواية تقليدية أخرى . 
قدم اخليال والواقع من خالل قصة شاب 
دليالً  يعمل  كان  العمر  عشريين  سوداني 
سياحيًا جنوبي مصر، وأتاح له عمله االلتقاء 
رحلة  يف  قدمت  نورا،  تدعى  مصرية  بفتاة 
سياحية هلا من اإلسكندرية مع جمموعة من 
أمولة  زميالهتا، كان منهن واحدة مميزة هي 
السوداني  الشابني  بني  وانعقدت  العسولة.. 
شكلت  جارف،  حب  أواصر  املصرية  ونورا 
للتشويق  سردية  جسوراً  وإحباطاته  متعه 
وحتفيز السرد وإدراج أمساء وحاالت ومواقف 
من تارخينا املعاصر، أملَّ هبا إملامًا، كما قدمنا 

من قبل .
وُقدِّر لذاك الشاب السوداني أن يرحتل من 
مصر إىل السودان بعد إلغاء إقامته يف األوىل، 
العربي، ومن بعده إىل  ينتقل إىل اخلليج  وأن 
أوزبكستان، وأخرياً إىل أفغانستان، ليعمل فيها 
املطاف سجيناً  به  وينتهي  تلفزيونياً،  مصوراً 

يف املعتقل.
والرواية تكاد تكون رواية أمكنة، وال غرو 
يف ذلك، فعنواهنا إن شدَّدنا الالم فيه، دلَّ على 

جمموعة من املدن واملناطق اجلغرافية. 
أمكنة  إىل  تشري  كلها  فصوهلا  وعناوين 
معلوف  أمني  برواية  يذكرنا  ومدن، على حنو 
» ليون اإلفريقي« املكونة من أربعة كتب نسب 
»كتاب  لدينا:  فكان  مدينة،  إىل  منها  كالً 
وكتاب  القاهرة  وكتاب  فاس  وكتاب  غرناطة 
فهي:   هذه،  روايتنا  عنوانات  أما  رومة«. 

. وكلها  واملنتزه  الغربي وكرموز  والرب  كالبشة 
ذلك  يلي   ، العربية  مصر  يف  أمكنة  أمساء 
يقعان  واألخريان  وقندهار.  وخبارى  اخلليج 
تلك  كل  ويف   . وأفغانستان  أوزبكستان  يف 
املسميات اجلغرافية كان لبطل الرواية حضور 
وأفعال وأقوال . األمر الذي يسم هذه الرواية 
انطباع  إىل  إضافة  والتنقل،  االرحتال  بسمة  

آثار املكان فيها جبدارة . 
  العنوان : 

ولو توقفنا قليالً عند عنواهنا،  لوجدناه، 
صرفيَّاً، غري معرّف وغري مضبوط بالشكل ، 
وتنكريه يوحي بأن الرواية ستتحدث عن حماّل 
نقرأ  وها حنن  قدمنا.  كما  فعلت  وقد  كثرية، 
يف الرواية مثالً هذه العبارة: » ما أنا إال روح 
حائرة تراوح بني احملال« - الرواية ص 150، 
وهذه العبارة : »أمست روحه حتوم بعيداً فوق 
حمال قاصية« الرواية ص 151، وهذه العبارة 
أيضاً :  » العامل صار حمالً لألحزان« الرواية 
ص 197. وعدم ضبط العنوان  بالشكل يتيح 
للقارئ أن يقرأه على وجوه . وكلها حيوز حداً 
من القبول . فإنْ قرئ العنوان بضم امليم دّل 
على عدم التمكن واستحالة التحقق . وقد ورد 
دوام احلال من احملال«.   « الرواية عبارة:  يف 
وإن قرئ العنوان بفتح امليم دون تشديد الالم، 
أشار إىل القوة واحلول .وإن قرئ بكسر امليم، 
يف  ورد  وقد   . واالنتقام  العقاب  على  دل 
الرواية استشهاد باآلية الكرمية القائلة » وهم 
املِحال« بكسر  جيادلون يف اهلل ، وهو شديد 
امليم، أي شديد االنتقام والعداوة )سورة الرعد 

 . 13/14
يوسف  روايات  تظهر  الباب  هذا  ويف 
زيدان األربع املنشورة اهتماماً شديداً ومميزاً 
عند  يقف  ومن   . خاصة  وبالعربية  باللغات، 
يف  فقط  وداللتها  )احليا(  ملعنى  تفسرياته  
ذلك  من  يتأكد  األفعى«  »ظل  األوىل  روايته 
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أكثر  لغوي  باحث  وكأنه  هنا  يبدو  فهو  بقوة، 
من كونه كاتباً روائياً.  فاحلية  يف وعي العرب 
أم  سُمّيت  ومنها  احلياة،  من  اللغوي  مشتقة 
فرج  واحليا  احلية  معاني  ومن  حواء.  البشر 
املرأة،  واحليا: اخلصب،  واحلية: عكس امليتة، 
وهي مرادفة للخلود. واحليّة هي روح الوحي. 
اللغة،  متون  هبا  جاءت  مسترتة  معان  وللحية 
فعند ابن منظور يف » لسان العرب« اآلهلة هي 
احلية العظيمة  والالهة هي احلية ، والالت 
صنم مشهور يكتب بالتاء وباهلاء واألخري هو 

األصح، وأصله الهة، وهي احلية.   
وتوءم  احلكمة  صنو  هي  أيضاً  واحلية 
بسريته  أحاط  وممن  للعامل،  العميق  الوجود 
يزن  ذي  بن  سيف  الطاغي  األنثوي  احلضور 
البتار  سيفه  صفحة  على  احلية  رسم  الذي 

)انظر ظل األفعى ، ص: 88 وما بعدها (.
نصي  مصاحب  الفين  األثر  هذا  ويف 
النفيس  ابن  قولة  وهو  الرواية  به  صدرت 
التالية : »وأما األخبار اليت بأيدينا اآلن فإمنا 
نتبع فيها غالب الظن، ال العلم احملقق«. وهذا 
التخييلي  للعمل  تعريفاً  يكون  يكاد  مقبوس 
آخر  لكل عمل ختييلي  بل  أيدينا،   الذي بني 
هو  ما  غالباً  يقول  السردي  فاألثر   ، غريه 
والعبارة   . االحتمال  واقع  أو  الوقوع  حمتمل 
أحالم  الروائية  ساقته  مبا  تذّكرنا  السابقة 
إذ  احلواس«  »فوضى  روايتها  يف  مستغامني 
قالت: » إن الكاتب يعيش على حافة احلقيقة 
ولكنه ال حيرتفها بالضرورة ، ذلك اختصاص 
أي  احللم  حيرتف  احلقيقة  يف  إنه  املؤرخني، 
والروائي  احملبب،  الكذب  من  نوعاً  حيرتف 
الناجح هو رجل يكذب بصدق مدهش، أو هو 

كاذب يقول أشياء حقيقية«. 
أشياء  روايته  يف  زيدان   يوسف  قال 
وجودها  هلا  أمساء  فيها  ذكر  بل  حقيقية، 
احملقق يف زماننا، ومن أولئك: أسامة بن الدن 

الذي كان يقيم يف السودان آنذاك قبل رحيله 
الذي  مبارك  مجال  ومنهم  أفغانستان.  إىل 
مصر  إىل  وعاد  بريطانيا  يف  دراسته  ترك 
العاديل  حبيب  ومنهم  معروفة.  غري  ألسباب 
 . مصر  يف  حوكم  الذي  مصر  داخلية  وزير 
املصري  األركان  رئيس  عنان  سامي  ومنهم 
السابق، ورشيد الكيخيا املعارض اللييب الذي 
اختفى يف مصر، وهو يف طريقه من القاهرة 
مسعود  شاه  أمحد  ومنهم  اإلسكندرية،  إىل 
الذي ُقتل يف أفغانستان قبل أحداث 11 أيلول 
عام 2001 بيومني . ومنهم رئيس طالبان املال 
عمر، قبل الغزو األمريكي هلا يف عام 2001. 
يف  شك  ال  اليت  التارخيية  الوقائع  ومن 
عام  يف  وقعت  اليت  السياح  مذحبة  حدوثها 
إرهابيني  أيدي  1997 يف جنوبي مصر، على 
الرواية  يف  وقائعها  سردت  وقد   . جمهولني 
وأهدافها  أسباهبا  بغموض  يوحي  حنو  على 

وهوية القائمني هبا . 
اإلشارة  احلقيقية  األحداث  تلك  ومن 
من  الثالث  الشهر  يف  بوذا  متثايل  تدمري  إىل 
االستجابة  عمر  املال  ورفض   2001 عام 
التمثالني،  يدمر  أال  رجته  اليت  النداءات  لكل 

وامسهما يف الرواية صلصال ومشامة . 
ومل يكن الروائي ليدع هذا العمل دون أن 
رؤيته  ليربز   ، روايته  بطل  على  تأثريه  يصور 
الدينية والثقافية ، فهو يقول عنه: » أما هو 
تلفزيون  يف  التمثالني  صورة  رأى  كلما  فكان 
متاثيل  تذّكر  جبواره،  ساكنة  ومهرية  منزله، 
ونورا،  ومعبدها  الكرنك  وأعمدة  مسبل   أبو 
يستغرب إصرار زعيم طالبان على اقرتاف ما 
به«  ينصحوا  ومل  األوائل  املسلمون  يفعله  مل 

الرواية ص 197.  
ويضيف يوسف زيدان عن بطل روايته قوله 
»غمرته األحزان يوم دمرت طالبان التمثالني،  

وكاد يبكي مثلما بكى كثريون وهم يرون 
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غباراً  وقد صار  القديم  األثر  الشاشات  على 
يذروه اهلواء«. 

ويف الرواية وقفة ذات مغزى، وربَّما ال متت 
إىل احلقيقة مبقدار ما متت إىل التخيل  . وقد 
جيء هبا  لغرض تبيان خترّصات الصهيونية 
العنصرية اليت تدعي ملكيتها ألرض العرب من 
الفرات إىل النيل : ففي أثناء زيارة ملعبد أبي 
مسبل يظهر سائح عرفنا من بعد أنه يهودي 
يدير الكاتب حواراً ما بينه وبني بطل روايته، 
مفاده: أن السائح الصهيوني يرى أن رمسيس 
الثاني كان ذكيّاً، بنى لنفسه معبداً يف النصف 
الغربي من النيل ، النصف الذي ميلكه. وهنا 
يرد بطل الرواية على تلك التخرصات بقوله 
وليبيا  كلها  مصر  ميلك  كان  رمسيس  إن 
والصومال وفلسطني . فيقول السائح : ذاك 
الرجل كان جمرد عابر وقد عرب والتهمه املاء . 
النيل  ضفة  من  املمتدة  األرض  وهذه 
الفرات  هنر  من  الغربية  الضفة  إىل  الشرقية 
ملك ألناس آخرين، ملك لليهود . وهنا يسأل 
الدليل السياحي عن سند امللكية عند اليهود 
لتلك األرض ، فيجيبه السائح: هو بيدي إنه 
التوراة  والقرآن، وحني جيادله بطل الرواية يف 
ادعاءاته،  يرد بأن يف القرآن ما يفيد بذلك  . 
منلك  إننا   : الصهيوني  اليهودي  ويضيف 

األرض مرتني ، األوىل يف زمن سليمان. 
الرواية   - املنال  قريبة  صارت  واألخرى 
اآلية  الكاتب  يستحضر  وهنا   .  . ص21- 
القرآنية القائلة : » وقضينا إىل بين إسرائيل 
ولتعلُنَّ  األرض مرتني  لتفسدن يف  الكتاب  يف 

علواً كبرياً«.

بعض تقنيات السرد : 
واحلق أن تلك املقاطع املنتمية إىل التخيل 
وإن  وهي   . بسالسة  سيقت  قد  الواقع  واىل 
يف  أسهمت  فقد   ، الكاتب  رؤى  مع  متاهت 

الوقت ذاته يف صوغ نسج اعتمد على تقنيات 
حمددة ليتطور وينمو ويشوق . كان منها  السمة 
الدرامية اليت تؤزم املواقف واحلاالت، واالتكاء 
على املصادفة، واستثمار احللم يف التمهيد ملا 

سيأتي ، ورد األعجاز على الظهور  . 
1ـ وتتجلى السمة الدرامية يف قصة احلب 
تلك  القت  فقد  الرواية،  وبطل  نورا  بني  ما 
صها وأحبطها وخرَّهبا ، فزوجة  القصة ما نغَّ
والد نورا تريد تزوجيها من ثري لييب قدم إىل 
اإلسكندرية، وكانت تشري إليه نورا بـ » الزفت«. 
وقدم ذاك الثري ألبيها خدمات وماالً جعالها 
تقبل الزواج منه على مضض، وتدمر حياهتا 

وتقتل حبها العاصف لبطل الرواية .
توحي  بنتاً  أجنبت  أن  بعد  طلّقته  ولكنها 
الرواية أهنا من صلب الشاب السوداني الذي 
وهبته جسدها قبل زواجها من الثري اللييب .

يف  األبرز  الدرامي  املوقف  كان  ورمبا 
صار  الذي  الرواية  بطل  احتجاز  هو  الرواية 
يسمى » أبو بالل » يف سجن قندهار على حنو 
السمات  ذوات  املؤملة  املواقف  ومن  تعسّفي. 
يف  السوداني  الشاب  إقامة  إلغاء  الدرامية 
مصر وخسارته عمله هناك ، األمر الذي دفعه 
فقدانه  أيضاً  ومنها  اخلليج،  إىل  السفر  إىل 
للعمل  واضطراره  أوزبكستان،  يف  لوظيفته 
مصوِّراً تلفزيونياً إلحدى الفضائيات العربية، 

وهو العمل الذي قاده إىل املعتقل. 
2ـ ومن املصادفات املؤثرة يف السرد التقاء 
السوري  بفواز  اخلليج  يف  السوداني  الشاب 
الذي اقرتح عليه العمل يف أوزبكستان، وزواجه 

الثاني هناك من مهرية ...
يليه،  يرهص مبا  كان  الذي  احللم  أما  3ـ 
الكاتب يف ثالثة مواضع هي  فقد عوَّل عليه 
يف الصفحات 59 و126 و174، ففي الصفحة 
126 يقول الكاتب عن بطل روايته : »نام هامداً 
بعد سهد يومني ، لكنه هب َفِزعًا يف أول الليل، 
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حالك،  قديم  تصرخ يف جب  نورا  حني مسع 
البعيد  القعر  إىل  الوصول  عن  عاجز  وهو 
شديد احملال،  قام من سريره يرجتف فخرج 
من فوره إىل ساحة الشيخ نقطة آمالً أن جيد 
 -126 الرواية ص:   - ارتياحاً«  هناك  لروحه 
وكان هذا احللم إرهاصاً مبا سيقع لنورا اليت 
تتزوج  مكرهة من الثري اللييب ويعجز هو عن 

مساعدهتا . 
فيتمثل  الظهور  على  األعجاز  رد  أما  4ـ 
بزرع موقف يف فصل من الرواية والعودة إىل 

البناء عليه يف فصل آخر . 
بسائحة  الرواية  بطل  لقاء  ماثل يف  وهذا 
كريستني  تدعى  مصر  جنوبي  يف  بريطانية 
سلومون يف الصفحة 17 من الرواية ، التقطت 
له صورة جبوار متثال رمسيس الثاني، وسألته 
إن كان يود السفر إىل مانشسرت للعمل هناك 
لن  وهناك  أفضل.  ببالد  األفضل  والعيش 
حيتاجوا منه إال معلومات بسيطة عن مشال 
مع  تعيش  اليت  الكبرية  والقبائل  السودان 
السوداني  الشاب  فرفض  هناك.  املشكالت 
وعشرين  واثنتني  مئتني  وبعد  العرض،  هذا 
صفحة، ويف املعتقل، يسأل احملقق الربيطاني 
للواليات  بالعداء  تشعر  ملاذا  الرواية:  بطل 
املتحدة والغرب عموماً؟ فيجيبه السجني : مل 
أشعر بذلك إال بعد وقوعي يف قبضة اجليش 

األمريكي. 
: إنك رفضت  وهنا يفاجئه احملقق بقوله 
ثم  سلومون،  كريستني  من  لك  قدم  عرضاً 
يريه صورته معها يف جهاز كمبيوتر،  يقفان 
بطل  فيعجب   ، الثاني  رمسيس  متثال  جبوار 
رفضه عرض  ويشرح سبب  ذلك  من  الرواية 
السائحة، فهو مريب . ومن أمثلة رد األعجاز 
على الظهور، اإلشارة العابرة ألمولة العسولة 
صديقة احلبيبة نورا ، يف مطلع الرواية ، ثم 
 .204 الصفحة  يف  الصديقة  تلك  إىل  العودة 

السوق  مدخل  يف  يقول:  زيدان  يوسف  كتب 
يراه:  أن  يتوقع  مل  لكنه  يعرفه  وجه  فاجأه 
من  أسود  خليجي  ثوب  يف  العسولة«  »أمولة 
النوع الالمع . وهنا يدير الكاتب حواراً بينهما 
نعرف من خالله أن صديقة نورا قد تزوجت 
من رجل وجاءا معا إىل قطر... وختربه أمولة 
اللييب  زوجها  من  طالقها  انتزعت  نورا  بأن 
»الزفت«   بعد شهر من وفاة أبيها، فطردها 
وقد  فيه.  أبيها  أرملة  واستبقى  البيت  من 
أمست ابنتها الصغرية )نورا( وهي حلوة وتشبه 
إذاً   ، الناطق  اخلالق  هذا  السوداني  احلبيب 
زرعت أمولة العسولة بداية ، ثم اختفت زمناً 

،وظهرت أخرياً لتؤدي دوراً مرسوماً.
وما تقدم يشري إىل أن الروائي يوسف زيدان  
يف روايته هذه ، على عكس احلال يف روايته، 
»ظل األفعى« كان يعرف ما الكلمة األخرية  يف 
روايته ، وهو يكتب الكلمة األوىل فيها. وهذا 
معيار من معايري الكتابة املضبوطة واملنضبطة 
يف السرد. وحيسب لصاحل الروائي وال حيسب 

عليه .  
بقي يل أن أشري إىل ظاهرة لغوية يف هذه 
الرواية وهي تعويل يوسف زيدان على العامية 
واالستشهاد   ، املواضع  من  كثري  يف  املصرية 
ذلك.  يسوغ  حيث  القرآنية  باآليات  بكثرة  
انثالت على  من عامية مصر  أن كثرياً  واحلق 
 ، الرواية  بطل  أحبها  اليت  الفتاة  نورا  لسان 
اإلتيان  عن  ليعجز  يكن  مل  الكاتب  بأن  علماً 
ذلك،  الشأن  يتطلب  حني  والبالغة  باجملاز 
وخاصة عند حديثه عن املواقف احلميمة بني 
احملبني ، فالرتميز مل خيذله البتة .ال هنا، وال 
يف رواياته األربع املشار إليها ،  كما مل خيذل 
 ، املواقف  تلك  مثل  يف  الروائيني  من  العديد 
األمر الذي يعين أن عربيتنا ، حني يتقنها املرء 
تقدم له  طرائق متعددة،  وصوراً متباينة، يف 

التعبري عن أحرج احلاالت وأدق املواقف. 
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*  أديب وناقد سوري معروف .

لي�ستطيع الناقد اأن يتجاهل اأن الروح الرومان�سية يف ال�سعر العربي 
الأدبية  املذاهب  �ستى  يف  ما  ب�سورة  ماثلة  تزال  ما  وحديثه  قدميه 
الرومان�سية  اأخرجته  وقد  غنائي،  وجداين  العربي  فال�سعر  املعا�سرة، 
من دائرة املحاكاة اإىل اأفق) رمبا يكون اأكرث رحابة وانطالقاً مع ال�سعر 
الإن�ساين(، كما يقول الناقد عبد الرحمن قعود يف كتابه )الإيهام يف �سعر 
فّنه  عنه  اأبدًا  يغب  مل  العربي  لل�ساعر  الفردي  والوجدان  احلداثة(. 

ال�سعري حتى يف املواقف التي بداأ فيها ال�سعر وكاأنه حماكاة للواقع.

معلمون استهواهم األدب

عبد اللطيف األرناؤوط*

 البكائيات في شعر ممدوح فاخوري
)1928-2013م(
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األساس  املنطلق  هي  العاطفة  كانت  وإذا 
حّل  مبا  العربية  الذات  وألن  للرومانسية، 
واجتماعية  تارخيية  ونكبات  فجائع  من  هبا 
عن  تعبرياً  واختذته  احلزن  أُشربت  وإنسانية 
بعض  اليت جرّدها  احلملة  فإن  الواقع،  مهوم 
ال  العربي  الشعر  يف  البكائيات  على  النقاد 
مسوّغ هلا، ومن هؤالء الكاتب » أمني الرحياني« 
على  محل  فقد  الشعراء«،  أنتم   « كتابه  يف 
الشعر العربي وما فيه من حبريات من الدموع 
أن  متجاهالً  والفجائعية،  البكاء  يف  وإفراط 
الميكن  املؤسي،  لواقعه  مرآة  العربي  الشاعر 
مفعمٌ  حوله  ما  وكلُّ  احلياة  بفرح  يتظاهر  أن 
أن  ذلك  إىل  إضافة  والقهر،  واألسى  باحلزن 
برز  وما  العرب،  شعراء  دواوين  يف  الفجيعة 
الشعراء وجهة  الرثاء، وجّهها  من صورها يف 
على  للثورة  قصائدهم  من  كثري  يف  إجيابية 
اإلنسان،  كرامة  والدفاع عن  الواقع وجتاوزه، 
من  األحوال  أو  القدر  والتخفيف مما حيمله 
إجيابي  بكاء  فهو  مجعية،  أو  فردية  نكبات 
أقّل قسوة  لبناء عامٍل  الفن  يهدف إىل توجيه 
العيش  يف  اإلنسان  حلم  إىل  وأقرب  وظلماً 

الكريم والسعادة املنشودة.
بكائيات  نقرأ  أن  علينا  الوجهة  هذه  من 
الشاعر ممدوح فاخوري يف قصائده الرثائية، 
تعلقه  سرَّ  يدرك  وعرفه  عاشره  من  كل  وأن 
ملتزم  شاعر  فهو  الرهيف،  باحلزن  الشديد 
احلس  كرّقة  اإلنسانية،  الصفات  من  ميلك 
فؤاده  مايؤهل  باملثل،  والتعلق  القلب  وطيبة 
ألصداء  دائماً  يستجيب  أن  إىل  الراعش 
الفجائع احمليطة به، من ّفقد حبيب أو خطر 
طبيعية  نكبة  أو  العربي،  بوطنه  حييق  داهم 
آثارها  الناس  يعاني  واجلفاف  كالقحط 
وكأنه  شعره  بدا  حتى  دفعها،  واليستطيعون 
من  ينطلق  احلزين  اللحن  إال  توقع  ال  قيثارة 
السعادة  حيمل  أن  واليستطيع  مدنف،  قلب 

للناس ولوطنه، إال مبؤاساهتم بشعره.
أسرة  سليل  فاخوري  ممدوح  والشاعر 
األدبي  بنبوغها  » محص«  مدينة  يف  معروفة 
الصادق،  الوطين  وإسهامها  والفين  والشعري 
إضافًة إىل ماكسبه من طبيعة أهل بلدته من 
جيل،  إىل  جيل  من  ينتقل  قلٍب  وصفاء  طيب 
العربي  لألدب  مدرساً  مهنته  عمّقته  وما 
ومدققاً لغوياً  من مناقب ومُثل يلتزمها، يؤذيه 
أن يراها تُهان يف عصر طغى به أعداء األمة 
وامتهنوا  اإلنسان  كرامة  فأذلوا  والنفعيون 
مبادئه، وخانوا إنسانيتهم حتت مطامع مادية، 
وبدت الروح الفردية لديهم وحشاً يستهني بكل 
دماء  على  الذاتية  مطاحمه  إىل  ليصل  قيمة 

الضحايا.
الشاعر  لدى  اإلنسانية  مسات  وأبرز 
»ممدوح فاخوري« يف مراثيه الوفاء، فالعالقة 
بني اإلنسان واإلنسان هي عالقة حب إنساني 

قّل  إن  معناها  تفقد  واحلياة  راسخ، 
الوفاء وتضخمت عقدة األنا، والشاعر 

صورة لألستاذ فاخوري أمام 
شالالت تل شهاب درعا عام 1956
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مع  املودة  يُقيم جسوراً صادقة من  يف حياته 
معارفه، يأسى لفراقهم ألنه ويفّ .. يقول يف 

قصيدة عنواهنا » غاب صحيب«:
أنـــــــا صنــوُ الـــوفاء .. هالّ ســــــــألتم

          عن وفــــائي بـــني األىل عَرفونــــي؟
أيّ ذنــــب جـــــنى الــــــوفاء وقِدْمـــــــــــاً

             مثــّــــــلوه ، بــــــكّل غـــــاٍل ثـمنيِ؟
أهـــــَل وُدِّي، إني وفيــــــت بـــعهـــــدي

           فبمثل الذي وفيـــــــت اجــــــزونــي
مل يـــــزل للــــــــوفاء فيـــــــنا مَـــــقامٌ

                ُقدســـــــــيٌّ، وروعــــٌة يف الــعيوِن
ليــــــس ِبدعاً أنــــــــي وفيــــــــت فما

             ذلك إال وفـــــاءُ بعض ديـــــــــوني
خصّ  أنه  ممدوح  الشاعر  وفاء  ومن 
األدباء  من  وأكثرهم  الراحلني  أصدقاءه 
به  إال من تربطه  والشعراء مبرثية، ومل يرثِ 

املودة، فرثاؤه منزّه عن كل  أو  صلة الصداقة 
غاية، وقد رثى من أصدقائه الراحلني: )نديم 
عدي، ميخائيل عيد، عبد املعني امللوحي، معن 
إليان  بقدونس،  سعيد  دمشق،  فتى  أتاسي، 
من  بأكثر  الشهداء  وخصّ  وغريهم(  ديراني، 
اخلالد  فلسطني  أطفال  شهيد  وخلّد  مرثية، 

حممد الدرّة.
كما خصّ يف املراثي العامة حمافظة درعا، 
اليت درّس فيها وترك له أثراً طيباً يف نفوس 
زمالئه وطالبه واألهلني، وصوّر فيها القحط 
الذي أصاب سهوهلا وماحلق بأهلها من معاناة 

خالل عام 1978م )1(.
وله قصائد يف البكائيات يف جتديد ذكرى 

الفنان العربي حممد عبد الوهاب.

الورد- ممدوح  ديوان مهاجر يف زمن  راجع   -1
فاخوري ص: 108) اجمللة(.
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والشاعر يف بكائياته يبتعد عما درج عليه 
شعر املراثي التقليدي من مبالغات، كمشاركة 
كسوف  من  املرثيّ  على  احلزن  الطبيعة 
قصائده  كل  يف  وهو  القمر،  وأفول  الشمس 
ويعرض  ذاته،  يف  الفجيعة  أثر  يربز  البكائية 
ذكريات املاضي مع املرثي الراحل، إذ كان ملء 
احلياة والعطاء، ويؤكد أن ذكرى الفقيد ماثلة 
يف أعماقه ال تربحه إال مع املوت، يقول يف رثاء 
صديقه »نديم عدي« بعد مرور عشرة أعوام 

على رحيله:
   عشرٌ مضتْ

 مل تربِح اخلاطر يانديم
ذكراك مهما طال بُعدٌ أو زمان

باقيٌة يف القلِب ال تريم
مل يُخمدِ الذكرى ذبوٌل أو شحوب

وأحزانه  ذاته  إىل وصف  الشاعر  ويتحول 
وقسوة احلياة بعد فقد األحبة.. فيقول :

  أما أنا
 فمهمل، أنتظر املغيب

أعيش يف األحالم كالغريب
مل يبقَ غريُ احللم يف القلوب
هذا أنا أشكو .. وال جميب

الشيء، غري اخلفق والوجيب
أهي حياة؟ ما حياةُ من يذوب؟

وحيتفي الشاعر بذكر آثار الفقيد الراحل 
فهو  عطاء،  من  ألمته  قدّمه  وما  ومناقبه، 
ملكاً  ظلت  اليت  األدبية  وآثاره  بأعماله  خالد 

لألجيال.. يقول:
  إنا على عهدك، يادار، نظّل أوفياء

 تبقني، يف قلوبنا ذخراً ولألبناء
يبقى مشيم كتبك البيضاء والصفراء

ونفحة يدركها الكّتاب والقراء
ولفظة أحلى على السمع من الغناء

تطّل من ماٍض زهت به األرجاء
من سيبويه تارة، ومن أبي العالء

تربق بالسنا كأن أرضها مساء
إن أعتمت يف العني فهي يف قلوبنا تُضاء!

والفنانني  لألدباء  أن  بكائياته  يف  ونلمس 
مكانة مرموقة يف حياة األمة، فهم املناضلون 
حياهتم  ونذروا  املكاسب  عن  ترّفعوا  الذين 
معوزين... فقراء  وعاشوا  الشعب،  لنهضة 

يقول:
  وكم شقينا مل منتَّع بصباً والشبابْ

مل نلقَ يف صحراء عمرنا سوى السّراب
وغري آالٍم تسحُّ علقماً وصاب

ندفن أحزاناً تروح وجتيء يف الكتاب
الشيء عندنا سوى الكتاب
ال همّ عندنا سوى الكتاب

مع  املرتعشة  ذكرياته  الشاعر  ويستلهم 
ميخائيل  املتوفى  صديقه  األديب  الراحل 
)خذ  عنواهنا:  قصيدة  يف  وينسجها  عيد.. 

دموعي( فيقول:
  كيف متضي، وترتك الصحب وحدك؟

            خذ دموعي فليس تسعف بعدْك
خذ حياتي، ماالعمر بعدك صحرا

           ء .. سرابٌ، فكيف آنسْتَ ِورْدك؟
كم حتملتَ؟مل تطِبْ نفسُك الســــ

               مسحُة إال بـــكّل حـــمٍل ثـــقيــِل
كم لقينا ياقلبٌ،بل كم ســـــنلقى

               من فـــــنون النــــفاق والتـــــدجيل
واألديب الراحل نديم عدي كتب أكثر من 
قصيدة يف ذكراه اليت مل تربح تفكري الشاعر.. 
احلميمة  العالقات  مهوم  قامسه  الذي  فهو 

ومآسي احلياة القاسية يقول:
   يسأل عنك الصحب والكتابْ

  أمل يَحنْ أن يرجع األصحاب
نديم .. كنتَ معقد الرجاءْ

أين احلروف اخلضر تُخصب األرجاء
أين املرصّعات واجلواهر الوضاء

من كل ذهن المع الذكاء
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حننّ للدار اليت تنتظر اللقاء
نديم، قم، فلم نعد نطيق االصطبار

قصائد  يف  متميزاً  مكاناً  الطفل  وحيتل 
الشاعر، فيغدو إطاراً لشعره يف رثاء الشهداء 

يقول:
  أصغريتي، هذا أبوكِ ، مشيْعاً بني الدموعْ
نبكي .. ولكنْ دمعنا نار تلّظى يف الضلوع

يفتك  للحزن  تُخلقي  مل   .. أصغريتي 
واخلرابْ..

أحلى  وحتققي  لتسعدي  خُلقتِ  لكن 
الرِّغاب..

الشهيدة  املرأة  رثاء  من  الشاعر  ويتخذ 
العدو  وحشية  على  ساطعاً  دليالً  »إميان« 
اهلل. خلق  أرهف  بقتل  رجولته  ميتحن  الذي 

املدافعني  الرجال  حفيظة  يثري  فاستشهادها 
عن الشرف والعرض يقول:

» إميان« إن غدوتِ هدف الطغيانْ
فأنتِ فينا شعلة اإلميان

شهيدة احلق منارة الربان
قصيدة يف مسمع الزمان

 يف أعصر تعصف، بل تدور
بكل ما يقصم منهم الظهور

فإن ضربة احلجر
تقدح بالشرر

وحترق الطغيان والسجّان
جسيمة  خسارة  املبدعني  رحيل  ويعدّ 
لألمة، فهم الذين خدموا الفن بشتى جتلياته، 
سئمناه،  ابتذال  من  وحرروه  به  وارتقوا 
والشاعر ممدوح يويل الفن مكانة مرموقة يف 
حياة األمة. يقول يف قصيدة عنواهنا: » مل يبق 

سوى األشواق«:
الفن معني يفري الصخر وخيرتق اآلجامْ
اليعْدل عن مسراه، ويطوي أودية وآكام
الفن دواء يف داء، وشفاء لكن باألسقام

معجزة الفن الصادق تعيي بعض األفهام

تطغى  ما  أكثر  وما  احلسّ،  يف  سُقم  من 
األوهام

الفن مجال يف الروح وبرحٌ يف األجسام
اليدركه من مل يأرق فيه ويفنَ هوىً وهيام

وإذا جتاوزنا رثاء األصدقاء والشخصيات، 
وانتقلنا إىل تصوير النكبات العامة يف بكائيات 
أهنما  لوجدنا  العام  للمصاب  وحزنه  الشاعر 
اليقالن شدة عن أحزانه اخلاصة، فقد التزم 
الوطنية  اجملتمع  شؤون  الوجداني  بشعره 
»رثاء  عنواهنا  قصيدة  يف  كما  واإلنسانية 
حال  إليه  آلت  ما  فيها  يصف  واستسقاء«، 
مدينة درعا السورية بسبب اجلدب واحتباس 

املطر، يقول:
فياربِّ، هبنا الغيث واســـــِق به درعا

      فقد ضاق هذا اخللق من جدهبا ذرعا
فكم قد شـــــــكوا من حمنة إثرَ حمنة

           وراحوا، والزرع هناك، وال مرعى
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وا دروباً للحياة، وطاملا وشـــــــــــّقّ
        مبحراثهم شّقوا الرتاب فـــــما أوعى

ويابــــلدة مل تُــــــجزَ إال قطيــــــعة
             وهجراً، ومل تذرف هلا مقلة دمعا

ومل تلتمس كفٌّ هلا صوبَ رمحة
           وال ارتفعت حنو السماء هلا ضرعا

واحلب هو جوهر شعر ممدوح فاخوري، 
فقلبه موزع على إنسان وطنه وأرضه وكائناته، 
فإن رثى  فإن الدافع هو احلب العميق يف قلبه 
ألبناء أمته ولإلنسان يف كل مكان حتى جماهل 
إفريقية حيث يلقن الزعيم » مانديال« طغمة 

ناهيب خريات وطنه درساً يف اإلنسانية..
أشكال  قصائده  يف  الشاعر  جرّب  لقد 
املرتبط  املوروث  التقليدي   - كلها  القصيدة 
التفعيلة،  وشعر  املتينة،  الكالسيكية  بثقافته 
متنوعة  مقاطع  على  تقوم  اليت  والقصيدة 
الداخلي  بإيقاعها  النثر  بني  وجتمع  القوايف، 
متتزج مبقاطع وأبيات موزونة، وكأن الشاعر 
العربي  الشعر  هبا  مرّ  اليت  املراحل  اختزل 
الرومانسية  بالقصيدة  مروراً  االتباعية  منذ 
التفعيلة،  ثم شعر  املقطعية،  تعتمد على  اليت 
والغموض  اإليهام  عن  بعيداً  شعره  يف  وظل 
العاطفي  الصدق  من  طابع  ويف  والرمزية، 
والوضوح، وأسعفته ثقافته اللغوية يف التماس 
القوايف املالئمة فلم يتكلفها عن عجز وإن بدت 
القارئ مما  غريبة على  أحياناً  بعض كلماهتا 

دفع الشاعر إىل شرحها يف اهلوامش أحياناً.
تقديم  على  اللغوي  متكنه  وساعده 
النصوص سليمة، وقد ترتد يف طبيعة نسجها 
إىل ماقبل احلداثة وما أفرزته من تغريب للغة 
باملوروث  تتصل  ورموز  حملّق  جامح  وخيال 

األدبي واألساطري.
أقرب  فاخوري  ممدوح  الشاعر  بكائيات 
إىل مراثي الشعراء الكالسكيني والرومانسيني 
العرب أمثال: أمحد شوقي، وحافظ إبراهيم، 

مفعمة  الصغري،  واألخطل  اجلبل،  وبدوي 
بالعاطفة املتدفقة، تنهل من النموذج العاطفي 
يف تكون الشاعر، فلألحداث ترجيع بعيد يف 
نفسه والشعر يف رأيه تعبري عن شعور قبل أن 

يكون جهداً عقلياً كمايقول:
   والشعر إن مل تَلْتمســـــــه مشـــاعرٌ

                    تُذكيه فهو تــخبـــّط وصيـــاحُ
املتني  الشعري  النسج  الفاخوري  ويويل 
شأن االتباعيني مكانة يف فن الشعر، وتتجلى 
تلك املتانة يف نسج مرثية لألديب الكاتب عبد 
املعني امللوحي )1918-2006( والباحث نديم 
عدي، ويطيب له أن يكرّم الذين قدسوا اللغة 
وملكوا ناصيتها يف إبداعهم، يقول يف قصيدة« 

املالح:
وشــــــــــدوت للغة اليت قدســـــــتها

                    فالعمر دفعٌ دونــــها وكــــــفاحُ
ســـــــتظل رابــــطٌة تـــــوحّد بينـــنا

                 كم جال فيها جْنمُكَ الوضاحُ
أتــهون نفــــــــس أو تــــذُلّ كرامٌة

                   والضاد للوطن الكريم سالحُ
وشُـــــغلت مثْل أبي العالء ونوّرتْ

                   لك أجنم ضاءت وضاء صباحُ
إذا مل  يقيم شعراً  اللغة ال  أن سالح  على 
ميتلك الشاعر موهبة االنتقاء، واختار كنوزها 
جهد  وقد  روحه.  مهسات  لتالئم  الرقيقة 
موهبته  يسّخر  أن  فاخوري  ممدوح  الشاعر 
لتطويعها فظّل حراً بني نسج متني نلمسه يف 
بعض مراثيه، ورقة وإيقاع حرص عليهما يف 

بعض مراثيه اليت طوّر بنيتها التقليدية.
والبكاء مل  امللّفع باحلزن  إن شعر ممدوح 
اهلاربة،  الرومانسية  مظاهر  من  مظهراً  يكن 
اإلنسان  حب  شعاره  ملتزماً  شعراً  بدا  فقد 
والدفاع عن كرامته، ومل تكن الدموع فيه يأساً 
وإمياناً  للتغيري،  ودعوة  الواقع  على  ثورة  بل 

مبستقبل اإلنسان العربي.
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احتراق امرأة
فتاة هواش

الزواج  منه  �ساأطلب  يل:  قالت  حني  عينيها  اأذكر  مازلت 
وظلم  كله  الكون  حزن  اأن  حينئذ  �سعرت  و�سمتت،  باأخرى، 
القدر وق�ساوته ظهر يف هاتني العينني، بالرغم من نقائهما الذي 
فهو  اأحزانها،  زهور  بثته  طاملا  الذي  الكبري  البحر  ذاك  ي�سبه 
الذي اتخذته موؤن�ساً و�سديقاً ومالذًا لها تبثه همومها املكبوتة 

مع الأيام.
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هذا اجلار الصامت املخلص على مر سنني 
بذينك  أعلم  كان  بقربه  زهور  سكنت  الذي 
باحلياة  قراراً  اختذا  الشابني، حني  احلبيبني 
معاً اليفرقهما إال املوت يف ذاك البيت البدائي 

الصغري.
سقته  الصميم،  حتى  زوجها  زهور  أحبّت 
من شغاف قلبها حمبة وحناناً، كانت له حبيبة 
بينهما  تربط  كانت  وصديقة،  وأختاً  وزوجة 
إىل  وقفت  الزواج،  قررا  حتى  وعشق  قرابة 
تستطيع،  وما  مالديها  بكل  مضحّية  جانبه 
بدأ  حمنه،   يف  رافقته  راحته،  على  سهرت 
يكرب ويكرب وينجح يف عمله... وهي تنظر إليه 
بسعادة الكون فهي إىل جانب زوج طاملا تعلقت 

به وطاملا أحبته.
كرب البيت اجملاور للبحر حتى أصبح على 
وحده  ولكن  القصور،  إىل  أقرب  سنوات  مر 
زهور  على  القدر  بقسوة  شعر  البحر  هذا 
اليت مل تعرف سبباً وذنباً حلرمان األقدار هلا 
القسوة  هذه  دائماً  من إجناب طفل، وحتدّت 

بإميان وصالة الينقطعان.
الشاطئ  رمال  حبات  بعدد  يديها  رفعت 
يرزقهما طفالً  أن  اهلل  إىل  متضرعة  القريب 
يكون هبجة دنياها وعنوان فرحها، وشكراً هلل 
على رابطة قوية أخرى تربطها حببيب عمرها 
مرارة  ذائقة  عنه  االبتعاد  أبت  روح  وتوءم 
العالج، فكانت زائرة دائمة لكل ما أمكن من 
عيادات األطباء، وقد مزقت أدوات اجلراحني 
جسدها مراراً... دون خمدر آلالمها وأحزاهنا 
فال  األقدار،  لسخرية  يا  جدوى.  دون  ولكن 
وذلك  معاً،  وجودمها  إال  لإلجناب  عائق 
الختالف زمرتي دميهما، أخذ صراخها يشتد 
إمياهنا  ولكن  كالعويل...  أصبح  حتى  ويشتد 
املتتابعة  البحر  أمواج  وصوت  اهلل  مبعجزات 
ألوجاع  املسكن  ميثالن  كانا  نافذهتا...  حتت 
هدوء  معها  تأكل  اليت  املرتاكضة  السنوات 

نفسها وشرايني من قلبها الذي مل خيفق ولن 
خيفق إال له، هو وحده زوجها من سكن هذا 
ما  آخر  ورأت  بصرها  جال  يوم  ذات  القلب، 
البحر  هذا  ازرقاق  من  عيناها  عليه  وقعت 

وصرخت يف داخلها.
مريض  على  رمحة...  طلقة  يطلق  كمن 
الشفاء من الداء الذي أمّل به واستفحل حتى 
فليتزوج  زهور:  صرخت  رماد...  إىل  حوّله 
أباه  أرى  ولداً  وله،  يل  ولداً  فلينجب  بأخرى، 
فهو  عليه...  أحنو  الصغريتني...  عينيه  يف 
الغرية  بنار  بأس  ال  أحببت،  من  ولد  سيكون 
تأكل جسدي... فتحوّله إىل هشيم، سأسقيه 
من حيب لولده فيتحول إىل غصن أخضر يورق 

بصدق الطفولة.
أخريني  عينني  سأحتمل  حبييب!  يا  تزوج 
إىل مجرات  النظرات  فتتحول  إليك،  تنظران 
إال  يعلمين  مل  لك  فحيب  حلظاتي...  حترق 
هذه  على  حييت  أنين  يوماً  أذكر  فلم  العطاء 
األرض إال ألكون معك... وأنت تبدأ من الصفر 
بسيطاً وتكرب، وتكرب رغبيت يف أن أرى لك ولداً 
تداعبه... حتنو عليه... كما كنت دائماً معي، 
الصرخة،  هلذه  منزهلا  اهتزت جدران  وأخرياً 
منزهلا الذي لّفه صقيع احلزن واحلرمان أملاً 

ودمعاً.
مسعتها حني قالت: سأطلب منه الزواج!! 
املرء أن  يا زهور، صعب على  قلت: ال تفعلي 
لن  أجابت:  حياً.  باملوت  نفسه  على  حيكم 
تأخذ  لن  احلب،  هذا  كل  أحببته  من  يرتكين 
أخرى مكاني، لن حيبها فقلبه يف حناياي منذ 
سينجب  فقط  لغريي  يكون  لن  بعيد...  زمن 
ولداً يل وله ويكون ابنها... حنبه معاً، نسقيه 
من ابتساماتنا معاً، حيمل فرحة طاملا حلمنا 
هبا، أليس هذا مايفعله من حيب؟ البأس تزوج 
ولن تراني إال سعيدة لسعادتك، لن ترى األمل 
النازف بني ضلوعي ومن جدران قليب احملرتقة 
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)خلف باب مغلق عاتبت األقدار وسلمت بأمر 
اهلل(.

رفض ماعرضت عليه... أجاب: الأستطيع 
يامن كنت مشعة يف ظلميت، ورفيقة يف وحدتي، 
كررت  اعطيك شقاء؟  فكيف  فرحاً  أعطيتين 
له رجاءها: ولداً يكون يل ولك وألمه. وأخرياً 
األخرية،  األيام  يف  رجته  كما  فعلها  فعلها... 
وها هو ذا الظالم يف قلب النهار حييط هبا... 
وهي تنتظره... سيأتي لن يتأخر... سيعود يل 

فأنا من أحبه... سيتأخر؟
هذا  حواه  وما  زهور،  فأنا  أملَّ  لن  أنتظر 
أنا  الربيع،  وزهوة  الطبيعة  ألوان  من  االسم 
زهور أيامه... سيعود سأراه وأرى ولده وأضمه 
وأقبله أرعاه له. تستيقظ دون أن تنام فاألرق 
بات صديق أيامها املكفهرة بالشوق واحلنني... 
قلت هلا: لن يأتي، أخذته تلك الراغبة حبياة 
لرجل  سلعة  رمحها  من  جعلت  واليت  أفضل، 
احملظية  الصغرية  الشابة  تلك  أخذته   ، غين 
بصمات  عليها  تظهر  بأموال  والسعيدة 
زهور، وأنفاس زهور، وعرق من جبني زهور، 
اليت  والطفيليات  الطحالب  مثل  باتت  حتى 
سيعود  بل  أجابت:  اآلخرين،  وجع  على  حتيا 
ومازالت تنظر إىل أمواج البحر املتالطمة يف 
يوم عاصف كتالطم أفكارها وتنتظر عودته، 
وعرفانه  طوال،  أليام  معه  تعيب  يل  سيعيده 
جلراحي،  بلسماً  عودته  فتكون  مبحبيت، 
حتى  هبا  سعدنا  مجيلة  أيام  ذكرى  ستعيده 

الثمالة.
التريد  تنتظر،  وحيدة،  قهوهتا  ترتشف 
طويل  هنار  من  وقت  لبعض  رؤيته  سوى 
يصبح  حتى  صباحه  يبتعد  وليل  الينتهي، 
خفق  الباب،  على  طرقات  تسمع  كاحللم، 
الباب  على  شرطي  مسرعة،  فتحت  قلبها، 
تكون  بأال  التوقيع  يسلّمها ورقة ويطلب منها 

زوجته وحبيبته بعد اآلن.
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 تصميم
رياض طربة*

اإحلاح  يتجّنب  هكذا  الرحيل.  قّرر  اأن  بعد  حقائبه،  حازم  حزم 
زوجته، و لو على ح�ساب  اأع�ساب والدته. عند كل �سباح، و يف كل 
امل�ساءات تعزف زوجته ناهد على وتر الرحيل، مل يعد لديها �سوى 

هذه الكلمة اجلارحة اإىل حّد املوت لروح حازم ونف�سه.

العرب، مدير حترير  الكتاب  ، يكتب القصة القصرية ، عضو احتاد  * أديب صحفي سوري 
»األسبوع األدبي« ، ورئيس حترير جملة »آفاق« ، أصدر مخس جمموعات قصصية هي : »صرخة 
على جدار الزمن« 2005، »النافذة والريح« 2006، »خارج املكان« 2008، »حلظة فرح« 2011، »للحاملني 

بوحهم« 2013 وله جمموعة قيد الطبع بعنوان »وكانت بلسماً«.
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وكلما أّزت رصاصة أو دوى انفجار سارعت 
وضرورة  احلياة،  ثقل  على  شاهداً  العتباره 
التخلّص و لو بأيّ مثن من هذا »التسونامي«، 
منذ  و جيري  جرى  ما  تسمية  هلا  كما حيلو 

سنوات يف الوطن. 
األول  مهّها  كنّتها،  إلحلاح  تأبه  ال  أمّه 
واألخري أن يظّل حازم قوياً متماسكاً ،صحيحٌ 
كما  الولدان،  منه  يشيب  حلازم  جرى  ما  أن 
يقال، لكنه صمد هذه السنوات املاحقات ،اآلن 
عليه أاّل يفرّط مبا حّققه من احرتام و تقدير 
و حمبة يف حميطه ، عدا تعلّق أهله و أقاربه 
و أصدقائه به؛  بصفته وجيهاً يساهم يف حّل 

الكثري من املعضالت ، و مداواة جراحهم. 
هل  ذكريات،  شريط  الوطن  سيغدو  اآلن 

سيضعها مع ثيابه أم مع أوراقه ؟ 
هل  منها؟  مثنيٌ  هو  ما  سيخفي  أين  و 

سيطرح كل ذلك و ميضي ؟ 
االهتمام  تفوّقه،   ، طفولته  أوالً  سيتذّكر 
والرعاية من أمه و أبيه ، و كيف كان حلمهما 
األروع ، ثم كيف كانت »روضة أشبال تشرين« 
االبتدائية  مدرسته  اخلري«  »أم  و  الثاني،  بيته 

حضناً دافئاً لتفّتح وعيه. 
أما »مدرسة الشهيد بسام محشو« فستظل 
موضع فخره و اعتزازه، لقد منحته تفوّقاً يف 
الشهادة اإلعدادية، و لوال تسرّع أو غفلة لكان 

من بني األوائل على مستوى القطر .
و سيظل معتدّاً بنفسه و مبا حقق من تفوّق 
يف الثانوية العامة، ذلك التفوّق الذي أهّله مع 
غريه من نوابغ البلد ملقابلة رئيس اجلمهورية و 

مصافحته و تلّقي توجيهاته. 
عليه اليوم، و هو يشدّ أحزمة حقائبه، أاّل 
ينسى سنواته السبع يف كلية الطب ، وخمابرها 
و قاعاهتا و مشرحتها و أدواهتا، و كيف كانت 
سنوات عطاءٍ و تكوين، يكفي أهنا قادته خبيطٍ 
من حرير إىل قفصه الذهيب ، كان ذلك بعد 

أن  أمه   عليه  أحّلت  يومذاك  بقليل،  خترّجه 
يقرتن بزميلةٍ له التحقت بكلية الطب قبل أن 

يتخرج فيها بقليل. 
جتمهرت تلك الذكريات على عتبة صمته، 
الدنيا كلها ..... العامل و  وكاد يصرخ منادياً 

أنتم مستمرون يف فعله؟ و  بنا ما  ملاذا فعلتم 
ملاذا متاديتم يف يف كل هذا احلقد؟ 

و هل أستحقّ منكم عبوةً ناسفة؟ رصاصٌة 
واحدة كانت تكفي!! 

للدكتورة  واحدٍ  لتهديدٍ  كان  أصارحكم: 
إن  غايتكم،  حتّققوا  ألن  الكايف  األثر  زوجيت 
كانت غايتكم اقتالعنا من هذا احلي الذي مل 

يعد حيّاً .
أما عبوتكم الناسفة فقد التقطتها بسرعة 
أمي  دموع  لتظّل  خروج،  تأشرية  لتكون  الربق 

ناراً حترق أخضركم .
،األم  حقائبها  أعدّت  قد  الزوجة  كانت 
األمر  إىل  نظرت  جرى،  ملا  تأبه  مل  وحدها 
أكثر  هنا  ابنها  على  ما ختشاه   ، باستخفاف 

بكثريٍ مما ستخشاه الحقاً .
هي  مساء  صباح  هبا  تودّعه  اليت  الدموع 

ذاهتا ، احلرقة يف النفس ميكن أن تزداد .
لن   ، تودّعه  لن  األحوال  جممل  يف  لكنها 

تسمح لدموعها أن تعيق مشروعه .
و لن جتعل تلوحية منديله بالوداع غصًّة يف 

حلقيهما، ستكتفي بدعاءٍ من القلب :
 »اهلل ييسّرلك ميّا«! 

انتابه  ما  يصدّق  ال  كاد  املنزل  بوابة  عند 
من إحساٍس بارد جتاه احلياة ،نظرات الفرح 
باحلقائب اليت حزمت يف عيين زوجته، يقابلها 
متنّع أمه عن وداعه ، لكأنه ذاهبٌ إىل عيادته 
أن  قبل  و  به،  افتخر  و  أحبه  الذي  احليّ  يف 
انزعي  أن  إليها  أومأ  به  عمّا  زوجته  تسأله 
ردّي احلقائب  و  السفر من خاصرتي  خنجر 

إىل حنرها.
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Science & Vie, Hors série, no 261, décembre 2012 :املصدر *
**  مرتجم سوري معروف.

الجراثيم
كائنات حية مثالية التطور*

 ترمجة: حممد الدنيا**

تتميز اجلراثيم و الكائنات احلية املجهرية )الأركيا( عن الكائنات 
فهي  ذلك،  ومع  فيها.  خلية  نواة  وجود  بعدم  كلها،  الأخرى  احلية 

جمهزة جتهيزًا رائعاً كي تعي�س، بحد اأدنى من العنا�سر احليوية. 
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األكثر  التكاثر  أسلوب  اجلراثيم  تستخدم 
 )1( الثنائي  االنقسام  وفعالية:  أساسية 
وتنقسمُ،  وتتطاوُل  وتُضاعِفُ صِبغيَّها،  و)2(، 
خملّفًة خليتني ِبنْتَيْن؛ وتتناقُل اجلينات املفيدة 
طريقة  تتيحه  ال  ما  )وهو  جيناهتا  تنوِّع  كي 
»التضافرَ«؛  ومتارسُ  جنسي(؛  الال  تكاثرها 
صغرية  قطع  وهي   )3( البالزميدات  وتتبادل 
الصبغي  عن  مستقلة  »دنا«  الـ  من  دائرية 
أن حتسّن  مثالً  فوائد خاصة: ميكنها  تعطي 
تتيح  وأن  األمثل،  بالشكل  استقالبَ اجلراثيم 
وتتبادُل  اهلجمات؛  من  نفسها  محاية  هلا 
معلومات معقدة: ساد اعتقاد لزمن طويل بأهنا 
خرساء، لكن اجلراثيم يف الواقع » تتحادث«، 
بشكل  متّكنها  جزيئات  وتتلقى  ترسل  إهنا  إذ 
على  قادرة  وهي  عددها؛  تقدير  من  خاص 
احلياتية  شروطها  تصبح  عندما  مأوى:  بناء 
يبدأ بعض اجلراثيم باهلجوع يف  غري مؤاتية، 
بَوْغ spore وهو حمفظة صغرية تتشكل حول 
نسخة من »دنا« املكروب. وميكنها أن تبقى يف 

حالة سكون لزمن طويل هبذا الشكل، قبل أن 
تستأنف حياة عادية. 

تقاوم كل شيء
يقدر أن األرض تعج بنحو عدة كنتليونات 
من   )  3010  =  quintillion الكنتليون   (
اجلراثيم، أي حنو آالف مليارات من مليارات 
غالبيتها  وتتوزع  أفرادها.  من  املليارات 
والرتبة،  البحرية،  الرسوبات  بني  العظمى 
حتى  ولكن  احمليطات.  وماء  األرض،  وباطن 
يف األماكن األكثر وعورة وصعوبة يف الكوكب، 
هناك دائماً نوع من اجلراثيم أو من قريباهتا 

األركيا، اليت أجادت التكيف:  
البيئات  يف  احلرارة:  درجات  أشد  يف   -
احلارقة  الينابيع  يف  أو  األرضية  الربكانية 
اجلراثيم  من  أنواعٌ  تبقى  احمليطات،  قاع  يف 
 ،Pyrolobus fumarii أليفةِ احلرارة، مثل
تتكاثر حتى يف درجة احلرارة 113؛ بل ميكنها 
لبضع  درجة   120 تتجاوز  حرارةً  تتحمل  أن 

ساعات. 
البيئات األشد  - يف األوساط احلمضية: 
الرباكني  قرب  الواقعة  املعروفة،  محضية 
جداً  مرغوبٌة  املنجمية،  األماكن  ومصارف 
 Ferroplasma بالنسبة للجراثيم من جنس
حاالهتا  أحسن  يف  وتكون   .acidarmanus
هنا   pH اهليدروجيين  الرقم  يصل  عندما 
رقم  مع  جيد  بشكل  حية  وتبقى   1,2 إىل 
الرقم  )وللمقارنة،  صفر  هيدروجيين: 

اهليدروجيين للحمض املعدي هو 2(!. 
جنس  من  اجلراثيم  تتمكن  الربد:  يف   -
من   Methanogenium frigidum
العيش بشكل طبيعي متاماً مع الدرجة صفر، 
يف مياه قيعان البحريات اجلليدية. لكن أخرى 
تتحمل أكثر من ذلك: عثر يف »غرونالند« على 
اجلليد  بني  فجوات  يف  جداً  دقيقة  جراثيم 
على عمق 3 كم، حيث تتدنى احلرارة إىل – 9 
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درجات. وتعيش هنا منذ 120000 سنة!. 
- يف اجلفاف: أحصى علماء األحياء، يف 
جرى حتليلها،  اليت  الشرقية  املغرب  صحراء 
من  الواحد  الغرام  يف  جرثومة   220000
عن  الكبري  تنوعها  يف  تقل  ال  وكانت  الرمل! 
تلك املوجودة يف األراضي العادية )اليت حتوي 
تربتها 1 مليار من اجلراثيم يف الغرام الواحد 
منها( رغم انعدام املاء واملادة العضوية تقريباً.   
من  جراثيم  على  عثر  الزمن:  يف   -
 Bacillus marismortui اجلنسني 
 Virgibacillus pantothenticus و 
يعود  بدائية  ملحية  بلورات  شوائب  داخل 
ظهور  قبل  أي  سنة،  مليون  إىل250  تارخيها 
الدينوصورات! وقد استأنفت حياة عادية بعد 

حتريرها من هجوعها يف أبواغ حامية. 
- يف الضغوط الشديدة: تعيش اجلراثيم 
من جنس Pyrococcus yayanosii، اليت 
اكتشفت على عمق 4 كم )يعين ذلك 400 وحدة 
ضغط  وحدة   1200 مع  حتى  جوي(  ضغط 
حتب  ذلك،  عن  فضالً  صعوبة.  دون  جوي، 
الضغط إىل درجة أهنا ختتفي يف وسط يقل 
الضغط فيه عن 200 وحدة ضغط جوي... . 

جتيد فعل كل شيء
الكوكب،  استوطن  من  أول  هي  اجلراثيم 
سنة...واستغلته  مليارات  ثالثة  من  أكثر  منذ 
يف تطوير لياقات متنوعة مذهلة: تنتج ضوءاً، 

كان  هل  مغنطيسات...  وتصنع  وكهرباءً، 
إهنا  الواقع،  يف  ورتيبة؟  ساكنة  أهنا  معتقداً 

قادرة على فعل كل شيء! 
- تطلق ضوءاً: عند وجودها حماطًة بعدد 
البحرية  اجلراثيم  تقوم  جنيساهتا،  من  كبري 
من اجلنس Vibrio fischeri بصنع اإلنزيم 
الذي   ،luciférase لوسيفرياز«   « املسمى 
يطلق ضوءاً؛ وهي خاصية يستخدمها بعض 
جلدية  جراثيم  تأوي  اليت  احلبّارات  أنواع 
إىل  بتنشيطها عندما حتتاج  وتقوم  سطحية، 

االستضاءة. 
- تنتج مغنطيسات: تصنع اجلراثيم، مثل 
Aquaspirillum magneto- اجلنس 

tacticum، عناصر مغنتيت )4( من أكسيد 
الصغرية،  املغنطيسات  هذه  وبفضل  احلديد. 
املغنطيسي  الداخلية، هتتدي خبطوط احلقل 

األرضي كي تتحرك حنو أماكن مناسبة هلا. 
التجربة قد أجريت  كانت  - تصنع ذهباً: 
اجلرثومة  أن  وتبني  املخترب،  يف  مؤخراً 
تصنع   Cupriavidus metallidurans
ذهباً عيار 24 قرياط من خالل حملول كلورور       
ومن  سامة.  طبيعية  مادة  وهو   )5( الذهب 
 Ralstonia اجلرثومة  أن  أيضاً  املعتقد 
مناجم  يف  اكتشفت  اليت    metallidurans
أسرتالية تساهم يف تكوين قطع ذهبية طبيعية 

من ذهب مذاب. 
بعضها  مرتابطة  اجلراثيم  موادَّ:  ختلِّق   -
حيوية                          أغلفة  تنشئ  كي  اآلخر  بالبعض 
biofilms، وهي مواد ذات خاصيات ممتازة 
 .)6( التفلون!  من  للماء  صدّاً  أفضل  بعضها 
أغلفتها  تعطي  أجناس،  عدة  اختالط  وعند 

احليوية أشكاالً هندسية رائعة.  
كوابل  صنع  ميكن  الكهرباء:  توصل   -
تنتظم  عندما   !Geobacter اجلرثومة  من 

بني  التوصيل  ميكنها  مجاعات،  يف 
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من خالل  سنتمرتات  عدة  بطول  اإللكرتونات 
خيوطها بشكل ال يقل جودة عن املعدن. 

شكلت األرض
كوكبنا  أن  طويل  لزمن  املعتقد  من  كان 
تنمذجَ فقط من خالل ظواهر جيولوجية. لكن 

اجلراثيم أدت دوراً أولياً يف حتوالهتا. 
تزن األرض 6000 مليار مليار طن. وتزن 
الُقولونيّة  ية  اإلشْريكِّ مثل  منوذجية،  جرثومة 
Escherichia coli ، 1 باملليون من املليون 
غرام. مع ذلك، تعمل اجلراثيم البدائية النواة 
عن  تكف  وال  الكوكب،  قلب  على   باستمرار 
كيميائيات  أهنا  ذلك  العامل.  منذجة  إعادة 
وابتكاراً  اخرتاعاً  أكثر  كانت  وإذ  تضاهى.  ال 
وتعيش  كلها،  األخرى  الكائن احلي  فروع  من 
مرئية،  وغري  عددها  ال حيصى  يف مجاعات 
فإهنا تعمل، وحتوِّل وتؤكسد، وتقلص، وحتلل، 
عن  يتوقف  ال  نشاطاً  ومتارس  وتتنشق. 
أي األرض،  تغيري اجلو، واحمليط، واألتربة - 

من  العامل!  بدايات  منذ  وذلك  باختصار. 
بالغموض  حماطاً  يبقى  شيء  كل  أن  املؤكد 
تتوفر  البدايات. وال  لتلك  بالنسبة  اآلن  حتى 
دحضها  ميكن  ال  أحافري  وال  مطلقة  براهني 
أن تؤكد بوضوح تسلسل األحداث. مع  ميكن 
الدالئل كافية لوضع تسلسل لألحداث  ذلك، 

الزمنية؛ والدور األويل الذي أدته اجلراثيم. 

منذ 3,8 مليارات سنة
ظهور أوىل اخلاليا احلية

بدأ كل شيء منذ 3,8 مليارات سنة، منذ 
هناية حادثةِ أمطاِر أحجاٍر نيزكية كثيفة أدت 
بالكامل تقريباً طوال  إىل جعل كوكبنا عقيماً 
القذف   « السنوات:  ماليني  من  مئات  عدة 
جداً  سريعاً  خاليا  وتشكلت   .)7( الكبري« 
العلماء  أن  غري  البدئي؛  احمليط  من  انطالقاً 
يتيهون يف التخمينات حول تعّضيها. بعد ذلك 
بنحو 100 مليون سنة، وعلى مقربة من ينابيع 
 Luca »مياه حارة على األرجح، ظهرت » لوكا
 last( األخري«  املشرتك  الشامل  »السلف 
يف   .)universal common ancestor
الواقع، يوحي حتليل الكائن احلي ) خصوصاً 
إىل  احلوت  من  شامل،  جيين  راموز  وجود 
تنحدر  كلها  احلية  الكائنات  بأن   ) اجلرثومة 
وجدت  قد  كانت  وإن  نفسها.  هي  خلية  من 
أشكال حياتية أخرى، رمبا حتى قبل »لوكا«، 
عن  تولدت  ما  وسرعان  اختفت.  قد  فإهنا 
قريباهتا  وكذلك  أوىل،  جراثيم  اخللية  هذه 
األغشية  برتكيب  عنها  تتميز  اليت  األركيا«،   «

والتفاصيل االستقالبية. 

ابتداء من -  3,5 مليارات سنة
اجلراثيم ترك آثارها على األرض

احمليط  ساكنات  بدأت  جداً،  وسريعاً 
دفعة  متوطدة  صخور،  ببناء  هذه  الدقيقة 



121املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014

المعلم العربي

احلياة  آثار  تعود  جيولوجي.  كعامل  واحدة 
صخور  وهي  حبوزتنا،  املوجودة  األوىل 
طِباقية، تسمى » الرقائق الكلسية الطحلبية - 
سنة   مليارات   3,45 إىل   »stromatolithes
 Frances وستال«  »فرانس  عبارة  حسب 
احلياة  مظاهر  جمموعة  مديرة   ،Westall
اخلارجية يف » مركز البيولوجيا اجلزيئية« يف 
» أورليان« بفرنسا. كيف تتكون هذه األخْلِيّات 
ذات األلف ورقة millefeuilles؟ تتكون عرب 
رملية،  حبات   ( رسابية  جسيمات  اصطياد 
أخرى،  بعبارة  جرثومية؛  أغشية  من   ) مثالً 
من خالل طبقات خاليا تفرز خماطاً الصقاً. 
مل  اآلثار  هذه  أن  على  كثرية  عناصر  تدل   «
كانت  جراثيم  أيضاً  بل  جراثيم،  فقط  ترتكها 
وراءها  وكان  الضوئي،  الرتكيب  اخرتعت  قد 
كان  وبالتأكيد،  جداً«.  معقد  تطورٌ  بالتايل 
إىل حد ما يسمى  بدائياً  تركيباً ضوئياً  ذلك 
لألكسجني،  منتج  غري  أي   ،anoxyénique
استطاعت  ولكن  الطاقة.  من  قليالً  ويلتقط 
كثرية  مواقع  تغزو  أن  بفضله  اجلراثيم 
من  مّكنها  مما  جيداً،  ومضاءة  العمق  قليلة 
الرقائق  وهذه  للضوء.  الكيميائي  االستخدام 
الكلسية الطحلبية األحفورية البدئية هي أوىل 

األبنية اليت تبنيها مكروبات. 
وكانت  بعد،  فيما  أخرى  صخور  جاءت 
آنذاك  ابتكرت  اجلراثيم  أن  ذلك  عمالقة. 
غزا  الذي  األكسجيين،  الضوئي  الرتكيب 
الكوكب اليوم ويبدو لنا عادياً متاماً. مع ذلك، 
أجُنزت  مذهل  بشكل  دقيقة  عملية  هذه   «
مبساعدة مركبني جزيئيني معقدين، يسميان 
أن  املرجح جداً،  ومن  و2.   1 الضوئي  النظام 
جرثوميان  نوعان  صمّمهما  اللذين  املركبني، 
املنتج  غري  الضوئي  بالرتكيب  للقيام  خمتلفان 
لألكسجني، قد وُجدا بنتيجة تعايش أتاح توافق 
أحدمها مع اآلخر«، تضيف » فرانس وستال«. 

لزم العامَل بعد ذلك زمنٌ كي » يتأكسج«. وذلك 
عدد  آنذاك  األرض  يف  كان  ألنه  خصوصاً 
»املختزَلة« أي  الكيميائية  املركبات  ضخم من 
األكسجني؛  مع  لالرتباط  قابلة  أخرى  بعبارة 
وألن األكسجني كله الذي تنتجه هذه اجلراثيم 
كان   cyanobactéries »الزَّراقم«  املسماة 
»الطالبة«،  املركبات  هذه  يف  سريعاً  يندمج 
العملية  هذه  من  وتوّلد  اجلو.  تبلغ  أن  دون 
الرواسب  الصخور:  من  ثان  منط  عندئذ 
أخْليات  عن  عبارة  وهي  املوشحة.  احلديدية 
ألْفِيّاتِ أوراقٍ أُُفقية، ميكن أن يصل وزهنا إىل 
ماليني األطنان، بدالً من طبقة حاوية للحديد 
صوانية  رسابية  وطبقة   ) الصدأ   ( املؤكسد 
)من منط الرمل (، بثخانات هائلة. رمبا تكون 
أكسجة  مراحل  عن  جنمت  قد  البنى  هذه 
بالزراقم أحدثت رسابَة أكاسيد حديد. وهي 
ينحدر  تركيب ضوئي دوري،  تعرب عن نشاط 

من طبقات مكروبية عمالقة. 

ابتداء من  - 2,4 مليار سنة
أكسدت اجلراثيم األرض فأصبحت 

محراء         
بدأت  مليار سنة،  تقريباً، منذ 2,4  فجأةً 
األرض مشبعة  تأخذ منحى خمتلفاً:  األشياء 
باألكسجني الذي بدأ يغزو اجلو أيضاً. وغيّرت 
هذه » األكسدة الكربى« وجه العامل. حتى ذاك 
احلني، كان يهيمن على األرض سوادُ البازلت 
»روبرت  قول  حسب  الرباكني،  تقذفه  الذي 
يف  األستاذ   ،  Robert Hazen هازن« 
 Carnegie Institution for Science
بواشنطن، كما أصبح أمحر اللون ككوكب املريخ 
احلايل! وانتهى نشاط الزراقم مبفرده، الذي 
غزا كامل احمليط شيئاً فشيئاً، بأكسدة معظم 
بالنتيجة،  األرجح.  على  املختزلة،  اجلمادات 

تغيّر تركيب اهلواء سريعاً، حتى بلغ حنو 
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10% من الرتكز احلايل باألكسجني. وانعكست 
املكروبات  على  الغزيرة جمزرةً  األكسدة  هذه 
اليت تعْمر األرض، بسبب سُمِّية هذا اجلزيء 
اجلديد. وإذ كانت احلييّات الدقيقة ال تتحمل 
قاع  إىل  األركيا، جلأت  األكسجني، خصوصاً 

احمليط، لالحتماء. 
ابتداء من -  2,2 مليار سنة

اجلراثيم تربّد األرض، ثم تسخنها 
األرض  أصبحت  فشيئاً،  شيئاً  ولكن 
إليها من  بالنظر  أن كانت محراء  بعد  بيضاء 
الفضاء... . وكانت تلك الفرتةَ األوىل مسماة 
خالهلا  جتلد  اليت  الثلجية«  الكرة  »األرض 
أي  أيضاً!  اجلراثيم  بسبب  بالكامل،  الكوكب 
الزَّراقِم واحلالة هذه. ذلك ألن أكسجني اجلو 
وفرياً  كان  الذي  امليثان،  أكسدَ  أنتجته  الذي 
يف اجلو البدئي. إال أن امليثان هو غاز دفيئة 
أكسيد  ثاني  إىل  حتولُه  وانتهى  جداً،  قوي 
كربون ) وهو أقل »تسخيناً« ( بفعل األكسجني 
اهلوروني  التجلد  باسم  عرف  جتلُّد  إىل 
األرض  بقيت   .glaciation huronienne
بعد ذلك بيضاء عشرات ماليني السنوات...

يقذف  الذي  الربكاني،  النشاط  توقف  أن  إىل 
يكفي  ما  إطالق  عن  الكربون،  أكسيد  ثاني 
من غازات الدفيئة يف اجلو للخروج من فرتة 

التجلد هذه. 
الوحيد  احملرك  ليست  اجليولوجيا  لكن 
أيضاً.   هنا  ناشطة،  مكروباتنا  االحرتار:  هلذا 
رمبا ما كان هلذا اخلروج أن يتاح لوال مسامهة 

» األركيا«. تطلق قريبات اجلراثيم هذه امليثان 
احمليطية.  األعماق  يف  حمصوراً  يبقى  الذي 
إال أن هذا امليثان ميكن أن يصعد على شكل 
يناسب  ما  وهو  اجلو،  احرتار  تسبب  هبّات 
الكائن احلي أحياناً، عندما يتيح ذلك اخلروج 
من التجلد مثالً، إال أن األمر ميكن أن يتمخض 
املفاجئ  االحرتار  يقتل  قد  عن جمزرة:  أيضاً 
هبذا الشكل قسماً هاماً من احلياة، وهذا ما 

حصل عرب تاريخ األرض الحقاً عدة مرات.  

ابتداءً من - 0,8 مليار سنة 
وّلدت اجلراثيم احلياة اجملهرية اليت 

ُتبقي القارات خمضوضرةً
بعد لعبة كرة الطاولة الكوكبية املذهلة هذه 
والسخونة  الربودة  عامليّ  وأركيا،  بكرتيا  بني 
اخلاصني بكل منهما، تدخلت اجلراثيم مرات 
كثرية يف صريورة الكوكب. واملشكلة أن التأثريات 
الالحقة كانت بشكل ما أقل كيميائية حمضة. 
ذلك أن اجلراثيم، بعد هذه الفرتة بوقت قصري، 
»ستبتكر« حقيقيات النواة eucaryotes، أي 
بعد  فيما  شكلت  اليت  النواة،  ذاتَ  اخلاليا 
ستلون  اليت   ... كلها  والنباتات  احليوانات 
النواة  حقيقيات  وكانت  باألخضر!  القارات 
قد ظهرت حنو - 1,4 مليار سنة، والطحالب 
األحفورية األوىل حنو - 1,2 مليار سنة، أما 
سنة.  مليار   0,8  - فنحو  احليوانات  أوىل 
وتنمو،  تزدهر،  اجملموعات  هذه  كانت  وكلما 
واألركيا  باجلراثيم  اخلاصة  البصمة  كانت 
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يف  ما  حد  إىل  تتالشى  الكوكب  مصري  يف 
الكائن  وكان  للكائن احلي.  البصمة اجلمالية 
ثم  القارات جيعلها ختضرّ،  الذي يغزو  احلي 
وجوه،  وحرارته،  الكوكب،  منذجة  يف  يستمر 
الربكانية  الصخورَ  متآكالً  وحتى جيولوجيته، 
ومشكالً يف الوقت نفسه كتالً صخرية ضخمة 
بيولوجية املنشأ مباشرةً مثل الفحم، أو بشكل 

غري مباشر مثل احلجر الكلسي. 

واليوم
ما تزال اجلراثيم يف قلب نشاطات 

الكائن احلي   
ولكن لو كانت بصمة اجلراثيم تزول، فمن 

اهلوامش:
1 - اجلراثيم bactéries ) مفردها جرثومة bacterium وتشكل قسماً من املكروبات 
microbes وحيدة اخللية ( . واألركيا archées هي جمموعة من الكائنات احلية اجملهرية، 

ذات خلية وحيدة طليعية النواة procaryote. » املرتجم« .
2 - االنقسام الثنائي scissidisparité ) أو division binaire ( طريقة تكاثر ال 
بشكل  املضاعفة  على  وتقوم  ببساطة،  الكائن  بانقسام  تتم  اخللية  وحيدات  لدى  جنسية 
األخرى.  عن  إحدامها  االنفصال  ميكنهما  متماثلتني  خليتني  إىل  االنشطار  ثم  طويل 

»املرتجم« .  
3 - البالزميدات plasmides قطع من الـ »دنا« DNA تسبح حرة يف هيوىل بعض 
احليوية،  للمضادات  خمربة  ألنزميات  رموزاً  بعضها  حيمل  اخلمائر،  وبعض  اجلراثيم 
رموز إىل اخلاليا اجملاورة، وميكن  ونقل ما حتمله من  األغشية اخللوية  تستطيع عبور 

للبالزميدات أن تتضاعف يف اخللية. » املرتجم«. 
4 - املغنتيت magnétite معدن شديد املغنطيسية احلديدية. »املرتجم«.

 .chlorure d`or  - 5
6 - التفلون Teflon مادة لدائنية عازلة عادية املقاومية وصامدة للحرارة والرطوبة. 

»املرتجم«. 
7 -   القذف الكبري Le Grand Bombardement فرتة نظرية من تاريخ اجملموعة 
الشمسية متتد تقريباً بني 4,1 و 3,8 مليارات سنة ازدادت خالهلا بشكل كبري اصطدامات 

النيازك واملذنبات بالكواكب الصخرية . »املرتجم«.

املهم أن نفهم أهنا ما تزال حتى اليوم يف قلب 
»تأثريات« احمليط احليوي كلها، وذاك لسببني. 
أوالً، تتخّفى » اجلراثيم« يف داخل خاليا مجيع 
من  هنا  تتمكن  حيث  والنباتات،  احليوانات 

التنفس والرتكيب الضوئي. 
اليت  اخللوية  األعضاءُ  ليست  الواقع،  يف 
املُتََقدِّرات  وهي  الوظيفتني،  هاتني  تتيح 
داخل  دقيقة  )مكوِّنات   mitochondries
الطاقة  لتوليد  هامة  مراكز  تعترب  اخلاليا 
الناجتة عن أكسدة املواد الغذائية( والبالستات 
اخلاليا  يف  موجودة  عَضيّات   (  plastes
حقيقية النواة (، سوى جراثيم تقوم حقيقيات 

النواة بدجمها على حنو دائم!.
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األخالق البيئية وحماة البيئة
عرض كتاب للباحث طه الزوزو 

خالد عارف حاج عثمان* 

* موجه تربوي يف تربية الالذقية، إجازة يف اللغة العربية عام 1981، له: دراسات يف أدب األطفال .

يفتتح الباحث طه الزوزو درا�سته هذه بتقدمي مفهوم للبيئة معرفاً اإّياها 
والتنوع  والهواء،  والأر�س  املناخ  ي�سمل  الذي  اجلغرايف  الو�سط   : باأّنها 
يف  و�سلوكه  ون�ساطه  الإن�سان  فعل  خا�س  وب�سكل  والإن�سان،   ، احليوي 
الو�سط املحيط )الإيكولوجية(،لي�ستخل�س من هذا املفهوم ما حلق بالطبيعة 
الذي  الأول عن اخللل  امل�سوؤول  الإن�ساين اخلاطئ هو  )ال�سلوك   : اأن  مقررًا 
فيها  الب�سر  نحن  ودورنا  العامة،  البيئية  امل�سكلة  وبالتايل  البيئة(  اأ�ساب 
العالقة  تنظم  جديدة  بيئية  اأخالق  بغر�س  الباحث  يطالب  هنا  كبري...ومن 

بني الإن�سان والطبيعة وتعيد التوازن بينهما...
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ثمّ يورد الباحث أمساء جمموعة مناضلني 
أفذاذ اعُتربوا أمثولة يف جمال البيئة ومحايتها 
اليت  واألنشطة  األعمال  بسبب  ورعايتها، 
قدموها يف هذا اجملال، ومن هؤالء : الدكتور 
عادل عوض األستاذ يف جامعة تشرين املتمتع 
بطل   ( جائزة  واملمنوح  رفيعة  بيئية  بأخالق 
حلماية  املتحدة  األمم  برنامج  من  األرض( 

البيئة ) يونيب(.
كريم   « لألمري  اجلائزة  هذا  منحت  كما 
اآلغا خان« ، الذي مول مشاريع خضرية كبرية 
حديقة  مشروع  أمهها  العاملي،  النطاق  على 
النفايات  مكب  موقع  يف  بالقاهرة  األزهر 
املرتاكمة منذ 500 سنة، بكلفة تزيد على 30 

مليون دوالر أمريكي. 
اللقب  هذا  املتحدة  األمم  منحت  كما 
للشيخ زايد بن سلطان الرئيس السابق لدولة 
على  واحلاصل  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
الدول  البيئة واإلمناء من جامعة  جائزة رجل 
العربية، وجائزة داعية البيئة، وجائزة امليدالية 
 ، العاملية  والزراعة  األغذية  ملنظمة  الذهبية 
لعام  الذهبية  الباندا  وجائزة  2004م،  للعام 
صيد  وحظره  التصحر،  حملاربته   ،1977
الطبيعية،  املوارد  على  واحملافظة  الطيور، 
وجلبه للعصافري واحليوانات الربية من أرجاء 
اإلمارات  دولة  أرض  يف  وتوطينها  املعمورة، 
واملراكز  املؤسسات  ودعم  املتحدة،  العربية 
البحثية البيئية املختلفة، وزرع األشجار، وسنّ 
بكل  البيئة  حتمي  اليت  والتشريعات  القوانني 
وعلى  ذلك،  وغري  وعناصرها....  مكوناهتا 

مدى ثالثني سنة .
كما منح لقب ) بطل األرض( لعاملة األحياء 
حركة  أسست  اليت  ماتاي«  ونغاري   « الكينية 
ثالثني  وزرعت  بالدها،  األخضريف  السالم 
نوبل للسالم  ...، ونالت جائزة  مليون شجرة 
أيضاً  اهلامة  أعماهلا  ومن  2004م،  عام 

تقدميها اقرتاحاً ملنظمة يونيب، للقيام حبملة 
عاملية إلنقاذ كوكب األرض ووضع اسرتاتيجية 
بزراعة 30 مليون هكتار  العامل  لتربيد  عاملية 
ب140 مليار شجرة ، مبعدل 14مليار شجرة 
سنوياً ملدة 10سنوات. وقد تبنّت املنظمة ذلك 

وشرعت بزرع مليار شجرة.
غيتس«  »بيل  لـ  أيضاً  اللقب  هذا  ومنح 
عن  املدافعني  وأكرب  العامل،  يف  رجل  أغنى 
البيئة  ومحايتها ، بإعالنه احلرب على مرض 
على  البيئية  امللوثات  عن  الناجم  املالريا  
مليون   83,5 مببلغ  وتربّعه  العاملي،  النطاق 
ومتويل  املرض،  هذا  ملكافحة  أمريكي  دوالر 
.... املرض مببلغ 30 مليون دوالر  لقاح هذا 

وقد بلغ مقدار ما تربع به ملكافحة املالريا 765 
مليون دوالر.

كما منح هذا اللقب للسفري »جان نيكوت« 
وهو من أوائل الشخصيات البيئية، وقد توهم 
عالجاً  يعترب  التبغ  دخان  أن   - البدء  يف   -
شافياً من كل داء، مما دعاه إىل زراعة حديقة 
منزله بالتبغ إلجراء التجارب على نفسه ....

والبالغة  املنبعثة   الغازات  اكتشف ضرر  لكنه 
8600 عنصر أخطرها النيكوتني - املشتق من 
زراعة  ملنع  عاملية  أول محلة  قاد  ثم   - امسه 
ملكافحته  الدول  تداعي  ثم   ، وتدخينه  التبغ 
وحظره... وإصدار قوانني وتشريعات يف هذا 
الشأن يف كل من الواليات املتحدة ، وإيطاليا، 
اهلماليا  يف  بوتان  ومملكة  كونج،  وهونج 
وغريها، وذلك بعد التوصل إىل حقيقة تسبّب 

التدخني يف اإلصابة مبرض السرطان ....
األفراد،  مستوى  على  النضال  كان  ذاك 
أما على مستوى اإلدارات واملؤسسات، فيذكر 
الزوزو ما حصل وصدر يف هذا  الباحث طه 
ويستشهد  وحمظورات،  قوانني  من  اجملال 
باجلمهورية العربية السورية  والغرامات اليت 

يف  كان  إن  األشخاص،  على  ُفرضت 
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للبيئة  اإلساءة  أو  التدخني  أو  النفايات  جمال 
منها  دول  عدة  أمساء  يورد  ثم  عام...  بشكل 
عمان،   ، األردن   ، املتحدة  العربية  اإلمارات 
الصني، ماليزيا.. وقد أصبحت بعض العواصم 
)أبو ظيب، دبي، عمّان، سنغافورة، بكني(، من 

أنظف مدن العامل. 
ومن اجلدير ذكره إحداث معاهد ونيابات 
عامة بيئية يف الكويت، ولبنان، واألردن... كما 
أشار الباحث إىل املخاطر اليت تتهدد البشرية 
املنبعثة،  امللوثات، والنفايات، والغازات  بسبب 
هذه  تسببها  اليت  واألمراض   ... والتدخني 
جلدي  )مرض  الاليشمانيا  ومنها  املشاكل، 
وذلك  وسواها  الرمل(،  ذبابة  تسببه  تقرحي 
وشحنات  الدوائية،  الرقابة  انعدام  بسبب 
املستوى  على  السامة  والنفايات  السموم 
احلراري   االحنباس  ظاهرة  وبروز  العاملي...، 
حيث دلت األحباث على أنّ األرض مل ترتفع 
القرن  درجة حرارهتا سوى 0,6 درجة خالل 
مستوى  ارتفاع  يف  ذلك  وتسبب  العشرين 
البحار مبقدار 10سم فقط، ومؤخراً أوضحت 
الصور امللتقطة باألقمار الصناعية أنّ منسوب 

كّل  مم   3,3 مبقدار  يرتفع  كان  البحر  مياه 
ويضيف   .2006-1993 بني  الفرتة  من  عام 
احلرارة  ترتفع  أن  املتوقع  من  زوزو:  الباحث 
خالل القرن احلايل مبقدار 4 درجات بسبب 
آخر  حسب  و  املناخ،  على  البشرية  التأثريات 
دراسة للعاملة روث كوري يرجع زوزو ذلك إىل 

األسباب اآلتية  :
حبار  يف  السطحية  املياه  ملوحة  زيادة 
املياه  عذوبة  وزيادة  االستوائية،  املناطق 
السطحية القطبية نتيجة زيادة ذوبان اجلليد، 
اهلندية،  املومسية  الرياح  ضعف  بوادر  ظهور 
ظهور بوادر ضعف تيار اخلليج ، ظهور بوادر 
ذوبان جمالد العامل، من أمهها : جليد األلب 
من  »كليمنجارو«  جبل  قمة  خلو  اإليطالية، 
 ، سنة  ألف  عشر  أحد  منذ  مرة  ألول  الثلوج 
مبعدل  اهلماليا  يف  اجلليدية  الكتل  وتراجع 
15عاماً ام %، ويضيف إنّ آخر دراسة لباحثة 
املناخية  للبحوث  الوطين  املركز  يف  أمريكية 
سنة 2006: أن سرعة الذوبان اجلليدي بدأت 
منذ شهر أيلول عام 2006 قد ازدادت بسرعة 
4مرات عن السابق، بروز ظاهرة فرتة السبات 
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أمراض  ظهور  احليوانات،  لبعض  الشتائي 
الفريوسات  بعض  يقظة  نتيجة  معروفة  غري 
احلدباء  احليتان  انتحار  بظاهرة  متمثلة   ...
اضطرابات  حيدث  فريوس  بتأثري  بأسرتاليا 
املتوسط  قناديل حبرية يف  حيوية هلا، ظهور 
الشتاء،   يف   - سورية  يف  شواطئنا  -على 
وأيلول، ظهور  والعادة ظهورها يف شهري آب 
جبلدها  السامة  األمساك  من  غريبة  أنواع 

وكبدها وجهازها التناسليز. 
أسباب  زوزو يف  الباحث  يفصّل  ذلك  بعد 
االحتباس احلراري، فيذكر: إنّ انبعاث الغازات 
الضارة - خاصة ثاني أوكسيد الكربون - هو 
وقد  احلراري..  االحتباس  لظاهرة  السبب 
تضاعفت مؤخراً خالل 5 سنوات بسبب تقدم 
والربازيل  كالصني  النامية،  الدول  اقتصاد 
واهلند... والفشل يف ختفيض هذا االنبعاث، 
يف  املسببة  املتحدة  الواليات  فشل  والسيما 
يف  الضارة  الغازات  جمموع  من   %21 انبعاث 
االنبعاثات  مستوى  بتخفيض  تعهداهتا  تنفيذ 
مبوجب  بروتوكول كيوتو... ونسبة االخنفاض 
املتوجب  التخفيض  نسبة  لكن   %  5,2 حسبه 
حتققها اليوم جيب أاّل تقّل عن 4 أضعاف  ما 
نص عليه الربتوكول املذكور بنسبة: 5,2× 4= 
20,8% وما تزال تعقد املؤمترات اليت تدعو إىل 
.... وهنا  االنبعاثات احلرارية  التخفيض من 
الذي قدمه  الكابوسي  التقرير  يذكر خالصة 
البنك  يف  االقتصاديني  كبري  سترين،  السري 
الدويل، إىل األمم املتحدة: »مبوجب ختفيض 
استخدام الطاقة املنتجة للكربون بنسبة 70-

60% وإيقاف إزالة الغابات بشكل تام نظراً إىل 
أنّ االنبعاثات النامجة عن إزالتها تقدر بـ %18 
تزيد عن  نسبة  وهي  الكونية،  االنبعاثات  من 
املواصالت  استخدام  عن  الناجتة  االنبعاثات 

يف العامل .« 
بذكر  هذه  دراسته  الباحث  خيتم  ثم 

ستلحق  اليت  واملرعبة  املرتقبة  الكوارث 
بالبشرية والبيئة، بسبب االحتباس احلراري، 

ومن أمهها:
- مليار وربع مليار من البشر سيواجهون 
.... احلايل  القرن  بنهاية  املياه  يف  نقصاً  

واملنطقة العربية ستكون أكثر املناطق تضرراً 
العربي  املواطن  وحصة  عديدة....  ألسباب 
التعادل سوى0,48% من جمموع كمية املياه يف 

العامل .
- سيعاني مئات املاليني من اجلوع . 
- ستغرق الفيضانات 7ماليني منزل.

إنسان سيصبحون الجئني  مليون   200  -
بيئيني.

بسبب  سيهجّرون  إنسان  مليون   100  -
ارتفاع مياه البحر .

وأجزاء  املالديف  جزر  على  سيقضى   -
الغرق   2000 وسيهّدد  بنغالديش،  من  أخرى 

جزيرة اندونيسية.
الصنوبرية  اخلنافس  من  نوع  سيحّفز   -
يف  وأضرارها  شهيتها  من  لتزيد  اجلبلية 

بريطانيا .
احلية  الكائنات  من   %40 سينقرض   -

»برمائيات وشعب مرجانية«.
مليون   400 احلبوب  انتاج  سينخفض   -
طن، وسيتغري املناخ وسيكلف البشرية 3تريليون 
ونصف من اجلنيهات وذروة التحوالت ستكون 
العاملي  لالحرتار  الكلفة  ستبلغ  إذ   2090 عام 
أخرى  كوارث  وهناك  دوالر.....  تريليون   18
احليوانية  والثروة  احليوي  التنوع  ستصيب 
وستتقلص  السمكية،  والثروة  املائية  واملوارد 

مياه الشرب وغري ذلك.    
ونبني  اخلطر  ناقوس  نقرع  أن  البدّ   ، إذاً 
بتحقيق  التلوث هو األمل  البيئة من  إنقاذ  أنّ 
وبالتايل  للكوكب  إنقاذ  ألّنه  االستدامة، 

لإلنسان نفسه...
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وسائط النقل المستقبلية
املهندس فايز فوق العادة*

* رئيس اجلمعية الكونية السورية، باحث يف العلوم الكونية، ألفّ اثين عشر كتاباً علمياً منها: 
األجسام الطائرة 1984، ارحتال إىل أعماق الكون 1984، منعطف الرياضيات الكبري 1987، الثقوب 
الكونية السوداء 1988، علم الفلك وفلسفة النسق الكوني 1992، شرح يف مرآة الفكر البشري 1994، 
الذاكرة الكونية  1995، اجملموعة الشمسية من منظور معاصر 2002، وترجم اثين عشر كتاباً منها: 

احلضارة املرخيية 1997، مابعد أنشتاين » البحث العاملي عن نظرية الكون« 1991.

ت�سبب و�سائط النقل املعا�سرة تلوثاً كبريًا على نطاق وا�سع، 
فهل يفكر العلماء ياُترى بو�سائط نقل بديلة حتدُّ من هذا التلوث 

وتخفف من اآثاره؟
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للسيارات  دافعة  قوة  الكهرباء  استخدمت 
كانت  آنذاك  للسيارة.  املبكر  التاريخ  إبان 
السيارات الكهربائية أكثر هدوءاً وأقل تلويثاً. 
وسرعان ما حلت السيارة اليت تعتمد الوقود 
األحفوري حمل السيارة الكهربائية. كان ذلك 
بسبب رخص الوقود األحفوري وسهولة التزود 
احرتاقه.  يوفرها  اليت  العالية  والسرعات  به 
فكانت  الكهربائية  البطارية  شحن  إعادة  أما 
وقد  اقتصادية.  وغري  صعبة  عملية  ومازالت 
أدى ازدياد عدد السيارات وكثافة استخدامها 
إىل تلوث واسع يف البيئة األرضية، األمر الذي 
جمدداً  التفكري  إىل  واملهندسني  العلماء  دفع 
بطارية من  فتم تصنيع  الكهربائية.  بالسيارة 
يف  واعدة  تكون  أن  ميكن  والتوتياء  النيكل 
املستقبل بديالً للبطاريات املستخدمة حالياً.

إن من أهم ميزات السيارة الكهربائية أهنا 
ال تتيح حتقيق سرعات تتجاوز مئة كيلو مرت 
يف الساعة، األمر الذي سيؤدي إىل ختفيض 
واليوم  ملحوظاً.  ختفيضاً  املرور  حوادث 
يناقش بعض املختصني أن السيارة الكهربائية 
لن تكون أقل تلويثاً يف هناية املطاف، ذلك أن 
جديدة  مصادر  ستغدو  البطاريات  مصانع 
للتلوث، كما أهنا ستستهلك كميات من الطاقة 
يرى  أحفورية.  مصادر  من  بعضها  يكون  قد 
اهلندسة  مبقدور  سيكون  أنه  املتفائلون 
املستقبلية استخدام الطاقة الشمسية مباشرة 
وقد  الفارغة،  الكهربائية  البطاريات  لشحن 
تزود السيارة الكهربائية خباليا مشسية تقوم 
مستمر  حنو  على  مشحونة  لبطارية  بشحن 
ودون أن يضطر مستخدم السيارة إىل التوقف 
كل مئيت كيلو مرت الستبدال بطارية مشحونة 

بالفارغة.
أما عن وسائط النقل الكهربائية األخرى، 
فاستخدام القطار الكهربائي بات أمراً شائعاً. 
قطاراً  فغدا  الكهربائي  القطار  تطور  لقد 

املعاني، ذلك  مغناطيسياً مبعنى من  كهربائياً 
كبرياً جيرب القطار على  أن جماالً مغناطيسياً 
جتعله  ضيئلة  مسافة  سكته  عن  االرتفاع 
ينطلق بسرعة أكرب، وختفف من آثار االحتكاك 
املرتتبة على تدحرج دواليب القطارات العادية 

مباشرة على السكك. 
استخدام  أن  إىل  هنا  نشري  أن  البد 
يستهلك  واسع  نطاق  على  احلالية  السيارات 
الكمية األكرب من النفط ولو جرى التحول إىل 
احتياطي  توفري  ألمكن  الكهربائية  السيارات 
النفط ألكثر من مئيت سنة مقبلة باملقارنة مع 
الذي  االحتياطي  لذلك  احلايل  املقدر  العمر 

اليتجاوز مئة سنة.
عن  البحث  يف  جهداً  اليألون  العلماء  إن 
بدائل هلذه الوسائل من ذلك مثالً تصنيع وقود 
شبيه بالنفط . إذ يفكر العلماء بزراعة أنواع 
أنواعاً من  النباتات تعطي عند حصادها  من 
استخدامها  ميكن  واهليدروكربونات  الكحول 

وقوداً.
عن  سواء  كافية،  طاقة  توفرت  حال  ويف 
طريق االندماج النووي أم باللجوء إىل الطاقة 
إجراء  ذاك  إذ  فيمكن  مباشرة،  الشمسية 
ثاني  احتاد  على  تنطوي  كيميائية  تفاعالت 
أوكسيد الفحم باملاء إلنتاج أمناط من الوقود 
ويتميز  معقولة  بكميات  واألوكسجني  السائل 
الفحم  ذرات  على  باحتوائه  املصنّع  الوقود 
واهليدروجني وعدد أقل من ذرات األوكسجني، 
ولن تكون فيه ذرات اآلزوت والكربيت والذرات 
الشائبة األخرى اليت حيتويها النفط الطبيعي، 
يف  املصنع  الوقود  يُسهم  لن  أخرى:  بكلمات 
عندما  املُلوث.  والدخان  احلامضي  املطر 
حيرتق الوقود املصنّع من ثاني أوكسيد الفحم 
واملاء فإنه يتحد مع األوكسجني لتشكيل ثاني 
أوكسيد الفحم واملاء من جديد دون أية مادة 

العملية  تتحرك  هكذا  أخرى.  شائبة 
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بأسرها يف حلقة مغلقة، وكل مايتم استخدامه 
النامجة عن  الطاقة  أو  الشمسية  الطاقة  هو 

اندماج نووي.
االندماج  وطاقات  الشمس  طاقة  تكفي 
املاليني  النجوم بصورة عامة آلالف  وطاقات 

من السنوات كما أهنا الختلّف تلوثاً يُذكر.
املستقبلية؟  النقل  أمناط  عن  ماذا  لكن   
سنوات  منذ  العلمية  الدوريات  بعض  نشرت 
الباحثني  من  جمموعة  أن  مفاده  نبًأ  قليلة 
جهاز  بواسطة  جسيم  تفكيك  من  متكنت 
ذلك  بعد  اجلسيم  مكونات  حُملت  خاص. 
واستقبل  كهرمغناطيسية  موجة  منت  على 
املوجة جهاز آخر على مسافة مرت من اجلهاز 
بعد فصله عن  وأعاد جتميع اجلسيم  األول، 
بالغة الصعوبة،  املوجة احلاملة. كانت جتربة 

للنقل  طريقة  إىل  تؤدي  فقد  يدري  من  لكن 
بعض  وقد عرضت  وتتجاوزه.   اخليال  تفوق 
العلمي مثل هذه اإلمكانية عرب  أفالم اخليال 
تلك  وتنبأت  حية،  كائنات  لنقل  حماوالت 
جتميع  لدى  أخطاء  حدوث  باحتمال  األفالم 
الكائن عند اجلهاز املستقبل، قد تتمخض هذه 
ذهبت  ما  وفق  مشوهة  كائنات  عن  األخطاء 
إليه األفالم املذكورة. قد يبدو األمر ضرباً من 
اخليال، لكن أال تتجاوز استخداماتنا املعاصرة 
األقدمون  صنفه  ما  كل  املعلوماتية  للوسائط 

يف عداد املستحيل؟!.
املهندسني  بعض  يفكر  أخرى  جهة  من 
األرض  حتت  بأنفاق  حمصوراً  النقل  جبعل 
تصل كل بقاع العامل فيما بينها، وتتحرك يف 
وسائد  ذات  كهربائية  قطارات  األنفاق  تلك 
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مغناطيسية، بينما تُلغى كل وسائط النقل على 
سطح األرض وبضمن ذلك السفن والطائرات. 
لو تصورنا تفريغ األنفاق من اهلواء، فتكفي إذ 
لتسيري  كهرمغناطيسية  بسيطة  دفعات  ذاك 
يبلغ  أن  قبل  كبرية  مسافة  األنفاق  قطار 
عن  االستغناء  يُمكن  احلالة  هذه  ويف  هدفه، 
بالدفعات  الدقيق  التحكم  إىل  ويُلجأ  السكك 
الكهرمغناطيسية هبدف احملافظة على مسار 
أعداد  نقل  ويُمكن  للقطار  وصحيح  منتظم 
كبرية من البشر يف قطار واحد، عندذاك البد 

من تطوير مفهوم النقل.
اقتصادياً،  ليس  صغرية  بسيارة  النقل  إن 
إذا ما أخذنا باحلسبان االنتقاالت اإلمجالية 
لبين البشر على سطح األرض، خاصة املساحة 
السيارة  راكب  يشغلها  اليت  الفعلية  الوسطية 
باملقارنة  الطريق  سطح  إمجايل  من  الصغرية 
استخدامه  لدى  يستأثر هبا  اليت  املساحة  مع 
االستخدام  أن  النقل اجلماعية. عدا  وسائط 
املتكرر للسيارة الصغرية ينمّي الدوافع الذاتية 

وحيرك نزعة اخلالص الفردي.
املفكرين إىل  يف هذا اإلطار يذهب بعض 
أن  اليت ميكن  الطائرة  املدن  تصميم  إمكانية 
تنتقل من مكان إىل آخر حمققة بذلك أهدافاً 
مبدأ  إن  لقاطنيها.  واقتصادية  اسرتاتيجية 
تصميم املدن الطائرة خيالف التوسع األفقي 
كل  على  يأتي  الذي  املعاصرة  للمدن  احلايل 
مقومات البيئة ويدمرها. بينما التتوسع املدن 
الطائرة إالَّ شاقولياً مبعنى أهنا تضم أمناطاً من 
األبنية العالية جداً. حتتاج املدينة الطائرة إىل 
قوة دافعة هائلة، لكن استخدام الدفع النووي 
ينخفض  كما  كبرياً،  توفرياً  قد حيقق  النفاث 
التلوث باملقارنة مع حالة استخدام الصواريخ 

احلالية اليت تستهلك الوقود الكيميائي.
تلويث  مصدر  إهنا  الطائرات؟  عن  وماذا 
هي  الفضائية  الطائرات  تكون  وقد  كبري. 

لتتخذ  الفضائية  الطائرة  تندفع  إذ  البديل، 
اهلدف،  بلوغها  عند  األرض،  حول  مداراً  هلا 
املظالت  بطيئاًبواسطة  هبوطاً  هتبط  ثم 
صواريخ  الستخدام  حاجة  دومنا  واألشرعة 

عكسية.
إىل  املعاصر  املعلوماتي  النشاط  يشري 
تبادل  يتم  حني  النقل  عن  االستغناء  إمكانية 
املعلومات، وتنجز األعمال انطالقاً من البيوت 
بواسطة شبكات وأجهزة املعلوماتية املتقدمة.

ذاك  إذ  الفيزيائي  االنتقال  ويقتصر 
وزيارات  كاالستجمام  حمدودة،  حاالت  على 
توفري  وميكن  وسواها.  واألقارب  األصدقاء 
معينة  سوية  وحتى  بل  األولية  اإلسعافات 
بواسطة  البيوت  املداخالت اجلراحية يف  من 
مع  االتصال  تيسّر  اليت  املعلوماتية  األدوات 
عمليات  إلجراء  ودعوهتم  األطباء  أشهر 
املذكورة  األدوات  بواسطة  بعد  عن  جراحية 
على  جراحية  عمليات  فعالً  أجريت  لقد   .
بعد آالف الكيلو مرتات، واستخدم اجلراحون 
إىل  تعليماهتم  إليصال  املعلوماتية  األقنية 
باختصار  نقول  احمللية..  والروبوتات  األطباء 
يوم  كل  تطرح  للتقدم  السريعة  املعدالت  إن 
بديالً تكنولوجياً مل يكن مأخوذاً بعني االعتبار 
وقد تكون هناك وسائط للنقل خمتلفة متاماً 

عن كل ما قدمنا.
عن  النقل  بتوظيف  أيضاً  العلماء  يفكر 
الفيزياء  شكلت  وقد  الكوانيت.  النقل  أو  بعد 
الفكر  صريورة  يف  كبرياً  منعطفاً  الكوانتية 
البشري، عندما استبدلت باألسباب والنتائج 
بكٍم  تتعامل  الطبيعة  أن  وعلّمتنا  االحتماالت 
هايزنربغ  وفق  تضعنا  كما  الطاقة،  من  أدنى 
نعرف.  أو  جنرّب  فيما  أساسية  ريبة  إزاء 
موضع  يف  يكون  أن  جسم  أي  واليستطيع 
عند  متاماً  معينة  سرعة  حيوز  وأن  حمدد 

اللحظة ذاهتا. يف« فرتة هايزنربغ«، وهي 
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فرتة زمنية دنيا، تنكسر قوانني الطبيعة وتبقى 
كانت  مهما  حدث  أي  أمام  مفتوحة  األبواب 

طبيعته.
الذرة  نواة  من  اإللكرتون  يقرتب  عندما   
هيئة  ويتجلى يف  يفقد هويته اجلسمية  فإنه 
مبوجات  أشبه  بالنواة  حتيط  واقفة  موجة 
اهلواء الواقفة يف آالت النفخ املوسيقية. اليدور 
اإللكرتون حول النواة واليدور حول نفسه. إنه 
طاقية  سوية  يف  النواة  من  بالقرب  يتوضع 
تكافئ ماحيوزه من طاقة. ومادام عدد سويات 
الطاقة يف الذرة حمدوداً فالبد لاللكرتون من 
الطاقية  سويته  يف  الوجود  من  خيتفي  أن 
الطاقية  السوية  يف  ويظهر  ليعود  األصلية 
األخرى فيما يعرف بالقفزة الكوانتية. ينتقل 
العامل من حاٍل إىل حال آخر بقفزة كوانتية، إذ 
كيان موجود  باختفاء  الكوانتية  القفزة  تسمح 

ثم جتسّده حباٍل جديدة.
هي  تفاصيلها  بكل  املعاصرة  املدنية  إن 
يف  جنرّب  عندما  الكوانتية.  الفيزياء  نتاج 
الفيزياء التقليدية فإن التجربة تنتهي بنتيجة 
للتجربة،  املمكنة  النتائج  من  فقط  واحدة 
النتائج  كل  فتحقق  الكوانتية  الفيزياء  يف  أما 
املمكنة للتجربة، عندما ينفصم الكون حلظة 
الوليدة يساوي  األكوان  التجربة إىل عدد من 
يف  تظهر  و  للتجربة،  املمكنة  النتائج  عدد 
العلماء  وحياول  النتائج.  هذه  إحدى  كون  كل 
اآلن تطبيق اآللية املذكورة لتصنيع احلاسوب 
الكوانيت. ينسخ احلاسوب الكوانيت نسخاً من 
يف  تشرتك مجيعها   متعددة  أكوان  يف  نفسه 
حل املسألة، مبا ميّكن من توفري اإلجابة آنياً.

األجوبة  كل  الكوانيت  احلاسوب  يعطي 
وكذلك  املطلوبة،  وغري  منها  املطلوبة  املمكنة 
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الكون  انفصام  إىل  منا  أي  فعاليات  تؤدي 
الفعاليات.  نتائج  سائر  استيعاب  هبدف 
توجد  لذلك  تبعاً  أنه  العلماء  بعض  ويتصور 
نسخ من كل منا يف أكوان كثرية، وأن األحالم 
ماهي  النوم  أثناء  منا  كل  يراها  اليت  الغريبة 
نسخة  حياة  من  لوقائع  ذهنية  إسقاطات  إاّل 
األكوان األخرى. ووفق  أكثر من نسخة يف  أو 
متالطمة  هيول  العامل   « فإن  ويغنر،  »يوجني 
عدمية املعامل، ويتحدد كل شيء حلظة تدخّل 
كل  ويُعرف  يُحدد  بالعامل،  وارتطامه  الوعي 
جسيم خبصائصه الكوانتية. وجند يف قائمة 
تلك اخلصائص الشحنة واللف الذاتي والعزم 
املغناطيسي وسواها. وترتجم تلك اخلصائص 

إىل مايُعرف باألرقام الكوانتية.
كنه  ملفهوم  ليس  املعاصرة  الفيزياء  وفق 
هو  ذاته  حبد  فاجلسيم  معنى،  أي  اجلسيم 
نقل  استطعنا  لو  ماذا  الكوانتية.  خصائصه 
مسافة  إىل  جلسيم  الكوانتية  اخلصائص 
هناك؟  ذاته  اجلسيم  على  أال حنصل  بعيدة، 
الفيزياء  نواميس  باستخدام  العلماء  استطاع 
الكوانتية حتقيق ذلك بشكل فعلي يف أكثر من 

حالة.
 إذا أمكن توسيع التجربة كي تشمل أعداداً 
املشكلة  اجلسيمات  من  هلا  حصر  ال  أكرب 

مكان  من  ذاك  إذ  الكيان  ينتقل  معني،  لكيان 
أن  بقي  الكوانتية.  الفيزياء  بآليات  آخر  إىل 
نقول إن مثل هذا النقل الحيتاج أية كمية من 
حاجة  ودومنا  آني  حنٍو  على  ويُنجز  الطاقة، 
ضيئلة.  كانت  مهما  زمنية  فرتة  أية  النقضاء 
بشري  فرد  انتقال  يتحقق  أن  العلماء  ويتوقع 
هبذه الطريقة مع هناية القرن احلايل. حقاً إن 
املسافة بني أعجب األحالم وأصلب احلقائق، 

تتناقص بسرعة تدعو إىل الدهشة!
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حوار غير منشور مع مؤرخ العروبة الراحل
 د.شاكر مصطفى 

حممد مروان مراد*

*  باحث وأديب سوري.

يف الثامن والع�سرين من �سهر متوز عام 1997، رحل املوؤرخ املو�سوعي 
اأغنى فيها  والأديب املتاألق الدكتور �ساكر م�سطفى، بعد م�سرية طويلة 
التاريخية والأدبية جعلت  املوؤلفات  بع�سرات من عيون  العربية  املكتبة 

من ا�سمه عالمة مميزة تدل على الأ�سالة والعمق واجلودة. 



املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014 136

حوار

وقد سعدت بلقاء شاكر مصطفى واالقرتاب 
منه مرتني: األوىل يف اخلمسينيات من القرن 
املعلمني،  دار  يف  عليه  تتلمذت  حني  املاضي 
التاريخ  يف  جامعة  حماضرة  حصته  وكانت 
العربي  واخلط  والرسم  النفس  وعلم  واألدب 
يبدأ دراسته بعرض أفكار املوضوع الرئيسية 
على السبورة خبط فين مجيل مثل أي خطاط 
مبدع، ثم يسرد أحداث التاريخ بأسلوب أدبي 
والنثر  الشعر  بشواهد  املوضوع  ويغين  رفيع 
العربي وحيلل األفكار مستخلصاً العرب البليغة، 
كفاءته  حبسب  كل  منها  نتعلم  أن  لنا  ويرتك 
ومستواه وما نسيت إىل اليوم فكرة وال خاطرة 

تعلمتها من هذا األستاذ القدير. 
والتقيته مرةً ثانية بعد عقدين من الزمن 
معاً،  عملنا  حيث  بالكويت  طويلة  لقاءات  يف 
وضمّتنا أمسيات فكرية يف الندوات الثقافية، 
تلك  ذكريات  أستعيد  اليوم  إىل  زلت  وما 
جنمها  مصطفى  شاكر  كان  اليت  األمسيات 
كل  على  تفيض  ودماثة  ومعرفة  علماً  املتألق 

من حوله. 
ما الثقافة ؟ 

ورجال  املفكرين  من  خنبة  ضم  لقاء  يف 
اإلعالم، أدرت معه حواراً حول الثقافة العربية 

بني التبعية واالستقالل، فأجابين: 
يعطي  ما  كل  هي  نقصد  اليت  الثقافة   -
قيم  من  احلياة،  يف  مميزاً  موقفاً  اإلنسان 
مشرتك  تعبري  ومن  وسلوك  وعلوم  ومعارف 
ومذاهب مجال وأمناط تفكري، هي كل ما مييز 
هوية األمة وردود فعلها جتاه احلياة والكون، 
وأما  اإلنسانية.  مالحمها  أخصّ  يعين  وهذا 
ما  غري  أنت  تكون  أن  هي  فالنقيض،  التبعية 
أنت، أن تصبح ذيالً لآلخر ال أن حتمل قناعاً 
أو القرصان،  كما يف الكرنفال لتكون نابليون 
ولكن أن خترج من جلدك، ويف هذه احلالة أن 
خترج من ذاتك العميقة، من دمك مضطراً أو 

خمتاراً لتصطنع جلداً آخر أو ذاتاً أخرى ودماً 
منقوالً؟!

لتتقمص اآلخر، قد يكون هذا هيّناً لو تعلق 
بظاهرة األفراد. أما يف األمم فهنا القضية. 

قضية التبعية يف الثقافة: 
وسألته: قضية التبعية يف الثقافة هل هي 

قضيتنا وحدنا؟ 
الثقافة  يف  التبعية  قضية  إن  فأجاب: 
مطروحة  إهنا  حنن،  وحدنا  قضيتنا  ليست 
لدى  حتى  جدي  بشكل  ومطروحة  عاملياً 
نوعاً  تعدُّ  وتكاد  املتقدمة،  الثقافية  املناطق 
من األزمة العاملية، فال العرب وحدهم يشكون 
العامل  دول  ولكن  الثالث،  العامل  دول  وال 
يشكون  اجلميع  أيضاً،  كلها  األوربية  األول 
كوال  الكوكا  ثقافة  األمريكية،  الثقافة  هيمنة 
وميكي  والديسكو  واهلامبورغر  والشيبس 
وأخرياً  وكوجاك  احلديدي  والرجل  ماوس 
العامل األول خيشون  رامبو؟! كل املتنورين يف 
خوذة  تلبس  اليت  املوجة  هلذه  التبعية  غول 
احلضارة الغربية ودروع التكنولوجيا املتقدمة، 
وتنتعل وسائل االتصال اجلبارة، راكضة حتى 

أعمق زوايا الدنيا. 
أن  هذا  بعد  نستطيع  هل  فأسأل:  أعود 

خنتار؟ فيجيب: 
تكون  أن  جيب  االختيار  نستطيع  لكي 
»ال  تونغ:  ماوتسي  يقول  أيدينا،  يف  العوامل 
العينني  وعلى  دوري  عصفور  اصطياد  ميكن 
وليس  املستقبل  رسم  ميكن  فكيف  عصابة«، 
اإلطار.  هو  هذا  الكلمات؟  حتى  األيدي  يف 
وتكنولوجية«،  »عملية  عاملية  عوامل  مثة  إن 
وعوامل تارخيية نامجة عن رواسب االستعمار 

السابقة تضغط لتفرض هيمنة حمددة. 
خّطني  ضمن  تغزونا  الثقافية  التبعية 
واآلخر  سليب  أحدمها  خطرين،  قصويني 
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الثقايف  الفراغ  هناك  جهة  فمن  إجيابي، 
والتخلف  احلايل  العجز  إليه  مضافاً  العربي 
يف األيديولوجيات ويف فهم الواقع ومعاجلته، 
التثقيفي  احلشد  األخرى  اجلهة  ومن 
املدعومة  الغربية  القوة  إليه  مضافاً  األجنيب 
بأيديولوجياهتا وبرؤيتها الواضحة ملا تريد من 

اآلخرين.. وعقدة األجنيب ها هنا موضعها. 

الفرق بني التبعية واالتباع  
الفرق  ما  جديداً:  ويطرح احلضور سؤاالً 
واالستقاللية  جهة  من  واالتباع  التبعية  بني 

واإلبداع من جهة أخرى؟ 
فيقول: االستقاللية هي التفرّد يف الطريق 
لآلخرين،  أو معارضاً  يكون موازياً  ،الذي قد 
الفروق  أما اإلبداع فهو اخللق اجلديد.. تلك 
جانباً  أتركها  وأثرها  رغم شأهنا  املفاهيم  يف 
إن  القول:  إىل  فيها  أذهب  أخرى  نقطة  إىل 
قضية االتباع واإلبداع ميكن أن تعدُّ يف زاوية 
من زوايا النظر قضية يف داخل الثقافة ذاهتا، 
وتتصل بالعالقة ضمن عناصرها الداخلية.. 
قضية  واالستقاللية  التبعية  أن  حني  يف 
خارجية، وأعين تتصل بالعالقة مع الثقافات 
األخرى، ولقد يكون مثة شيء من التداخل بني 
اجلانبني الداخلي واخلارجي، ولكنا نقبل هذا 
املفهوم ليتسنى الفصل بني الطرفني ولنجعل 

الرؤية أكثر وضوحاً. 

االستقاللية واإلبداع : 
إىل  الطريق  ترى  كيف  ثانية:  ونسأل 

االستقاللية واإلبداع؟ فيجيب: 
الوحيد  السبيل  هي  االستقاللية  تبقى 
ثالثة  عرب  الطريق  إجياد  ألهنا  واألصعب، 
متحوالت متشابكة يف الذات القومية: خطوط 
املستقبل  ورؤى  العصر،  ومعطيات  الرتاث، 
متجّذرة  الرتاث  خطوط  كانت  وإذا  القومي، 

فينا كجذوع األدواح الضخمة »وأقصد بالرتاث 
هنا أوسع بكثري من املعنى الديين الذي تأخذه 
هذه الكلمة يف العادة، أقصد كل ما يكوّن اهلوية 
الثقافية القومية« فإن املشكلة هي يف املواءمة 
بني هذا الرتاث الكامن فينا، وبني ثورة العصر 
تتسع  تزال  ال  حماور  ثالثة  يف  تتجلى  اليت 
االتساع الرهيب: الزمان الذي تفجرت أبعاده 
ماليني السنني، واملكان الذي ما انفك خيرتق 
وترمي حدوده إىل الوراء منذ كولومبوس إىل 
القمر والزهرة، وأخرياً عامل  أرمسرتونع حتى 
املعرفة الذي غطى بفتوحاته البعدين اآلخرين 
معاً، ال ميكن هلذا االتساع أن يذهب من دون 
أن يرتك طابعه العميق يف كل ثقافة معاصرة. 
إن الثقافة اليت ال تنسجم مع هذه املؤثرات 
نداءها حتكم على  تليب  وال تستجيب هلا وال 
بيننا  ما  الثقافية  املسافة  إن  باملوت..  نفسها 
جداً  وبكثري  بكثري  ألبعد  األقربني  آبائنا  وبني 
أجداد  وبني  بينهم  الفاصلة  املسافة  من  

أجدادهم األولني. 
يأخذنا  السريع  العصر  إيقاع 
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مجيعاً: يدفعنا أمامه دفعاً كاحلصى الصغرية 
الثقافية  واالستقاللية  العرم،  السيل  أمام 
الشعور  سوى  آخر  شيئاً  ليست  إهنا  هي؟  ما 
آخر:  أفق  إىل  بالطموح   والشعور  بالقلق 
الشعور مبرور الزمن من خاليانا ومن خاللنا 

وبضرورة التوافق معه. 
للتجمد  النقيض  هي  االستقاللية 
والتحجر، أن تستقل يعين أن تتخذ طريقاً آخر 

تسري عليه، فال تقف وال تقف أبداً..
لكن اختاذ الطريق اآلخر ال يعين االنعزال. 
الثقافة اخلاصة شيء والثقافة املعتزلة شيء 

آخر.. العزلة ليست خطأ فقط ولكنها كذلك 
غري ممكنة، واالستقاللية ليست احلفاظ على 
الرتاث واالنكماش ضمن قوقعته، وال احلفاظ 
على الذات كما هي، ولكن اإلبداع من خالهلا 
باستمرار،  الذات  وهذه  الرتاث  هذا  وتطوير 
إهنا تعين إدخال ما أستطيع أن أمسيه عامل 
الزمن يف الرتاث.. ثورة الزمن فيه، إن الثقافة 
اليت ال تتطور متوت، إهنا كائن حي وهي ككل 
كائن حي، إما أن تتغري أو متوت، أليس املوت 

نفسه نوعاً من التغري ؟ 

االتباع هو األساس يف اهلوية الثقافية
يتمهل حمدثنا البارع حلظات متفرساً يف 
الوجوه، ليقرأ فيها أثر حديثه، ثم يتابع: انتقل 
إىل االتباع واإلبداع لتجد املشكلة حتت ضوء 

آخر:
الثقافة  داخل  من  داخلية  هنا  املشكلة 
قائمة يف صلب  أيضاً  ولعلها  نفسها،  العربية 
معنى  نفسه حيمل  الثقافة  مفهوم  ثقافة،  كل 
فقدت  اتباعية  تكن  مل  إن  الثقافة  االتباع. 
ثقافة  تعد  مل  دائرهتا،  عن  خرجت  هويتها، 
بعينها صارت أي شيء، ولكنها لن تكون ثقافة 
جلماعة حمددة وحنن ال نستطيع رفضها ألننا 
إنسانيتنا  صورة  إنه  الرفض،  هذا  منلك  ال 
الثقافية  اهلوية  األساس يف  االتباع هو  ذاهتا، 

لألمة. 
كالقدر،  أو  قدر  إهنا  اجلامع،  الرباط  إهنا 
تفكري  بأمناط  بالتقاليد،  بالرتاث،  االرتباط 
متماثلة،  بسلوكات  موحّدة،  بقيم  متشاهبة، 
مجال  مبذاهب  مشرتكة،  تربية  بطرائق 
أين  فمن  اتباعاً؟  كله  هذا  أليس  هبا،  خاصة 
ينبع اإلبداع مع كل هذه القيود؟ كل ما نسميه 
باألصالة مثقل باالتباع، وحنن من دون انقطاع 
نطلب األصالة يف اإلبداع، ونلح يف الطلب، أو 
القوة املرجعية  التأصيل هو اهلوية وهو  ليس 
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لإلبداع؟
مع  تنسجم  بأن  الثقافة  طالبنا  ولو 
شكل  على  اتباعاً  بدوره  هذا  أوليس  العصر 
اخلارجية؟  للمعطيات  خضوعاً  أوليس  آخر؟ 
األساس  يف  واإلبداع  العام؟  التيار  يف  دخوالً 
هو اخلروج عن هذا التيار، هو التمرد عليه، 

جتاوزه، ويف أحيان كثرية هو النقيض له؟!..
نقدية  بوقفة  هنا  ألنفسنا  مسحنا  لو 
هبذا  تطرح  اليت  القضية  أن  لوجدنا  سريعة 
الشكل قضية من املنطق الصوري، إننا ننسى 
يف  التبعية  عن  خيتلف  االتباع  هذا  أن  هنا 
ننسى  كما  الشدة،  ويف  النوعية  ويف  املعنى 
الزمن،  العامل األساسي يف األمر كله: عامل 
االتباع هنا ليس خروجاً على اهلوية إىل هوية 
أخرى لكنه تأكيد هلا، وهو ليس باتباع قسري 

وإمنا هو اتباع عفوي واتباع ال واٍع أبداً.
وليس  العميقة  الذات  مع  انسجام  إنه 
االختالف  هو  وهذا  أخرى،  لذات  اصطناعاً 
نفسها  القومية  للذات  إغناء  وهو  النوعي، 
القيم  وتطوير  والطرائق  واحللول  بالصور 
واملبادئ من خالل املنظور اإلنساني املتغري مع 
الزمن، وتبقى قضية الزمن هي العقدة يف هذا 

املنظور كله.. 
أفكاره..  وتبقى  مصطفى  شاكر  ويرحل 

األفكار املضيئة ال متوت أبداً !

شاكر مصطفى.. القنديل الدمشقي 
الذي نوّر للعروبة طوال نصف قرن

األول  يف  مصطفى  شاكر  الدكتور  ولد   -
من آذار عام 1921، يف حي الصاحلية مبدينة 

دمشق. 
علومه  وتلقى  متواضعة،  أسرة  نشأ يف   -
رمسية  مدرسة  أول  عنرب(  )مكتب  يف  األوىل 

يف العاصمة. 
ثم  العليا،  املعلمني  دار  دراسته يف  تابع   -

أوفد إىل القاهرة حيث نال اإلجازة يف التاريخ 
عام 1945.

بني  ما  للتاريخ  مدرساً  دمشق  عيّن يف   -
1946-1953، ويف الفرتة نفسها أسس القسم 

العربي يف اإلذاعة السورية. 
والثقافية،  التعليمية  املناصب  تدرّج يف   -
جلامعة  عاماً  أميناً  املعلمني،  لدار  مديراً 
ثقافياً  مستشاراً  ثم  لإلذاعة،  مديراً  دمشق، 
مبصر، ونال يف هذه املرحلة شهادة الدكتوراه 

يف اآلداب من جامعة زيوريخ. 
- انتقل إىل السلك الدبلوماسي يف مطلع 
وكولومبيا  السودان  يف  فعمل  الستينيات، 
يف  اخلارجية  للسياسة  مديراً  ثم  والربازيل، 

وزارة اخلارجية، ثم وزيراً لإلعالم 1965. 
وكان طوال تلك املراحل حمباً للغة العربية 

وآداهبا، يكتب يف األدب والسرية والتاريخ.
- شغلته القضية العربية، وبالذات مأساة 
فضح  على  ووقته  جهده  فأوقف  فلسطني، 
االستعماري  والتآمر  الصهيونية،  خمططات 
على األمة العربية، وكانت حماضراته ومقاالته 
التحرر  العربية يف  األمة  صرخة مدوية حبق 
األمة  تاريخ  دراساته يف  كانت  كما  والنهضة، 
واإلسالم،  العروبة  جمد  على  باهرة  إضاءة 
وغدت تلك الدراسات مراجع أمينة للباحثني 

واملؤلفني. 
حياته،  من  األخرية  اللحظة  حتى  ظل   -
مدافعاً صلباً عن الثقافة العربية، وحمارباً ال 
يكل ألعداء األمة وغاصيب حقوقها، وخلرافة 
السالم والتطبيع مع العدو الصهيوني، ووضع 
بكل أمانة وجرأة، أسس النهوض من الضعف 

والتخاذل. 
اليوم   الدكتور شاكر مصطفى يف  تويف   -
القنديل  وانطفأ   ،1997 متوز  من  األخري 
الدمشقي الذي نوّر للعروبة كلها طوال نصف 

قرن من الزمن. 
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- العامل البيئي العربي السوري د. عادل عوض، حامل لقب » بطل األرض«.
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* أعدّ هذه املادة مدير التحرير.

  نرى يف جملة )املعلم العربي( اأن من واجبنا اأن نقدم لالأجيال العربية 
اجلديدة بع�س ال�سور امل�سرقة لالإبداع العربي واملبدعني العرب، خا�سة 
في�سع  اإبداعهم،  ويقّدر  نعرفهم،  مما  اأكرث  العامل  يعرفهم  الذين  اأولئك 

اأ�سماءهم يف مواقع هي مو�سع فخر واعتزاز لنا جيمعاً يف العامل العربي.

العالم البيئي السوري الدكتور عادل عوض
الحاصل على لقب )بطل األرض( 

يف محاية البيئة من األمم املتحدة )2007( *
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ال أخفيكم كم شعرت باخلجل من نفسي 
عندما اكتشفت باملصادفة أن مثة عاملاً عربياً 
سورياً اختارته أهم مراكز التوثيق العلمي يف 
العامل بوصفه واحداً من بني خنبة علماء عاملنا 
املعاصر، ومل أكن قد مسعت بامسه من قبل..!

 يف عدد سابق من املعلم العربي )435 شتاء 
السوريات  العاملات  إحدى  قدمنا  كنا   )2009
د.  العامل  مستوى  على  املصنفات  املبدعات 
شخصية   ( باب  يف  الرفاعي.  نعيم  شادية 
العدد(، ويف هذا العدد نقدم د. عادل عوض 
مثاالً آخر على عظمة اإلبداع العربي السوري.

األستاذ الدكتور عادل عوض ، عامل عربي 
سوري باحث يف قضايا البيئة، معروف عربياً 
 ،1949 عام  الالذقية  مواليد  من  ودولياً، 
حيمل شهادتي دكتوراة يف اهلندسة: األوىل يف 
اهلندسة املعمارية وختطيط املدن، من جامعة 
يف  والثانية   -  )1983 )آذار  أملانيا  يف  ميونخ 
اهلندسة البيئية الصحية من جامعة شتوتغارت 

يف أملانيا) متوز 1983(.
والدكتور عادل بدأ ارتقاءه علمياً يف وطنه 
سورية، فهو حيمل اإلجازة يف اهلندسة املدنية 

من جامعة دمشق عام 1973.
اهلندسة  قسم  يف  أستاذاً  حالياً  يعمل 
جامعة  يف  املدنية  اهلندسة  كلية  يف  البيئية 
تشرين بالالذقية، وهو مدرس فيها منذ عام 

.1984
هامبورغ  جامعيت  يف  زائر  أستاذ  وهو 
التكنولوجية  مشتات  ودار  التكنولوجية، 
العلوم  جامعة  يف  مشارك  وأستاذ  أملانيا  يف 

والتكنولوجيا يف عمان ) األردن(.
والتوثيق  البيوغرافيا  معهد  اختاره 
األمريكي ) ABI( واحداً من بني أهم مخسة 
على  املؤثرة  اإلجنازات  ذات  شخصية  آالف 

البشرية، عام1997.
والتوثيق  البيوغرافيا  مركز  اختاره  كما 

بني  من  إجنلرتا،  كامربيدج  IBC  يف  العاملي 
ألفي عامل متميز يف القرن العشرين يف العامل، 

عام 2000.
من  عدداً  عوض  عادل  الدكتور  نشر 
األوراق العلمية والدراسات والتقارير البحثية 
العالقة  ذات  اجملاالت  يف  والكتب  والفصول 
احلضري،  والتخطيط  املائية  البيئية  بالنظم 
مع اعتماد العديد منها على تطبيقات النمذجة 
املثلى باستخدام نظم الذكاء الصنعي واحملاكاة 
احلاسوبية، من بني هذه األوراق والدراسات:

املوارد  إدارة  يف  اجلينية  اخلوارزميات   -
املائية ويف التخطيط احلضري الذكي.

هيدرولوجية-رياضية  مناذج  تطوير   -
ومناذج  املطرية  التخزين  أحواض  لتصميم 
شبكات  حلساب  رياضية   - هيدروليكية 

الصرف الصحي يف املدن.
- حماكاة ومعاجلة جريان الطقس اجلاف 

واملمطر.
األهنار  جودة  لتحديد  مائية  أمناط   -

والبحريات واألوساط املائية اجلوفية.
رياضية   - هيدروديناميكية  مناذج   -

للمصبات البحرية ملياه الصرف الصحي.
املدينية  الصلبة  النفايات  وإدارة  فرز   -

والطبية.
تقدير  ومنذجة  اهلواء  جودة  منذجة   -

مستوى الضجيج املتولد عن النقل.
- التخطيط العمراني األمثل لذوي الدخل 

احملدود.
جماالت:  )يف  اخلطر  احتمال  تقييم    -

البيئة املائية والزالزل(.
 External خارجي  حمّكم  وهو 
علمية  جمالت  طلب  على  بناءً   reviewer
 Elsevier و   InderScience منها:  دولية 

.Science
يف  مؤسس  عضو  هو  ذلك  إىل  إضاقًة 
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هيئة التحرير للمجلة الدولية يف البيئة وادارة 
النفايات )IJEWM( الصادرة عن دار النشر 
نيسان  بريطانيا،  يف   )InderScience(

.2006
كما أنه عضو يف عدد من اللجان العلمية 

)احمللية والدولية( منها: 
لبحوث  العايل  للمعهد  مؤسس  عضو   -
تشرين/الالذقية  جامعة  يف  املقام  البيئة، 
)صدر مبرسوم مجهوري  رقم 388، تاريخ 9 

أيلول 2000 (.
يف  للزالزل  الدائمة  اللجنة  يف  عضو   -  
اجلمهورية العربية السورية، وعضو يف جلنة 
والدفاع  املدنية  لإلدارة   الالذقية  حمافظة 
املدني، وذلك إلعداد خطة وطنية لالستعداد 

والوقاية من كوارث الزالزل.
السوريني  املخرتعني  مجعية  يف  عضو   -

)عضوسابق يف جملس إدارة(.
املتخصصة  اجملموعة  يف  عضو   -
الصحي  الصرف  مياه  من  االستفادة  إلعادة 
للجمعية  التابعة   )Wastewater Reuse(
جلنة  يف  وعضو   )IWA( للمياه  الدولية 

حتكيم األحباث املشاركة يف مؤمتراهتا.
- عضو يف اجملموعة املتخصصة املشرتكة 
بني )IWA( و )IAHR - اجلمعية الدولية 
تصريف  ملواضيع  اهليدروليك(  ألحباث 
 Urban( املدن  يف  املطرية  اجلريانات 

.)Storm Drainage
املتخصصة  اجملموعة  يف  عضو   -
 River( املائية  األحواض  إلدارة 
التابعة  )Basin Management 

.IWA لـ
للرتبية  املتخصصة  - عضو يف اجملموعة 
 Environmental( للمهندسني  البيئية 
لـ  التابعة   )Engineering Education

.IWA

لنظام  املتخصصة  اجملموعة  يف  عضو   -
 حبريات األكسدة ملعاجلة مياه الصرف الصحي  
)Waste Stabilization Ponds( التابعة 

.IWA لـ
االحتادية  األملانية  اهليئة  يف  عضو   -

لتكنولوجيا مياه الصرف الصحي.
االحتادية  األملانية  اهليئة  يف  عضو   -

للتخطيط احمللي واإلقليمي والوطين.
لنظم  املتخصصة  اجملموعة  يف  عضو   -
 Hypertext System الفائقة  النصوص 

التابعة جلمعية املعلوماتية األملانية. 
العاملية  الكومبيوتر  مجعية  يف  عضو   -
  )The World’s Computer Society(
 )IEEE( التابعة ملعهد مهندسي اإللكرتونيات

مركز اجلمعية واشنطن D.C. أمريكا.
- عضو شرف يف جملس املستشارين املتميز 
األمريكي البيوغرافيا  ملعهد  التابع   لألحباث 
 American Biographical Institutes(
 Distinguished Research Board of

Advisors) نورث كارولينا-أمريكا.
الدولية  اجلمعية  يف  عضو   -
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إليكولوجيا الطبيعة/هولندا.
التخصصية  العلمية  اللجنة  يف  عضو   -
)مركزه  العاملي  الثقايف  للمجلس  التابعة 
العلمية  املرشحني  أعمال  لتقويم  املكسيك( 
بينهم  ومن  للعلوم،  العاملية  أينشتاين  جلائزة 

حاملو جائزة نوبل للعلوم.
لبحوث  الدولية  اجملموعة  يف  عضو   -
احلاسوب التابعة للجمعية واألكادميية العاملية 
للعلوم واهلندسة )WSEAS( أثينا-اليونان.

لتقدم  األمريكية  اجلمعية  يف  عضو   -
 .)AAAS( العلوم

اجلوائز والتقديرات وقوائم 
الشرف اليت ناهلا:  

جائزة  على  احلائزين  قائمة  إىل  انضم 
الشرف لإلجناز البيئي )العامليون اخلمسمئة( 
األمم  برنامج  ينظمها  واليت   ،1990 لعام 

املتحدة للبيئة.
- اعتمد من قبل اهليئة الدولية لالبتكارات 
لرتشيح  السويد  يف   IDEA اجملتمع  لتطوير 

بعض املشاركني يف جائزة اهليئة لعام 1990.
- سُجل مع نبذة من السرية الذاتية والعلمية 
للشخصيات  العاملية  املاركيز  موسوعة  يف 

البارزة عام 1994 )مركزها أمريكا(.
- سجل امسه يف املوسوعة العاملية للعلوم 

والتكنولوجيا، 1995، )أمريكا(.
- أدرج امسه يف موسوعة رجال اإلجنازات، 
العاملي  التوثيق  أو  البيوغرافيا  مركز   ،1995

)IBC(، كامربدج - إنكلرتا.
لإلجنازات  العشرين  القرن  جائزة  نال   -
 ،)IBC(  ،1995 اهلندسة،  يف  العلمية 

كامربيدج - إنكلرتا.
مركز   ،1996 العام  رجل  ميدالية  نال   -

.)IBC( البيوغرافيا العاملية
- سُجل مع نبذة من السرية الذاتية والعلمية 
يف املوسوعة العاملية للحفاظ على البيئة عام 
1997 )مركزها جنيف - سويسرا(، دار النشر 

Earthscan يف لندن.
 5000« موسوعة  يف  امسه  أدرج   -
املؤثرة  اإلجنازات  ذات  العامل«  من  شخصية 

.1997 ،)ABI( ،على البشرية
لعام  متيزاً  األكثر  الرجل  ميدالية  نال   -
 Most Admired Man of the(  1997

.)Decade( ، )ABI
خمرتع  ألفضل  الذهبية  امليدالية  نال   -
)االبتكار اخلاص بآلة فرز القمامة يف املدن( 
)وايبو(  الفكرية  للملكية  العاملية  من اجلمعية 

مركزها جنيف، 1999.
- سجل امسه يف موسوعة الـ »2000 عامل 
متميز يف القرن العشرين«، )IBC(، كامربدج 

- إنكلرتا، 2000.
- أدرج امسه يف موسوعة »العلماء املتميزون 
يف القرن العشرين«، مركز البيوغرافيا العاملي 

)IBC(، كامربيدج - إنكلرتا، 2001.
- اختياره جلائزة  »أبطال األرض«، وهي 
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قبل  من  منظمة  جديدة،  عاملية  بيئية  جائزة 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2007.

 التقارير العلمية االستشارية 
اليت أعدها بتكليف من هيئات دولية 

وعربية متخصصة:
»االسرتاتيجيات  حول:  عمل  ورقة   -
على  احلفاظ  يف  ودورها  لإلسكان  الوطنية 
املشيدة  البيئات  وترقية  الطبيعية  البيئة 
على  الرتكيز  مع  احلضرية  املراكز  داخل 
من  بتكليف  أعدت  احمللية«،  اجلماعات  دور 
األمانة العامة جلامعة الدول العربية )األمانة 
الفنية جمللس وزراء اإلسكان والتعمري العرب( 
حول  العربي  اإلقليمي  »املؤمتر  يف  لتقدميها 
االسرتاتيجيات الوطنية لإلسكان« الذي عقد 
كانون   17-13 من  الفرتة  خالل  القاهرة  يف 

األول 1992، 60 صفحة.
املخاطر  لتخفيف  عربية  »اسرتاتيجية   -
الزلزالية«، دراسة اسرتاتيجية أُعدَّت بتكليف 
من املركز العربي للدراسات األمنية والتدريب 
 728/14/4/2 برقم  السعودية،  بالرياض، 

تاريخ 1993/8/13م، 51 صفحة.
من  للتخفيف  عربية  »اسرتاتيجية   -
واملواجهة  االستعداد  الطبيعية:  الكوارث 
املركز  بتكليف  أعدّ  حبث  مشروع  والوقاية«، 
العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، 
السعودية برقم 2434/46/1/2 تاريخ نيسان 

1994م و1997م، 194 صفحة.
إقليمياً  خبرياً  بوصفه  املشاركة   -
الثاني  التقرير  إلعداد  العمل  فريق  يف 
العامل يف  البيئة  إىل  املستقبلية   للنظرة 

 Global Environment Outlook(
GEO-2( بتكليف من املركز العربي لدراسات 
بدمشق  القاحلة  واألراضي  اجلافة  املناطق 

)جامعة الدول العربية(، 1998/1997م.

- املسامهة  بوصفه خبرياً دولياً من قبل 
 )USGS( دائرة املسح اجليولوجي األمرييكي
واليونسكو )UNESCO( واجلمعية الفرنسية 
للهندسة الزلزالية )AFPS( ملراجعة وتقييم 
يف  االحتمالية  الزلزالية  النطاقات  تقرير 
الدويل  للعقد  ختامي  نشاط  وذلك  العامل، 
للتخفيف من الكوارث الطبيعية، أيلول 1998، 

باريس. 
- »االستدامة البيئية احلضرية يف املنطقة 
العربية )املسكن واألرض وضمان احليازة من 
بتكليف  أعدّ  حبثي  تقرير  إقليمي(،  منظور 
اللجنة االقتصادية  املتحدة -  من هيئة األمم 
)األسكوا(،  آسيا  غربي  لدول  واالجتماعية 

أيلول - تشرين األول 2001، 145 صفحة. 
- »الكوارث يف العامل العربي«، تقرير حبثي 
اإلقليمي  شبه  املرفق  مشروع  لصاحل  أعد 
من  التخفيف  يف  العربية  الدول  بني  للتعاون 
أخطار الكوارث، دمشق، تشرين األول 2008، 

40 صفحة.

 التقارير العلمية االستشارية 
اليت أعدها بتكليف من هيئات وزارية 

وأكادميية :
- عزم احلمود، عادل عوض: »اسرتاتيجيات 
تطوير العلم اجلامعي والبحث العلمي خلدمة 
خطط التنمية يف العامل العربي«، عمان، آذار 

1993، 22 صفحة.
»دروس  احلمود:  عزم  عوض،  عادل   -
القاهرة«،  عام 1992 يف  زلزال  من  مستفادة 
اهلندسة  قسم  رئاسة  إىل  رفع  فين  تقرير 
األردنية،  والتكنولوجيا  العلوم  املدنية جبامعة 

أربد  بتاريخ 1993/3/3. 52 صفحة.
والصحة  النووي  »التلوث  عادل عوض:   -
البيئية - حادثة تشرنوبل« دراسة مرفوعة إىل 

التعليم  وزارة  طريق  عن  الرتبية  وزارة 
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املنتسبة  املدارس  ، خبصوص  بدمشق  العايل 
كارثة  بعد  اإلشعاع  أثر  حول  اليونسكو  إىل 

تشرنوبل .
املستقبلي  »التخطيط  عوض:  -عادل 
التعليم  وزارة  من  بتكليف  الالذقية«  ملدينة 

العايل، تاريخ 29 نيسان 1998.

 املؤمترات والندوات العلمية اليت 
قدم فيها أحباثًا علمية:

- عادل عوض، وآخرون: »حتليل مشكالت 
املدن العربية املعاصرة ومناذج تطورها«. املؤمتر 
الوطنية  لالسرتاتيجيات  العربي  اإلقليمي 
القاهرة، 1992/12/17-13،  21  لإلسكان، 

صفحة.
- عادل عوض، وآخرون: »طرائق ومناذج 
التكنولوجيا احليوية إلزالة مركبات الفوسفور 
من مياه التلوث املدينية والصناعية«. املؤمتر 
العربي الثاني آلفاق التقانات احليوية احلديثة، 

عمان،24-28 نيسان 1993، 21 صفحة.
»تطبيق  شاهني:  وهيثم  عوض  عادل   -
برك  يف  الصحي  الصرف  ملياه  اإلعادة  نظم 
 - األوربي  املؤمتر  الطبيعية«. جملد  األكسدة 
العربي احلادي عشر للبيئة، جامعة روستوك، 

أملانيا، 20-2001/4/26، ص 227-217.
منجد  عبيدات،  مأمون  عوض،  عادل   -
بكمية  التنبؤ  مناذج  »تطوير  الشريف: 
النفايات«. مؤمتر الشرق األوسط الرابع حول 
دور الوعي البيئي يف إدارة النفايات، 12-10 

تشرين الثاني )نوفمرب(، الكويت 2001.
ألقيت  املياه«.  »سرطانات  عوض:  -عادل 
الورقة العلمية يف الندوة الثانية آلفاق البحث 
)البحث  بعنوان  العربي،  العامل  يف  العلمي 
العامل  يف  التكنولوجي  والتطوير  العلمي 
العربي(، املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، 
-24 املتحدة،  العربية  اإلمارات  الشارقة، 

2002/3/27، 18 صفحة.
- عادل عوض: »الربجمة اجلينية/الوراثية 
يف النمذجة املثلى للقضايا اهلندسية - حاالت 
ورشة عمل  املياه«.  دراسة يف حبوث مصادر 
املائية  املوارد  إدارة  معهد   ،Workshop
والتزويد باملياه، جامعة هامبورغ التكنولوجية، 

أملانيا،6 نيسان )أبريل( 2004، 70 صفحة.
اخلوارزمية  ومكانة  »دور  عوض:  -عادل 
بني  واملقارنة  الشاملة  النمذجة  يف  اجلينية 
وغري  )الرياضية(  الكاملة  البحثية  الطرق 
الكاملة حلل مسائل مقيدة يف النمذجة الشاملة 
 ،Workshop لالهداف العامة«. ورشة عمل
باملياه،  والتزويد  املائية  املوارد  إدارة  معهد 
 6 أملانيا،  التكنولوجية،  هامبورغ  جامعة 
نيسان/ابريل 2004، 6 صفحات. )حماضرة 
 COCONUT مشروع  تقييم  موضوع  يف 
حتت رعاية االحتاد األوربي الذي يهدف إىل 
املستخدمة  الكاملة  املتنوعة  املقاربات  تكامل 

يف النمذجة الشاملة حنو كل متكامل(. 
اخلوارزميات  »استخدام  عوض:  -عادل 
اهلندسي  القرار  يف  اجلينية/الوراثية 
ورشة  املائية«.  للمشاريع  األمثل  التصميمي 
العمل » اإلدارة اهلندسية يف مرحلة التصميم«، 
جامعة تشرين - الالذقية 2004/5/13-12، 

ص 153-105.
»النمذجة  بوسر:  أنغوفون  -عادل عوض، 
باستخدام  املياه  نظم  لتصميم  املثلى 
املؤمتر  جملدات  جينيةحقيقية«.  خوارزميات 
التكنولوجيات   – احلضرية  )اهلندسة  الدويل 
املبتكرة للبنى التحتية – ليل، فرنسا 2005(،  

ص310-295. 
-عادل عوض، أنغوفون بوسر: »اخلاصية 
)ANN(  الرياضية للشبكة العصبية الصنعية

مع التطبيق على النمذجة الديناميكية ملؤشرات 
معاجلة مياه الصرف الصحي«. جملد املؤمتر 
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والتطوير  العلمي  البحث  آفاق   « حول  الرابع 
التكنولوجي يف الوطن العربي« ، 11-14 كانون 

األول )ديسمرب(، 2006،  دمشق.

من الكتب العلمية اليت ألفها:
الصحي:  الصرف  مياه  »معاجلة   -1
الصادر عن  املطرية«  الصناعية –  املنزلية - 
جامعة تشرين، الالذقية 1991، 265 صفحة.

2- »الزالزل... مأساة هزت العامل... تأثري 
اجليل،  دار  عن  الصادر  البيئة«  على  الزالزل 

بريوت، 1992، 232صفحة.
العمرانية«  والبيئة  الزالزل  »هندسة   -3
الصادر عن دار البشري، عمان-األردن، 1995، 

320 صفحة.
الصرف  ملياه  البحرية  »املصبات   -4
الصحي« الصادر عن مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي، 1996، 295 صفحة.
السائلة«  الصناعية  النفايات  »إدارة   -5
األردن،   - عمان  الشروق،  دار  عن  الصادر 

1996، 233 صفحة. 
6- »الكوارث يف العامل العربي: االستعداد 
واملواجهة والوقاية«. صادر عن أكادميية نايف 
السعودية  الرياض،  األمنية،  للعلوم  العربية 

1999، 340 صفحة.
يف  الصنعي  الذكاء  نظم  »تطبيقات   -7
محاية البيئة« ، وزارة الثقافة، دمشق، 2007، 

213 صفحة.
الكربى«.  املدن  يف  احلياة  »مستقبل   -8

.2012/
 )Patents( براءات االخراع 

اليت حصل عليها:
لفرز  وتطبيقي  جترييب  رائد  »منوذج   -
النفايات املدينية الصلبة«. مسجل يف سورية 
لدى مديرية محاية امللكية التجارية والصناعية 
حتت رقم 4590، 1996/5/21 )مصنف دولياً 

تقدير  وشهادة  ذهبية  ميدالية  نال   .)1996
واالخرتاعات  لإلبداع  السادس  املعرض  يف 
كما   .1997/4/30-4/23 دمشق  السوري، 
منح جائزة أفضل اخرتاع من اجلمعية العاملية 
جنيف،  مركزها  )وايبو(،  الفكرية  للملكية 

نيسان 1999.
يف  الطبيعي  الزيواليت  »استخدام   -
 P4,( املغذية  املواد  إلزالة  املتقدمة  املعاجلة 
املعاجلة  الصحي  الصرف  مياه  من   )NH4
مديرية  لدى  سورية  يف  مسجل  بيولوجياً«. 
محاية امللكية التجارية والصناعية حتت رقم 
 )1998 دولياً  )مصنف   1998/7/21  ،4824

)ابتكار مشرتك مع سامح غريبة(.
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 الثقافة و دورها في تشكيل الوعي

 د. جميدة بدور

ميكن اأن نفهم الثقافة بو�سفها جمموعة مكّونات مرنة حيوّية، تتطّور بتطّور 
املجتمع الذي يحت�سنها بعيدة عن الثبات و اجلمود والنغالق، وهي موجـودة 

يف كل زمان وكل بيئة.

اخلاصّة  ثقافته  جمتمع  لكّل  أنّ  ومبا 
على  تشتمل  اليت  حياته  أساليب  ختتصر 
)القيم والرموز واألخالق واملعتقدات والتقاليد 
واألعراف و العادات و الوسائل واملهارات ( ، 
آخر،  إىل  جمتمع  من  ختتلف  الثقافة  فإنّ 
والطبقات  الفئات  و  اجلماعات  بتنوّع  وتتنوّع 

واالنتماءات ضمن اجملتمع الواحد .
وليدة  الثقافة  لكون   طبيعيّة  ونتيجة 
تعكس  و  مكوناته،  حلركة  ومثرة  اجملتمع 
واقعه،  فإّنها تلعب الدور األكرب يف التأثري على 
على صلة  ألّنها  الواقع،   هذا  عناصر   وعي 

وثيقة بتشكيله االجتماعيّ و املعريفّ .
األمثل  املستوى  إىل  باجملتمع  والوصول 
إفساح  يف  رسالتها  الثقافة  تؤدي  أن  يتطلّب 
  ، الوعي  يف  بالتغلغل  مكوّناهتا  أمام  اجملال 
كي تستنهضه وتصل بعناصره  إىل واقع أكثر 
تطوّراً وازدهاراً، ألهنا تتصف باحليويّة و البعد 

عن االنغالق و اجلمود .
اليت  اجلدليّة  العالقة  نتيجة  هو  فالوعي 
و  واالجتماعيّ  املاديّ   بواقعه  الفرد  تربط 
تشخيصه بكّل أحداثه ، لذا متتاز الشخصيّة 
الواعية بثقتها و قدرهتا على قراءة ما حييط 
هبا و تفسريه تفسرياً منطقيّاً، و بعدم االنقياد 

إال عن  تتحرّك  ال  فهي   ، تفكري  دون  األعمى 
قناعة و رؤية واضحة ، من هنا لعبت الثقافة 
دورها األهمّ يف حتديد مدى اجتاهات الوعي، 
يف  إجياباً  تؤثر  اجلادّة  املنفتحة  فالثقافة 
تطويره ، أمّا الثقافة املنغلقة فتفضي إىل واقع 

سليبّ يغيّب الوعي و يضلّل الرؤية .
 ، الوعي  بناء  يف  احملدّدات  أول  الثقافة 
األطفال  األجيال من  أمر يطول خمتلف  وهو 
بناء  عمليّة  و  استثناء،  دومنا  الكهول  إىل 
  ، لبنائه  موادّ  الثقافة  من  تتطلّب  ال  الوعي  
فعل  و  البناء  طريقة  يف  عليها  تعتمد  إّنما  و 
بديهيّاً  اجتهت  العمليّة  هذه  ألنّ  ذاته،  البناء 
ومنطقيّاً إىل اجلانب الثقايفّ، باعتباره الوعاء 
الذي تنصهر فيه العناصر املكوّنة للواقع الذي 
ترعرعت  فيه الثقافة ، ما يؤّكد  أنّ الثقافة 
مكوّن انفتاحيّ حيويّ متجدد يصهر يف بوتقته 

كّل ما يرد إليه . 
فالوعي والثقافة ارتبطا معاً يف عملية بناء 
يف  التطوّر  دفع  على  القادر  الناجح  اإلنسان 
ذلك  إىل  وصوالً  وتكامال  وظيفياً   ، جمتمعه 

اهلدف املنشود .
من  جمتمع  أيّ  تقدّم  مستوى  ويقاس 

بني  العالقة  فاعليّة  اجملتمعات مبقدار 

149املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014

المعلم العربي



الوعي والثقافة يف أوساطه ، فعلى أساسهما 
شخصيّات  وتصاغ  اجملتمع  مكانة  تتحدد 
ووعياً  ثقافًة  أكثر  اجملتمع  كان  وكلما  أبنائه، 
الثقايفّ  املستوى  اخنفاض  و  رقياً   أكثر  كان 
املستوى  يف  واحنطاط  تدٍنّ  عادةً  يقابله 

احلياتيّ العامّ .
فرق  هناك  الصحيّ  اجلانب  يف  فمثالً 
صحيّاً  وعياً  و  ثقافًة  منْ حيمل  بني  واضح  
الفارق يتجلّى يف  وبني منْ يفتقدمها، و هذا 
نوعيّة الغذاء و يف أسلوب احلياة  و التعامل مع 
األمراض و احلوادث ، فكم من مرض خطري 
ناجتة  خاطئة  وممارسة  تصرّف  سوء  سببه 

عن اجلهل و عدم الوعي .
املستثمرين  أفضل   : املايلّ  اجلانب  يف  و 
تأثري  و  االقتصاد  حركة  يتابعون  الذين  هم 
اإلنسان   فوعي   ، فيها  التطوّرات  و  األحداث 
و ثقافته يف هذا اجملال جتعالنه حريصاً على 
بينما   ، املكاسب  حتقيق  و  الفرص  استثمار 
يفوّت غري املتابع فرصاً كثريةً و خيسر مصاحل 

و مكاسب كثريةً .
الثقافة  و  للوعي  الروحي،  اجلانب  ويف 
التديّن  يصبح  فدوهنما  خاصّة،  أمهيّة 
من  فارغة  شكلية  وممارسات  مظاهر  جمرّد 

املضمون.
مسؤوليته  يعي  عندما  املثقف  دور  ويربز 
رفع سويّة  واجبه يف  ويعرف   ، جتاه جمتمعه 
إىل  وصوالً  إليه  ينتمي  الذي  اجملتمع  هذا 
العـلم  و  اجملتمع  بيــن  جـديــدة  عالقــات 

والفــنّ.
و ممّا جتدر اإلشارة إىل أمهيّته  أنّ هناك 
بناء  يف  السامي  الثقافة  هدف  يعرتض  ما 
الوعي بني أفراد اجملتمع، فنحن مثالً عندما 
نتأمّل يف مشارب الثقافة العصريّة من إذاعة 
ذات  وفضائيّات  وتلفاز  )إنرتنت(  وشابكة 
السامع  املتلقي  يف  والسريع  املباشر  التأثري 

اجليّد  تطرح  واليت  املمارس،  أو  القارئ  أو 
مردودها  أنّ  جند  سوف  السيّء،  جانب  إىل 
الثقايفّ ينعكس سلبيّاً على اجملتمع بعيداً عن 
تكاتف األسرة و املؤسسات الرتبويّة و مجاعة 
املثقفني. و ألن الثقافة هي اليت تعطي للحياة 
بكل  اإلنسان  تشعرنا جبماليّة  و  بعداً مجيالً 

أبعاده، لذا  حتتاج  احلركة الثقافيّة إىل  :
- التشجيع  من قبل وسائل اإلعالم .

أكثر  الفرصة  إتاحة  و  اجملال  توفري   -
األجهزة  قبل  من  املختلفة  الثقافيّة  لألنشطة 
الرمسيّة املعنيّة، كوزارة اإلعالم ووزارة الرتبية 
و وزارة الثقافة، واملنظمات الشعبية و اجلهات 
األهليّة و النوادي الرياضيّة و كّل منرب مؤّثر .

وطباعًة  تأليفاً  الكتاب  حركة  تسهيل   -
ونشراً .

- توفري املكتبات العامّة للمطالعة و البحث، 
فوجود املكتبات يعترب معلماً من معامل احلركة 

الثقافيّة يف اجملتمع .
إذاً الثقافة والوعي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، 
وهلما التأثري األكرب يف حياة الفرد يف خمتلف 
اجملتمعات  حضارة  معيار  فهما   ، اجملاالت 

ومقياس التقدّم فيها .
فبناء الوعي هو املرتكز األساس  للوصول 
إىل القمم ، و هذا األمر يتطلّب منا تنظيمه و 
تفعيله باالرتقاء بعالقاتنا الثقافيّة إىل مستوى 

التحديات لتحقيق املراد .
جيب  »اقرأ«،  أمّة  إىل  ننتمي  أننا  ومبا 
متتلئ  حتى  القراءة،  أمهيّة  نؤّكد  أن  علينا 
بالثقافة و تكتسي أساليب تصرفاتنا  عقولنا 
مبكوّناهتا، لنرتقي ببالدنا إىل األعلى واألمسى 
بيد  اجملتمع   فمفاتيح حضارة   ... األرقى  و 
بنا  تصل  القادر صناعة سفن  ووعيه  املثقف 

إىل شاطئ األفق املزدهر  ، ألنه كما يقال : 
ليس كالكتاب سفينة                     

                      تأخذنا يف اآلفاق بعيداً!
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أسماء األنهار األوربية
ومايقابلها في المدلوالت العربية 

عبد الرمحن غنيم

فل�سطيني  عربي  وموؤرخ  باحث  غنيم:  الرحمن  عبد  الأ�ستاذ 
وع�سرين  �سبعة  على  مايزيد   1972 عام  منذ  اأ�سدر  معروف، 
العربي  ال�سراع  حول  جّلها  ال�سيا�سي،  والفكر  ال�سيا�سة  يف  كتاباً 
املن�سرمة  الت�سعينيات  مطلع  مع  حتول  ثم  وق�ساياه.  ال�سهيوين 
العربي  الأ�سل  )حقيقة  كتابه   �سدور  مع  التاريخي  البحث  نحو 

خلمرية اأوربا ال�سلتية( ، عام 1992. 



املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014 152

ثقافة وفنون

منذ ذلك الوقت والكاتب يشتغل على 
باملنطقة  السليت  التاريخ  ربط  نظرية: 
وهي  خاصة  وفلسطني  عامة  العربية 
يتبناه   أو  »يزعمه«  تارخيي  اجتهاد 
هذا  يف  يشاركه  ورمبا  غنيم  األستاذ 
االجتاه لتأصيل السلت )عربيًا( آخرون*، 
يف  املسامهة  ذلك  من  غايته  أن  ويغلب 
كثريًا  تارخيية  حقيقة  وتأكيد  تثبيت 
حضارات  إن  وهي:  األوربيون،  جتاهلها  ما 
احلضارة  ومنه  القديم  األدنى  الشرق 
العربية، هي أصل احلضارة األوربية ومنبع 

املدنية منذ فجر التاريخ.
ينهج األستاذ غنيم يف حبثه التارخيي 
على  فيشتغل  لغويًا  أركيولوجيًا  منهجًا 
السلتية  بني  اللغوية  واملقارنات  املقاربات 
واألشخاص  األماكن  وأمساء  مبفرداهتا 

واملفردات يف املشرق العربي . 
عليها  اعتمد  مباشرة  مصادر  ومثة 
األستاذ غنيم يف أحباثه وأشار إليها، لعل 
عايض   ( كرينونوس  كنوز  دالئل  أمهها: 
عاصمته  يف  السلت  ملوك  أحد  الكبري( 
سيانو«  »تل  يف  عليها  عثر  اليت  )سيان( 
من  يكثر  جنده  كما  الالذقية،  قرب 
إطالالته على كتاب » موري هوب«: السحر 

السليت العملي. 
املدونات  تشري  السلت،  اليعرف  وملن 
أن  إىل  عاملي  مستوى  على  التارخيية 
السلت هم شعب هندو أوربي قديم، أسّس 
من  واسعة  أماكن  يف  احلضارة  بواكري 
إسبانيا- مشال  الربتغال-  )فرنسا-  أوربا: 
القرن  منذ  الربيطانية(  اجلزر  إيطاليا- 

السادس قبل امليالد.
 Celtie السلت  إىل  يشار  ما  وغالبًا 

الغربية  التارخيية  املصادر  يف  والسلتية 
بوصفها لغة وحضارة باكرة . 

عن  املصادر  هذه  تتحدث  وعندما 
تتوقف  وجذورها  السلتية  احلضارة  مهد 
وادي  وامتداد  أملانيا  غرب  جنوب  عند 
األول  املهد  بوصفه  األوسط  الراين 
للسلت، ويقولون إنه شعب حمارب ذو بنية 
عجلتني  ذات  عربات  استخدم  عسكرية، 
قبل  الثاني  األلف  أواسط  منذ  وحصانني 

امليالد.
قليل  وهو  املصادر،  هذه  بعض  لكن 
إىل  مباشر  غري  بشكل  يشري  ونادر، 
بيار   ( فهذا  األدنى:  بالشرق  السلت  صلة 
العام  أوربا  تاريخ  موسوعة   : يف  غرميال( 
يقول: »إن ابتكارات الشرق األدنى امتدت 
إىل اليونان، ومنها انطلقت القوافل األوىل 
الدانوب،  حوض  مناطق  استعمرت  اليت 
وإن أول تيار حضاري جاء إىل اليونان كان 
يقول  آخر  مكان  ويف  األدنى«  الشرق  من 
اهلندو  الشعوب  انطالق  نقطة  »إن  أيضًا: 
جوار  منطقة  هي  السلت  ومنها  أوربية 

البحر األسود«! 
)تاريخ  إميار« يف  »أندريه  بينما يشري 
يف  األول  الدور  أن  إىل  العام(  احلضارات 
بناء  يعتقد  لكنه  غامض،  السلت  تاريخ 
النمسا  مناجم  احلديد يف  استعمال  على 
مثة  أن  قديم(  سليت  مهد  )وهي  العليا 
عوامل  مع  املنطقة  هذه  يف  جرى  تفاعالً 

جاءهتا من دنيا البحر املتوسط؟!
مازال  بريطانيا  يف  أنه  اليوم  واملعروف 
اللغة السلتية  مثة مليونا نسمة يتكلمون 
السلتية  باللغة  مكتوبة  آدابًا  مثة  وأنّ 
وإيرلندا...  بريطانيا  من  كل  يف  موجودة 
وسبق أن نشرنا يف » املعلم العربي« العديد 
هذا  حول  غنيم  لألستاذ  األحباث  من  * مثة إشارات لدى املؤرخ الدكتور هبجت 

القبيسي تصب يف هذا االجتاه.
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اخلصوص  وجه  على  ونشري  املوضوع، 
التارخيي  التكوين  »بواكري  حبثه:  إىل 
، وحبثه:  العدد األول 2009  لدمشق«، يف 
يف  األوائل«  العرب  املعلمون  أو  »الدوريون 

العدد 440-441 لعام 2011.
حبث  من  جزءًا  نقدم  العدد  هذا  ويف 
طويل لألستاذ عبد الرمحن غنيم يواصل 
فيه جهوده البحثية ملقاربة أمساء األهنار 
مكانية  أصول  إىل  إعادهتا  مع  األوربية 

عربية مشرقية .. )اجمللة(
االحتكاك  أن  هي  الشائعة  الفكرة  إن 
أعقاب  يف  جاء  وأوربا  العرب  بني  احلضاري 
املفكرون  قام  وحني  اإلسالمية،  الفتوحات 
اليوناني  الرتاث  برتمجة  واملسلمون  العرب 
واإلضافة إليه ، ونقل هذا الرتاث إىل أوربا . 

هذه الفكرة ليست دقيقة يف الواقع ، ذلك 
أن االحتكاك احلضاري بني القبائل العربية أو 
املهاجرة من املنطقة العربية والقبائل املصنّفة 
بكثري.  أقدم  زمن  إىل  يعود  أوربية   – باهلندو 
يف  األهنار  أمساء  دراسة   ، ذلك  دالئل  ومن 

أوربا. 
بني أيدينا كشف بأمساء هذه األهنار مرّتب 
حسب األجبدية اإلجنليزية ، والكشف يعتمد 
التسمية اإلجنليزية للنهر ، وصيغ التسميات 
املوازية يف أوربا ، ولكنه ال يتطرق إىل الداللة 
 . الداللة  هذه  أمهية  رغم   ، لالسم  اللغوية 
ومثة مالحظة إضافية من اجلهة اليت أعدت 
الكشف، فحواها أن بعض األهنار طرأت على 
أمسائها تغريات مع الزمن ألسباب سياسية أو 
إيراد مجلة  القائمة راعوا  غريها، لكن معدّي 

األمساء . 
دالالت  ذكر  سنتجاوز   ، أيضاً  هنا  وحنن 
البحث  بأن  التسليم  قاعدة  على   ، األمساء 
النظر  وجهة  تناول  يفرتض  الداللة  هذه  يف 
الداللة يف  مع  ومقارنتها  املدلول  األوربية يف 

اللغة العربية ، ويف هذه احلالة ، فإن البحث 
بعرض  سنكتفي  لذلك   ، ويطول  سيتشعب 
أمساء األهنار األوربية وما يقابلها من أمساء 

األهنار أو األماكن يف املنطقة العربية : 
 : Aare باألملانية  Aar وهو  آر  1 - هنر 
الواقعة  األراضي  آر« يف   « امسه  موقع  لدينا 
بني كفر سوسة وداريا واملزة يف منطقة أوسع 
آرة«   « هناك  ياقوت  وحسب   ، اللوان  تسمّى 
بلد  وآرة   ، باألندلس  آرة   : مواضع  ثالثة  يف 
مكة  بني  باحلجاز  جبل  وآرة   ، بالبحرين 
جنوب  اللجاة  يف  كانت  قرية  وإرة   ، واملدينة 
سورية وامسها األقدم Aere ، وهناك أيضاً 
آر  لفظة  وترد    ، درعا  أرة يف حمافظة  بيت 
يف اسم مشجي آر من إيبال، مبعنى يعطي . 
وميكن أن يكون أصل الكلمة األوربية هو عار، 
وعارة  وعرعرة،  عارة  وادي  ذلك  عند  ولدينا 
وعارورة قرى  يف فلسطني ، وهناك عار من 
قرى العوالق العليا باليمن واألرجح أهنا مصدر 
 ، لبنان  باملنت يف  قرية  عار  وعني   ، التسمية 
حصن   : والعر   ، عدن  غربي  قرية  والعارة 

وجبل وعدة قرى ، والعرة قرى يف اليمن . 
 Adigio وهو    Adige أديغ  هنر   -  2
 Atesis و  بالبولندية   Adiga و  باإلسبانية 
والكلمات   ، باألملانية   Etsch و  بالالتينية 
منها:   ، متعددة  االسم  هلذا  املقابلة  العربية 
 . موضع   : وعتيك   ، باليمامة  العتك  وادي 
 ، الصمان  بناحية  معروف  موضع   : وعذق 

ومعدان عتيق يف سورية . 
 .Birse بالفرنسية  وهو   Birs هنر   -  3
وبرس موضع بأرض بابل ، ووادي بريسا يف 
فلسطني.  أودية  من  بريسيو  ووادي  محص 
وباريش بلدة يف لبنان ، وبريس وبريش قرى 
يف اليمن ، وبرواش عزلة ناحية حوث ، وبراش 
 . اليمن  يف  عزلة  والرباشة   ، اليمن  يف  جبل 

، وبرزة أحد  العرب  وبرسان قبيلة من 
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أحياء دمشق، وبرازيا قرية مشال غرب نابلس. 
الالتينية  يف  وهو   ،  Bosna هنر   -  4
األخرى  تسميته  أشكال  ومن   ،Basana
Vasna، ولعل هذا االسم بقي يف اسم بيسان 
، وبوسان بلدة يف جنوب  الفلسطينية  املدينة 
وهناك   . القلمون  يف  بيسان  وعني   ، سورية 
بوصان قرب صعدة يف اليمن ، وبوزان قرية يف 
أبني باليمن ، وبزينا قرية يف لبنان ، ويالحظ 
أن هذا االسم ميكن أن يكون ببساطة » بو - 

سنا« أي أبو السناء .  
5 – هنر Brda ، وهو Brahi يف األملانية. 
سورية،  يف  بردى  لنهر  السميّ  أنه  وواضح 
والبارد  لبنان،  يف  البارد  النهر  أيضاً  وهناك 
قرية تقع غرب جنني، وبرهام قرية تقع مشال 

رام اهلل ، وبرد قرية يف جبل العرب . 
6 - هنر Bug ، وهو Buh يف األوكرانية 
و بيالروسيا،  يف   Zakhodni Bug و 

Zapadnyi  Bug  يف الروسية، ولنالحظ 
حرفياً  يبدو  ما  تتضمن  األخرية  التسمية  أن 
اسم الزبداني، وأقرب املواقع هلذا االسم »باغ« 
وهي أيضاً »أباغ« ، وتعرف بعني أباغ وقيل إن 
أباغ رجل من العمالقة نزل بذلك املكان فنسب 
إليه، وهو واد وراء األنبار على طريق الفرات 
إىل الشام، وباغاية مدينة يف املغرب العربي ، 

وباغة مدينة باألندلس . 
7- هنر Cetina ، وهو كذلك يف الكرواتية 
بني  الطريق  على  موضع  وكتنة  واإليطالية، 
 ، محص  حبرية  اسم  وقطينة  ومكة،  صنعاء 
يف  قطنة  اسم  حيمل  موقع  من  أكثر  وهناك 
لبنان،  يف  قطة   / وقتة  وفلسطني،  سوريا 
بين  قبائل  من  قطينة  وبنو  لبنان،  وقطني يف 
وبنو قاطن  باليمن،  الطويلة  اخلياط يف بالد 
كتان  وآل  بنجد،  أهايل ثالء، وقطن جبل  من 
لفظ  وإذا  برط،  يف  حسني  ذو  قبائل  من 
لبنان،  يف  شاتني  هناك  شيناً،  األول  احلرف 

مشال  وشطة  اليمن،  يف  وبلد  جبل  وشوات 
غرب بيسان ، وخربة شطا مشال عني سينيا 

قضاء رام اهلل . 
 Charenta   وهو ، Charente 8- هنر
يف األسبانية، وشرونة قرية يف صعيد مصر، 
وشريان موضع بعينه أو واد يف جزيرة العرب، 
وشران  العرب،  جزيرة  يف  جبالن  وشراين 
 ، قرية يف منطقة عفرين من حمافظة حلب 
والشرية  لبنان،  يف  وشرين  وشارون  وشارني 

قرى ومواضع يف اليمن .  
 ،Crisia بالالتينية   ،  Cris هنر   -9
بسورية،   القلمون  منطقة  يف  بلدة  وكريسة 
والكرس قرية من قرى اليمامة ، وقريس بلدة 
مينية ، وقراس قرية من عزلة األجعود باليمن، 
والكراسي بلدة يف لبنان ، وخربة كرازة قضاء 
الرومانية، وكرزة  صفد وهي مدينة كوروزين 

موقع أثري جنوب دورا اخلليل . 
الويلزية  يف  وهو   ،  Danube هنر   -10
Afon Donwy ، ويف اإليطالية واألسبانية 
Danubio  و Danuvius يف الالتينية ، و

Danau يف الدمنركية واهلولندية واجلرمانية 
 Dunajيف اهلنغارية ، و Dunaوالسويدية و
و  والسلوفاكية  والبولونية  التشيكية  يف 
و  رومانيا،  يف   Dunarea ، Dunare
والكرواتية،  والصربية  البلغارية  يف   Dunav
يف   Tonavaو األوكرانية  يف   Dunayو
إىل  منسوب  االسم  أن  وواضح  الفنلندية، 
دان  وهنر  نبع  إهلة  وهي   ، دون   / دانا  اإلهلة 
يف جبل الشيخ . واملواقع اليت تستمد امسها 
ذلك  ومع  العربية،  املنطقة  يف  متعددة  منها 
اسم  وهو   ، دانابا  اإلله  اسم  ميكن جتاوز  ال 
الذنيبة  وهناك  قدمياً،  صيدنايا  بلدة  محلته 
وتل   ، درعا  حمافظة  من  إزرع  منطقة  يف 
الدنيبة األثري يف حمافظة محص، ودنبو يف 
لبنان ، والذنبتني قرية خربة من بادية اجلند 
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باليمن . وذنابة قرية تقع مشال شرق طولكرم 
وهي  الرملة  جنوب  تقع  وإدنبا    . بفلسطني 
دانب يف العصرالروماني . وكلمة أفون مبعنى 
بردى:  لنهر  القدمية  التسمية  عني  هي  هنر 

أبونا . 
 Dnieper وهو   ،Dniepr هنر   -11
باإليطالية والربتغالية، وDnipro باألوكرانية. 
مع  تتفق  العربية  املنطقة  مواقع يف  ومل جند 
هذا االسم بصيغته الرباعية ، لكن الدال يف 
بدايته قد تكون أداة إشارة كما هو احلال يف 
هناك  احلالة  هذه  ويف   ، مثالً  دمشق  اسم 
الغرب،  طرابلس  ملدينة  القديم  االسم  نبارة 
اآلبار  وهي  كليب  لبين  شباك  والنباريس 
نُبَر  كالب  بن  لعمرو  حيث  ونُبَر   ، املتقاربة 
إىل قارة وتسمى ذات النطاق ، ونُبّر من قرى 

بغداد ، ونربة إقليم من أعمال ماردة .
 Nistru وهو   ،  Dniestr هنر   -12
وأقرب  بالالتينية،   Tyras و   ، بالرومانية 
اسم هو دنيسر من أعمال اجلزيرة السورية . 

ونسرت اسم لصقع بسواد العراق ثم من نواحي 
، ونَسرتو جزيرة بني  بغداد فيه قرى ومزارع 

دمياط واإلسكندرية . 
اللغات  خمتلف  يف   Don هنر   -13
األوربية، وهو منسوب إىل اإلهلة دون / دانا، 
بيسان،  العربية دنة مشال غرب  املواقع  ومن 
من  دن  وهنر   ، جنني  غرب  مشال  دان  وكفر 
أعمال بغداد ، والدّنان جبالن بالبادية ، ودنن 
اسم بلد بعينه، ودنوة من قرى محص ، وهناك 
 ، الدانا يف سورية  اسم  عديدة حتمل  بلدات 
اليمن  معامل  ومن   ، نفسها  اإلهلة  إىل  وتعود 
العناقيني، ودون  البارزة وادي دان يف منطقة 

هو صيغة من اسم اإلهلة دانا . 
 Dubis وهو   ،Doubs هنر   -14
مع  االسم  هذا  يتقاطع  وقد   . بالالتينية 
مواقع مثل الدبشية والدبوسية ودبسي ودابق، 
وهناك أيضاً تل الدبّة يف حمافظة السويداء، 
قرية  ودباش   ، دابق يف حمافظة حلب  ومرج 

اليوسفيني باحلجرية، ودباس  يف جبل 
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ودبشة  ودباش   ، باليمن  جيس  شرقي  جبل 
وكفر دبش وخربة دبش يف لبنان، ودوبية بلدة 
أحد  أرض سكاسك  واد يف  وذابة   ، لبنان  يف 
ملوك محري ، والدبانية وادٍ جبوار قرية دانيال 
خراج  الدبة يف  أبي  وخربة   ، الرملة  مبنطقة 

حلحول قضاء اخلليل .  
يف   Duero وهو   ،  Douro هنر   -15
 Durius  ، واإلسبانية  والبولندية  اإليطالية 
يف الالتينية ، ويتفق امسه مع مواقع مثل تل 
من  دور  ومنها   ، ودوران  وداريا  ودورا  الدوير 
أشهر أودية العدين بالغرب من إب يف اليمن، 
ودردوريت والدوار ودورس يف لبنان ، وخربة 
الدوارة يف خراج قرية رنتيس بقضاء الرملة، 
األردن مشال  والدوارة عند ملتقى منابع هنر 
شرق صفد، وخربة الدوير غرب احلمة على 
سنان  أبو  يف  الديرية  وخربة  الريموك،  هنر 
بقضاء عكا، وخربة الدوارة يف خمماس بقضاء 
بقضاء  القبيبة  الدوير خراج  وخربة  القدس، 
قضاء  يطا  شرق  مشال  والديرات  اخلليل، 

)أدورايم  اخلليل  غرب  جنوب  ودورا  اخلليل، 
بيت سريا غرب  ديرية يف  الكنعانية(، وخربة 
الدوير يف خراج دير غسانة  رام اهلل، وخربة 

قضاء رام اهلل . 
 Drin / Drini وهو ، Drina 16 – هنر
»درنة«  املطابقة:  األمساء  ومن   ، األلبانية  يف 
يف ليبيا ودرنا من نواحي اليمامة ، ودرن من 
جبال الرببر باملغرب، ودرنا هو االسم القديم 
ملوقع أثافت باليمن ، ورمبا كان ملوقع دردورين 
وهي خربة أثرية يف منطقة معرة النعمان صلة 
هبذا االسم، وخربة الدارون األثرية بدير البلح 

يف قطاع غزة . 
 Isarco وهو   ،  Eisack هنر   -17
مشتقاً  االسم  هذا  كان  رمبا  باإليطالية، 
السلمون،   وتعين   esak السلتية  الكلمة  من 
وحتتفظ هبذا االسم خربة بيت إسكايا قرب 
بيت حلم ، وهناك موقع آسك قرب أرّجان يف 
أسكي شام  باسم  يذكرنا  إساك  واسم  إيران، 
وهناك   ، مسكنة  وإسكي  بصرى  أمساء  من 
إسكية ورأس إسكا يف لبنان، وسكا وادٍ خصب 
بالشرق من قرية أريان يطل عليه جبل سعد 
يكون األصل يف  أن  املمكن  ولكن من  باليمن، 
االسم مبتدئاً حبرف العني ، فيتفق عندئذ مع 
الشمال  وبلدة يف  لواد  اسم  وهو  اسم عزيقة 

الشرقي من ذمار . 
18- هنر Elbe ، وهو Albis يف الالتينية، 
و Elba يف اإليطالية والربتغالية واألسبانية، 
يف   Laba و   ، الدامنركية  يف   Elben و 
البولندية، و Labe يف التشيكية . ومن املواقع 
اليت حتمل أمساء مشاهبة: أالب شعبة واسعة 
 : وألْبان  املنورة،  املدينة  قرب  مزينة  ديار  يف 
يف  ألبس  وخربة  العرب،  جزيرة  يف  موضع 

خراج دير خناس قضاء اخلليل .  
 Amisia / وهو   ،  Ems هنر   -19
يف   Eems و   ، الالتينية  يف   Amisus
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اهلولندية ، و Emze يف التشيكية . وواضح 
أنه حيمل اسم محص املدينة السورية املعروفة. 
وهناك ميزا مدينة كنعانية كانت على الساحل 
السوري ، وتل محص وهو تل أثري يف منطقة 
وهناك   ، إدلب  حمافظة  من  النعمان  معرة 

أيضاً موقع محص يف اليمن . 
 Garona وهو   ،Garonne هنر   –  20
يف   Garonna و  واإلسبانية،  الربتغالية  يف 
يف   Garumna و  والبولندية،  اإليطالية 
الالتينية، وواضح أن االسم هو قارون ، وهنر 
قارون يصب يف شط العرب، وقارونية موقع، 
وبركة قارون يف الفيوم مبصر ، وهناك قرنة 
ريف  حمافظة  من  التل  منطقة  يف  مزرعة 
دمشق ، وقرنة ميناء كان على الرب األروادي ، 
وقرناو عاصمة مملكة معني باليمن ، وقورين 
وقورقنية وقورنيين بلدات يف سورية، والقرنة 
وقرنيّا والقرين بلدات يف لبنان، وقرانة قرية 
يف تعز باليمن ، وخربة قلعة القرين يف قرية 
معليا بقضاء عكا، ووادي القرن مير من مشال 

قرية الزيب ويصب يف البحر املتوسط .  
21- هنر Gironde ، وهو Gironda يف 
 Zyronda اإليطالية والربتغالية واإلسبانية، و
يف البولونية ، ومن معامل دمشق باب جريون . 
وجريان جزيرة يف البحر بني البصرة وسرياف، 
كنانة،  بالد  من  باحلجاز  موضع  وجيّرة 
وجرنايا  موقع يف سورية، وجريون  وجويريين 
وجرناية يف لبنان، وبيت اجليوري عشرية ذات 

نسب محريي يف اليمن . 
 ، Glane وهو يف األملانية ، Gl 22- هنر
ومن املواقع العربية جلية يف جنوب فلسطني ، 
وخربة جلون يف قضاء عكا ، وجاال يف قضاء 
اخلليل ، وبيت جاال مشال غرب بيت حلم ، 
واجلل قرب واقصة على جادة طريق القادسية 
باحلمى،  الضباب  مياه  من  وجلوة  زبالة،  إىل 
وجلني قرية يف حمافظة درعا، وهناك جيال 

وجلون  يف لبنان ، وجل ناشي وجل الديب يف 
لبنان، واجليل اسم منطقة يف اخلليج، وهجرة 
اليمن، وهناك  اجليالني واجليالنية قرى يف 
قرية وادي جيلو يف جنوب لبنان ، وبيت جاال 

يف فلسطني . 
 ،  Guadiana جواديانا  هنر   -  23
يف   Gwadianaو  ،  Anas الالتينية  يف 
البولونية، ومن املواقع اليت حتمل هذا االسم : 
اجلودي وهي اجلبال املركزية يف فلسطني - 
منطقة القدس ، وجو اجلوادة يف ديار طيء ، 
واجلود قلعة يف جبل شطب من أرض اليمن ، 

وجودة واد يف اليمن . 
يف   Krka وهو   ،  Gurk هنر   -  24
 ، األردن  يف  الكرك  اسم  ومنه   ، السلوفاكية 
وخربة   ، طربية  حبرية  جنوب  الكرك  وخربة 
الكرك يف قصرى جنوب شرق نابلس ، وكركوك 
يف العراق ، وكرك قرية يف أصل جبل لبنان ، 
والكرك قرية كبرية قرب بعلبك ، وكركني من 
أعمال  ، و كركى اسم حصن من  بغداد  قرى 
حمافظة  يف  قرية  وكرك   ، باألندلس  أوريط 
حلب ، والكرك قرية يف حمافظة درعا، ومن 

املمكن أن يكون أصل التسمية للنهر غرق . 
  Aenus الالتينية  يف   ،  Inn هنر   -  25
أن أصلها »عن«  الرومانية، ويرجح  En يف  و 
الكثري  الكنعانية عناة، وهناك  اإلهلة  من اسم 
اسم  من  أمساؤها  اشتقت  اليت  املواقع  من 
مواقع حتمل تسمية  أيضاً  عناة، ولكن هناك 
مقاربة مثل أُنى واد قرب السواحل بني الصال 
يقال  عني  وفيه  مصر  حجاج  بعلزة  ومدين 
هلا عني أُنى، وهناك بئر أُنى باملدينة املنورة، 
لبنان  يف  املواقع  ومن  لبنان،  يف  موقع  وأنان 
وعيناتا  وعينات  والعناية  وعنّاية  والعني  عني 
وغريها كثري ، وعيناتا قرية يف سهل البقيعة 
يف سورية ،  وعنّة وادٍ يف اليمن ، والعني وادٍ 

وقرية وبلدة وغري ذلك كثري ، ومنها واحة 
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ومدينة العني ) الربميي ( يف دولة اإلمارات . 
ومن املواقع الفلسطينية كفر عانة وبيت عنان 
وعناتا وعتيل وكفر عنان وبيت عنوت وعانني 

وعتليت وبيت عينون وبيت عانون .  
 ،Licca يف الالتينية ، Lech 26 – هنر
وجند هذا االسم يف بلدة لُك من نواحي برقة 
بليبيا ، ويف اللكاك موضع يف ديار بين عامر، 
أعمال  من  األندلس  يف  لّكة  هنر  اسم  ويف 
االسم يف  يتمثل هذا  أن  كما حيتمل  شذونة، 
الشمال  يف  خرب  موضع  وهو  لوق  موضع 
اليمن،  يف  قدم  جبل  عند  معني  من  الشرقي 
وخربة لوقا يف بيت ساحور بفلسطني ، وخربة 
اخلليل  قضاء  خاراس  من  الشمال  إىل  لوقا 
أبي  ورأس  اهلل  رام  غرب  جنوب  لقيا  وبيت 

لوقا يف حميط طولكرم .   
 Lajta وهو   ،  Leitha هنر   -  27
 Litawa بالتشيكية ، و Letavaباهلنغارية، و
بالبولندية، ومن املواقع اليت حتمل هذا االسم 
االسم  أن  ويرجح   ، والليط  الليث يف احلجاز 
مشتق من اسم اإلهلة الالت ، كما هو مشتق 

من اسم آهلة سلتية تدعى ليتافا . 
 ،Leira يف لغة األوكيتان ، Loire 28- هنر
 ،Loara ويف البولندية ، Liger ويف الالتينية
واإلسبانية، وهذا  اإليطالية  Loira يف  وهي 
النهر حيمل اسم اللور ، وهي كورة واسعة بني 

خوزستان وأصبهان . 
 ،Oltis بالالتينية   ،  Lot هنر   -  29
القبيلة  لواتة  باسم  صلة  لالسم  كانت  ورمبا 
األمازيغية ، أو باسم حبرية لوط ، وهو البحر 
على  لود  هو  الكلمة  أصل  يكون  وقد   ، امليت 
اسم إله السماء السليت لود، واسم مدينة اللد 
شرق  جنوب  أخرى  لدّ  وهناك  الفلسطينية، 
 ، حيفا، وموقع باسم بيت ليد قرب طولكرم 

إضافة إىل خربة بيت ليد . 
يف   ،  Lusatian Neisse هنر   -  30

 Luzick و   ،  Lausitzer Nei األملانية 
 Nysa Luzycka و  التشيكية  يف    isa
سلتية  قبيلة  اسم  واللوزيون  البولونية،  يف 
معروفة، على اسم جبل اللوز يف مشال غرب 
أخرى  لوزية  مواقع  وهناك  العرب،  جزيرة 
لوز جبل  منها  واليمن  الشام  بالد  عديدة يف 
شرقي برط، ولوز من جبال خوالن الطيال يف 
بين سحام ، وبيت اللوزي من قرى بين احلارث 
معروف  جبل  واللسي   ، صنعاء  شرق  مشال 
شرقي مدينة ذمار. ومع ذلك ، فإن التسمية 
قد تتعلق بالنسيني ، وهي صيغة مجع النسبة 
لنسّي إحدى قبائل بالد الواحدي الواقعة إىل 
ينتمون  وهؤالء   ، اليمن  يف  املكال  من  الغرب 
إىل جتمع قبلي يعرف ببين هالل موطنهم يف 
وادي مرخة، ونيسا جبل من بالد حاشد غربي 
وأعمال  املعزبة  ناحية  من  بلدة  ونيسا  عفار، 
بلدة  واللوزية  باليمن،  حجور  بالد  يف  حجة 
يف سورية ، ولوسي والسا موقعان يف لبنان . 
واللويزة بلدة يف لبنان، ومن املواقع اللوزية يف 
اللوزات  ، وجبل  القدس  اللوز غرب  فلسطني 
غربي مدينة طربية ، واللويزة قرية يف قضاء 
تفوح  بلدة  جبوار  اللوزة  وخربة   ، حلم  بيت 
قضاء اخلليل ، وخربة أبو لوزة يف قرية عرب 
اللوز  ووادي   ، شرقي صفد  جنوب  الشمالنة 
اهلرّاوي،  خربة  قرية  من  اجلنوب  إىل  جيري 

وخربة اللوز غرب بيت إكسا .  
يف   Majna وهو   ،  Main هنر   -  31
اهلنغارية ، و Men يف البولندية ، وMeno يف 
 Mohan اإليطالية والربتغالية واإلسبانية، و
مينة  هنر  والسلوفاكية،وهناك  التشيكية  يف 
وهناك  تاهرت،  مدينة  عليه  تقع  املغرب  يف 
من  منهت  وهناك  دمشق،  ريف  منني يف  هنر 
الصلو  جبل  من  الدملوة  قرب  اليمن  حصون 
صعدة  بني  منزل  واملينا   ، احلجرية  بالد  يف 
وعثر من أرض اليمن ، ومنى ماء بقرب ضرية 
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ثم  كالب  بين  جبال  من  أمحر  جبل  يف سفح 
ومن  سورية،  يف  بلدة  ومنية  منهم،  للضباب 
املواقع الفلسطينية خربة املونة يف قرية عمقا 
قضاء عكا ، واملنوات مشال شرق عكا ، وبري 
ماعني جنوب شرق الرملة ، ومعني موقع أثري 
ومنيا خربة مشال   ، السموع  من  الشرق  إىل 
حبرية طربيا ، واملعني موقع يف صحراء النقب . 
 Marica وهو   ،  Maritsa هنر   -  32
من  مارث  تدعى  بلدة  وهناك   ، البولندية  يف 
يف  جبل  مراشى  أيضاً  وهناك  عمان،  جبال 
اليمن، ومرياش بلدة من بالد شهران اليمنية، 
، وقيل املروت  اليمن  بالعالية يف  ومروت واد 
من ديار ملوك غسان وموضع قرب النباج من 
ديار بين متيم ، وهناك مارش قرية يف حدّة 
وهي حصن وعزلة من خمالف العود من بالد 
النادرة ، ومريس قرية يف خمالف بعدان ثم من 
عزلة احلرث ، واملارية بلدة يف لبنان ، ومارية 
جبل مشال ذمار به آثار قدمية وقصر محريي 
خرب، وماريت قرية يف سورية، ومرياطة بلدة 
بلدات يف  ومرخو  واملركية  ومورك  لبنان،  يف 
، ومركة  سورية، وماروس مشال شرق صفد 
يف منطقة جنني ، ومريشة ) مريسة( مدينة 
أثرية كانت تقوم جنوب بيت جربين ، ومورق 

موقع أثري إىل الغرب من دورا اخلليل . 
يف   Marna وهو   ،  Marne هنر   -  33
يف   Matronaو  ، والبولندية  اإليطالية 
أمساء  حتمل  اليت  املواقع  ومن  الالتينية، 
أربع مراحل من مكة  املرّان على  منه  مشتقة 
إىل البصرة ، وقيل بني مكة واملدينة ، ومُرّان 
موضع قريب من دمشق ) دير مرّان ( وكذلك 
واملرانة  لغطفان،  ماءان  واملرّان  مران،  عني 
هضبة من هضبات بين العجالن، ومروة وطن 
من عزلة املليكي من ناحية العدين غرب إب 
باليمن ، وهناك املرية يف السوادية وهي ناحية 
مدينة  من  بالشرق  البيضاء  بالد  من  واسعة 

 ، بلبنان  عالية  يف  مرين  عني  وهناك  ذمار، 
واملرانة  ، ومران  واملرون قرى مينية  واملروني 
وبيت املراني واملرانية ومران حي من قضاعة 
باليمن، وخربة مرينا يف بلدة بيت أمّر قضاء 

اخلليل ، ووادي مروانة يف منطقة الرملة .  
يف   Maas وهو   ،  Meuse هنر   -  34
اهلولندية واألملانية والسويدية ، و Mosa يف 
 ، واإلسبانية  والربتغالية  والالتينية  اإليطالية 
البولندية، وهناك موسى حفر  Moza يف  و 
، ووادي موسى يف جنوب شرقي  لبين ربيعة 
األردن ، وموش جبل يف بالد طيء ، وموشة 
قرية من قرى الفيوم مبصر ، واملوشية قرية 
هنر  وهناك  الصعيد،  من  النيل  غربي  يف 
موسى يف العراق ، وموشي موقع يف لبنان، ثم 
لدينا ماعز وهو موقع أثري يف منطقة حارم 
قرية يف حمافظة  وميّاسة   ، إدلب  مبحافظة 
يف  موقعان  اجلبل  وميس  واملياسة  حلب، 
وامليس   ، رام اهلل  لبنان، وخربة مسيّا مشال 

وبيت   ، البويزية  جبوار  صفد  مشال 
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امليس غرب القدس ، وخربة أم امليس يف بلدة 
بيت أمر قضاء اخلليل . 

 Moezel وهو   ،  Moselle هنر   –  35
 Mosela بأألملانية ، و Mosel باهلولندية ، و
 Mosella يف اللغة الربتغالية واإلسبانية ، و
يف   Mozela و   ، والالتينية  اإليطالية  يف 
يف  موجود  املوسل  هذا  واسم   ، البولندية 
ريف دمشق يف ميسل ميسلون، وهناك أيضاً 
مسوال  وهناك  باملغرب،  مدينة  وهي  املسيلة 
بأقصى شراء األسود الذي لبين عقيل بأكناف 
غمرة يف أقصاه جبالن، وقيل قريتان وراء ذات 
وال  مسوال،  يسمى  طويل  جبل  فوقهما  عرق 
ننسى مدينة املوصل يف العراق ووادي املصلى 
وقرية املصلى يف سورية واملصلى يف لبنان ، 
واملصلى قرية من عزلة العرش وأعمال رداع 
وبنو مُسلى يف اليمن، ومن املواقع يف فلسطني 
خربة املصلى يف محامة بقطاع غزة ، ومسيلة 
شرق  جنوب  اجلزل  ومسيل   ، جنني  جنوب 

بيسان . 

 Marisia وهو   ،Mures هنر   -36
 Marusza باهلنغارية، و Marosبالالتينية و
يف اللغة البولندية، وموريش يف اللغة الرومانية، 
ومروس ومريسة بلدتان يف فلسطني ، ومرس 
موضع باملدينة املنورة، ومرس لبين منري ببالد 
اليمامة ، ومرسية مدينة باألندلس ، ومريس 
قرية يف خمالف بعدان ثم من عزلة احلرث، 
وعزلة  حصن  وهي  حدّة  يف  قرية  ومارش 
ومرسيت  النادرة،  بالد  من  العود  من خمالف 
واملريسة بلدتان يف لبنان ، ومريس من بلدان 

الصعيد مبصر ، وهي أدنى بالد النوبة . 
 Narau – وهو   ،  Narew هنر   -  37
Hapay يف البيالروسية، ويرجح أن نارو هنا 
حتمل  اليت  املواقع  ومن  هنر،  كلمة  عني  هي 
أمساء مشاهبة : النهرية موقع يف لبنان ، وبنو 
النهاري قرية ناحية جنرة باليمن ، والنهاري من 
قرى خبث احملويث، والنهر قرية يف فلسطني، 
وهناريا مدينة على الساحل الشمايل لفلسطني 
، والنري جبل بأعلى جند، ونيار باملدينة وهو يف 
بيوت بين جمدعة من األنصار ، ونيور من قرى 
بني باليمن ، ونعرين موضع يف وادي عمد يف 
حضرموت، ونعرة موقع يف سورية، والناعورة 
تقع  نعرات  أو  ونعرة   ، الناصرة  شرق  جنوب 
على طريق أرحيا - النويعمة، وحبيت واحلفة 
إله  هو  حابي  أن  واألهم  سورية،  يف  بلدتان 

النيل يف مصر، وكلمة حابي تعين معطي .  
 Nemel وهو   ،  Neman هنر   -  38
 ، التشيكية  يف   Nemen و    ، األملانيــة  يف 
 Niemen و   ، الليتوانية  يف   Nemunas و 
 ، السويدية  يف   Njemen و   ، البولندية  يف 
 . البيالروسية  Nyoman- Hemah يف  و 
ومع أن املرجح أن يكون أصل هذه الداللة من 
املصدر » نعم« ، فإن هناك مواقع مثل » نامني« 
و » نامية« ، واألخرية ماءة لبين جعفر بن كالب 
وهلم جبال يقال هلا جبال النامية ، ونامة بلدة 
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» إمن«  يف خوالن بين عامر يف صعدة، وبلدة 
وردت يف نقوش كرب إل وتر . ويبقى وارداً أن 
االسم من » النعيمة« وما متاثلها من أمساء ، 
ومنها نعمة بن سرح بطن من بكيل من مهدان، 
 ، بتهامة  واد  ونعمى   ، العرب  أيام  من  ونعمة 
والنعيمة قرب أرحيا يف فلسطني ونعمو اجلرد 
والنواعمة موقعان يف سورية ، والناعمة بلدة 
يف لبنان ، وذي ناعم ناحية من بالد البيضاء، 
، ومن  أنعم حصن وقرية شرق صنعاء  وبيت 
قرية  والناعمة   ، النعامني  أهنار فلسطني هنر 
تقع مشال شرقي صفد، وتل النعم األثري يف 
قضاء طربيا قرب قرية كفر ميّا، ودير النعمان 
خربة أثرية يف إذنبة قضاء الرملة ، والنويعمة 
إىل الشمال من أرحيا، وبين نعيم شرق اخلليل، 

وكفر نعمة مشال غربي رام اهلل . 
يف   Newa وهو   ،  Neva هنر   -  39
األملانية والبولندية ، ومع أن هذه التسمية قد 
تكون هندية - أوربية ، إال أننا جند مواقع مثل 
نوى يف حوران ، والناوية اسم لقريتني مبصر 
كورة  يف  واألخرى  البهنسا  كورة  يف  إحدامها 

الغربية، ونوييت موقع يف لبنان . 
40 - هنر Olt ، وهو Aluta يف البولندية، 
أمساء  جند  وحنن  الالتينية،  يف   Alutus و 
نظر  قرية من  ألتاية، وهي  مقاربة يف  مواقع 
دانية من إقليم اجلبل باألندلس ، وأليت وهي 
وألطا   ، تفليس  قرب  ومدينة  حصينة  قلعة 
يف  موقع  وإيالت  البحرتي،  شعر  يف  موضع 
ذلك  ومع    ، فلسطني  وآخر يف جنوب  لبنان 
اسم  إىل  أقرب  النهر  هذا  تسميات  تبدو 
عيلوط، وهي قرية تقع مشال غرب الناصرة، 
وهناك أيضاً خربة عطوس يف خراج بيت أوال 
لالسم  تكون حتريفاً  أن  اخلليل ميكن  قضاء 

نفسه . 
41 - هنر Orava ، وهو Arva بالالتينية، 
و Arwa باألملانية ، و Orawa بالبولندية، 

ومن املواقع اليت حتمل أمساء مشاهبة إراب ، 
من مياه البادية ، ويوم إراب من أيامهم، وقيل 
اسم  وأربة  باحلزن،  يربوع  بن  رياح  لبين  ماء 
أن  االسم ميكن  هذا  أن  كما  باملغرب،  مدينة 
عرب  اللغة  ويف  عربة،  وادي  اسم  مع  يقارن 
شرب  من  الكثري  والتعريب   ، نشط   : عرابة 
املاء الصايف ، وهنر عرب : غمر ، وبئر عربة: 
اجلري،  الشديد  النهر   : والعربة   ، املاء  كثرية 
والعربات طريق يف جبل بطريق مصر، وعريب: 
اجلود،  العرف:  اللغة  ويف   ، اليمن  من  حي 
واعرورف  واملنتنة،  الطيبة  الرائحة  والعرف: 
البحر والسيل : تراكم موجه وارتفع فصار له 
كالعرف، والعرف مواضع منها: عرفة ساق ، 
وعرفة األملح ، وعرفة صارة، والعرف موضع 

وقيل جبل، ولعل االسم ببساطة هو أروى. 
يف   Piana وهو   ،  Peene هنر   -  42
البولندية . ومن أمساء املواقع املشاهبة : بيان: 
الشرقي  اجلانب  البصرة يف  سواد  من  صقع 
األندلس  أعمال  من  بيّان  وإقليم   ، دجلة  من 
ويقال له منت بيّان ، وبيانة قصبة كورة قربة 
البني: موضع يف  يف األندلس ، وهناك أيضاً 
 ، جنران  قرب  موضع  والبني   ، اهلذيل  شعر 
وبني: رما: موضع آخر ، وبني: موضع قريب 
 ، املنورة  املدينة  قرب  واد  وبني   ، احلرية  من 
وهنر بني من نواحي بغداد، وبينون اسم حصن 
عظيم كان باليمن، وبينونة موضع بني عمان 
حاج  طريق  على  منزل  والبينة:   ، والبحرين 
اليمامة بني الشيح وشقرياء ، وبينة موضع من 
اجليّ . واجلي وادي الرويثة ، والبيوان موضع 
تنيس مبصر،  البيوان يف حبرية  برأس  يعرف 
حمافظة  من  أرحيا  منطقة  يف  قرية  وبينني 
وبيّنة   ، لبنان  وبينو يف  وبان   . بسورية  إدلب 
حصن  وبينون:   ، حجة  شرق  مشال  موضع 
أثري شهري يف بالد احلدا ، ولعل لالسم صلة 

البعينة على جبل طرعان قضاء  باسم 
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الناصرة ، والبعنة يف قضاء عكا ، وخربة بعنة 
يف قضاء الرملة . 

يف   Piawa وهو   ،  Piave هنر   -  43
البولندية ، و Plavis يف الالتينية ، ومن املواقع 
اليت حتمل امساً مشاهباً البياو وهي مدينة يف 
صقلية، ورمبا كان هلذه التسمية صلة بأمساء 
وفيف  مزينة،  منازل  من  فيف  مثل  أماكن 
الريح بأعلى جند ، وفيف اخلبار موضع قرب 
املنورة وفيفاء مدان وفيفاء موضعان،  املدينة 
والفيف والفيفاء، لغًة: املفازة ال ماء فيها، وإذا 
قوربت التسميات مع الفأو ، فإن الفأو طريق 
بني قارتني بناحية الدوّ بينهما فج واسع يقال 

له فأو الريان . 
 Eridanus أو Padus وهو ، Po 44 - هنر
يف الالتينية ، وPad يف البولندية، ومن املواقع 
فو  كفر  بالعربية  مقاربة  أمساء  حتمل  اليت 
حمافظة  يف  الصفصافة  بناحية  قرية  وهي 
طرطوس وكذلك كفر بو يف الشمال السوري، 
وفدّ ، لغًة إذا اشتدّ صوته ، وفدّ فداً وفدفد: 
ونشاطاً،   مرحاً  األرض  فوق  وْطؤه  اشتدّ 
تبخرت،  وفاد:  بدنه،  عظم  إذا  الرجل  وأفدى 
وفيد: ماء، وقيل موضع بالبادية، وفيد: منزل 
بطريق مكة، ورمبا أخذت التسمية من املصدر 
فيض، وفاض املاء : كثر حتى سال على ضفة 
النهر،   : والفيض  كثري،  فيض:  وماءٌ  الوادي، 
هنر  والفيض  الفيض،  يسمى  البصرة  وهنر 

مصر . 
 Pregel وهو   ،  Pregolya هنر   -  45
 ، البولنديــة  يف   Pregola و   ، األملانيــــة  يف 
و Pregolya يف الروسية ، وهناك برقولش: 
حصن من أعمال سرقسطة باألندلس ، وجبل 
بلبنان  وبرغل يف صور   ، السودان  يف  الربقل 

وبرغلية يف جزين ، وبرقايل بلدة يف لبنان . 
46 - هنر Prut ، وهو Pruth يف األملانية، 
االسم  هذا  ولعل  الالتينية،  يف   Pyretus و 

الفاء  بإحالل  يتبني  الفرات  السم  حتريف 
حمل الباء املهموسة ، وهناك قرية فريتان يف 
منطقة السلمية من حمافظة محاة، وأفراتة يف 
اجلوالن وخربة الفرت يف خراج عراق املنشية 
بفلسطني ، ووادي الفرت رافد هنر املقطع يف 
فلسطني ، وإذا كانت التاء أو الثاء مبدلة من 
الدال، فهناك موقع بًرد خربة أثرية يف منطقة 
شهبا ، وبُرد قرية يف منطقة صلخد كالمها 
بريوت  تل  هناك  ثم   ، السويداء  من حمافظة 
وهو تل أثري يف منطقة الصنمني من حمافظة 
درعا، وهناك بريوت العاصمة اللبنانية وبريوت 
األوغاريتية يف رأس ابن هاني، وبراتية بلدة يف 
لبنان ، وبرط جبل مشهور مشال صنعاء إليه 

تنسب قبائل الربط . 
أيضاً   Arabs وهو   ،  Raba هنر   -  47
أن  وواضح  األملانية،  Raab يف  و  بالالتينية، 
رعب،  أو  عرب  أو  رابا  ينطق  أن  إما  االسم 
وهناك الربا قرية يف منطقة السلمية بسورية، 
وموقع الربة يف عسري، ورابية يف حضرموت، 
معبد  فيها  اكتشف  حبضرموت  بلدة  وريبون 
يف  قيس  فخذ  قرى  من  وربة  للقمر،  قديم 
جنني  شرق  جنوب  قرية  ورابا  وادعة،  بالد 
بفلسطني، وعريب من قرى العوالق العليا يف 
يرعبه رعباً:  اللغة رعب احلوض  اليمن، ويف 
مأله، ورعب السيل الوادي يرعبه : مألهُ ، وهو 
، والرعباء  الوادي  ، وسيٌل راعب : ميأل  منه 

موضع . 
 Rajna وهو   ،  Rhine هنر   -  48
 Reno و  البولندية،  Ren يف  و   ، باهلنغارية 
يف   Rheinو والربتغالية،  اإليطالية  يف 
  Rhin يف الالتينية ، و Rhenus األملانية، و
يف الفرنسية ، و Rhinen يف الدمناركيــة ، 
و Rijn يف اإلسبانية، ويف العربية رانين اسم 
موضع ، ورانوناء: واد باملدينة املنورة ، ورايان 
جبل باحلجاز ، ورايان من قرى ناحية األعلم 
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وروين   ، ورونات موضع   ، نواحي مهذان  من 
قرى شرعب،  من  والرونة  جرجان،  قرى  من 
بين  ناحية  من  خصيب  ووادي  عزلة  والرونة 
حشيش بالشمال الشرقي من صنعاء، ورنتية 
 ، عكا  قضاء  يف  روينيتا  وخربة   ، يافا  شرق 
الناصرة،   شرق  مشال  فلسطني  يف  والرينة 
كما أن هذا االسم قد يتقاطع مع أمساء مواقع 
مثل رعن من نواحي البحرين، ورعن بنواحي 
احلجاز ، ورعني خمالف من خماليف اليمن، 
صعدة،  خمالف  من  رازح  يف  بلدة  والرعني 

ورعنة مشال غرب اخلليل .  
49 - هنر Rhoda ،  وهو Rhodanus يف 
 Rodan يف األملانية ، و Rhone الالتينية ، و
 ، اإليطالية  يف   Rodano و   ، البولندية  يف 
وما  القديم  اجلرماني  االسم   Rotten و 
ومن  اجلرمانية،  سويسرا  يف  مستعمالً  زال 
  ، عسري  يف  بلدة  ريدان:  املشاهبة  األمساء 
حصن  ريدان:   ، املنورة  باملدينة  أطم  ريدان: 
والردينى   ، يريم  مدينة  باجلنوب من  مشهور 
بلدة  وردن:   ، اللحية  أعمال  من  هتامية  قرية 
وروثان  املسند،  نقوش  امسها يف  ظهر  مينية 

من املدن التارخيية القدمية يف فلسطني . 
 Rienza وهو   ،  Rienz هنر   -  50
باإليطالية، ومن التسميات القريبة منه الرينة 
ورنتيس مشال شرق   ، الناصرة  مشال شرق 

اللد، وخربة روينيتا يف قضاء عكا . 
وهو   ،  Saane / Sarine هنر   -  51
saane يف أملانيا ، و Sarine يف فرنسا، ومن 
: ساروان  اليت حتمل أمساء مشاهبة  األماكن 
يصعد  طربية  قرب  عقبة  وسارونية  موضع، 
يافا،  شرق  مشال  وسارونا  الطور،  إىل  منها 
سارين  وعني  صفد،  جنوب  سريين  وخربة 
وسريين   بفلسطني،  خمنة  سهل  يف  قرية 
أقصى مشال قضاء بيسان، والساري موضع 
يف جزيرة العرب، وسرار وسران موضعان يف 

والسرارة   ، قرية يف سورية  وسراري   ، لبنان 
قرية ناحية بين مطر باليمن ، وسان من قرى 
والسانية  وسيانو  والسعن  والساعونة   ، بلخ 

مواضع يف سورية . 
52 – هنر Saale ، وهو Sala يف الالتينية 
والبولندية، وهناك موقع أثري باسم سالة يف 
حمافظة السويداء بسورية، و سال يف املغرب، 
باليمن ،  املعافر  وسلو / صلو جبل من بالد 
املدينة  السم  حتويراً  االسم  هذا  كان  ورمبا 
املقدسة » خيلة« يف اليمن و » كيلة« اليت هي 
اسم  يرجحه  ما  وهو   ، فلسطني  يف  القدس 
جزر سيلي إىل الشمال الغربي من فرنسا يف 
احمليط األطلسي، وهناك سلية بلدة يف العراق 
وبسليا ) بيت سليا( يف سورية. وسيلون وبري 
السلعة موقعان يف فلسطني ، ومن املمكن أن 

يكون االسم مشتقاً من املصدر سال.
يف   Saara وهو    Saar هنر   –  53
 ، الالتينية  يف   Saravus و  البولنديــة، 

والربتغالية  الفرنسية  يف   Sarre و 
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جمدل  قرب  سعر  وادي  ويوجد  واألسبانية، 
مشس يف اجلوالن، وساري موضع يف اجلزيرة 
قضاء  يف  فلسطينية  قرية  وساعري  العربية، 
شرق  مشال  تقع  بلدة  وسعري   ، الناصرة 
اخلليل، وبيت سريا بلدة غرب رام اهلل، ووادي 
اسم  وسعري   ، اخلليل  غرب  مشال  السريا 
للجبال الواقعة جنوب شرقي األردن ، وهناك 
يف  )حريان(  حران  أعمال  من  سيار  مدينة 
الشام اليمانية،  يضاف إىل ذلك صري والصرة 
والصرية وصرعة وصرّة يف فلسطني كمواقع 

حمتملة حتمل أمساء مشاهبة. 
 Sabis وهو   ،  Sambre هنر   -  54
بالالتيـــنــيـــة ، و Samber يف اهلولنــــديــة ، 
و Sambra يف البولندية،  ولعل هلذه التسمية 
والصنابر  وصنربة  وسنابر  سنيرب  باسم  صلة 
إىل  تقع  قرية  والسنربية  ولبنان،  سورية  يف 
اىل  تقع  قرية  والصنربة  صفد،  من  الشمال 

اجلنوب الغربي من حبرية طربيا . 
يف   Save وهو   ،  Sava هنر   -  55
 Sawa يف الالتينية ، و Savus األملانيــــة و
يف البولندية، وساوة مدينة بني الري ومهذان، 
الصعيد  من  البهنسا  نواحي  من  قرية  وساو 
جزيرة  يف  موضع  وساوين   ، مبصر  األدنى 
والصفي   ، لبنان  موضع يف  والصفي  العرب، 
والصفية   ، اليمن  يف  إب  أعمال  من  عزلة 
وصافة قريتان يف سورية، وصافيتا مدينة يف 

سورية . 
 Seinen وهو   ،  Seine هنر   -  56
 ، بولندة  يف   Sekwana و   ، الدمنرك  يف 
والربتغال  وغاليسيا  كاتاالن  يف   Sena و 
 ، إيطاليا  Senna يف  و   ، وأسبانيا  ورومانيا 
و Sequanna سليت . وواضح أن هذا االسم 
إله القمر سني . ومن أمساء  مشتق من اسم 
صحراء  العربية  املنطقة  يف  املماثلة  األماكن 
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اهلل وجمدل  رام  وعني سينيا مشال   ، سيناء 
قرية  ن  وسينا   ، بفلسطني  أرحيا  قرب  سنا 
 ، وشني يف حمافظة محص   ، مرو  قرى  من 
وتل سيانو األثري يف جبلة حمافظة الالذقية، 
والسانية يف   ، إدلب  وسان قرية يف حمافظة 
 ، عسري  بلدة يف  شينة  وأم   وشينة   ، سورية 
من  كسمة  ناحية  اآلبار  عزلة  يف  بلدة  وسني 
قضاء رمية يف اليمن . وسنيّا يف لبنان . ولعل 
السوري حيمل  الساحل  على  السن  هنر  اسم 

امساً مطابقاً . وهناك سن أيضاً.  
وهو   ،  Sense / Singine هنر   –  57
فرنسا  يف   Singine و  أملانيا  يف   Sense
:أكمة  سُنّيق  املشاهبة:  األماكن  أمساء  .ومن 
معروفة يف اجلزيرة العربية ، وسنيكة من قرى 
، وسنجوان قرية  والعباسة  بلبيس  مصر بني 
يف حمافظة الالذقية . والسناجية يف أراضي 
سناسني  وخربة   ، فلسطني  جنوب  املسمية 
وخربة   ، اخلليل  قرية جبعة قضاء  يف خراج 
سنسة ، ووادي السنسات شرقي حبرية طربيا.  
 Hierasus وهو   ،  Siret هنر   –  58
واسم   . البولندية  يف   Seret و   ، بالالتينية 
، كما  السراة  النهر جنده يف اسم جبال  هذا 
جنده يف اسم مدينة سرت يف ليبيا ، وسُرّتة 
مدينة باألندلس، وسرطة جنوب غرب نابلس. 
وخربة سارة يف قضاء طربيا ، وسردا مشال 
يف  التاء  تكون  أن  املمكن  من  ولكن  اهلل،  رام 
هناية اسم هذا النهر مبدلة من الدال ، فيقابل 
وديان  أشهر  من  وهو  سردد  وادي  عندئذ 
اليمن، وسرد موضع يف بالد األزد، ويف سورية 
فيها  أن  كما   ، الساروت  هنر  اسم  هنر حيمل 
بلدة باسم سراطون، كما أن التسمية قد تتفق 

مع موقع سردة يف لبنان أو سرعيتا . 
يف   Isonzo وهو   ،  Soca هنر   -  59
األملانية واإليطالية ، و سوتشا يف السلوفينية. 
نواحي  من  العربية سوقة  املواقع  أمساء  ومن 

اليمامة ، وقيل: جبل لقشري ، وقيل: ماء وجبل 
وهي  باملرّوت  موضع  سوقة  وقيل   ، لباهلة 
قريبة من حائل ، وهناك سوقة أهوى بالربذة،  
وسويقة مواضع كثرية يف البالد ، منها سويقة 
حبمى  طويلة  هضبة  وسويقة   ، املدينة  قرب 
ينبع  ، وسويقة جبل بني  الريان  ضرية ببطن 
قريب من السيالة ،  واملدينة ، وسويقة أيضاً 
واد  وشيق   ، الصمّان  أجوية  من  وجو سويقة 
يف بالد خيرب ، والشيقان موضع قرب املدينة 
املنورة ، وذات شك يف بالد غطفان . وساقية 
أثري  موقع  الشوك  وتل   ، يافا  شرق  جنوب 
شرق  مشال  التحتا  والشوكا   ، بيسان  غرب 

صفد . 
 Somma وهو   ،  Somme هنر   -  60
بين  ديار  يف  موضع  وسُمي   ، البولندية  يف 
سليم باحلجاز ، وكفر سوم موضعان أحدمها 
منطقة  يف  والثاني  األردن  شرقي  الغور  يف 
وهناك   ، وقرية  جبل  اسم  ومسيّة  القدس. 
وسامة   ، جبل  سام  و  بالبصرة  حملة  سامة 
بالد  قرية يف  وسوم   ، باليمن  ذمار  قرى  من 
املعافر باليمن، وسُمّى واد باحلجاز ، ومسان 
قرية جببل السراة ، ومساه عزلة من خمالف 
الربيعة، وبيت ساما يف قضاء طولكرم ، وكفر 
جوار  يف  ساما  وخربة   ، األردن  شرقي  سوم 
جنوب  السمام  وتل  غزة،  بقضاء  طيما  بيت 
بيت  شرقي  سامت مشال  ودير  حيفا،  شرق 
عوا يف فلسطني، والسيما موقع أثري يف دورا 

اخلليل .  
 Tamesa وهو   ،  Thames هنر   -  61
الالتينيـــة،  يف   Tamesisو الالتينيـــة،  يف 
 Tamisaو  ، اإليطالية  يف   Tamigiو
الفرنسية،  يف   Tamiseو الربتغاليـة،  يف 
 Temzeو البولنديــة  يف    Tamiza و 
و  األملانية،  يف   Themseو التشيكية،  يف 

Themsen يف الدمنركية، واسم هذا 
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النهر هو عني اسم الطماسيات التابعة للنهر 
طيما  بيت  البلدات  ومن   ، سورية  األعوج يف 
نابلس  قضاء  وطمون يف   ، غزة  شرق  مشال 
يف فلسطني ، وطما جبل أو واد بقرب أجأ ، 
وطميّة جبل يف طريق مكة مقابلة فايد، وطمية 
جبل لبين فزارة من نواحي جند ، وطمية أرض 
غربي النيل جتاه الفسطاط ، وهناك تامست 
وأشري  املسيلة  قرب  وزناتة  لكتامة  قرية 
لبنان،  يف  طاميش  ودير  وطاميش  باملغرب، 
والطامسية موضع ، وأهل طميش عشرية يف 

اليمن . 
62 - هنر Volga ، وهو Rha بالالتينية، 
األملانية  يف  ووولغا   ، التشيكية  يف  فوهلا  و 
اليت  العربية  املواقع  أمساء  ومن  والبولونية، 
حتمل اسم الفوجلا : فالج بأعلى وادي روالن، 
مدينة  وفلج   ، املنورة  املدينة  ناحية  من  وهي 
بأرض اليمامــة ، وفلج مدينة قيس بن عيالن، 
ويقال هلا فلج األفالج ، وفلج من مساكن عاد 
القدمية ، وفلج بلد على الطريق من البصرة 
إىل اليمامة ، ويسمى بطن فلج، وفلجة منزل 
على طريق مكة من البصرة ، والفلوجة مدينة 
معروفة يف العراق ، والفالوجة قرية يف جنوب 
فلسطني ، وخربة فوليج يف قضاء الناصرة . 
وفليج موضع قريب من األحفار لبين مازن ، 
وفليج واد يصب يف فلج بني البصرة وضرية. 
قرية  ولغا:  أيضاً  وهناك   ، موضع   : وفليجة 
يف حمافظة السويداء ، وفالوغا بلدة لبنانية، 
سد  مضيقه  يف  بين  الذي  اجلبل  هو  والفلق 

مأرب ، وقد جاء يف النقوش بلفظ الفلج . 
 Zermagna وهو ، Zrmanja 63 - هنر
باإليطالية ، وزرماجنا بالكرواتية، وجند اسم 
هذا النهر يف »زرم« وهو واد عظيم يصب يف 

زرمان من قرى صغد مسرقند،  ، ويف  دجلة 
الغيث  صاحب  ويعين  زرم  ذ  موقع  وهناك 
تعين  زرمان  وكلمة  باليمن،  يافع  يف  املنهمر 
خيافُ  ما   :  zarma السريانية  من  غضبان 
منه، من خالل هذا العرض ألمساء األهنار يف 
أوربا وصلتها بأمساء األماكن يف الوطن العربي 
األمساء  هذه  من   %90 أن  يتضح   ، وحميطه 
على األقل تتفق مع أمساء األماكن يف الوطن 
العربي وحميطه*.  وهو أمر ال ميكن تفسريه 
إال على أحد وجهني : أوهلما أن قبائل عربية 
معظم  على  أصالً  األمساء  أطلقت  اليت  هي 
أوربية  القبائل اهلندو -  أوربا ، فجاءت  أهنار 
وحافظت على تلك األمساء أو عدّلتها تعديالً 
طفيفاً أو كبرياً مع بقاء التسمية األصلية قيد 
القدمية  العروبية  اللغات  أن بني  أو   ، التداول 
جذور  يف  تشابك  أوربية   - اهلندو  واللغات 
أوربا  األمساء حبيث جاءت أمساء األهنار يف 
وبلدات ومعامل  لتتفق مع أمساء موارد مائية 
طبيعية يف الوطن العربي، فإذا قيل إن السلت 
هم مصدر تسميات معظم األهنار يف أوربا ، 
وهو أمر مسلّم به ، وجب علينا أن نبحث يف 

طبيعة العالقة بني السلت والعرب . 
هل كان السلت عرباً ؟ أم كانوا قبائل هندو 
العربي  الوطن  ويف  العرب  مع  عاشت  أوربية 
لزمن طويل، مما جعل لغتها يف النهاية أقرب 
العالية  النسبة  أن  نعتقد  ؟  العربية  اللغة  إىل 
أمساء  اليت حتمل  األوربية  األهنار  لعدد  جداً 
 ، السؤال  هذا  عن  اإلجابة  يف  تسهم  عربية 
هلم   ، األصل  يف  عرباً  كانوا  السلت  أن  وهو 
لغتهم اليت كانت أقرب إىل اللغة األكادية ، ومع 
هذه اللغة هاجروا إىل أوربا ، وهناك احتكوا 
بالقبائل اهلندو - أوربية . ولعل هذا االحتكاك 
حبر  ومنطقة  الصغرى  وآسيا  فارس  يف  بدأ 
األماكن  أمساء  من  يتضح  ما  وهو   ، قزوين 
املشرتكة مع املواقع العربية واملعامل األوربية . 

* عرض الباحث األستاذ عبد الرمحن غنيم يف نصه 
األصلي ألمساء مئة هنر أوربي، لكن لضيق املساحة يف 

هذا الباب اكتفينا هبذا القدر فقط)اجمللة(
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نهلة الحمصي 
المربية والباحثة

أمحد سعيد هواش*

*  باحث ومؤرخ وأديب سوري.

ر�سينة،  �سورية  باحثة  اأديبة،  مربّية:  احلم�سي  حممد  نهلة 
ولدت يف دم�سق عام 1930 م، يف بيئة حمافظة على القيم الرتبوية 
والوطنية، تلّقت علومها مبدار�س دم�سق، ونالت اإجازة يف الآداب 
عام 1953، ودبلوماً يف الرتبية عام 1954 من اجلامعة ال�سورية- 
العربية  املنظمة  من  الرتبوي  البحث  يف  و�سهادة  الآداب،  كلية 

للرتبية والثقافة والعلوم عام 1984.
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عملت املربية هنلة حممد احلمصي مدرّسة 
ودار  دمشق  ثانويات  يف  وآداهبا  العربية  للغة 
وخترجت  1954-1973م،  عام  من  املعلمات 
الفتيات  من  األفواج  عشرات  يديها  على 
السوريات والعربيات اللواتي تلّقني علوم اللغة 
العربية مع الرتبية الوطنية والقومية، ثم عملت 
البحوث  مديرية  الرتبية-  وزارة  يف  باحثة 
ذلك  وبعد  الرتبوية- من عام 1973-1985م، 
دمشق حمررة  العربية يف  املوسوعة  اختارهتا 
1985-2000م،  عام  من  خبرية  ممتازة،ثم 
وقد أجنزت ما يزيد على سبعني حبثاً دُوّنت 
بامسها يف املوسوعة العربية- قسم احلضارة، 
نذكر بعضها:ابن األبّار، حافظ إبراهيم، أروى 
الصليحية، أبو األسود الدؤيل، الرباء بن عازب، 
عزيز  البيطار،  الرزاق  عبد  رباح،  بن  بالل 
الزمان  بديع  األرقم،  أبي  بن  األرقم  أباظة، 
عائشة  مّتام،  أبو  احلايف،  بشري  اهلمذاني، 
ابن حزم، أسامة بن منقذ، أمساء  التيمورية، 

بنت أبي بكر، األصمعي، عبد العزيز البشرّي، 
املطلب  بن عبد  التونسي، محزة  بريم  حممود 
وغريهم .. وأخرياً دراسة مطولة عن املوسوعة 
امليسرة؛ كما أهنا قامت بتصحيح أكثر من مئة 

حبث وتسويتها ُقدّمت للموسوعة العربية.
احلمصي  حممد  هنلة  املربية  تزوجت 
عبدالرمحن  السوري  والشاعر  احلقوقيَّ 
اخلزندار، وقد قامت بإعداد دراسة أدبية عن 
شعره جتلت فيها املوهبة، واإلبداع ، إىل جانب  
الوفاء للزوج الشاعر، كما انعكس يف إنتاجهما 
املتمثل  األسري  احلب  والشعري  األدبي  معاً 
الشاعر  شعر  وخاصة يف  واألحفاد  باألجنال 

عبد الرمحن اخلزندار.
توفيت املربية األديبة هنلة حممد احلمصي 
من  طويلة  رحلة  بعد  2006م  عام  أيار  يف 
بالرغم  والكتابة،  العمل  على  واملثابرة  الكفاح 
مما عانته من أمراض مزمنة وخدمة مضنية 

لزوجها املريض لسنوات عديدة.
األديبة  للمربية  الفكري  اإلنتاج  تنوع  لقد 
على  يدل  ما  وهذا   ، احلمصي  حممد  هنلة 
اطالعها الواسع والعميق على الرتاث العربي، 
يف  النشر  دور  أصدرته  ملا  الدقيق  وتقصّيها 
قرن  نصف  من  أكثر  منذ  العربي  الوطن 
أدبية  دراسات  حصيلته:  من  وكان  مضى، 
للكبار  العربي  الرتاث  من  وقصص  وتربوية، 
وجمموعة  قصرية،  أدبية  وقصص  والصغار، 
قصص لألطفال، ودراسات أدبية مع ترمجات 
ألعالم من الرتاث العربي، إضافة إىل دراسة 
مستفيضة عن شعر رفيق درهبا الشاعر عبد 
الرمحن اخلزندار، وقد قامت بإعداد دراسات 
أدبية نشرت يف الدوريات السورية والسعودية 

والليبية منها:
العربي  األدب  يف  والتصنيع  الصنعة   -
احلديث، اللون يف األدب احلديث، املدينة يف 

الشعر،  ّغنوا ياأطفال مع سليمان العيسى.
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إضافة إىل حبوث تربوية، نُشر معظمها يف 
جمليت »صوت املعلمني«، و »املعلم  العربي« يف 

سورية من أمهها:
التعليم  قدسية  للطالب،  املهين  التوجّه 
أجل  من  التعليم  عنه،  الشباب  وعزوف 
)أوتعلّم  النظامية  غري  الرتبية  املستقبل، 
مستوى  وآفاقها،  مشكالهتا  واقعها،  الكبار(: 
اللغة العربية يف هناية املرحلة االبتدائية، وهي 
دراسة نظرية وميدانية معاً، نُشرت يف جملة 
عام  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

1983م.
للمنظمة  ُقدّمت  حبوث  جانب  إىل  هذا 
التونسية لألسرة ذات موضوعات اجتماعية، 

من أمهها:
دور  الشباب،  توجيه  يف  األسرة  دور   -

األسرة يف السالم..
حممد  هنلة  املربية  األديبة  أثرت  وقد 
متنوعة  مبجموعة  العربية،  املكتبة  احلمصي 
منها  نذكر  واملفيدة،  القيّمة  اإلصدارات  من 
إصداراهتا من الكتب والقصص املنشورة اليت 
البشائر  دار  ونشرها  طبعها  على  أشرفت 

للطباعة والنشر يف دمشق.

قصص من الراث:
- أبطال بني احلقيقة واخليال، نشرت عام 

1999م

- رجال وأدباء، أبطال ورحالة، نشرت عام 
1999م

عام  نشرت  أيضاً،  العرب  كان  وهنا   -
2006م.

قصص قصرية:
- خصلة شعر أشقر، نشرت عام 2006.

 جمموعة قصص لألطفال:
- سلسلة احملبة والفرح، لألطفال ما بني 

7-10 سنوات، نشرت عام 1989م منها:
- زائر من املريخ، قصة من اخليال العلمي، 

نشرت عام 2007م

دراسات أدبية:
- شاعر احلب، دراسة لشعر عبد الرمحن 
رحيل  )بعد  خاص  وتوزيع  نشر  اخلزندار، 

الكاتبة(..
كما أن للباحثة عدة  خمطوطات منها:

- دراسات أدبية: موسوعات وموسوعيون.
- دراسات تربوية: قضايا تربوية ) كتاب 

يف جزأين(.
احلياة  من  )خواطر  قصرية:  قصص   -
من  واقعية  قصرية  والعمل( جمموعة قصص 

احلياة اليت عاشتها الكاتبة.
- الكتاب امللعون.

وكانت املربية األديبة هنلة حممد احلمصي، 
من  أرادت  اليت  مذكراهتا،  بكتابة  بدأت  قد 
خالهلا نقل واقع احلياة يف األسر املتوسطة يف 
دمشق خالل فرتة االحتالل الفرنسي لسورية، 
احلركات  وظهور  االستقالل  عهد  يف  ثم 
املرأة  حياة  تطور  ومتابعة  العربية،  التحررية 
العربية وحتررها يف تلك الفرتة اليت عاشتها 
العمل  وميادين  اجلامعة  دخوهلا  من  الكاتبة، 

األدبية  النشاطات  يف  املشاركة  إىل 
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عاجلتها،  املنون  يد  ولكن  املختلفة.  والثقافية 
ومل تتمكن من إهنائها أو نشرها.

نظرة يف بعض إبداعات املربية 
األديبة هنلة حممد احلمصي:

- من الرتاث: رجال وأدباء وأبطال ورحالة 
املوضوعات  الدراسة  تضمنت  وقد  )دراسة( 

اآلتية: 
كان مهرها إسالم زوجها - غيالن بن سلمة 
األبيوردي-   - املخزومي  بن خالد  - احلارث 
حديث مع ابن جبري - حديث مع اخلالديني: 
األخوين الشاعرين- أمحد بن يوسف الكاتب 
عبد   - األصمعي  املأمون-  كاتب  )العباسي( 
امللك بن قريب - دروب احلقيقة - حممد بن 
 - البواب  ابن  ابن اخلطاط   - الرياشي  يسري 
لسان  اللدودان:  الصديقان  هالل،  بن  علي 
الدين ابن اخلطيب وعبد الرمحن بن خلدون 
- املهلهل: عدي بن ربيعة - اإلخوة األودي - 

جُحا .
وقد استهلت الباحثة دراستها هذه مبقدمة 
األدب  كتب  من  اخرتت   « فيها:  قالت  موجزة 
والتاريخ القدمية أمنوذجات ألشخاص عاشوا 
اجلاهلية  أيام  من  امتدت  شتى  عصور  يف 
جاهلية  خمتلفة:  بيئات  ومن  عصرنا،  حتى 
وإسالمية عباسية وأندلسية .. اتصفت هذه 
الشخصيات بأحواهلا غري العادية وتصرفاهتا 
يف  مايرغبه  القارئ  فيها  جيد  اليت  املتميزة 
تقليدها، أو يذهب امللل والسآمة عن نفسه.. 
كتب  من  مستوحى  األمنوذجات  هذه  وأكثر 
األدب، وما ذلك إال ألن ما خيتص به اإلنسان 

اليقدر أن خيرج من فلكه إال قليالً ..«
- من الرتاث أبطال بني احلقيقة واخليال 
املوضوعات  الدراسة  تضمنت  وقد  )دراسة( 

اآلتية:
عنرتة بن شداد: أيام العرب، حرب داحس 

والغرباء، عنرتة الشاعر والبطل، سرية عنرتة بن 
شداد الشعبية.

البطال،  عبداهلل  حياة  البطال:  اهلل  عبد 
البطال األسطورة- البطل األسطوري يف قصة 
ذات اهلمة، البطال يف السرية الشعبية الرتكية.

سيدي أمحد البدوي: حياة البدوي، خلفاء 
السيد البدوي- شخصية البدوي بعد موته- 

حكاية البدوي من فاطمة بن بري.
وقد افتتحت الباحثة كتاهبا بقول لـ)كاريل( 
من كتابه األبطال: » إن العظيم يف كل العصور 
أشبه  فهو  لعصره،  عنه  الغنى  منقذاً  كان 

بالشرارة، وبغريه ما كان الوقود ليتقد«.
ومما قالته يف املقدمة:

» ومن هؤالء الرجال األبطال، ومن مواقفهم 
اليت الذ هبا الوجدان العربي ليجد القوة، كانت 
العربي  اخليال  أنتجها  اليت  الشعبية  السرية 
على مرّ عصوره، فكانت سرية عنرتة بن شداد، 
وذات اهلمة، والسرية اهلاللية، وسيف بن ذي 
وبعض  كثري،  وغريهم  بيربس  والظاهر  يزن، 
زال  ما  وبعضها  معروف،  الشعبية  القصص 
ينتظر من خيرجها إىل النور من خمطوطاهتا«.

براعة  على  داللة  الدراستني  كلتا  ويف 
ودراسة متعمقة للرتاث العربي بعامة والسرية 
دراستها  جانب  إىل  هذا   .. خباصة  الشعبية 
الرمحن  عبد  الراحل  زوجها  لشعر  األدبية 
قصص  من  املتنوعة  وإصدارهتا  اخلزندار، 
اختصاصها  جمال  يف  وتبحّرها  األطفال 
املوسوعة  يف  البارز  نشاطها  ويف  الرتبوي، 
العربية الذي مازال يلهج به كل من عرفها من 
املتنوع،  عملها  جمال  يف  والزميالت  الزمالء 
اليت  املوضوعات  يف  بنفسي  التمسته  والذي 

ورد ذكرها ..
ومبناسبة مرور مثانية أعوام على رحيلها 
أرسل لروحها الطاهرة الدعاء بأن يندّي اهلل 

تعاىل تربتها، وأن يسكنها فسيح جناته...
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لوحات الفنان نشأت الزعبي
االنسجام بين الثقافة البصرية واللمسة 

العفوية في التشكيل

إميان عبد الكريم الزير*

* فنانة تشكيلية تعمل يف ميدان اإلعالم.

تنّم جتربة الفنان ن�ساأت الزعبي عن م�سور مبدع خالق.
حماة  مدار�س  يف  كانت  بداياته   ،1936 عام  حماة  مدينة  يف  ن�ساأت  الفنان  ولد 
عندما فاز بجائزة فنية على م�ستوى مدار�س املدينة فتنبه الأ�ساتذة ملوهبته ودعي 
حينذاك للم�ساركة يف اإن�ساء حلقة فنية لها ن�ساطاتها املتعددة، اأخذوا ير�سمون عن 
تلك  ح�سيلة   وكانت  بالر�سوم  خا�سة  مع�سكرات  واأقاموا  النا�س،  واأمام  الطبيعة 

الن�ساطات عددًا كبريًا من اللوحات، لذا اأقاموا معر�ساً لهذه الأعمال. 
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هذه الفرصة وما تالها من صدى للمعرض 
دفعت الفنان للتعرف إىل أعمال فنانني عامليني 
ومناهج الفن واجتاهاته، وبدأت تنضج ثقافته 
يتوجه  أن  قبل  التدريس  يف  عمل  ثم  الفنية، 
الفنون اجلميلة يف مصر، وهناك  إىل دراسة 
تعرف إىل فنانني مهمني وكان هاجس العمل 
واإلبداع جيمعه بأبرز الفنانني يف ذلك احلني، 
سورية،  يف  اجلميلة  الفنون  دراسة  أكمل  ثم 
جبامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  يف  وخترج 
دمشق، وعمل بتدريس الفنون يف مدينة محاة 
ومارس العمل الفين قبل أن يذهب إىل الكويت 
بعد  طويلة،  ولفرتة  هناك  الفنون  لتدريس 
أستاذاً  الفنون  ليدرس  سورية  إىل  عاد  ذلك 
حماضراً يف كلية اهلندسة املعمارية يف جامعة 
دمشق لتكون ممارسة العمل الفين مالزمة له 

طوال مسريته.
جانب  إىل  الفعل  يف  اللوحة  أمام  جيتهد 
تغييب ما تعلم لريسم أشياءه املرتبطة بأشكال 
يرمسها وال يراها، و يساهم الشكل إىل جانب 
يف  أساساً  املبهمة  السيكولوجية  اجلزئيات 
خلق هيئة جديدة نقية، يتعمق إحساسه فيها 

من دون منهجية سابقة مؤثرة.
اهتمامه  إن  بل  فهو ال يرسم ماهو مرئي 

مبا هو غري مرئي، اهتمامه بالصورة املختبئة 
يأخذ  التكوين ال  فإن  لذا  وذاكرته،  يف خياله 
منهجاً مسبقاً بل يتطور يف أثناء العمل ليأخذ 
اليت  األحاسيس  عن  ويعرب  الفريد  الشكل 

ظهرت وهو يعمل. 
اخلط  بني  يرتاوح  له  بالنسبة  التكنيك 
تكون  أن  ميكن  واليت  األوىل  واللمسة  األول 
بالرتبنتني، وميكن أن تنتهي باللمسة اخلشنة، 
بعض  يف  كوالج  بعمل  يقوم  خفي  وبدافع 
األحيان، وكأن هناك أشكاالً موجودة يف داخله 
الذي ميتلئ بأشياء غري واضحة حياول إثارهتا 
حماولة  يف  األلوان  يضع  فهو  وحتريضها، 
للحصول على شكل معني يعمل عليه للوصول 

إىل صياغة خاصة.
وهذا  جمزأة  انطباعات  لوحته   ترتك 
سر  يكمن  وهنا  مكتملة،  غري  أشكاالً  يفرض 
حيوية لوحته، إذ يشارك املشاهد يف إكماهلا. 
منتهية  غري  معينة  هبيئة  أشكاله  يرتك  فهو 
إشكالية  حالة  متثل  له  بالنسبة  هذه  وكانت 
حاول تفسريها والبحث فيها، واتضحت هذه 
اإلشكالية يف بعض أعماله فهو يرى بذلك أن 

املتلقي يشاركه يف إكمال لوحته.
حادثة  باعتبارها  األسطورة  على  عمل 
واقعية وأعاد إنتاجها مرات عديدة، وكلما مت 
ذلك كانت تتحمل إضافات حتى قفزت فوق 
واقع ونظام وأصبحت شيئاً خارقاً مبفهومه، 
واإلنسان،  بالريف  لصيقة  موضوعاته  ظلت 
وقد عاجل هذه املوضوعات بكثري من احلميمية 

الالفتة. 
لغة  كونه  عن  عنده  الفن  يتوقف  مل 
التعبريية  بأدواته  فقط،  داخله  يف  عما  ليعرب 
شخصيتها  األحداث  تفرض  إذ  اخلاصة، 
بشكل أو بآخر، فتظهر يف لوحاته مبحاورها، 
ويف بعض األحيان يلجأ إىل  تصريح يف ركن 
تعيش  فلوحته  األفكار،  ببعض  اللوحة  ما من 
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احلالة الذاتية الواقعة حتت تأثري حماور هذه 
احلالة حتى يف طريقة املعاجلة.

بالريف  لصيقة  ذكرنا  كما  موضوعاته 
الشعيب  بالرتاث  أيضاً  ومرتبطة  واإلنسان، 
وبالروح العربية وهذا يعكس حساسية الفنان 
مع  به.  احمليطة  الشعبية  باألجواء  وتعلّقه 
األشياء،  من  كثري  وحذف  تعديالت  إدخال 
وصياغته  وإبرازه  مهم  هو  ما  كل  وحشد 
التفاصيل  تلك  وإضافة  اخلاصة.  بطريقته 
تبدو يف غاية األمهية، وهذا ما يعطي إحساساً 

باالستمتاع باللوحة.
الفتة،  حبميمية  موضوعاته  عايش 
توافق  بكل  جتمع  أعماله  برباعة،  وصوّرها 
العميقة  البصرية  الثقافة  بني  وانسجام 

واللمسة الفنية العفوية.
يف  الفنان  هذا  عند  التعبري  أمهية  تكمن 
ويساعد  اللوحة  ضمن  الشاعرية  التفاصيل 
شفافاً،  ليصبح  فيميعه  التعبري،  يف  اللون 
كما تأتي خطوطه متحركة لينة تساعد على 
أصبح  الذي  للوحة،  الشعري  باجلو  اإلحياء 
واضحاً، وإن التعبري عن عامل مجال كامل يتمثل 
يف الرسوم اليت يقدمها، وتلك التفاصيل تبدو 

مهمة يف إعطاء إحساس باملتعة، فالعمل الفين 
عنده يتحمل الكثري من اإلضافات والتفاصيل.

إىل  لوحاته  موضوعات  خالل  من  توصل 
طريق  عن  الشعبية  بالبيئة  الوثيق  االرتباط 
العناصر التشكيلية املوجودة يف أغلب أعماله، 
يعرب  وأن  احمللية،  الروح  حيس  أن  فاستطاع 
عنها يف كثري من أعماله،  من دون أن يفتعل 
هذا  يأتي  أن  غري  من  و  اإلحساس،  ذلك 
الواقع  عن  بعيداً  جمرداً  عقالنياً  اإلحساس 
احلياتي لبيئته، فبدا ارتباطه بالرتاث الشعيب 
بتعبريه  عفوياً  أعماله  من  كثري  يف  واضحاً 
واضحاً مبعامله يعكس حساسية الفنان وتعلقه 

باألجواء الشعبية احمليطة به.
فمن  أدواته،  يف  وطور  أساليبه  يف  نوّع 
والرتاث  الواقع  عن  هبا  عبّر  اليت  التعبريية 
الواقعية  إىل  به،  احمليطة  واألجواء  الشعيب 
اليت رغب فيها بإدخال بعض التعديالت على 
رسومه وحذف بعض أخر وحشد املهمّ وإبرازه، 
هبا  اقتحم  اليت  اخلاصة  جتربته  إىل  انتقاالً 
رسم  اليت  األساليب  ليدمج  التجريد،  ميدان 
مييزه  متميز،  بأسلوب شخصي  فينفرد  هبا، 
طابعاً  عليه  ويضفي  الفنانني  من  غريه  من 

مميزاً
خالل مسريته الغنية شارك يف العديد من 
الفن  ودرّس  وخارجه،  القطر  داخل  املعارض 
يف سورية والكويت، شارك يف تأسيس احتاد 
موجودة  أعماله  العرب،  التشكيليني  الفنانني 
الثقافة،  ووزارة  بدمشق  الوطين  املتحف  يف 
ويف  القطر  داخل  خاصة  جمموعات  ولدى 

العديد من الدول.
وأشكاله  باللوحة  عالقته  تصبغ  محيمية 
مبحاولة  فيقوم  تكلف،  دون  من  مكاهنا  جتد 
تكنيكاً  يفرض  بالتايل  وهذا  باللوحة،  دجمها 
عليها  ويضفي  لوحاته،  ومييز  به،  خاصاً 

تكويناً خاصاً.
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عالقات الساحل السوري بحضارات 
شرق البحر األبيض المتوسط

 على ضوء المكتشفات األثرية

د. بسـام جـامـوس* 

ال�سوري  ال�ساحل  كان  املعروفة  الأزمنة  اأقدم  منذ 
مركزًا كبريًا للعالقات والتجارة الدوليتني، و�ساعده على 
العامل  اإن  القول  ون�ستطيع  الهام،  اجلغرايف  موقعه  ذلك 
القت�سادي كان له الدور الأ�سا�سي يف عملية الت�سال بني 

هذه احل�سارات وبلغ ذروته يف القرن )14 ق.م(.

* مدرس يف جامعة دمشق، قسم اآلثار، قسم التاريخ، وكلية السياحة . حيمل دكتوراه يف آثار وتاريخ 
سورية يف عصر الربونز، عام 2002. وشهادات أخرى أكادميية يف اختصاص العصر احلجري احلديث 
يف املشرق من جامعات فرنسا، له: »اجلرف األمحر« ، قرية من األلف العاشر ق.م، 2004، مملكة إميار 
2006، املسارح األثرية يف سورية 2010، منط األدوات احلجرية )ترمجة( باالشرتاك مع د. خالد أبو 
غنيمة 2010، مواقع الرتاث العاملي السوري، باالشرتاك مع املهندسة لينا قطيفان 2012، مملكة قطنة 
2012، وله أيضاً: عالقات الساحل السوري مع ممالك املتوسط يف األلف الثاني ق.م وهو قيد الطباعة.
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مشلت  امليالد  قبل  الثاني  األلف  ويف 
املعروف  العامل  والتجارية  الثقافية  عالقاته 
يف ذلك الوقت كله، وخاصة مع مصر والعامل 
اإلجيي وآسيا الصغرى، فأدى ذلك إىل تفاعل 
احتكاك  عن  جنم  الذي  املختلفة  الثقافات 
هذه الشعوب بعضها بالبعض اآلخر وخاصة 
هذا  على  ومثاالً  الثاني،  األلف  منتصف  يف 
التفاعل مدينة أوغاريت اليت ازدهرت بسبب 
األثرية،  دالئلها  وكثافة  االسرتاتيجي  موقعها 
)كانت نقطة التقاء بني ثالث قوى رئيسة مصر 
وميبتاني واحلثيني( )سعادة صفية 1982: 13( 
فازداد نشاط أوغاريت االقتصادي ألهنا كانت 
تشكل نقطة ارتباط بني املدن واملمالك شرق 
البحر األبيض املتوسط وأخذت أمهيتها الكربى 
يف أوائل األلف الثاني قبل امليالد، واستطاعت 
استغالل  طريق  عن  ثقافتها  تفرض  أن 
وغناها  التجارية  وأمهيتها  اجلغرايف  موقعها 
االقتصادي، والدالئل املادية الكثرية ساعدتنا 
البحر  حبضارات  أوغاريت  تأثر  معرفة  على 
املصرية  املنتجات  ذلك  على  ودلت  املتوسط 
والكريتية والقربصية وامليسينية واحلثية اليت 
جاءت عن طريق اهلدايا والزيارات واخلربات 

املتبادلة والتبادل االقتصادي.
قدمنا  كما  احلديث  الربونز  فرتة  تعترب 
بشكل عام وعصر العمارنة بشكل خاص من 
يف  الدولية  العالقات  لدراسة  الفرتات  أهم 
الشرق األوسط، ويعود ذلك إىل كثافة الوثائق 
من مصر مروراً بسورية فلسطني واألناضول 
الفرتة  وهذه  النهرين.  بني  ما  بالد  ومشال 
أعطتنا نصوصاً لطبيعة تشكل هذه العالقات 
احلياة  طبيعة  عن  واضحة  وفكرة  الدولية 
السياسية يف العامل يف ذلك الوقت. )ليفراني 

.)16-13 :1991
امليالد  قبل  عشر  الثالث  القرن  هناية  يف 
مدن  تعرضت  عشر  الثاني  القرن  ومطلع 

البحر  شعوب  لغزوات  السوري  الساحل 
العالقات  فاستمرت  تتوقف،  مل  احلياة  لكن 
واالتصاالت بني املمالك. )االتصال والعالقات 
لنا  وضحته  كما  استمر  والغرب  الشرق  بني 
شاطئ  على  الساحلية  املواقع  مكتشفات 
يف  اليونانية  اجلزر  مع  فالعالقات  املتوسط. 
عصر  ومطلع  احلديث  الربونز  عصر  هناية 
عنه  ما كشف  باستثناء  واضحة  احلديد غري 
ابن  ورأس  وتبة احلمام،  تل سوكاس  مينا  يف 
هاني وتل الكزل وتل عرقا يف لبنان( )كوربان 

.)176 :1986
العالقة مع مصر

أثبتت النتائج األثرية وجود صالت وثيقة 
بني الساحل السوري ومصر منذ األلف الثالث 
ق.م ، مشلت التبادالت التجارية والدبلوماسية 
فقد عقد التجار الصالت األوىل فيما بينهما 
اجملاورة.  واملمالك  وسورية  مصر  بني  أي 
ومثة اكتشافات غنية بينت أن أوغاريت كانت 
حوله  تدور  هاماً  وسياسياً  جتارياً  مركزاً 
القوى السياسية آنذاك، فاملستوردات املصرية 
واإلجيية واألناضولية اليت اكتُشفت يف املواقع 

األثرية تشهد على تطور هذه العالقات 

قصور أوغاريت
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موقعها  بفضل  تقوم  الساحلية  سورية  )إن 
املتوسط  األبيض  البحر  شرقي  وامتدادها 
األناضول  بني  الوسيط  بدور  طبيعتها  وتنوع 
للجبال  احملاذية  الرافدين  أعايل  وسهول 
األرمنية والكردية يف الشمال ووسط وجنوبي 
و فلسطني  الشرق  الرافدين وعيالم يف  بالد 
ثم مصر يف اجلنوب( )هرمتوت كونه 1985(.
األرشيف امللكي املكتشف يف موقع تل 

عطشانة )اآلالالخ(
هامة  معلومات  األرشيف  هذا  يتضمن 
عشر  التاسع  القرن  بداية  من  الفرتة  تشمل 
السادس عشر ق.م،  القرن  إىل منتصف  ق.م 
حول  اهلامة  األحداث  باختصار  ويتضمن 
الدول  وأهم  واالجتماعية،  السياسية  النظم 
السورية  الشمالية  احلدود  قرب  قامت  اليت 
وأقصد هنا اململكة احلورية)1( اليت ما لبثت 
تعرف  أصبحت  كربى  قوة  إىل  تطورت  أن 
باململكة امليتانية، كان حيكم هذه اململكة طبقة 
جبال  عرب  جاءت  هندي-آري  أصل  من  عليا 
القوقاز، واندجمت بالسكان )املصدر السابق: 
313( وكما هو معروف حصل صدام سياسي 
)امليتانية(  احلورية  اململكة  بني  عسكري   -
واململكة احلثية وقد استطاع حاتوسيلي األول 
وإثر طرد  )اآلالالخ(  تدمري  األخرية  ملك هذه 

على  ق.م   1850 عام  مصر  من  اهلكسوس 
احللف  إعادة  مت  والثاني  األول  حتومتس  يد 
وحلفاؤه  فاحتلها حتومتس  الساحل  مدن  مع 
وجعل منها مراكز حبرية للنقليات العسكرية 
الداخل  يف  احملارب  اجليش  متوين  ومراكز 

)جربائيل سعادة 1954: 32(.
لفظة  هكسوس  كلمة  إن  املؤرخون  يقول 
وكان  شوست«   - »جيبكو  قدمية  مصرية 
)مانيثون(  املصري  املؤرخ  استعملها  من  أول 
)امللوك  أن معناها  واعترب  املتأخر  العصر  من 
 ،)143-133  :1953 شيفر  )كلود  الرعاة( 
ويضيف قائالً: كان اهلكسوس باألصل حشداً 
قذفها  البشر  من  هلا  تسمية  ال  جمموعة  أو 
احلصان  أدخلوا  املتوسط،  البحر  شرقي 
والقوس  املنحنية،  السيوف  وصنعوا  والعربة، 
الذي  الربونز  استعمال  يف  وتفوقوا  املركب، 
كانت جتارته رائجة يف مشال سورية، ويذكر 
عام  املتوفى  الثاني  حتومتس  أن  املؤرخون 
اهلكسوس،  أهنى سلطة  الذي  هو  ق.م   1447
 1640 من  اهلكسوس  حكم  معروف  هو  وكما 
اخلامسة  الساللة  بوصفهم  ق.م   1520 إىل 

. )James. H. Breasted 193( .عشرة
كلود شيفر يف جملده  أثار  يف عام 1939 
األول من أوغاريتكا العالقة اليت كانت قائمة 
ذكرها  سبق  اليت  واملمالك  الشمرة  رأس  بني 
معتمداً على ما قدمته مجيعها من دالئل أثرية 
ومل تكن هذه العالقات عادية بل منظمة وهلا 
مصرية  آثار  أوغاريت  يف  اكتُشفت  أسسها. 
-2052( الوسطى  االمرباطورية  لفرتة  تعود 

1610 ق.م( أمهها منحوتات لزوجة الفرعون 
وللملك   )1979  -  1897( الثاني  زيرسرتوس 
CI.( )الثالث )1840 – 1792 ق.م امنمحت 

.(Schaeffer 1939; UG,1,20
وإن أحباث عامل املصريات فوليفانغ هلك 
أظهرت  هامبورغ  جامعة  من   /W.Helk/ رسالة باهلريوغليفية إىل ملك أوغاريت
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سورية  يف  وجدت  اليت  املصرية  التماثيل  أن 
وفلسطني والعائدة للملكة املصرية الوسطى مل 
تصل إىل هناك إال يف زمن اهلكسوس )ماريانة 
إياتون – كراوس 1985: 316 - 319( وهناك 
مصادر أخرى ألقت الضوء على العالقات اليت 
كانت سائدة بني املمالك يف فرتة األلف الثاني 

قبل امليالد ونذكر منها:
رسائل تل العمارنة:

الرقم  من  أرشيف  عن  عبارة  وهي 
تل  موقع  يف   1887 عام  اكتشفت  املسمارية، 
وتعود  الفيوم،  مدينة  جنوبي  الواقع  العمارنة 
على  وتطلعنا  ق.م   14 القرن  أواسط  إىل 
امللوك إىل ملوك  أولئك  أرسلها  اليت  الرسائل 
حتت  أنفسهم  وضعوا  الذين  السوريني  املدن 

خدمة الفرعون.
ملدن  الذهيب  العصر  متثل  الفرتة  هذه 
أوغاريت،  مملكة  وخاصة  السوري  الساحل 
األول  شوبيلوليوما  احلثي  امللك  انتصار  لكن 
تأزم  على  فعالً  ساعد  امليتانية  اململكة  على 
العالقات بني احلثيني واملصريني حول مسألة 
احلدود الشمالية ملنطقة النفوذ املصري، ونتج 
عنه نشوب معركة شهرية قرب قادش 1285 
يف  قادش  يف  املصرية  السيادة  دامت  ق.م. 
ظل حكم سيتوس األول فرتة قصرية فقط. إذ 
سقطت املدينة ثانية بسرعة يف يد احلثيني، 
)1290 -1222 ق.م(  الثاني  ومتكن رمسيس 

أن يعتمد على استعداد أبيه وجناحاته.
من  مؤلفة  سورية  كانت  الوقت  ذلك  )يف 
إمارات عديدة كان معظمها متحالفاً باتفاقيات 
مع احلثيني، وإن طموح رمسيس الثاني الذي 
حقق يف محلته األوىل النجاح، وصل إىل هنر 
الكلب بني بريوت وجبيل، وكان هدفه مالقاة 
احلثيني وبعد صراع دام مدة، مت االتفاق بني 

الطرفني( )ماير والرت 1985: 357(.
احلثي  وامللك  الثاني  رمسيس  بني  أي 

وذلك  ق.م   1270 عام  الثالث  حاتوشيللي 
واستمرت  اآلشورية  القوة  تعاظم  بسبب 
سقوط  حتى  الطرفني  بني  الودية  العالقة 

اململكة احلثية حوايل عام 1200 ق.م.
قصة سنوحي:

وهي من أهم املصادر اليت توضح لنا أمهية 
العالقات يف ذلك احلني، وتتحدث عن هرب 
سورية،  إىل  املصري  البالط  موظفي  أحد 
بسبب ختلي سنوحي عن نصرة سيسوسرتس 
يشارك  كان  الذي  ق.م   1960 حوايل  األول 
أباه احلكم وامسه أمنمخيت األول الذي قتل 
ينتهي  املؤرخون.  يروي  كما  ألسباب سياسية 
هرب سنوحي عند بعض األمراء العموريني يف 
رتينو، كما كانت تدعى املنطقة السورية آنذاك 
حسب التسمية املصرية الشائعة. ومتجد هذه 
الذي  األول  سيسوسرتس  شخصية  القصة 
وتصرحياته عن  منفاه  من  استدعى سنوحي 
وجهة  تعكس  اليت  اآلسيوية  مصر  سياسة 
 - إياتون  )ماريانة  للملك  الرمسية  النظر 
كراوس 1985: 317(، واهلدف من هذه القصة 
هو توجيه أنظار مصر إىل إقامة عالقات مع 

الساحل السوري.
الدالئل األثرية املكتشفة يف مواقع 

الساحل السوري
البسيط،  ابن هاني رأس  »أوغاريت، رأس 
تل سيانو، تل الكزل، تل عمريت، وغريها من 
واليونان  الصغرى  آسيا  يف  املكتشفة  الدالئل 

وقربص ومصر«.
العالقات  هذه  عن  أثري  دليل  أقدم  إن 
من  عقد  حبات  وهي  مشرة  راس  يف  وجد 
العقيق كتب على إحداها اسم سنوسرت األول 
واسم اآلهلة حتور، فكانت هلا عالقات جتارية 
معها يف األلف الثاني قبل امليالد )شيفر كلود 
1951: 115-120( وامتدت هذه العالقة فرتة 

طويلة. ويف كل عام تفاجئنا املكتشفات 
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ما  وهذا  سيانو  تل  يف  حدث  كما  باجلديد 
سأوضحه يف الفقرات املقبلة.

كان من عادة الفراعنة عند موت أحدهم 
يف اجلاليات البعيدة أن يقوم بإرسال أنصاب 
املصرية  االجتماعية  التقاليد  وفق  حجرية 
 . أوغاريت  موقع  منها يف  البعض  على  وعثر 
أوغاريت  السفراء املصريني يف  أن وجود  كما 
هو دليل على وجود جالية مصرية فيها. فعثر 
على متثال صغري مكسور ميثل رجالً مصرياً 
يقول عنه )Vandier( األمني السابق للمتحف 
املصري يف متحف اللوفر، إن هذا التمثال هو 
الساللة  هناية  من  هليوبوليس  األكرب  للراهب 
الثالث  امنحوتب  الفرعون  زمن  يف  الثانية 
)1850 – 1800 ق.م( وهو ثاني متثال لراهب 
مصري عثر عليه يف أوغاريت )املصدر السابق: 
تؤكد هذه  اليت  اهلامة  املكتشفات  ومن   )119
اخلزف  من  جعران  على  العثور  هو  العالقة 
مع   - )ثب  هريوغليفية  كتابة  عليه  األبيض 
- را( وهذا اسم لفرعون أمه امللكة موتيمويا 
هذا  تزوج  وقد  ميتاني.  أصل  من  كانت  اليت 
تدعى  أجنبية مجيلة جداً  الفرعون من ملكة 
)تي( ويظن أهنا كانت سورية األصل. )املصدر 

السابق: 119(
السوري على  الساحل  كما عثر يف مواقع 
احلجرية  واألواني  اهلامة  التماثيل  من  الكثري 
واألختام اهلامة، ويف مقدمتها متاثيل حجرية 
الكتابة  لثالثة أشخاص رجل وامرأتني، تدلنا 
مهمة  إىل شخصية  تعود  أهنا  عليها  املوجودة 
 )Senous ert Ankh( تدعى سنوس ارت آنخ
ترافقه امرأته وتدعى ستمآن وابنته هينوستان 
)Satamen & Henousten( وقد عرف عنه 
أنه رجل رفيع املركز، وقد سكن يف أوغاريت 
أو سفري يف رأس مشرة  بصفة مبعوث ملكي 
ذلك  ويدل   )CI. Schaeffer 1933: 114(
على قوة العالقة السياسية والدبلوماسية بني 

الطرفني.
أوغاريت  يف  ضخم  منزل  كشف  كما 
وجدت فيه قطع غزيرة حتمل صفات مصرية 
الكؤوس  لبعض  وقعور  األلباتر،  أواني  منها 
اخلزف  من  جعرانات  وطبعات  اخلزف،  من 
وجرار. أمام هذه الدالئل العديدة ما من شك 
مصري  هو  املنزل  هذا  صاحب  يكون  أن  يف 
أقام يف أوغاريت وعاش فيها واحتفظ ببعض 
تقاليد وطنه )كونتسون هنري وآخرين 1975: 
املتوسط  األبيض  البحر  حوض  ففي   )213
اآلن  ورثتها  اليت  احلضارة  تطورت  الشرقي 
العامل  إىل  الكنعانيون  محل  الشعوب.  بقية 
ثقافتهم وينابيع حضارهتم اإلنسانية واملتمثلة 
واآلداب  والفلسفة  والفنون  املعتقدات  يف 

والعمران.
األواني  من  كبري  عدد  على  عثر  كما 
رموز  بعضها  حيمل  األلباتر  من  املصنوعة 

الفراعنة الذين حالفوا ملوك أوغاريت وهم:
 1450  –  1504 الثالث  حتومتس   -
ق.م   1372  –  1408 الثالث  وامينوفس  ق.م، 
 1254  –  1372 )أخناتون(  الرابع  وامينوفس 
ق.م وامللكة نفرتييت وحورحمب 1354- 1314 
ق.م   1125  –  1301 الثاني  ورمسيس  ق.م 
يف  وجدت  كما   .)135  :1953 كلود  )شيفر 
أوغاريت متاثيل للرجال والنساء، وأبي اهلول 
واألواني املتنوعة واملكتوب على بعضها باللغة 
الفخارية  الكؤوس  إىل  إضافة  اهلريوغليفية 
اخلزفية  والطاسات  األشكال  املتنوعة 

واألختام.
كما شوهد على جسم إحدى األواني كتابة 
امللك  اسم  تذكر  الرسوم  وبعض  هريوغليفية 

نقماد على الشكل اآلتي:
امللك  ميثل  واملشهد  أوغاريت،  بالد  كبري 
جالساً حتت سدة، وأمامه امرأة تقدم له ماء 
ومنشفة، ترتدي قميصاً شفافاً، وعلى رأسها 
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تاج حمظيات الفراعنة يف عصر تل العمارنة، 
األوغارييت  امللك  زواج  املشهد  وقد فسر هذا 
نقماد بإحدى األمريات املصريات، وهذا يدل 
على رغبة فرعون مصر بتعزيز العالقات مع 
بالنفوذ  تأثرت  قد  كانت  اليت  أوغاريت  بالد 
املصري )املصدر السابق: 135 (، كما اكتشف 
جالسة،  المرأة  البازلت  من  مصري  متثال 
 CI. Schaeffer( مكسوران  والكتف  الرأس 

 )1931: 20 - 21
قبل  الثاني  األلف  من  األخري  الربع  ومع 
امليالد بدا تأثري هذه العالقة واضحاً من خالل 
التأثريات الغنية بني البلدين اقتصرت العالقة 
على التبادل التجاري ألسباب سياسية )بلغت 
والمست  ومصر،  حاتوشا  أوغاريت  قوافل 
الكنعانية وكانت بعض  سفنها كريت واملرافئ 
الشركات األجنبية واحلثية والقربصية أقامت 
فروعاً هلا على الساحل أو يف املدينة نفسها( 
 :1988 الفرنسيني  الباحثني  من  )جمموعة 

.)20
من  الكثري  الفراعنة  قبور  يف  وجد  كما 
األخشاب اليت كانت تتميز هبا سورية واألقمشة 
اجلرار  السوريون  استخدم  )لقد  أيضاً 
بقاياها يف  اكتشف  املستدقة يف أسفلها وقد 
بدهان  مزخرفة  أواٍن  ووجدت  وجبيل.  مصر 
سورية  أسلوب  حسب  معدني  بريق  ذي 
الفراعنة  قبور  يف  كمستوردات  الشمالية 
املستودع  هذا  ووصل  أبيدوس  يف  األولني 
 G.( الشمالية  سورية  من  املينوية  كريت  إىل 
علمي  تبادل  هناك  كان  كما   )Child; 1-27
على  العمارنة  تل  يف  عثر  فقد  البلدين  بني 
إىل  مصري  طبيب  سفر  عن  تتحدث  رسالة 
ويدل  نقماد  ملكها  طلب  على  بناء  أوغاريت 
دبلوماسية(  وخربة  سياسي  فكر  على  ذلك 

)بشري زهدي 1979: 117(.
السوري  العصر  يف  الوثائق  لنا  وتظهر 

كانت  السوري  الساحل  مدن  أن  الوسيط 
بطابعهم  يطبعها  أوغاريت،  وخاصة  مزدهرة 
الثقافات  فيها  والتقت  واألجانب،  التجار 
مدن  من  جتار  أوغاريت  يف  )أقام  املختلفة 
بالد  من  وجتار  وفلسطينية  وسورية  مصرية 
الرافدين أيضاً وتذكر النصوص من بني التجار 
احلثيني خاصة أولئك اآلتني من كيليكية( )كاي 
كوملاير 1985: 128( سامهت الوثائق السورية 
واألناضولية  والكريتية  والقربصية  واملصرية 
املسلمات  من  الكثري  تصحيح  يف  وغريها 
التارخيية، وألقت الضوء واضحاً على العالقات 
السياسية واالجتماعية عند جمتمعات األلف 
الثاني قبل امليالد والعصور الالحقة، ومعظم 
كانت  املدن  هذه  يف  عليها  عثر  اليت  الوثائق 
واألجبدية  األوغاريتية  بالكتابة  منقوشة 
البابلية اليت كانت اللغة الدبلوماسية املتعارف 
اخلارجية،  التجارية  العالقات  يف  عليها 

احلورية.  باللغة  مكتوب  منها  وقسم 
يف  املصري  للوجود  كثرية  أمثلة  توجد 

ختم امللك احلثي موشيلي
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)فهناك  احلديث،  الربونز  عصر  أوغاريت يف 
أمرية رمبا تكون ابنة امنحوتب الرابع تزوجت 
زمن  يف  »ميمي«  املسماة  وتلك  الثاني  نقماد 
للرب سي تسابونا(  متأخر، قد قدمت نصباً 
ونتيجة   )214  :1975 وآخرين  )كونتينسون 
أوغاريت  ملوك  اتبع  السياسية  للظروف 
ود  لكسب  السياسي  الزواج  أسلوب  وغريهم 
بعض الدول )تزوج امنحوتب الثالث من »تي« 
على  أيضاً  ساعد  ما  وهذا  زاهي  أمري  ابنة 
)جنيب  ومصر(  سورية  بني  العالقات  متتني 

ميخائيل ابراهيم 1964: 90(.
املصري  للتأثري  أوغاريت  تعرضت  لقد 
التفاعل  وكان  وفكرياً،  اقتصادياً  وبالعكس 
كانت  اليت  العالقة  ألن  حتمياً  أمراً  الثقايف 
قائمة بني الطرفني قدمية، استمرت حتى فرتة 
غزو شعوب البحر للساحل السوري يف القرن 
موقع  لنا  قدم  كما  امليالد.  قبل  عشر  الثاني 
اجلديدة(  أوغاريت  )مدينة  هاني  ابن  راس 
دالئل أثرية واضحة سامهت يف إلقاء الضوء 
على هذه العالقة أيضاً، وهي مدينة مؤسسة 
زالت  وما  امليالد،  الرابع عشر قبل  القرن  يف 

تعمل فيها البعثة السورية الفرنسية املشرتكة 
لقد  احلاضر.  وقتنا  حتى  1975م  عام  منذ 
فيها  املكتشفني  القصرين  مكتشفات  أشارت 
وخاصة الشمايل منهما على استمرار العالقة 

احلضارية مع مصر.
فضي  خامت  على  املنقبة  البعثة  )عثرت 
مزين حبيوان راكض ورأس عاجي صغري للربة 
ويدل   ،)35  :1983 البين  )عدنان  حتحوريف( 
ذلك على وجود تبادل ثقايف وديين مع مصر. 
اكتشافات هامة دلت على عملية  إضافة إىل 
به  يقوم  كان  الذي  اهلام  االقتصادي  النشاط 
القصر امللكي. )يف الردهة )L.XVIII( عثرنا 
على منشأة لصب سبائك النحاس أو الربونز 
)املصدر  والتجارة(  التصدير  ألغراض  املعدة 
يف  السبائك  هذه  مثل  وجدت   .)38 السابق: 
وأوغاريت  واليونان  وقربص  وصقلية  كريت 
يف  وجدت  منها  جمموعة  أهم  ولعل  ومصر 
املركب الغارق يف رأس جليدونيا على الشواطئ 
الرتكية ولقد عرفنا هذا االكتشاف على نشاط 
أوغاريت االقتصادي. وهنا نالحظ من خالل 
من خالل  معاً  احلضارات  امتزاج  املكتشفات 
الدالئل  قلة  رغم  والتجاري،  الثقايف  التبادل 
السبائك حممولة  هذه  )نرى  أيدينا  بني  اليت 
على أكتاف السوريني يف اهلدايا املقدمة مللوك 
إن   )38 السابق:  )املصدر  وأمرائها(  مصر 
الساحل  عرفه  الذي  اهلائل  البشري  النشاط 
أمهية  أعطاه  العصور  مر  على  السوري 
دلت  اجتماعية.  واقتصادية  ثقافية  حضارية 
والتنقيب األثري ونتائجه على  البحث  أعمال 
أن رأس ابن هاني هو وجه جديد متمم للمملكة 
ذات  بلدة  بل  منها،  جزء  هو  بل  األوغاريتية 
امليالد.  قبل  الثاني  األلف  منتصف  يف  شأن 
فبحرنا )البحر األعلى أو حبر اآلمور أو البحر 
السوري الكبري( كما مساه بطليموس عام 150 
املسمى خليج  أو حبر سورية  باملتوسط،  ق.م 

الغطاء العاجي لقارورة عطر
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اسقة، كما ذكره أوروسيوس يف تارخيه، والذي 
العهود  أقدم  منذ  كان  كم   440 طوله  يبلغ 
عليها،  نطلع  بأن  جديرة  حلضارات  منطلقاً 
ونتبناها، ونفاخر الدنيا هبا. )بول أورسيوس 
السوري  الساحل  ملوقع  فكان   )140  :1953
األثر الكبري يف ازدهاره احلضاري يف خمتلف 
حضارة  معامل  انتقال  يف  وبالتايل  العصور، 
من  للكثري  هاماً  وجسراً  الغرب،  إىل  الشرق 
اجلماعات القادمة من الشمال واجلنوب، فلم 
يرتك ملوك أوغاريت خالل كل عهود حكمهم 
منذ منتصف القرن اخلامس عشر قبل امليالد 
التحالف  هذا  مصر،  مع  التقليدي  حتالفهم 
الذي كانت متليه مصاحلهم االقتصادية، على 
اعتبار أوغاريت كانت قاعدة للتجارة البحرية 
أيضاً  كما متليه  الشمالية،  والربية يف سورية 
بالدهم  عن  الدفاع  تأمني  يف  مصلحتهم 
)شيفر كلود 1953: 140(، فيمكن أن تقع هذه 

الروابط يف عدة مستويات أمهها:
- النشاطات اليت قام هبا التجار واحلرفيون 

واجلوالون والدبلوماسيون واملهاجرون.
سادت  اليت  السياسية  النشاطات   -
أو  اهلدايا،  وتقديم  الزيارات  طريق  عن 
واالقتصادية  السياسية  املعاهدات  إبرام 

واالجتماعية.
متثلت  اليت  االقتصادية  النشاطات   -

بتبادل البضائع أي الروابط التجارية.
- النشاطات الفكرية اليت متثلت بالفنون 
ثقافات  بني  والتأثر  التأثري  عملية  ومدى 
واليت  واآلداب  الكتابة  وعملييت  الشعوب 

أشارت إليها النصوص املكتشفة.
الرابع عشر قبل امليالد عصر  كان القرن 
والغرب  الشرق  قوى  بني  احلضاري  التمازج 
اكتشافنا خالل حفريات املوسم األخري  )يدل 
إلناءين كبريين حمطمني من األلباتر حيمالن 
 –  1354 حورحمب  الفرعون  باسم  كتابة 

حافظوا  أوغاريت  ملوك  أن  على  ق.م   1315
عهود  خالل  املصريني  مع  عالقاهتم  على 
شوبيلوليوما وابنه مورشيل الثاني حنو 1353 
 –  1325 حنو  مواتللو  وحفيده  1326ق.م   –

1298 ق.م( )املصدر السابق : 139(.
وإن الرقم املكتشفة يف القصر الشمايل يف 
تل ابن هاني أشارت إىل املراسالت الداخلية 
واخلارجية، وخاصة مع ملوك مصر )الرقيم 
فهو  اآلخر  األثري  املوقع  أما   .)1978/3
األثرية  البعثة  فيه  عثرت  الذي  سيانو،  تل 
الصلب  احلجر  من  منحوتة  على  الوطنية 
نص  مع  واقفة،  امرأة  أو  جالساً  رجالً  متثل 
املصرية  اهلريوغليفية  باللغة  مكتوب  إهداء 
ندرة  مدينة  راعية  بصفتها  هاتور  الربة  إىل 
البالد  مع  العالقات  وربة  العليا  مصر  يف 
األجنبية )هذه املنحوتة تؤيد االعتقاد بوجود 
الربة  مع  املوحدة  بعلت  الكنعانية  للربة  معبد 
هاتور( )للتفاصيل راجع عدنان البين 1993: 
151 - 164( وقدمت هذه املنحوتة  إهداء إىل 
مملكة سيانو من قبل تاجر أو مقيم أو موفد 
املبكرة  العالقة  يؤكد  مما  سيانو  يف  مصري 
الثالث  األلف  هناية  منذ  ومصر  سورية  بني 
قبل امليالد وهذا ما أثبتته الفعاليات التجارية 

واالقتصادية واالجتماعية والفنية.
فيعترب  ذكره،  سبق  الذي  سوكاس  تل  أما 
الالذقية ولقد  اهلامة يف حمافظة  التالل  من 
من  الكثري  الدامناركية  البعثة  فيه  كشفت 
االكتشافات اليت أشارت إىل العالقة اليت كانت 

قائمة بني مملكة سوكاس ومصر وهي:
طبقة  يف  وجدت  مصرية  جعرانات   -
عصر  من  أقدم  إىل  تعود  احلديث  الربونز 

اهلكسوس. 
للفرعون  مصري  جعران  من  جزء   -
أمينوفيس الثالث حوايل 1405 – 1370 ق.م

احلجر  من  أسطواني  ختم   -
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الرمادي البين، منقوش عليه منظر صيد ميثل 
فوق عربة جترها اخليول  واقفاً  نباالً ورجالً 
الشعر،  قصري  القامة،  طويل  شخص  ووراءه 
يرتدي تنورة قصرية ويرفع بيده اليمنى حربة 
وهو شعار امللوك أو اآلهلة إن هذا املنظر ذو 
طابع مصري )فرنس ماري اويزبوفل 296 - 

279( وهو غري واضح املالمح يف الصورة.
- كسرة من كأس حجري على شكل مسكة 

تشبه النماذج املصرية.
- جعل من اخلزف املطلي بلون أزرق وعلى 
التاج  رأسه  وعلى  اهلول  أبي  صورة  سطحه 
املصري املزدوج إضافة إىل الكثري من األختام 
واجلعرانات والدالئل املادية األخرى اليت تشري 
سوكاس  بني  حضارية  عالقات  وجود  إىل 

ومصر.
حضارية  عالقات  امتدت  نعرف  وكما 
احلديث،  الربونز  عصر  فرتة  خالل  مستمرة 
على طول الساحل السوري فقد أعطانا موقع 
لكن  أيضاً،  شواهد  )بوزيدون(  البسيط  رأس 
اسم مدينة فرتة الربونز احلديث غري معروف 
الرأس  وتعين   )Reso( ريزو  تكون  أن  وميكن 
لرأس  بالنسبة  لنا معقولة  تبدو  وهي تسمية 
الفسري  لرأس  معقوليتها  من  أكثر  البسيط 
سينورو  امسه  يكون  أن  ميكن  أو   )Fasri(
Sinoro( )Courbain 1986: 183 والوثائق 
اليت بني أيدينا تغطي مرحلة معينة من تاريخ 
الثقافات  انتشار  إىل  أدت  اليت  العالقات 
بداية  ففي  واجتماعياً.  اقتصادياً  وتفاعلها 
ق.م   1425  –  1600 احلديث  الربونز  فرتة 
حميطي  جبدار  حماطاً  البسيط  رأس  كان 
عريض بلغ 1.45مرتاً يهيمن على امليناء الذي 
عليه  أكثر مما  الوقت أمهية  ذلك  له يف  كان 
املنازل  من  كبري  عدد  وجود  إىل  إضافة  اآلن 
مرتبطة جبدران ضخمة وأرضيات مع أساس 
من  وطاسات  مشربيات  من  يتألف  جائزي 

ولقد   )Milk Bowl, White Slip( منط 
أشارت عمليات االسترياد والتصدير املتبادلة 
رأس  بني  قائمة  كانت  اليت  العالقات  إىل 
البسيط ومصر وبالد اليونان والشرق. ولقد 
عثر على الشواهد األثرية منها جعران سوري 
مصري من اخلزف األزرق مزين بشكل عقرب 

 )Courbain 1977-1978; 30(
أما بالنسبة لسربي تل دروك وعرب امللك 
فلم تعثر البعثة على أي دليل يشري إىل وجود 

عالقات مع مصر.
بعثة  أعمال  زالت  فما  الكزل  تل  يف  أما 
بانتظار  وحنن  مستمرة،  اللبنانية  اجلامعة 
أهنا ستشري مستقبالً  واملتوقع  األثرية  النتائج 
إىل مدى العالقة اليت كانت قائمة بينها وبني 
حالياً  أيدينا  وبني  اخلارجي،  والعامل  مصر 
برأسني،  طري  وجهيه  أحد  على  حثي  ختم 
وعلى الوجه اآلخر كتابة هريوغليفية ويستدل 
أنه معاصر ألختام  أسلوب صناعته على  من 
أوغاريت وبوغاركوي . )دونان - البين - صلييب 
1964: 205( . أما فيما يتعلق مبوقع عمريت 
فلم يعثر على أية وثائق تعود إىل األلف الثاني 
التماثيل  بعض  على  العثور  سوى  امليالد  قبل 
املصري  فالتأثري  ق.م   6-5 للقرنني  العائدة 
البحر  املطلة على  األمامية  آسيا  يف  منطقة 
خاصة  بصورة  كبرياً  كان  املتوسط  االبيض 
اليت  جبيل  وخاصة  اجلنوبية  فينيقيا  يف 
مسى حكامها أنفسهم ملوكاً مصريني وكتبوا 
)شيفمان  املصرية.  باللغة  ووثائقهم  آثارهم 
1988: 119 - 120( فلقد سامهت العالقات 
يف  مصر  مع  الدائمة  والتجارية  السياسية 
انتشار الثقافات واحلرف، وبدأ ذلك كما هو 
امليالد،  قبل  الثاني  األلف  مطلع  مع  معروف 
قبل  الثاني  األلف  بداية  يف  مصر  فشنت 
مشال  على  نشطاً  اقتصادياً  هجوماً  امليالد 
السابق:  )املصدر  أوغاريت  وبضمنه  سورية 



183املعلم العربي / العددان 452-453 / ربيع - �صيف  2014

المعلم العربي

120(، وهذا فعالً ما دلت عليه اآلثار املصرية 
أوغاريت  مملكة  أحناء  سائر  يف  املكتشفة 
واملمالك اجملاورة وخاصة فيما يتعلق بالتأثري 
التماثيل  على  واضحاً  بدا  والذي  الفين، 

املكتشفة يف مواقعنا. 
ولقد كانت التجارة الدولية هي يف مقدمة 
هذه العالقات فكانت سورية تصدر إىل مصر 
واألخشاب  الفخارية  واألواني  الزيتون  زيت 
الذهب  سورية  استرياد  مقابل  وغريها 
واألواني  الكرمية  واألحجار  واجملوهرات 
على  مصر  اعتماد  )بلغ  مصر  من  احلجرية 
السوري درجة كبرية يف عهد  الساحل  خشب 
الثانية  األسرة  مؤسس  األول  امنحمات  امللك 
عشرة – فقد صنع أسطول امللك احلربي من 
 :1985 احلميد  عبد  )حممود  األرز(.  خشب 

.)20 - 209
العالقة مع قربص

الغرب تصور عميق اجلذور بأن  يف وعي 
الشرق مصدر كل مسو ثقايف وكل رقي مدني 
من الشرق يشع النور )غونرت بوخهولتز 1985: 
320( ، وقد أشارت املعطيات األثرية إىل أنه 
بني  احلضارية  العالقات  من  نوع  يوجد  كان 
وامتدت  )واالسيا(  وقربص  وسيانو  أوغاريت 
 de Ras Shamra( كريت  إىل  العالقة  هذه 
نواحي  ومشلت   )  1979: 50 Mission
إن االتصاالت  اقتصادية واجتماعية.  متعددة 
وحبر  الدردنيل  عرب  أيضاً  وصلت  البحرية 
تثبتها  األسود،  البحر  إىل  والبوسفور  مرمرة 
بوخهولتز  )غونرت  احلجرية  املراسي  لقى 
الساحل  فكان   )322-320 هانس1980:   –
عبارة  وقربص   Rhodes ورودس  السوري 
للتجارة  واسرتاحة  توسط  حمطات  عن 
اللقاءات متت بصورة  لكن هذه  واملواصالت. 
مؤكدة عرب الطرق البحرية بني مشايل سورية 
كبرياً يف  إسهاماً  وقربص وهيالسي وأسهمت 

اليونانية )املصدر  تكوين احلضارة اإلغريقية 
جتارية  أسس  هناك  وكانت   )326 السابق: 
هذه  تكون  أن  وميكن  دولياً،  عليها  متفق 
املكتشفات  أعلنت  أن  العالقات مباشرة، منذ 
األوىل لرأس مشرة - أوغاريت لفت املنقبون 
إىل  النظر  العلماء  من  وغريهم  والباحثون 
املؤثرات القربصية واملينوية يف فنون أوغاريت 
وغريها ومن األمثلة على ذلك »احلمالة الذهبية 
اليت وجدت يف منطقة بعل« ويعود تارخيها إىل 
القرن الرابع عشر قبل امليالد، ونالحظ عليها 
رسوماً متثل صيد الثريان املتوحشة وصيادين 
كما  باألقواس  مسلحون  وهم  عربات  يركبون 
أن األيقونات اليت متثل ذلك النوع النبيل من 
الصيد، كانت واسعة االنتشار يف االمرباطورية 
إىل  إضافة  والقربصية،  واإلجيية  املصرية، 
القبور  أحد  يف  املكتشف  العاجي  الغطاء 
ترضع  آهلة  صورة  وعليه  البيضا  مدينة  يف 
هناك  أن  كما  املاعز،  تشبه  اليت  احليوانات 
فالقصر  العمارة،  صعيد  على  حتى  تشابه 
من  أنكومي  يف  حديثاً  كشفناه  الذي  املسيين 
قصر  مع  الشبه  بعض  يبدي  »قربص«  جديد 
فن  مع  املقارنة  إىل  عمدنا  وإذا  أوغاريت 
العمارة يف كريت املينية ثم املسينية منذ هناية 
بني  عظيماً  التشابه  وجدنا  ق.م   15 القرن 
كلود 1952:  أوغاريت وبني قصورهم )شيفر 
138( ولقد أشارت الوثائق واللوحات الفخارية 
الشرقي  القسم  يف  اكتشفت  اليت  املسمارية 
الفنية  العالقات  هذه  أمهية  إىل  القصر  من 
معلومات  الوثائق  هذه  وقدمت  والفكرية، 
اإلجيي  والعامل  أوغاريت  عالقات  عن  كثرية 
وخاصة جزيرة قربص. إذ أن إحداها وجدت 
كما  املينوي،   - القربصي  باخلط  مكتوبة 
يف  مستعملة  كانت  اليت  اخلطوط  عدد  أن 
اآلن مخسة خطوط هي:  إىل  بلغت  أوغاريت 

اخلط املسماري، اخلط البابلي، اخلط 
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اخلط  املصري،  اهلريوغليفي  األوغارييت، 
 )135-  134  :1953 كلود  )شيفر  القربصي 
وعثر على رقيمات فخارية قربصية مينوية يف 
غرف القصر امللكي وغريها من الرقيمات مما 
يشري إىل تعدد األقوام يف املنطقة يف تلك الفرتة 
)وأمهها قد أتى ذلك اليوم يف أول موسم من 
حفرياتنا عام 1953 اكتشاف لوحة عليها ثالثة 
أسطر، مؤلفة من شارة كتابة اخلط القربصي 
اليت  اللوحات  عن مجيع  هذه  لوحتنا  وتتميز 
عثر عليها حتى اآلن يف قربص( )شيفر كلود 
1955: 181- 182( ويدل ذلك على النشاط 
مدن  أمساء  ومشل  قائماً  كان  الذي  الكتابي 
ومهن وممتلكات ونصوصاً متعددة سامهت يف 
تقديم براهني على وجود مراكز هلذه األقوام 
)اكتشفنا لوحتني مدونتني بالكتابة القربصية 
– املينوية وكانت من أوىل النصوص اليت نعثر 
عليها يف حمفوظات أوغاريت الرمسية وتدلنا 
على  سابقاً  وجدناها  اليت  املتفرقة  الكتابات 
القربصي  اخلط  أن  امليسينية  األواني  بعض 
املينوي كان منتشراً يف أوغاريت ونرى يف هذه 
مراكز  وجود  على  جديداً  برهاناً  النصوص 
إجيية وقربصية يف هذه املدينة( )شيفر كلود 
1957: 223( وكان هناك الكثري من الكتابات 
واستطاع  تداول،  موضوع  املينوية  القربصية 
كلود شيفر بعد عشرات املواسم التنقيبية أن 

يكتشف اجملاالت املختلفة اليت تنشطت فيها 
ألن  وغريهم  وقربص  كريت  مع  االتصاالت 
بالعامل  الشرق  تربط  كانت  أوغاريت  مدينة 
تداخلت  عاملاً  أوغاريت  غدت  حتى  اإلجيي 
والقربصية  والكريتية  املصرية  الثقافات  فيه 
اليوم  بعد  يدهشنا  يعد  مل  لذا  واألناضولية، 
كان  االقتصادي  أوغاريت  أفق  أن  نرى  أن 
أي حنو  رئيسية حنو اجلنوب:  ينفتح بصورة 
ينفتح حنو قربص  كان  كما  ومصر،  فلسطني 
السابق:  )املصدر  الغرب  يف  امليسينية  البالد 
على  األثرية  االكتشافات  دلت  ولقد   )225
ومدن  وممالك  أوغاريت  بني  تقوم  كانت  أنه 
املتوسط عالقات راسخة يعود تاريخ نشوئها 
إىل النصف األول من األلف الثاني قبل امليالد، 
العالقات  كان لقربص دور نشيط وسيطاً يف 
األوغاريتيون  وأسس  وكريت  أوغاريت  بني 
 :1988 )شيفمان  قربص.  يف  هلم  مستعمرة 
كما  وحضارهتا  أوغاريت  تأثرت  فلقد   )127
رأينا بثقافات مصر وإجية ولكن كان هلا تأثري 
معاكس فدخلت العبادات الكنعانية إىل جممع 
اآلهلة املصرية إضافة إىل االقتباسات اللغوية 
الكنعانية األمورية  املنطقة  لغات  املصرية من 
إضافة   )W.F. Albright 1934: 6-8(
واليونان،  الصغرى  آسيا  يف  تأثرياهتا  إىل 
مبختلف  أوغاريت  ثقافة  لنا  عكست  ولقد 

طاسة احلليب املستوردة 
من قربص ، موقع أوغاريت
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عن  وصلنا  الذي  الثقايف  تطورها  مظاهرها، 
الكتابية اليت وضحت املستوى  طريق وثائقها 
الذي وصلت إليه احلضارة الكنعانية األمورية.

مشرة  رأس  من  الرابعة  الطبقة  يف  ظهر 
أقدم خزف مدهون مستورد من قربص يعود 
بآنية قربص  القديم ومتثل  الفخار  إىل عصر 
قربص  من  تستورد  كانت  واليت  الفخارية 
قربص  بني  العالقات  على  شاهد  أقدم  وهي 
شيفر  )كلود  اجملاور  مشرة  رأس  وميناء 
هذه  اكتشفت  ولقد   )244  :1959  -  1958
خريوكيتيا  موقع  يف  معروف  هو  كما  اآلنية 
الواقع  يف  لقربص.  اجلنوبي  الشاطئ  على 
حبتة  جتارية  مملكة  أوغاريت  مملكة  كانت 
وانفتاحها  اجلغرايف  موقعها  أوجدهتا ظروف 
الفرتة  ذلك يف  اخلارجي وجتسم  العامل  على 
الواقعة بني القرن اخلامس عشر والثاني عشر 
قبل امليالد وهي الفرتة الذهبية اليت نضجت 
املتبادلة.  الثقافية  والتأثريات  العالقات  فيها 
الفخارية اليت أخرجت بكثرة  من بني األواني 
من السراديب اجلنائزية الوعاء امليسيين الذي 
استورد رمبا بطريق جزيرة قربص ويعود إىل 
 :1962-1961 شيفر  )كلود  ق.م   14 القرن 

. )105-104
إىل  األثرية  املكتشفات  أشارت  )كما 
أوغاريت  بني  سائدة  كانت  اليت  العالقات 
قربص  على  العالقات  تقتصر  ومل  وقربص، 
إىل جزر حبر إجيه  أيضاً  امتدت  بل  فحسب 
 Ras Shamra -La mission( وميسينيا( 
 Archeologique Ras Shamra- N3
Lyon. 50( يف عام 1972 أجرى السيد جاك 
الغارس وزوجته حفرية أثرية إىل الشرق من 
أوغاريت  يف  الكبري  للقصر  الشرقية  الزاوية 
أمهها  ومستوردة  أواٍن حملية  على  فيه  وعثر 
أواٍن قمعية )ريتون وكراتر( من الطراز امليسيين 
إىل  إضافة   ،  )211  :1975 الغارس  )جاك 

اكتشاف جمموعات هامة أكدت الصالت اليت 
أقامتها أوغاريت مع جرياهنا البعيدين: العامل 

امليسيين وعامل وادي النيل.
إن تنقيبات شيفري يف رأس الشمرة محلت 
إلينا الكثري من الشواهد ذات الصفات األثرية 
والفنية. تظهر لنا أن أوغاريت عقدت صالت 
وثيقة مع العامل امليسيين منذ النصف الثاني 
دوسان  )جورج  امليالد  قبل  الثاني  األلف  من 
اجملال  هنا  نذكر  أن  ويكفي   .)107  :1979
امليسينية  األواني  رسوم  وميدان  املعماري 
اليت ظهرت يف أوغاريت واليت كانت مرتبطة 
واالمرباطورية  اجملاورة  الشرقية  باملمالك 
اكتشفنا يف  )لقد  احلثية واملصرية واإلجيية. 
املعبد ذي األواني من نوع الريتون الكثري منها 
كان يستخدم يف الطقوس والتقدمات بعضها 
 :1983 مارغريت  )يون  والعاج(  الربونز  من 
189-190( إضافة إىل ذلك مت اكتشاف الكثري 
لنا  وضحت  اليت  االسطوانية  األختام  من 
بعضاً من صور الواقع السياسي واالقتصادي 
السوري  الدور  يف  )ظهر  واالجتماعي. 
جمموعات  م«   . 1100ق   -  1520« الوسيط 
أمهها  أوغاريت  موقع  يف  وقربصية  مصرية 
النبات  ربة  ميثل   )75( رقم  القربصي  اخلتم 
أن مالبس  إنسانية وحيوانية وجند  ومشاهد 
البشر وأسلوب تشكيلهم قربصي، ويبدو التاج 
مصرياً أما مالبس الصيادين فهي عبارة عن 
مآزر سورية( )هارمتوت كونه وآخرين 1995( 
كما عثر على عشرات من هذه األختام جيب 
أال تعرتينا الدهشة حني نرى أن أوغاريت هي 
املوقع اهلام الذي عثرنا فيه على أعداد كبرية 
من األختام تعود إىل الدور السوري الوسيط. 
إذ التقت يف أوغاريت مجيع التيارات امليتانية 
واملصرية  والقربصية  واحلثية  واحلورية 
واستطاع  والفلسطينية  اليونانية  امليسينية 

التيارات  هذه  إخضاع  السوريون 
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ملشيئتهم وحافظوا على لغتهم وخطهم.
وإن أعمال التنقيب األثري للبعثة السورية 
اليت  هاني  ابن  رأس  يف  املشرتكة  الفرنسية 
إنقاذ،  عملية   1975 عام  البداية  يف  كانت 
واعتربت يف األوساط األثرية يف املكان األول 
من األمهية، ليس فقط من أجل تعميق املعرفة 
أجل تصور  بل كذلك من  ودولتها،  بأوغاريت 
الكنعاني  للساحل  صحيح  وتارخيي  أثري 
املتوسط،  األبيض  البحر  شرقي  وملنطقة 
يف  تصادف  أن  النادر  فمن  وليس مبستغرب 
اآلثاري  يتابع  أن  ميكن  موقعاً  الغربية  آسيا 
فيه شرحية متماسكة وكاملة وموثقة تبدأ يف 
الثاني قبل امليالد على األقل  منتصف األلف 
وتستمر حتى القرن السادس امليالدي )البين 

عدنان 1983: 31(. 
أشارت  اليت  اللقى  بعض  اكتشفت  ولقد 
هاني  ابن  رأس  بني  احلضارية  العالقة  إىل 
اجلنوبي  القصر  اكتشافات  وأمهها  وقربص 
الربونز احلديث تقريباً  املؤرخ إىل فرتة عصر 
حوايل 1400 ق.م فقد عثر فيه على اجلرار 
القصرية  الرقاب  ذات  الطراز  األوغاريتية 
وبعض  القربصية  والطاسات  احملدب  والقعر 
املدببة  الزيت  وأباريق  امليسينية  األواني 
 /Bas Ring/ احللقي  القعر  ذي  والفخار 
)املصدر السابق: 34( كما أشارت مكتشفات 
رأس ابن هاني إىل نشاط أوغاريت الصناعي 
والتجاري بسبب اكتشاف قالب صب السبائك 
قربص  أن  املعروف  من  كان  فقد  النحاسية، 
)وامسها مشتق من النحاس( هي املصدرة له 
تكون مناجم  أن  إما  لنا اإلجابة،  وهنا ختطر 
نفسها  أوغاريت  مملكة  يف  متوفرة  النحاس 
أو أهنا كانت تؤمن اخلامات من األناضول أو 
الدولتني  مع  الطيبة  لصالهتا  وذلك  قربص 
حفريات  )أعطتنا   .)38 السابق:  )املصدر 
موسم 1975 يف موقع رأس ابن هاني مناذج 

فخارية تعود إىل عصر احلديد، أمهها األكواب 
املزينة من اخلارج بالشرائط احللزونية، يكاد 
يكون لوهنا أمحر، وهذه األكواب مصقولة وجد 
)عدنان   ) قربص  يف  أنكومي  موقع  يف  مثلها 
البين 1978: 38(، وما زالت ألعمال التنقيب 

مستمرة يف املوقع حتى وقتنا احلاضر.
أما موقع سيانو الذي أشرنا إليه مراراً فهو 
هام من الوجهة األثرية )عدنان البين 1993: 
النصوص  يف  سيانو  اسم  ورد  لقد   ،)152
)نوغاريول  أوتيانا  سيانا  شكل  على  القدمية 
املسمارية  املقطعية  ويف   )17-16  :1978
اآلشورية احلديثة بشكل شياني بقلب السني 
)أستور  اآلشوريني  لدى  كالعادة  شني  إىل 
اململكة،  هذه  عن  كثرية  أخبار  فهناك   )1975
منها رسالة طريفة حمررة بالبابلية من رجل 
يسمى شيين تيشوب إىل سيده ملك أوغاريت 
عن مهمة أمتها يف مدينة سيانو، وهناك رسالة 
حمررة باألوغاريتية من ملك سيانو إىل ملك 
أوغاريت ونصوص عديدة هامة )عدنان البين 
1993: 153-154( أوردت امسها وأمهيتها يف 
العمارنة  عصر  منها  نذكر  متالحقة  عصور 
وأيام نقماد ملك أوغاريت حنو )1330-1370 
ق.م( وأيام امللك نقماد بن نقماد حنو )1330-

يف  احلثي  النفوذ  ازدياد  أثناء  1270ق.م( 
مشايل سورية، ودخوهلم إىل الساحل وخروج 
مبملكة  وارتباطها  أوغاريت  ملك  من  سيانو 
 :1968 )نوغايرول  )جرابلس(  كركميش 
6-71-83( . لكن يف أواخر القرن الثامن قبل 
اللتني  واوشناتو  سيانو  امسا  اختفى  امليالد 
البين  الناهضة )عدنان  أرواد  ذابتا يف مملكة 
مللوك  أمساء  عدة  وردت  ولقد   )157  :1993
سيانو أمههم: عبد عنات املعاصر لنقماد ملك 
الثاني  املعاصر المترتو  ورايتيشوب  أوغاريت، 
ملك أوغاريت وامللك أدونويعين )أستور 1979: 
سيانو  ململكة  تتبع  كانت   ،)68 واحلاشية   14
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اهلامة على الساحل السوري الكثري من املدن 
والبلدات )املصدر السابق: 19وما يليها(، وقد 
الرقم  أحد  يف  القرى  أمساء  من  عدد  ورد 
يقابلها  ما  أمامها  وضعنا  ولقد  األوغاريتية، 

عند أستور )عدنان البين 1993: 197(: 
جي - ما - تي
ال - شا - بي

سي -  ال ال أو )سياليا( لعلها عني سلو
دو - ما - تي - يف )اد. شي(

مو - أور - شا - أ ولعلها ماررشته
يا وقد يكون تل  جا - بي - بي - كي - 

جالل
أو - را - أ

قي - أم - صي قمصوا على األرجح
شابا - ال

صا - صايا على األرجح
مار - دو يشي مرداش

ام - مي - شا - بي
آر- مي - بي - بيت األرملة

ما - را - ال بعمرائيل احتماالً

الدالئل األثرية على العالقة 
اليت كانت قائمة بني مملكة سيانو 

وقربص:
مل نعثر حتى اآلن يف موقع تل سيانو على 
 13-14 )القرن  احلديث  الربونز  سوية عصر 
ق.م( ومعروف أن هذه الفرتة متثل فرتة عالقة 
واحلثيني،  واملصريني  أوغاريت  مع  سيانو 
الفخارية  الكسر  بعض  على  عثرنا  أننا  إال 
القربصية اليت مشلت القعور احللقية وطاسات 

احلليب اليت سبق ذكرها.
مؤسسة  كانت  القرن،  هذا  مطلع  يف 
ومحاة،  رودس  يف  حبفريات  تقوم  كارلسربغ 
يوضح  ما  املذكورين  املوقعني  كال  ويف 
ـ الشرقية يف العامل القديم  اليونانية  العالقة 
)ب.ج.ريس 1958 - 1959: 227(، ثم قررت 
التعاون  تقوية  يف  املسامهة  املؤسسة  هذه 
السوري الدامناركي يف ميدان اآلثار واقرتحت 
إجراء حفريات على الساحل السوري، تكملة 
حلفريات رودس ومحاة، واختارت تل سوكاس 
أشارت  ولقد  للحفريات،  رئيسياً  هدفاً 
عالقة  وجود  إىل  املوقع  هذا  يف  االكتشافات 
حضارية بسن سوكاس وقربص، والدليل على 
ذلك ايضاً أن سوكاس كانت مرفأ هاماً وهذا ما 
أكده دوسو. ومن الدالئل اهلامة اليت وجدت يف 
سوية عصر الربونز كسر القصعات القربصية 
اليت  امليسينية  الفخارية  والتماثيل  املدهونة 
الثاني  أو  عشر  الثالث  القرن  هناية  إىل  تعود 
عشر قبل امليالد وبعض األختام األسطوانية. 
هذا  قدمها  اليت  الشواهد  من  الكثري  وهناك 
الضفة  على  الواقع  دروك  تل  أما  املوقع. 
على  فيه  عثر  فقد  السن،  هنر  من  اليسرى 
لكن  الربونز  عصر  إىل  تعود  فخارية  كسرات 
يبدو مما تقدم أن تل دروك كان آهالً بالسكان 
منذ أواخر القرن الرابع قبل امليالد )ريس.ل.ج 

املينة أمهية  1960: 203( فكانت هلذه 

جعران مصرية من موقع أوغاريت
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كربى خالل عهود الربونز واحلديد. كما تشري 
وإن  واآلشورية،  الفينيقية  النصوص  بعض 
كانت  املذكورة  النصوص  حسب  املدينة  هذه 
أوسنو  أو  سانا  أو  سانات  أو  أوشناتو  تسمى 
)املرجع  صغرية  ململكة  عاصمة  كانت  اليت 
األثرية  الدالئل  أشارت  ولقد   )303 السابق: 
بني  قائمة  كانت  اليت  احلضارية  العالقة  إىل 
القربصية  الكسرات  وأمهها  وقربص  دروك 
احمللية واملستوردة، واليت رمبا مت تصنيعها يف 
قربص أو ضمن ورشات قربصية متركزت يف 
فينيقيا، وكذلك عثر على الكسر نفسها يف تل 

عرب امللك وقد أشارت إىل هذه العالقة.
البسيط  رأس  تل  بعالقة  يتعلق  فيما  أما 
كسرات  على  التل  يف  عثر  فقد  قربص  مع 
تعود  دوائر  عليها  رمست  مزينة،  قربصية 
امليالد، وكذلك عثرت  السابع قبل  القرن  إىل 
الواقعة  الفرتة  يف  الثاني  مومسها  يف  البعثة 
بني أول أيار و 24 حزيران 1972م على كسر 
عشر  الثالث  القرن  إىل  تعود  قربصية  وقطع 
القرن  إىل  تعود  مناذج  وكذلك  امليالد،  قبل 
خبطوط  مزينة  امليالد،  قبل  عشر  اخلامس 

)كوربان  سوداء  أرضية  على  ومحراء  بيضاء 
1973: 334( ، يف عام 1971 كان قد حتقق 
وجود املقربة يف أسفل األكروبول وكشفنا عن 
رماد مخسة موتى يف جرار من النوع املعروف 
القربصي  النموذج  من  إبريق  مع  بالطوربيد، 
هندسية.  قربصية  فخارية  كسر  إىل  إضافة 
)كوربان 1975: 221 - 222(. كما عثر على 
إىل  يعود  قربصي  سوري  اسطواني  ختم  أول 
إىل  إضافة  امليالد،  قبل  عشر  الرابع  القرن 
احلديث،  الربونز  عصر  من  ميسينية  كسر 
واألسود،  باألمحر  خمططة  قربصية  وكسر 
القربصية  الفخارية  النماذج  بغزارة  وظهرت 
احللقية  القعور  وذوات  باألبيض  املزينة 
 )284 االثرية:  احلفريات   -  1976 )كوربان 
ويف املوسم اخلامس حلفريات البسيط عثرت 
البعثة على كسرات قربصية ميسينية تعود إىل 

عصر الربونز احلديث.
استبدلت باملنشآت األوىل يف عصر الربونز 
احلديث، اليت تركها سكاهنا على ما يبدو بيوت 
ومنشآت أكرب وأكثر أمهية، عند اقرتاب غزوات 
شعوب البحر منها، وإن املكان كان مأهوالً منذ 
القرن الثاني عشر قبل امليالد )كوربان 1983 
املوقع  قدم  ولقد   )249 األثرية:  احلفريات 
شواهد أثرية عديدة هامة أشارت إىل أواصر 
العالقات احلضارية والتجارية مع قربص. إن 
العثور على املواد العائدة إىل األلف الثاني قبل 
االستيطان  بأن  يوحي  األول  واأللف  امليالد 
مع  الصالت  وأن  متواصالً،  كان  البسيط  يف 
قربص تبدو كأهنا مل تنقطع )املصدر السابق: 
التجاري  املرفأ  وجود  ذلك  وساعد يف   )250
اهلام، يف موقع رأس البسيط وهذا ما أكسبه 
فلقد  السوري،  الساحل  على  مرموقاً  مكاناً 
نقل الفينيقيون فن املدنيات إىل كل الشواطئ 
اليت كان هلم فيها حمطات، وإىل كل الشعوب 
)بابلون  جتارية  صالت  هبا  تربطهم  اليت 

أواني فخارية ميسينية من أوغاريت
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البسيط  رأس  187(.وشكل   :1987 أرنست 
يف العصر األوغارييت مرصداً متقدماً أقامته 
املسالك  مراقبة  ليتيح  األوغاريتية  اململكة 
على  هاماً  جتارياً  مرفًأ  كان  وألنه  اجلبلية 
التجارية بني مشال  املتوسط، ينشط احلركة 
سورية وعامل البحر املتوسط وجزره، وهذا ما 
أكدته كثافة األواني الفخارية اليت عثر عليها 
يف تل البسيط، واليت كانت تستخدم خصيصاً 
لشحن البضائع إىل قربص واليونان. )إن موقع 
تل الكزل »سيمريا« اليت ورد امسها يف حوليات 
املؤرخني  كتب  ويف  والتوراة،  الثالث  حتومتس 
أمثال سرتابون وبطليموس، اشتهرت  القدماء 
الربونز  وعهد  الوسيط،  الربونز  عهد  خالل 
 .)196  :1957 صلييب   – )دونان  احلديث( 
أبي  تل  للبحث عن سيمريا يف  األسبار  بدأت 
الضفة  على  الواقع  الكزل  وتل  الصغري  علي 
اليمنى من هنر األبرش، والذي ميكن ان يكون 
فيه موقع سيمريا، ويتبني مما ذكر أن تل الكزل 
)املصدر  مدينة سيمريا  موقع  يكون  أن  ميكن 
السابق: 197(، وتتالت التنقيبات يف تل الكزل 
ويف الطبقة اخلامسة من التل عثر على الكثري 
القربصية،  كالقصعات  املستورد،  الفخار  من 
والريتونات  واألباريق  والقوارير  واألواني 
اليت  امليسينية،  والكسر  احلليب  وطاسات 
تعود مجيعها إىل عصر الربونز احلديث الثاني 
بني  وجود عالقات  على  ذلك  ويدل  والثالث، 
نواحي  مشلت  الربونز  عصر  خالل  الطرفني 

هامة، طبيعية واقتصادية.
أصبحت اململكة الساحلية يف الربع االخري 
متتلك  امليالد  قبل  عشر  الثالث  القرن  من 
أسطوالً، يتألف من مئيت سفينة وكان خمصصاً 
للتجارة كما أكدت الوثائق )كونه كورد 1985: 
315(، وأشارت إليه الدالئل األثرية اليت عثر 
كريت   - أنكومي   - أوغاريت  موقع  عليها يف 
أسس  مثة  كان  أنه  وأثبتت  البسيط،  رأس   -

بعد  وخاصة  دولياً،  عليها  متفق  جتارية 
بكثرة  الكزل  تل  متيز  لقد  التعدين.  انتشار 
العالقات  طبيعة  وضح  الذي  املتنوع  الفخار 
قربص  مع  والسياسية  والتجارية  االقتصادية 
)إن الفخار متجانس جداً يف تل الكزل ويعود 
احلديث  الربونز  فرتة  من  الثاني  النصف  إىل 

وهو يتألف من اجملموعات التالية:
واحمللية  والقربصية  امليسينية  اجملموعة 
اليت وجدت على الساحل القربصي يف موقع 
يف  يشاهبها  ما  على  عثر  حيث   Milia ميليا 
)مينة البيضا( أوغاريت وسوكاس وابن هاني 
والكزل، وتضم طاسات احلليب واألواني ذات 
القعور احللقية، ومنط من األكواز( )مقدسي 

ميشيل 1989: ج1 - ج2(.
العالقة مع كريت

يف  ماري  وثائق  يف  كريت  ذكر  ورد  لقد 
سياق استالم قصدير من عدة أشخاص ومن 
بينهم شخص من جزيرة كريت امسه )كافتور( 
اليت  أوغاريت  يف  البضاعة  استالم  مت  وقد 
التجارة مع اجلزر اإلجيية  الوسيط يف  كانت 

)هورست كلينكل 1984: 12(.
من  املزيد  خلق  للتجارة  األول  الدور  كان 
طريق  عن  الدول،  بني  العالقات  توسيع 
التطور  عن  الناتج  احلضاري  التبادل  عملية 
األلف  خالل  واالجتماعي،  االقتصادي 
األثرية  النتائج  اثبتت  امليالد.  قبل  الثاني 
السوري  الساحل  بني  املختلفة  العالقات  قدم 
والعامل اإلجيي. فلقد عثر يف مواقع أوغاريت 
على  وغريها  سوكاس  وتل  هاني  ابن  ورأس 
)كالريتون  املستورد  الفخار  من  كبرية  كميات 
مواقع  أظهرت  )كما  امليسينية(.  واألواني 
البيلوبونيز،  منطقة  يف  امليسينية  احلفريات 
وكريت ما يعرف باسم أوعية املؤونة الكنعانية( 
)هانس بوخهولتز غونرت 1985: 324(. كانت 

هذه العالقات تتم عن طريق احملطات 
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البحر  على  منتشرة  كانت  اليت  التجارية 
وكريت  قربص  يف  )أما  املتوسط.  االبيض 
آثار تربهن على وجود اتصاالت  ففي حوزتنا 
مع بلدان الساحل الشامي، وبدأ انتعاش هذه 
والعامل  األدنى  الشرق  بلدان  بني  العالقات 
الوسيط( )هورست  الربونز  اإلجيي يف عصر 
كلينكل 1984: 8( وهذا يعود طبعاً إىل أمهية 

الساحل الشرقي للمتوسط يف التجارة.
الصالت احلضارية  زمن  نتتبع  أن  وميكن 
املكتشفات  خالل  من  واليونان  سورية  بني 
واألدوات  النصوص  رأسها  وعلى  االثرية 
تركيا  يف  الربي  اجلسر  عرب  خاصة  الفخارية 
الشمالية  املنطقة  حدود  أو  كيليكيا  حتى 
مستوردة  بضائع  اكتشفت  ولقد  سورية،  من 
صالت  وجود  على  تدل  إجية  حبر  جنوبي 
هذه  )أكدت  2000ق.م  حنو  منذ  حضارية 
التبادالت التجارية بني املمالك، اليت كانت تتم 
وقربص  سورية  مشايل  البحرية  الطرق  عرب 
أو  انطالق  يف  أسهمت  قد  اإلجيي،  والعامل 
تكوين احلضارة اإلغريقية اليونانية( ) هانس 

بوخهولتز غونرت 1985: 323 -326(.
كانا واضحني على  والتأثر  التأثري  أن  كما 
صعيد العمارة فإذا عمدنا إىل املقارنة مع فن 
العمارة يف كريت املينية ثم األخية وامليسينية، 
امليالد،  قبل  اخلامس عشر  القرن  هناية  منذ 
وقصور  أوغاريت  بني  التشابه عظيماً  وجدنا 
وهذا   .)128  :1952 كلود  )شيفر  كنوسوس 
السوري  الفن  بني  مشرتكة  صالت  على  يدل 

وفنون املمالك اجملاورة.
عن  احلفريات  كشفت   1952 عام  ففي 
وثيقة يعود عهدها إىل امللك أمشتمروا الثاني، 
البحري،  أوغاريت  نشاط  على  تدل  وهي 

وتنص على ما يلي:
اعتباراً من هذا اليوم أعطى ملك أوغاريت 
سينارنوين  إىل  احلرية  نقمبيا  ابن  أمشتمروا 

سجينو، فهو حر كالشمس وال تدخل القصر 
أيضاً  ومركبه  زيته،  وال  نبيذه  وال  حبوبه  ال 
حر فإذا ما كان هذا املركب عائداً من كريت، 
يدخل قائد إىل حضرة امللك وال يقرب املفتش 
من  األقرع  اجلبل  سيد  وليسحق  بيته،  من 
يلغي أي شيء من هذه البنود )سعادة جربائيل 

)41 :1954
أوغاريت  يف  األثرية  الوثائق  دلت  ولقد 
بينها  تقوم  كانت  أهنا  فيها  الوثائقية  واملواد 
راسخة  عالقات  إجية  حوض  مدن  وبني 
تاريخ  نعيد  أن  وميكن   )UG .I.53-106(
نشوء هذه العالقة إىل النصف األول من االلف 
الثاني قبل امليالد. لقد أظهرت وثائق أرشيف 
أحبروا  األوغاريتيني  أن  انوبي سجينو  سينار 
 :1988 إ.ش  )شيفمان.  كريت  جزيرة  إىل 
126( وأكد أستور /Astour/ أن األوغاريتيني 
إجية  أسسوا مستعمرات هلم يف حوض حبر 
وعلى وجه اخلصوص على ساحل هذا البحر 
ويف الشطر الشمايل من شبه جزيرة البلقان 

)M. Astour 1969 ; 196(
األثرية  البعثات  قدمته  ما  خالل  ومن 
الفرنسية املتعاقبة والعاملة يف موقع أوغاريت 
قطنوا  الكريتيني  أن  لنا  أكدت  شواهد،  من 
أوغاريت، وقامت بينها عالقات جتارية هامة، 
وكان لقربص دور نشيط كوسيط يف العالقات 
إ.ش 1988:  )شيفمان.  وكريت  أوغاريت  بني 
127( وأكد لنا ذلك حفريات شيفر حيث عثر 
 )UG .I 1939; 53-196( يف الطبقة الثانية
أسلوب  على كسرات من أصص صنعت وفق 
الفخارية  األواني  من  نوع  وهو  كاماريس 
الصغرية وامللونة اشتهرت صناعتها يف الفرتة 
دقيقة  جدران  ذات  وأكواب  الكالسيكية، 
وبيضاء،  محراء  متعرجة  خبطوط  مزخرفة 
وخاصة  بنية،  خلفية  على  نباتات  وبرسوم 
ما وجد يف املدفن /LVII/. بدأت أوغاريت 
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 17 القرن  منذ  امليسينية  الفخاريات  تستورد 
ق.م وحتى القرن 14-13 ق.م )شيفمان.إ.ش 
مناذج  أوغاريت  لنا  وقدمت   ،)127  :1988
والثريان،  السمك  اشكال  منها،  نذكر  هامة 
تزين  كانت  اليت  الزخارف  بعض  إىل  إضافة 
جواد  يشدها  لعربة  مشهد  فهناك  األواني، 
عليها ثالث نساء متسك إحداهن به وتقف يف 
ذات  جمنحة  أسطورية  أفعى  اجلواد  مواجهة 

.)UG .II.1949; 216( .منقار معقوف
بثقافات  أوغاريت  حضارة  تأثرت  لقد 
جوارها من املمالك، كما أهنا أثرت فيها أيضاً، 
األمورية  الكنعانية  العبادات  تغلغلت  فلقد 
انتشرت  وكذلك  املصرية،  اآلهلة  جممع  إىل 
واليونانيني،  احلثيني  بني  الكنعانية  األساطري 
الذي  املستوى  األوغاريتية  الثقافة  وعكست 
يف  األمورية  الكنعانية  احلضارة  إليه  وصلت 

النصف الثاني من األلف الثاني قبل امليالد.
أثار كلود شيفر يف اجمللد األول من جملة 
بني  العالقة   1939 عام  الصادر  أوغاريتيكا 
يف  اإلجيي  والعامل  أوغاريت   – مشرا  رأس 
واألدوات  العمارة  كهندسة  متعددة  مواضع 
الرابع  القرن  مطلع  يف  قائالً:  وذكر  الفنية، 
مستعمرة  أوغاريت  يف  تستوطن  كانت  عشر 
ميسينية، وعن طريقها دخلت عناصر مينية 
القدمية  العالقة  تؤكد  واملكتشفات  عديدة، 
واآلداب.  والفنون  التجارة  ميادين  يف  بينهما 
على صعيد املستوردات التجارية كانت هناك 
)كاماريس(،  تسمى  اليت  الفخار  جمموعة 
كان  اليت  الضخمة  األوعية  بعض  إىل  إضافة 

مصدرها املدافن.
أما على صعيد النشاط الفكري، فقد جتلت 
العاجي  الغطاء  أمهها  ومن  بالفنون  العالقة 
الذي عثر عليه يف أحد القبور يف مينة البيضا 

وعليه صورة آهلة ترضع احليوانات األسطورية 
كما جتلت العالقة يف جمال الكتابة واآلداب، 
فقد وجدت يف مدينة أوغاريت نصوص إجيية، 
إضافة إىل جمموعة املنقوشات اليت رمست أو 
حفرت على السرياميك، إضافة إىل الكثري من 
األواني الفخارية امليسينية اليت استخدمت يف 

عدة وظائف.
يف  األسطوانية  األختام  سامهت  كما 
واالجتماعي  السياسي  الواقع  صورة  توضيح 
جملتمعات األلف الثاني قبل امليالد، واكتشف 
يف  املنتشرة  الساحل  مواقع  يف  منها  الكثري 
)هارمتوت  املتوسط  األبيض  البحر  حوض 
كذلك  األسطوانية(،  األختام   :1980 كونه 
واألساليب  الزخرفة  وفن  األزياء  تكن  مل 
اليت  الوحيدة  األشياء  العملية،  الصناعية 
اليونان،  بالد  إىل  الفينيقيون  التجار  هبا  جاء 
بل كان هنالك شيء أمثن من كل مصنوعات 
الفينيقيني  من  اليونان  أخذه  ما  وهو  الشرق 
وهو حروف اهلجاء. )جاميس هنري براستد 

*.)292 :1983

موقع رأس ابن هاني

* مثة فصل أخري يف هذه الدراسة يتحدث عن العالقة مع األناضول، اضطررنا إىل 
حذفه ألسباب تتعلق بطول هذه الدراسة، مع االعتذار من الباحث )اجمللة(.
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أطلقت وزارة الرتبية املوقع اإللكرتوني اجلديد اخلاص هبا على الرابط:
 www.moed.gov.sy 

ويتميز املوقع اجلديد باآلتي:
ـــ يعمل املوقع على كل أنواع األجهزة احلواسب واألجهزة اللوحية واهلواتف النقالة الذكية، 
واعتُمد يف بنائه وتصميمه على تقنية  /Responsive /، فضالً عن الدقة الكبرية يف 
بنائه وتصميمه، ليصبح كتلة مرنة تعيد ترتيب نفسها وفقاً للجهاز الذي يستخدمه زائر 
املوقع، أي إهنا تتمدد وتتقلص وترتب نفسها أتوماتيكياً طبقاً حلجم الشاشة، لتوفري الراحة 

لزوار املوقع من جهة، وتقديم احملتوى بشكل عصري يواكب التطورات من جهة أخرى.
ــ  صُمم بشكل بسيط راقٍ، ومعرب، بألوان هادئة ومرحية، جذابة ومتناسقة، ووزعت 

العناصر توزيعاً مناسباً، لتوفري سهولة التصّفح.
.SEO ــ روعيت صداقته حملركات البحث

ــ قدم املوقع أفكاراً جديدة متعددة، منها دليل الوصول إىل مبنى وزارة الرتبية.
ــ خصص املوقع اجلديد مساحة كبرية للتواصل والتفاعل مع زواره من خمتلف الشرائح.

إطالق الموقع اإللكتروني الجديد
 لوزارة التربية

 - الرتبية  وزير  الوز  هزوان  الدكتور  أكد 
رئيس اللجنة الوطنية السورية للرتبية والعلوم 
 ،2014/2/12 يوم  استقباله  والثقافة، خالل 
الدكتور محد بن سيف اهلمامي، مدير مكتب 
اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية يف 
بريوت، أن الوزارة حترص على تعميق عالقات 
التعاون القائمة بني اجلهات الوطنية السورية 
والثقافة  والعلوم  الرتبية  مبيادين  املعنية 
املتحدة  األمم  ومنظمة  جهة،  من  واالتصال 
)اليونسكو( من جهة  والثقافة  والعلوم  للرتبية 

أخرى وتوسيع آفاقها املستقبلية 
والربامج  أن مجيع اخلطط  اهلمامي  وأكد 
اليت تنفذها املنظمة، ممثلة مبكتبها يف بريوت، 

 السيد وزير التربية يلتقي مدير مكتب 
اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية

جيد،  بشكل  تسري  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
ستنفذها  اليت  للمشاريع  تقديره  عن  معرباً 
الوزارة ، مبدياً رغبة املنظمة  يف تقديم الدعم 

املمكن  لعدد من املشاريع.
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وقعت  يوم 2014/2/8 مذكرة تفاهم بني 
وزارة الرتبية وغرفة صناعة دمشق وريفها .

الدكتور  الرتبية  وزارة  عن  املذكرة  وقع 
هزوان الوز، وزير الرتبية، وعن غرفة صناعة 
جملس  رئيس  محوي،  باسل  وريفها  دمشق 
اإلدارة ، حبضور عدد من العاملني يف التعليم 
أعضاء  من  وعدد  بالوزارة،  والتقين  املهين 
غرفة الصناعة بدمشق وريفها، وقد بيّن  وزير 
الرتبية أن هذه املذكرة هتدف إىل التغلب على 
حتول  اليت  الظروف  عن  النامجة  الصعوبات 
دون حصول الطالب على املهارات العملية يف 
التعليم  نظام  االقتصادية،وإكساب  املنشآت 
املزدوج املرونة يف التطبيق، واالستثمار األمثل 

مذكرة تفاهم بين وزارة التربية 
وغرفة صناعة دمشق

لتوفري منتج  اإلمكانية  املتاحة،وإتاحة  للموارد 
التكاليف، إضافة  بأقل  احمللي  للسوق  وطين 
إىل حتديد املسؤوليات املشرتكة للفريقني عن 
أهداف  لتحقيق  الالزمة  التسهيالت  تقديم 

هذا املشروع ووضع آليات التنفيذ 

وزارة  مع  بالتعاون  الرتبية  وزارة  أقامت 
البعث  طالئع  ومنظمة  االجتماعية  الشؤون 
النفسي  الدعم  حول  مركزية  وطنية  ورشة 

لألطفال يف األزمات.
ختفيف  على  العمل  إىل  الورشة  وهتدف 
وأطفاهلا  املهجرة  األسر  على  األزمة  آثار 
بشكل عام، والقاطنني يف مراكز اإليواء بشكل 
النفسيني  املرشدين  بتكليف  وذلك  خاص، 
للقيام  التدريسية،  واألطر  واالجتماعيني 
وتزويد  متنوعة،  أنشطة  وتنظيم  بدورهم 
أساليب  حول  صحيحة  مبعلومات  املشاركني 
الورشة  ونفذت  االجتماعي.  النفسي  الدعم 
 2014/4/23 من  بدءاً  دفعات  ثالث  على 

ضمّت كل دفعة ثالث حمافظات.
ملدة  استمرت  اليت  الورشة  يف  وشارك 

 ورشات الدعم النفسي لألطفال في األزمات
األساسي،  التتعليم  مدارس  مديرو  يومني 
ومدارس الدمج، واملدارس التطبيقية، إضافة 
ورياض  االجتماعي  اإلرشاد  موجهي  إىل 
األطفال، ومنسق الدمج، مع عدد من املرشدين 

االجتماعيني والنفسيني.
تناول برنامج الورشة حماضرات حول دور 
آثار  واالجتماعي يف ختفيف  النفسي  املرشد 
والثقافية  اإلعالمية  املؤسسات  ودور  األزمة، 
الدعم  مفهوم  وتنمية  تعزيز  يف  والدينية 
النفسي لألسرة والطفل وأساليبه، واملعلومات 
إىل  التعرّف  إىل  إضافة  عنه،  الصحيحة 
القانوني  والتشخيص  الطفل  حقوق  اتفاقية 
للعنف عند األطفال ومواجهة ازدياده يف ظل 
يف  احمللي  واجملتمع  األسرة  ودور  األزمات، 

الدعم النفسي للطفل.
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تعديل في صالحيات المجمعات اإلدارية 
التربوية ومهامها

أصدرت وزارة الرتبية القرار رقم 22/ 443 
قرارها  مبوجبه  عدلت   2013/12/3 تاريخ 
جديدة  وصالحيات  مهام  فأضافت  السابق، 
للمجمعات اإلدارية الرتبوية يف مديرياهتا، مبا 

خيدم آلية العمل لديها.
الوكالء  تعيني  الصالحيات  هذه  ومن 
إجازة،  من  بدالً  دون  فما  شهر  مدة  ضمن 
أيام،  ثالثة  خالل  الرتبية  مديرية  إعالم  مع 
ودراسة تنقالت العاملني ضمن احمليط الذي 
وتوزيعهم  والتشكيالت  اجملمع  عليه  يشرف 
)مدرسني - مهندسني - مدرسني مساعدين 
- معلمي صف - معلمني - معلمي ومدربي 
مديرية  إىل  ورفعها  مستخدمني(   - حرف 
توقيع   وحصر  عليها  للمصادقة  الرتبية 

التكاليف مبدير الرتبية، ومنح املوافقات على 
إقامة الدورات التعليمية والرحالت املدرسية 
وختصيص جزء من عوائدها لصاحل اجملمع، 
ونقل الطالب والتالميذ بني مدارس املنطقة 
والتعليمات  األسس  ضوء  يف  واحملافظة 
التنقالت،  املديرية حبركة  ومراسلة  الوزارية، 
واملوافقة على منح اإلجازات الصحية القصرية 
املختصني  املشرفني  قبل  من  أيام  تسعة  دون 
املدرسية،  الصحة  دائرة  من  وتصديقها 
االمتحانية  البطاقات  توزيع  إىل  إضافة 
اجملمع  يف  الثانوي  والثالث  التاسع  للصفني 
االمتحانات  دائرة  من  أصوالً  استالمها  بعد 
إىل قضايا  إضافًة  النظاميني فقط،  للطالب 

أخرى تضمّنها القرار.

الذي  العمل  واقع  على  الوقوف  إطار  يف 
يف  الفنية  الرتبية  مدرسي  من  عدد  أجنزه 
الرتبية على سور مدرسيت  هنلة زيدان   وزارة 
زار  بدمشق،  املزة  منطقة  يف  قدورة  وبكري 
املَعلم  هذا  الرتبية  وزير  الوز  هزوان  الدكتور 
موفق  التشكيلي  الفنان  والتقى  احلضاري، 
اجلدارية  اللوحة  إجناز  عمل  وفريق  خمول 
بيئية(،  لونية  )إيقاعات  املسماة  البانورامية 
البيئة،  خملفات  استخدام  على  تعتمد  اليت 
خالل  من  حققوه  الذي  باإلجناز  وهنأهم 
بوصفها  غينيس   اللوحة  يف سجل  تسجيل 

 السيد وزير التربية يسلم فريق عمل اللوحة الجدارية 
البانورامية المنفذة على سور مدرستي نهلة زيدان 

وبكري قدورة شهادة موسوعة غينيس
أكرب لوحة جدارية يف العامل من بقايا البيئة، 
ومتتد على مساحة 720 مرتاً مربعاً، وسلّمهم 

شهادة موسوعة غينيس.
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أقام مركز القياس والتقويم الرتبوي التابع 
 2014/1/29 يف  عمل  ورشة  الرتبية  لوزارة 
الرتبوية  العملية  يف  البديل  التقويم   « بعنوان 
هذه  على  القائمون  وضع  وقد  التعليمية« 

الورشة أهدافاً أساسية أمهها:
ووظائفه  البديل  التقويم  التعريف مبفهوم 
التقويم  بني  االختالف  وأوجه  وأغراضه، 
واألدوات  واألساليب  والتقليدي،  البديل 
املستخدمة يف التقويم البديل، ومدى تطبيقه 

يف املدارس السورية.
وزير  الوز،  هزوان  الدكتور  ألقى  وقد 
الرتبية كلمة افتتح هبا الورشة أوضح فيها أن 
الرتبوي  التقويم  احلديثة يف جمال  التوجّهات 
تقومياً  التقليدي  التقويم  إىل  إضافة  تتطلب 
يؤدي  وهو  البديل،  بالتقويم  يُعرف  بات  آخر 

إىل حتوالت عدة منها: 
ثقافة  إىل  االمتحانات  ثقافة  من  التحول 
التعليم  التكامل بني عملييت  التقويم، لتحقيق 
والتقويم ، وتكون مهام التقويم يف هذا املنظور 
وتتطلب  الطالب  الهتمام  ومثرية  متنوعة 

التقويم البديل في العملية التربوية التعليمية

وحل  واالستدالل  التفكري  مهارات  توظيف 
املشكالت .

التقليدية  االختبارات  من  التحول  وكذلك 
إىل التقويم املتعدد الذي يركز على أداء الطالب 
املعرفية،إىل  لبنيته  وتنظيمه  وفهمه  ومهاراته 
جانب التحول من التقويم املنفصل إىل التقويم 
اسرتاتيجيات  بني  التناغم  لتحقيق  املتكامل، 
التعلم أثناء االنتقال من مهمة إىل أخرى ومن 
وأوضح  تالية.  مرحلة  إىل  تعليمية  مرحلة 
القياس  مركز  مدير  جاموس،  ياسر  الدكتور 
والتقويم الرتبوي يف كلمته أن: التقويم البديل 
اليت  الصيغ  أو  لألساليب  شامل  تقويم  هو 
ترتاوح بني استجابات بسيطة مفتوحة يكتبها 
من  وجتمعات  شاملة  توضيحات  إىل  املتعلِّم 
األعمال املتكاملة للمتعلم عرب الزمن . ونظراً 
ألمهية هذا النمط اجلديد من التقويم الذي 
يعد جزءاً ال يتجزأ من عملية تطوير العملية 
التعليمية التعلُّمية، كان من الضروري تسليط 
إضافة   النظرية  وأسسه  مفهومه  على  الضوء 

إىل بعض التطبيقات العملية.
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المربية ثرّيا العمري
)2004-1931(

سادس رئيس حترير جمللة املعلم العربي*

*  إعداد مدير التحرير.

جملة  حترير  رئا�سة  تت�سلم  �سيدة  اأول  هي  العمري  ثريا   
)املعلم العربي(، وهي مربية ونا�سطة معروفة يف اأو�ساط احلركة 

الن�سائية والتطوعية يف �سورية يف ال�ستينيات.
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- ولدت املربية ثريا فريد العمري يف دمشق 
منطقة صاحلية/ مهاجرين عام 1931.

 1950 عام  الثانوية  الشهادة  نالت   -
واإلجازة يف اللغة العربية من اجلامعة السورية 

عام 1954.
واللغة  لألدب  مدرّسة  عينت  ذلك  بعد   -
العربية يف ثانويات دمشق بدءاً من 14 شباط 
ثانوية  ثم  السابعة  البنات  ثانوية   : يف   1955

بنات امليدان.
- يف 1959/9/12 سافرت معارة إىل دولة 

قطر حتى هناية عام 1960.
عادت بعد ذلك إىل التعليم يف دمشق يف : 

ثانوية التجارة )بنات(.
- يف متوز 1965 أُوفدت شهراً إىل الصني 
الشعبية برفقة زوجها األستاذ أمحد اخلطيب 

)نقيب املعلمني( آنذاك.
- يف 10 تشرين األول 1965مت تعيينها يف 

اإلدار ةاملركزية بوزارة الرتبية.
األستاذ  ندب  وبعد   1966 آب   9 ويف   -
الوزراء  العمل يف جملس  حسام اخلطيب إىل 
رئيسة  بتعيينها  قرار  صدر  الدولة  ورئاسة 

لتحرير جملة املعلم العربي.
- بقيت عامني يف اجمللة انتقلت بعد ذلك 
يف  أخرى  مديرية  يف  للعمل   1968 هناية  يف 

الوزارة.
وزارة  العمل يف  تركت  مطلع 1972  - يف 
الرتبية ملتحقة بزوجها يف القاهرة وقد اختري 
فيها  وبقيت  االحتادي  الوزراء  جمللس  رئيساً 

حتى عام 1977.
والتحقت  دمشق  إىل  ذلك  بعد  عادت   -

بعملها يف اإلدارة املركزية يف وزارة الرتبية.
بسبب  صحياً  سرحت   1978/5/11 يف   

مرض عارض أمل بعينيها.
عملت  الرتبية  وزارة  من  تقاعدها  بعد   -
العربية  املوسوعة  هيئة  يف  العمري  ثريا 
الفحام  شاكر  الدكتور  رئاسة  خالل  بدمشق 
مجعية  إدارة  يف  للعمل  انتقلت  ذلك  بعد  هلا 

. SOS قرى األطفال
ناشطة يف  العمري  ثريا  املربية  عرفت   -
بني  متنقلة  الستينيات  يف  التطوعي  العمل 
دمشق والقاهرة تقود فرق مساعدة املخيمات.

سامهت   1973 تشرين  حرب  وخالل   -
يف أثناء وجودها يف مصر يف رعاية املصابني 

بقنابل النابامل.
األول  كانون   29 يف  دمشق  يف  توفيت   -
2004 عن ثالثة وسبعني عاماً ودفنت يف ثرى 
دمشق ) مقربة الدحداح( وتركت شجرة طيبة 

يف غصوهنا: حسان وفوز وصفوان.
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ساحة المرجة
نضال شرابي*

*  أمينة حترير اجمللة.

ة ت�ستحق اأن ُتروى  ل�ساحة املرجة بدم�سق، و العمود الذي يتو�سطها ق�سّ
ملْن  �سوؤايل  ، و خالل  الأحداث  العديَد من  ال�ساحة  فقد �سهدت هذه  وُتعرف، 
ة هذا املكان �سمعُت عّدة روايات ، فالبع�س  ابت�سَم و مل يعّلق   حويل عن ق�سّ
و كاأّنه  يدرك للوهلة الأوىل اأّنه مّر من هذه ال�ساحة مئات املّرات و مل ي�ساأْل عن 
تاريخ هذا الن�سب يف و�سطها ، و البع�س الآخر روى يل : اإّن ال�سلطان العثمايّن 
يف  امل�سوؤولني  �سيعاقب  اإل  و  وجيزٍة   مّدٍة  يف  املكان  هذا  يف  ق�سر  ببناء  اأمر 
ق�سره ، فربع اأحد املهند�سني باإ�سادة هذا الن�سب و فوقه ق�سر م�سّغر كحيلة 
للهروب من العقاب ، و منهم مْن قال اإّنه م�سّغر لق�سر ) يلدز( الذي ُي�سَرب 

به املثل لالأ�سخا�س الذين يبذخون يف بناء منازلهم. 
حدثاً  �سهدت  التي  ال�ساحة  تلك  ال�سهداء«   »�ساحة  اأو  املرجة«  »�ساحة 
بارزًا متثل يف اإعدام القوميني العرب الأحرار يف 6 اأّيار عام 1916م على يد 
، كما كان  ال�سهداء   ، و من هنا جاءت ت�سميتها ب�ساحة  ال�سّفاح  جمال با�سا 
الفرن�سيون يعدمون الفالحني الثّوار و يلقون بجثثهم و�سط ال�ساحة لإثارة 

رعب الأهايل .
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و قد انطلقت  من هذه الساحة أوّل رحلة 
للرتامواي بني أحياء دمشق عام 1904م،  فقد 
كانت  أن  بعد  حديثة   نقل  وسيلة  أوّل  كان 
الوحيدة  العامّة  النقل  وسيلة  هي  احلناتري 

آنذاك .
العهد  يف   املرجة«  ساحة   « تأسّست 
اململوكيّ و مّت حتديثها يف العهد العثمانيّ ثمّ 

الفرنسيّ .
به  تغنّى  الذي  بردى  ميرّ من وسطها هنر 
أقامه  تذكاريّ  نصبٌ  يتوسطها  و   ، الشعراء 
عام  باشا«  ناظم  »حسني  العثمانيّ  الوايل 
االتصاالت  افتتاح  لذكرى  ختليداً  1907م 
عرب  املنوّرة  املدينة  و  إسطنبول  بني  الربقيّة 
دمشق، و صمّمه املعماريّ اإليطايلّ » رميوند 

دارونكو« . 
يتكوّن النصب من قاعدة بازلتيّة و عمود 
لقصر  مصّغر  مبجسّم  ينتهي  الربونز  من 
»يلدز« يف إسطنبول، )على شكل جامع( يلّقب 
باشا  أمحد  جامع  أو  األزرق  باجلامع  أيضاً 
عمودٌ  هو  و  ببنائه،  أمر  الذي  للوايل  نسبًة 
حوله  تلتفّ  الربونز  من  منحوتٌ  تراجانيّ 
أسالك الربق رمزاً ملناسبة رفعه ، و يف األعلى 
مّثة قاعدة مربّعة الشكل حتوي أربعة صنابري  
ملياه الشرب، و يف قمّة العامود قاعدة مربّعة  
الذي  للجامع  مصّغراً  منوذجاً  حتمل  أخرى 

حتدّثنا عنه . 
و حتت هذا النصب أقيمت أعواد املشانق 

لشهداء 6 أيّار .
» حممّد  الوايل  يف عام 1866م يف عصر 

باشا« مّتت تغطية هنر بردى ، فغدت املنطقة 
القوافل  حركة  سهّل  ممّا  فسيحاً  ميداناً 
والنقل، و صار اسم الساحة » امليدان الكبري«.

 و قام الوايل »ناظم باشا« ببناء دار البلديّة 
عام 1895 م بالقرب منها فتشّكلت هناك نواة 

مركز مدينة دمشق »خارج السور«.
و شيّد جبانب الساحة بناء للسجن اجلديد 
و هو ما حتوّل الحقاً إىل القصر العديلّ ، و يف 
هناية القرن التاسع عشر أقيم مبنى و مقهى 
الساحة  زاوية  عند  دمشق«  »زهرة  مسرح  و 
املسرح عام  الشمال وقد شهد هذا  من جهة 
1912م أوّل عرض سينمائيّ صامت ، وبانتهاء 
عهد اخلانات شُيّد أوّل فندق يف املدينة يطّل 
بردى  هنر  ضّفة  قرب  املرجة  ساحة  على 
»دميرتي«  فندق  هو  احلدباء  جوزة  حيّ  يف 
كاراه«  »دميرتي  اليونانيّ  صاحبه  إىل  نسبًة 
بضعة  اليوم سوى  املرجة  ساحة  يبقَ يف  ومل 
مبنى  هو  الذي  السرايا  بناء  مثل  أثريّة  أبنية 
أزيلتْ  قد  و  حاليّاً  املدنيّ«  »السجّل  النفوس 
معظم األسواق القدمية احمليطة بالساحة مثل 
سوق التنب و سوق العتيق  »القرمانيّ« و سوق 
اخليل، أمّا ساعة املرجة فقد تعّطلت منذ زمن 

طويل. 
كلمات  صدى  يزال  ال   ، هذا  يومنا  إىل 

األنشودة اليت تقول :
زيّنوا املرجة و املرجة لنا      

                    شامنا فرجة و هي مزيّنة
احلبّ  بكّل  أفئدتنا  و  مسامعنا  يالمس 

لدمشق و معاملها و تارخيها ... 

 املراجع:
- دمشق تاريخ وصور، د. قتيبة الشهابي، ط1 ، 1986، دمشق .

- موقع دمشق اإللكرتوني .
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وقع بني يدي منذ أيّام قليلة  كتاب صدر 
املستشرق  لذكرى  إحياءً  يف حلب عام 1992 
الفرنسيّ الشهري » لويس ماسينيون » مبناسبة 

مرور ثالثني سنة على وفاته .
اسم  الكتاب  هذا  لقراءة  شدّني  وقد 
االستشراق  حركة  يف  موقعه  و  »ماسينيون« 
األوروبيّ،  و ما حققه من شهرة لدى جيل من 

املثقفني العرب ، بكتابه » مأساة احلالج« .
كنت قرأت عن » ماسينيون« ، يف مثانينات 
حول  املقاالت  من  عدد  يف  املنصرم   القرن 
 ، العربيّة  الثقافة  يف  االستشراق   حركة  أثر 
أعالم  لبعض  الدراسات  تلك  عرضت  قد  و 
وقد  ماسينيون«.   « ومنهم   ، املستشرقني 
 ، املستشرقني  هؤالء  من  كثري  صورة  ظهرت 
يف إطار  الدور التقليديّ الذي لعبته مؤسسة 
 ، االستعماريّة  اإلدارة  خدمة  يف  االستشراق 

ملتبسة مع احلالة اإلمربياليّة الكولونياليّة . 
العربيّة  الكتابات  ولذلك قدّمتهم كثري من 
على أّنهم  »جواسيس« يف لبوس مستشرقني، 
و لعّل يف سرية حياة » ماسينيون« الكثري مما 
يعزز هذا االنطباع امللتبس : كان »ماسينيون« 
قد بدأ عالقته بالشرق منّقب آثار ، متاماً كما 
بدأ »لورنس« الشهري  قصته مع الشرق ، مع 

الفارق بني الشخصيتني. 
خدم »ماسينيون« ست سنوات  من حياته 
يف جيش الشرق الفرنسيّ بوصفه ضابطاً بني 
1914-1920 انتهى  فيها برتبة كابنت ، قضى 
نصفها يف مقرّ »املفوضيّة السامية الفرنسيّة« 

يف بريوت .

دخل »ماسينيون« القدس عام 1917 خالل 
احلرب العامليّة األوىل ضابطاً بصحبة »اللنيبّ« 
 ، الصيت  السيء  بيكو«  و »جورج  »لورنس«  و 
و هذه احلادثة وحدها تثري احلنق يف الذاكرة 
حماضراته  يف   ، »ماسينيون«  كان   . العربيّة 
يكرّر   ،  1920 أواخر  دمشق  ألقاها يف  اليت  
الفرنسيّ يف سورية  لالستعمار  وصفه  مراراً 
و   ، فرنسة  و  سورية  بني  حالة صداقة  بأّنه 
على  االستعماريّ  االنتداب  سنوات  طوال 
هذا  لسلطات  مهادنته   عنه  عُرف  سورية  
نقديّة  مالحظات  أية  يوجّه  مل  و   ، االنتداب 
هلذا االستعمار، يف كتاباته أو أحاديثه و ال أية 
دعوة لدعم  حريّة الشعب السوريّ . يف مقابل 
هذه الصورة التقليديّة املنتشرة عن املستشرق 
قدرته  منها  ختّفف  مل  اليت  و   ، »ماسينيون« 
الفائقة على حتقيق فهم حقيقيّ وجدّيّ للروح 

اإلسالميّة  الشرقيّة يف كتبه وحماضراته 
عنه،  أحتدّث  الذي  الكتاب  لفتين يف هذا 
و الذي أعدّه املربي الراحل فريد جحا ، ذلك 
املقدار من االحتفاء الذي لقيه   »ماسينيون«، 
و االحرتام و التقدير لشخصه من قبل عدد من 
أعالم اجملمعيني و األدباء  يف سورية ومصر . 
صورة  تظهري  الكتاب  هذا  استطاع  قد  و 
للمستشرق »ماسينيون« مبالمح جديدة، برز 
و  العرب  صديق  املؤرّخ  »العامل  بوصفه  فيها 
املدافع عن قضاياهم، املؤمن حبوار احلضارات 

و لقاء الثقافات« .
العروبة  بلد   « وصفها  اليت  لسورية  حبّه 
األصيلة« و صداقته العميقة مع كبار علمائها، 

ماسينيون
وجهان الستشراق ملتبس

مدير التحرير 
رائد حامد
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مثل الشيخ طاهر اجلزائريّ ، و مجال الدين  
القامسيّ ، و حممّد كرد علي .

التزامه  و  الفصيحة   العربيّة  اللغة  حبّه 
» احرصوا على   : هبا، و قد كتب عنها يقول 
هذه اللغة  اليت أثبتت جدارهتا ، فعربت أحسن 
تعبري و أمجله عن مصطلحات العلم و الفنّ« . 
و  أعالمه  و  العربيّ  بالرتاث  تعلّقه  و  حبّه 
تقديره هلم ، و داّلة ذلك  : لْفتَه االنتباه  إىل 
و  اجلاحظ«  العامليّ  املوسوعيّ   « مسّاه  منْ 

»الطبيب السريريّ الكبري الرازي« . 
خاصّة  املسلمني   و  العرب  قضايا  دعمه 
مع  خروجه  ذلك  داّلة  و   ، إفريقيا  يف مشال 
املتظاهرين ، و هو ابن السابعة و السبعني ، 
استقالل  لدعم  باريس عام 1960  يف شوارع 
املسلمني و  التقريب بني   اجلزائر . حماولته 
املسيحيني ، و دعوته إلعالء التسامح و احلوار 
مسّاها  اليت  جتربته  خالل  من  اإلنسانيّة   و 
املصريّة  دمياط  يف  أطلقها   اليت   ) )البدليّة 
عام 1934 ، وهي مجعيّة  هنجت طريق »إخوان 

الصفا« كما قال مؤسسها .
الفلسطيينّ  الشعب  مأساة  مع  تعاطفه 
نشر  فقد   : تركتها  اليت  اإلنسانيّة  اآلثار  و 
»ماسينيون » يف عام 1948 مقاالً يف الصحافة 
»األساليب  عن:  فيه  حتدّث  الباريسيّة 
املستعارة من النازيّة اليت اعتمدهتا الصهيونيّة 
الفلسطيينّ«  الشعب   القتالع  فلسطني  يف 
هذه   . فلسطني  تقسيم  معارضته  وأعلن   ،
دخلت  »ماسينيون«  لـ  امللتبسة   الصورة 
 ، سعيد  إلداورد  النقديّ  »االستشراق«  خمترب 
فحاول إزالة ما حلق هبا من غموض ، فبدت 
الوسيط اإلمربيايلّ وصانع  صورة »املستشرق 
السياسة ، و العبقريّ االستثنائيّ الذي اعتقد 
قادراً  كان  داخله  من  و  اإلسالم  ضمن  أّنه 
أسرار  يف  املضاد متجسداً  التيار  تلمّس  على 
الصوفيّة«. و احلقيقة أنّ كّل ما ميكن أن يكتب 

و   ، املستشرقني  و غريه من  »ماسينيون«  عن 
عن حمبتهم هلذا الشرق و تراثه و تعلّقهم  به ، 
ال ميكن أن يزيح ذلك اإلرث الثقيل الذي تركه 
كثري من هؤالء  لعبه  الذي  املرير  الدور   ذلك 
يف سياق احلركة التارخييّة لالستعمار ، و ال 
تلك الصورة النمطيّة اليت رمسها االستشراق 
عن العرب و املسلمني عموماً ، و اليت تنطوي 
أساساً على مواقف عنصريّة استعالئيّة و على 
تفسريات اختزاليّة شوّهت كثرياً من واقعهم . 

أبعاده  أهمّ  يف  االستشراق  فخطاب 
وإحياءاته كان و ال يزال ميّثل العالقة التارخييّة  
بني القوّة و املعرفة ، كما قال » إداورد سعيد« 
 - احملصلة  يف  هو  االستشراقيّ  النشاط  و 
حسربأيه - جزء من مؤسسة أكادمييّة لتمثيل 

اآلخر  و اختزاله بقصد اهليمنة عليه .
اخلالصات   و  املقدّمات   هذه  إطار  يف 
املفاهيميّة  ميكن أن يؤول القسم األكرب  من 
سجاالت االستشراق ، بالضرورة ، إىل نتيجة 
كربى  حول عالقة تارخييّة خمتلّة  بني الشرق 

و الغرب اختصرهتا التبعيّة و اهليمنة  . 
و على الرغم من معرفتنا  و تفهّمنا هلذا 
الظاهرة  هذه  مقاربة   ميكننا  أّنه  أظنّ  كلّه، 
مبنهجيّة خمتلفة ضمن أنساق تراتبيّة متكننا 
من التمييز  بني مناذج و غايات خمتلفة ضمن 
ما يسمّى » االستشراق األكادمييّ - الثقايفّ »، 
ألّنه ال ميكن لنا - كما أعتقد - أن نضع  يف 
نسق واحد »ماسينيون » مع » دانيال بايبس« و 
»برنارد لويس« ، على سبيل املثال ،  و ال ميكن 

لنا حتى مقارنته بلورنس .
مّثة تباين و اختالف داخل هذه الظاهرة 
يُحسن بنا اكتشافه ، و التوّقف عنده و حماولة 
تفسريه و فهمه مبوضوعيّة و هدوء  ، بعيداً 
عن طغيان املقدّمات » اليقينيّة » الكربى اليت 
على  بل  ال   ، موقفنا  على  اآلن  حتى  هيمنت 

فهمنا هلذه الظاهرة الثقافيّة الفريدة . 
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