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بوصلة
واجب املبادرة

شهد منتصف القرن المايض على أحد املنعطفات الهامة يف التاريخ 
إىل  حاجتهم  من  نابعة  ثقافية  حركٌة  الشباب  أوساط  يف  نمت  إذ  احلديث.  العريب 

مجالٍت ومنابَر ثقافيٍة، حتمل نبَضُهم املتدفَق وعيًا وحماسة. فرَبزت مجموعة من املجالت اليت 
الذي  الفّعال،  الفكر  الفكرّي والسيايّس واالجتماعّي. وجَنَح بعضها يف تقديم  استهدفت رفع املستوى 

عاته، وأّثر فيه بقدر ما تأّثر به.  وتعاطى مع حاجات ذلك املجتمع وهموِمه وتطلُّ
َ

تصادق

حالَة  اإلنسانّي�ُة  املجتمعاُت  تعرف  لم  بنحٍو  تصاعدّي،  بي�ايّن  خطٍّ  يف  تسرُي  البشري  التاريخ  حركة  أن  يف  ريب  ال 
ستاتيكو يف حياِتها املديدة. فاملسريُة البشرّيُة يف تقّدٍم وتطّوٍر مستمّرين. ولكن، ُيمكن القول، إنَّ العامَل املتغرَي للمشهِد 

الثقايّف يف السنواِت الثالثني األخرية، يوازي العامَل املتغرَي على مدى ثالثِة قرون.

ُل يف أسراِر الطبيعِة املحيطة، والغوص يف الفضاء  ا على هوّية احلضارِة اإلنسانّي�ة. فالتوغُّ هذ الطفرة، انعَكست بنيويًّ
ما خدمة! ولكن، هل يقدمان نفس اخلدمة يف عالم األفكار  السيبريّي، يساهمان يف خدمة البشرّية يف عالم األشياء أيُّ

يف  املعنوّية  العناصر  من  أكرب  بسرعٍة  تتغرّي  المادّية  فالعناصر  نيب؟.  بن  مالك  العريّب  املفكُر  يتوّجس  كما  والقيم، 
ٍم  ّتم على املجتمع  أن يعيَد تنظيَم نفِسه بعَد كّل اخرتاٍع وتقدُّ

ُ
املجتمعات اإلنساني�ة. ما يوّلُد »فجوة ثقافية«، حت

تقيّن، حىت تتكّيَف جميع عناصره وتسرَي جوانُب الثقافة، المادّيُة واملعنوّية، جنًب�ا اىل جنب.

ولكن، يب�دو أّن هذا التطّور اآليّل قد أوصل إىل نقطة »تشييء اإلنسان« كما يرى 
ك ال اجلوهر  الفيلسوف هربرت ماركيوز. فُيصبح املعيار هو املظهر والتملُّ

واإلنسان بما هو كائن، كما عرّب إريك فروم. وبدوِرنا، ال نعلُم إذا كان 
حضوُرنا يف هذا العصر نعمٌة أم نقمة!



يف  العليّم  التطّور  هذا  واملفكرين  الفالسفِة  بعُض  وّظَف  لقد 

فمقولُة  وديين.  إلهي  هو  ما  كّل  يف  والشّك  اإلحلاِد  نزعِة  تفعيِل 

فرويد »إن الدين ما هو إال ُعصاب تشكو منه اإلنساني�ة«، والزمُة 

ترتّدد  إلخ،  الشعوب«...  أفيون  الدين  »إّن  الشهرية  ماركس 

أنقذ  قد  بها  نطق  من  لكأّن  العريّب.  العام  الفضاء  يف  حىت  أصداؤها 

ة! ولكأّنه ال ثقافَة لعريبٍّ إال ما تث�اقَفُه من 
ّ
البشريَة من مشاكِلها كاف

الغرب المادّي.

من  لألجيال  تدمرًيا  أكرُث  هو  الثقايف  االستهالك  أن  الواقع 

هللا  عن  التصورات  هذه  اقتحمت  لقد  البضائعي.  االستهالك 

املراحل  مختلف  يف  والتعليم  الرتبي�ة  مناهج  واإلنسان  والكون 

يتشّكُل  حبيث  اجلامعية.  واالختصاصات  والفروع  الدراسية، 

وعُي شباِبن�ا اليوم على ضوء مضامينها. فينساُق بعُضهم وراء هذه 

الزنعِة املثقلِة باإلحلاد، الالأدرية، الالديني�ة، العلماني�ة، التشكيك 

بالويح والقرآن، وتشويه صورة النيب... 

الشعوِب  على  يبقى  ال  كِسلع،  األفكاِر  تسويُق  يتمُّ  وحنَي 

والديكتاتورّيُة  احلال  فما  التهاَمها.  إال  -نفسًيا-  املستعَمرِة 

ومؤّخًرا  اجلديد،  العاليّم  النظام  وحتدّيات  واألمّية،  والبطالُة 

حتدّياُت التكفري، قد وَضَعت شبابن�ا اليوم إما يف صدارِة مواجهِتها 

وإما يف االنفعال السليب بها، وأعاَدت ثقافَتن�ا حنن العرب إىل األدراج 

املقفلة! وما القوُل وسّنة الكون، أّن النهضات والثورات، إّنما تنطلُق 

من نفِس ثقافِة األمة! 

العالقات  إىل ذلك، فإن ثورًة أخرى قد شَرَعت يف إعادِة تشكيل 

االجتماعّية والثقافاِت الساريِة يف املجتمعات. هي الثورُة الرقمّية. 

يتّم  اليت  آرائهم  عن  فيه  يعرّبون  فضاًء  فيها  الشباب  وجد  اليت 

تغييبها يف الواقع العريّب، وينشرون فيها أعماَلهم وإبداعاِتهم اليت 

يف  ويتحاورون  وين�اقشون  يتفاعلون  كما  ملموسة،  رعايًة  تلقى  ال 

كافة امليادين الثقافية.

ُيرى يف  الذي  الواقعي ليس هو  الفضاء  أّن تصرف األفراد يف  والواقع 

الفضاء السيبريّي تمامًا. ذلك أن التصرف يف الفضاء األخري، يتحّلل فيه 

أدواره  ومن  وجوده،  مسؤولّية  ومن  واملكان،  الزمان  قيودات  من  الفرد 

والِقَيمّية.  واألخالقّية  والدينّي�ة  السياسّية  القيود  ومن  االجتماعّية، 

حياِته  واقع  يف  بها  يتمّتُع  ال  رّبما  اليت  احلرية  من  كبرًيا  قدًرا  يعطيه  ما 

الطبيعّية. األمُر الذي يشرُي إىل حتديات عّدة، منها ربما »ضعف العقل 

بمستوى  عليها  واملحافظة  قواه  إفراز  يف  الواقعّي،  الفضاء  يف  اجلمعّي 

للجماعات  العام  االجتماعي  التوجيه  أو  والتحكم،  الضبط  من  عاٍل 

واألفراد«. 

مواجهة  يف  وسيبريّيًا  واقعيًا  مّنا  وكمساهمٍة  املشهد،  هذا  أمام 

التحديات الفكرّية والَعَقدّية وغرِيها. وإلعطاء مساحٍة لنشِر إبداعاِت 

للتعبرِي  منرٍب  ولتوفرِي  والفنّي�ة.  واألدبّي�ِة  الفكرّيِة  ومساهماِتهم  الشباب 

وتب�ادل  والنقاش  للتحاوِر  موقٍع  ولبن�اِء  نظِرهم،  ووجهاِت  آرائهم  عن 

اخُلرُبات... نطِلق مجّلة »مع الشباب«، مجلًة ورقية وإلكرتوني�ة. ورقّية 

ذْين  أقسم هللا  لكي تعيَدنا إىل زمن رومانسّية احلرب وراحئِة القرطاس اللَّ

وإلكرتونّي�ة   ،) َيْسُطُروَن  َوَما  َواْلَقَلِم  )ن  احلكيم  كتابه  يف  بهما  تعاىل 

لنواكَب التفاعلّية الرقمّية ونكوَن فاعلني ومنتجني للثقافة من خاللها.

الكسِل  ظّل  يف  خاّصة  رفيًعا،  طموًحا  ذلك  يف  إّن  قائل،  يقوُل  قد 

وكذلك  َسَبق،  كما  الذهنّي�ُة  والربمجُة  االستهالك،  عن  الناجت  الفكرّي 

أو  ٍع 
ّ

توق وأّي  التطّوع.  حنو  واحلماس  االجتهاد  انعدام  حنو  ج  التدرٌّ

من  ُيعفين�ا  ال  ذلك  أّن  إال  منِطقًيا،  سيكون  األمر  لصعوبِة  استنت�اٍج 

األمر  بداية  يف  َبَدت  مبادراٍت  بفعل  حترّر  بلد  من  فكم  املبادرة.  واجب 

بات أصحاُبها يف هّم،  ضرًبا من املستحيل. وكم من مشاريع طموحة 

ثم أصبحوا على مؤسساٍت كبرية.
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ضوء

تصميم ذكي

هذا  فاعل  أّن  على  سليمة  فطرة  كّل  »شهادة 
أن  يستحيل  املحكم،  والنظم  العجيب  الرتتيب 

تكون قّوة عديمة الشعور«]]].

الفيلسوف مال صدرا

من  الرغم  على  ِقردًا  أّن  أنت  تصّدق  عندما  امللحد،  أّيها 

من  ودرجٍة   ، احلّسّ واإلدراِك  والشعوِر  باحلياِة  يتمّتُع  أّنه 

وبفعِل  قادٌر   - رياضّيًا  نسبتها  عن  النظر  بغّض   - الذكاء 

فيه  ينقُض  واحد،  كتاٍب  تأليف  على  الصدفة،  عامِل 

نظرّياِت ستيفن هوكينغ وريتشارد دوكزن. حيَنها فقط قد 

، أو الماّدَة العمياء أو الصدفَة  أصّدق أنا، أّن الفراَغ العديمَّ

الصّماء، قد أوَجَدت كلَّ هذه الكائن�اِت العجيب�ِة بتصميِمها 

الذكّي الذي أذهَل عقول العلماء!

العقلية  األسفار  يف  املتعالية  احلكمة  الشريازي(،  املتألهني  بصدر  )املعروف  محمد  الشريازي،   -[

األربعة، ط3، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ]98]م، ج9، ص8]].

ِة 
َّ

فهل هناك وراء هذه الكائن�ات - اليت تثرُي الدهشَة بدق

مصّمٌم   - الوجودّي  بتن�اغمها  العقوَل  وحتريُّ  تصميِمها، 

إىل  عديمٍّ  فراٍغ  من  نفَسها  أخَرَجت  أهي  أبَدَعها؟!  ذكّي 

الوجود بفعل الصدفة والالشيئّي�ة؟!

اليوم،  حىّت  الوجود  يف  النظِر  َبدء  منذ  البحث  رحلة  يف 

إّما  لهما:  ثالثٍة  على  بعُد  العقُل  يعرِث  لم  فرضّيت�ان  ثّمة 

األغلب  األعّم  ويف  العمياء،  الصدفُة  وإّما  الذكّي  املصّمُم 
كان التصويت ملصلحة: نعم، هللا موجود. 

إّن عاِلم احليوان أو عاِلم النب�ات أو عالم الفلك، عندما يكتبون 

كوكب  أو  واحدٍة  نبت�ٍة  أو  فرٍد  حيواٍن  عن  فقط،  واحدة  مسألٍة  يف 

تفاصيَل  حتتوي  اليت  الصفحاِت  آالف  يكتبون  قد  فإّنهم  صغري، 

اليت  الداخلّيِة  القواننِي  وعن  هندسِته،  ِة 
ّ

ودق ُصنِعه  عن  عجيب�ًة 

 املّرات التصميم الذكّي 
َ

حتُكم وجوَده. وال رْيب يف أّنها تفوُق آالف

 عندما تنُظُر 
َ

ق املوجوَد يف الهاتف املحمول، والذي ال ُيمِكن أن ُتصدِّ

إليه، بأنه صناعُة الصدفة والعدم. بل هو إجناُز مصّمٍم ذكيٍّ يابايّن 

أو أمريكّي أو آخر...؟!! 

الهاتف  مع  احلياة،  يف  مّنا  واحد  لكّل  اليومّيُة  التجربُة  هي  هذه 

اجلميل  واملزنل  الشعر  وديوان  والكمبيوتر  والسّيارة  والتلفزيون 

و...، فال نتصّور يومًا أّن واحدًة منها قد خَرَجت إلين�ا من الاليشء، 

ووَضَعت نفَسها بني أيدين�ا. بيَنما يريُد امللحُد أن نتصّوَر ملياراِت 

“
“

بقعة ضوء

صدفة عمياءال
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قد  التصميم،  يف  ذكاًء  تفوُقها  اليت  الكائن�اِت 

خَرَجت إلين�ا من الاليشء والعدم؟!! 

ما عشَت أراَك الدهُر َعَجبًا!

نعم، إّنه جنون اإلحلاد. عندما يريد امللحُد 

قوانني  أبسِط  مع  يتن�اقض  ما   
َ

نصّدق أن 

عقوُلنا  تشهُد  ما  ونكّذَب  والتجربة،  العقل 

بب�داهِته!

حتويِل  يف  تكُمن  اليت  اإلحلاد  خديعُة  إّنها 

»هللا  أّن  بقضّية  البديهّي  اليقنِي 

موجود«، إىل مجّرِد فرضّيٍة محتملة. أو 

َعِت القرائُن واألدّلُة على  فرضّيٍة قد جتمَّ

بهات  الشٌّ من  رشقاٍت  بواسطة  نفِيها 

الربوباغاندّية واألسطورّية.

األنظمِة  مجموعُة  تكون  أن  ُيعقل  هل 

العناصِر  إيقاَع  تضِبُط  اليت  والقواننِي 

مرتابطة  شبكة  يف  الكون،  يف  املختلفِة 

ومنسجمة، صدفة؟! 

الذي  الكويّن  االنسجاُم  هذا  أّن  ُيعقل  هل 

يكون  أن  وهو  مشرتك،  هدٍف  حنو  يسرُي 

صاحلًا حلياة اإلنسان وعيِشه فيه، صدفة؟!

الماّدَة  أّن   - احلوار  بأدب   – فرضنا  لو 

واإلدراك،  والذكاء  والشعوِر  للحياِة  الفاقدَة 

إىل  ذاتّي�ًا  السنني  مليارات  عرب  حتّولت  قد 

كائن�اٍت حّيٍة ذكّيٍة مدركة )على الرغم من أّن 

فاقد اليشء ال يمكن أن يكون ُمعطّيًا له؟!(، 

أن  ملحد  أّي  يستطع  لم  الذي  السؤال  يبقى 

جييب عنه: من أوجد الماّدة األوىل؟

ة  أزليَّ  – أيضًا  احلوار  بأدب   – فرضنا  ولو   

احلركة  )كقانون  القوانني  أبَدَع  فمن  المادة، 

واجلاذبّي�ة والتمّدد و...( اليت ساعدت الماّدة 

على التحّول إىل ما ُنعاِيُن�ه من كائن�ات؟! 

الواقع أّن وجوَد النظِم والقواننِي والتصميِم 

خارج  والصدفِة  �ِة  العبثيَّ فكرَة  يطُرُد  الذكّي، 

نسبِة  بتضاؤِل  وذلك  للبشر.  املعريّف  التاريِخ 

احتماِلها رياضّيًا إىل درجٍة ُتقارب الصفر. ما 

قّوَة  أنَّ  فرضّيَة  األقل،  على  نستبعُد  جيعُلنا 

من  ذاِتها،  الطبيعِة  من  حَصَلت  قد  الّنظم 

دون حاجٍة إىل مؤّثر خاريّج.

النظاِم  فكرَة  ُينكُر  من  علين�ا  يقتِحم  وقد 

إاّل  هو  ما  ِنظام،  ه  إنَّ عنه  ُيقال  فما  الكون،  يف 

وهٌم صاَغه الذهُن البشرّي، وإاّل كيف نفّسُر 

والزالزِل  والفياضانات  التسونايّم  وجوَد 

والرباكني... إلخ، فهل هذه فوىض أم نظام؟

فكرَة  يؤّكُد  ذكَره  ما  أنَّ  عن  َغَفَل  لعّله 

هذه  يقارُن  ماذا  مع  فهو  ُيلغيها.  وال  النظام 

الظواهر الطبيعّية؟ ولماذا لم خيرت إاّل بعض 

الطبيعة؟  عناصر 

يراها  كي  النظام  فكرة  مع  يقارُنها  إّنه 

»ُيظهُر  قد  اليشء  فإّن  وعليه  فوىض، 

وجوِد  فكرَة  أّن  كما   .» الضدُّ حسَنه 

الظواهِر  حركَة  حتُكم  وقواننَي  أنظمٍة 

وُمنسجمة،  ِسقٍة  متَّ بصورٍة  الكونّي�ِة 

لوال  وإاّل  العلماء.  اّتفاِق  موضُع  هي 

أّي علٍم  القوانني، ال معىن للحديِث عن  هذه 

والكيمياء  كالفزيياء  الطبيعيِة  العلوم  من 

ألّنها  وغرِيها،  والطّب  والفلك  والبيولوجيا 

علوٌم مبنّي�ٌة على أساِس اإلقراِر بوجوِد قواننَي 

وقانون  اجلاذبّي�ة،  كقانون  عاّمة،  كونّي�ٍة 

احلركة، وقانون االّطراد... إلخ.

اخلبرُي  ُيعاِين�ه  ال  النظام  فإّن  ذلك،  إىل 

ُص وحسب. بل إّن كلَّ إنساٍن ُيالِحُظ  املتخصِّ

ِر مشاهــــــداِته  هذه النظَم يف الكون، بتكــــــرُّ

ُيريــد امللحــد أن نتصــّور مليــارات 
يف  ذكاءه  تفــوق  الــي  الكائنــ�ات 
خرجــت  قــد  بأّنهــا  التصميــم، 

إلينــ�ا مــن العــدم.

خديعــة اإلحلــاد تكُمــن يف حتويــل 
أن  بقضيــة  البديهــي  اليقــن 
هللا موجــود، إىل مجــّرد فرضّيــة 

. محتملــة

بقعة ضوء
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والزراعِة  التجارِة  يف  ِة  الَعَمليَّ حياِته  أساليَب  ُد  وحيدِّ احلّسّيِة. 

والصيِد والسفر و...، يف ضوِء احلركِة املنتظمِة للظواهر الكونّي�ة. 

والنهار،  الليل  وتعاقب  الغرب،  إىل  الشرق  من  الشمِس  كحركِة 

الظواهِر  آالف  عشراِت  إىل  النجوم،   ومواقع  األربعة،  والفصول 

ُل علين�ا مسريَة احلياة.  اليت تعمُل بشكٍل منتظم، فُتسهِّ

لقد صدق فرنسيس بيكون - وهو األُب املؤّسس للمنهج العليّم 

احلديث - عندما قال: »هؤالء الذين ُينِكرون هللا حيّطمون كرامَة 

اإلنسان. ألنَّ اإلنساَن من حيُث اجلسم، شبي�ه بالدواّب. وإذا لم 

يشبه هللا من حيث الروح، أضىح مخلوقًا وضيعًا وحقريًا«]]].

فال حتّطموا كراميت اإلنسانّي�ة.

رئيس التحرير
سامر توفيق عجيم

الهادي،  دار  ط]،  العلوي،  الرحمن  عبد  تعريب  وآثاره،  آراؤه  بيكون  فرنسيس  محسن،  جهانكريي،   -[

بريوت،426]ه2005-م،  ص]]2.

فرنسيس بيكون: هؤالء الذين 

ُينِكرون هللا حيّطمون كرامة اإلنسان.

بقعة ضوء بقعة

سامر توفيق عجيم
رئيس التحرير
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9 ملف العدد

   
على ضوء منطق حساب االحتماالت

للمواجهة  أّرخنا  كّلما  الذي  واملسلم،  العريّب  الفيلسوف 

اسم  استحضرنا  الماركّس  اإلحلادّي  املّد  مع  الفكرّية 

الكتاب  هذا  عن  احلديث  غلب  وقد  »فلسفتن�ا«،  كتابه: 

الصدر،  السّيد  لشخصّية  الفلسفّي  الُبعد  يف  البحث  عند 

عنده  -املنطقّي(  )واملعريّف  الفلسفّي  اإلبداع  قّمة  أّن  مع 

الذي  لالستقراء«،  املنطقّية  »األسس  كتابه  يف  جتّلت 

البشرّي  الّذهن  تؤّرق  زالت  وما  أّرقت  ُمشكلة  فيه  عالج 

االستقراء  بمشكلة  ُعرف  فيما  سنة،  ألفي  من   أكرث 

جديدًا  منهجًا  ابت�دع  حيث   )Proglem of induction(

سّماه  والتجرييّب،  األرسطّي  املنهجني  ُمقابل  املعرفة،  يف 

للمعرفة. الذايّت  املذهب 

االستقراء  مشكلة  ُمعاجلة  يف  الصدر  السيد  ينطلق  ولم 

أو  هيوم  ديفيد  فعل  كما  محض،  ومنطقّي  فلسفّي  هّم  من 

ريشبن�اخ  وهانز  بوبر  وكارل  كارناب  ورودولف  رسل  برتراند 

العقيدة  بإصالح  مهتّمًا  كونه  حيث  من  بل  وغريهم، 

اإلحلادّية،  الزنعة  عليها  سيطرت  بيئ�ة  يف  اإلنسانّي�ة، 

 - العليّم  املنهج  بني  جذرّي  تن�اقض  وجود  تصوير  وحاولت 

باهلل. واإليمان  التجرييّب 

يف  بقّوة  شبابن�ا  على  مطروحًا  زال  ما  الذي  التحّدي  هذا 

امللحدين،  كبار  من  نسمعه  صدى  يف  اليوم،  املعاصر  عاملنا 

البيولوجيا التطّورّية  كعالم الفزيياء ستيفن هوكينج وعالم 

اإلله  دارون  طرد  »لقد  األخري:  يقول  حيث  دوكزن.  ريتشارد 

وضوحًا،  أقل  بقي  الفزيياء  يف  الوضع  ولكّن  البيولوجيا،  من 

اآلن«. القاضية  الضربة  هوكينج  وُيسّدد 

نقطة  دراسته  يف  ُيربهن  أن  الصدر،  السّيد  استطاع  لقد 

األسس  »أّن  وهي  العقائدّية،  الناحية  من  األهّمّية  غاية  يف 

العلمّية  االستدالالت  كل  عليها  تقوم  الي  املنطقّية 

املنطقّية  األسس  هي  والتجربة،  املالحظة  من  املستمّدة 

الصانع  إثب�ات  على  االستدالل  عليها  يقوم  الي  نفسها 

العالم... لهذا  الُمدّبر 

االستدالل  يرفض  أن  إّما  فهو  أمرين:  بني  فاإلنسان 

وُيعطي  العليّم  االستدالل  يقبل  أن  وإّما  ككّل.  العليّم 

نفسها  القيمة  الصانع  إثب�ات  على  االستقرايّئ  االستدالل 

العليّم«]]]. لالستدالل  يمنحها  اليت 

الدليل  ننشر  أن  الشباب«،  »مع  مجّلة  يف  ارتأين�ا  وقد 

السّيد  عرضه  كما  االحتماالت  حساب  على  القائم  العليّم 

مع  والرسالة«  والرسول  »الُمرِسل  كتابه:  يف  الصدر 

ُيعرف  ما  قلب  يف  يدخل  ألّنه  والتصّرف،  االختصار  بعض 

الذكّي. بالّتصميم 

]ـ األسس املنطقية لالستقراء، ص: 469.

ملف العدد

اهلل موجود
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مع  الفكرّية  للمواجهة  أّرخنا  كّلما  الذي  واملسلم،  العريّب  الفيلسوف 
املّد اإلحلادّي الماركّس استحضرنا اسم كتابه: »فلسفتن�ا«، وقد غلب 
احلديث عن هذا الكتاب عند البحث يف الُبعد الفلسفّي لشخصّية السّيد 
الصدر، مع أّن قّمة اإلبداع الفلسفّي )واملعريّف -املنطقّي( عنده جتّلت يف 
كتابه »األسس املنطقّية لالستقراء«، الذي عالج فيه ُمشكلة أّرقت وما 
 زالت تؤّرق الّذهن البشرّي أكرث من ألفي سنة، فيما ُعرف بمشكلة االستقراء 
املعرفة،  يف  جديدًا  منهجًا  ابت�دع  حيث   )Proglem of induction(

ُمقابل املنهجني األرسطّي والتجرييّب، سّماه املذهب الذايّت للمعرفة.

ولم ينطلق السيد الصدر يف ُمعاجلة مشكلة االستقراء من هّم فلسفّي 
ومنطقّي محض، كما فعل ديفيد هيوم أو برتراند رسل ورودولف كارناب 
وكارل بوبر وهانز ريشبن�اخ وغريهم، بل من حيث كونه مهتّمًا بإصالح 
سيطرت  بيئ�ة  يف  اإلنسانّي�ة،  العقيدة 
تصوير  وحاولت  اإلحلادّية،  الزنعة  عليها 
وجود تن�اقض جذرّي بني املنهج العليّم - 

التجرييّب واإليمان باهلل.

مطروحًا  زال  ما  الذي  التحّدي  هذا 
اليوم،  املعاصر  عاملنا  يف  بقّوة  شبابن�ا  على 
امللحدين،  كبار  من  نسمعه  صدى  يف 
وعالم  هوكينج  ستيفن  الفزيياء  كعالم 
البيولوجيا التطّورّية ريتشارد دوكزن. حيث 
من  اإلله  دارون  طرد  »لقد  األخري:  يقول 
بقي  الفزيياء  يف  الوضع  ولكّن  البيولوجيا، 
الضربة  هوكينج  وُيسّدد  وضوحًا،  أقل 

القاضية اآلن«.

لقد استطاع السّيد الصدر، أن ُيربهن يف دراسته نقطة يف غاية األهّمّية 
من الناحية العقائدّية، وهي »أّن األسس املنطقّية الي تقوم عليها كل 
األسس  هي  والتجربة،  املالحظة  من  املستمّدة  العلمّية  االستدالالت 
املنطقّية نفسها الي يقوم عليها االستدالل على إثب�ات الصانع الُمدّبر 

لهذا العالم...

فاإلنسان بني أمرين: فهو إّما أن يرفض االستدالل العليّم ككّل. وإّما 
أن يقبل االستدالل العليّم وُيعطي االستدالل االستقرايّئ على إثب�ات 

الصانع القيمة نفسها اليت يمنحها لالستدالل العليّم«]]].

]ـ األسس املنطقية لالستقراء، ص: 469.

وقد ارتأين�ا يف مجّلة »مع الشباب«، أن ننشر الدليل العليّم القائم 
على حساب االحتماالت كما عرضه السّيد الصدر يف كتابه: »الُمرِسل 
والرسول والرسالة« مع بعض االختصار والتصّرف، ألّنه يدخل يف قلب 

ما ُيعرف بالّتصميم الذكّي.

تعريف الدليل العليّم: هو كّل دليل يعتمد على احلّس والتجربة ويّتبع 
منهج الدليل االستقرايّئ القائم على حساب االحتماالت. وسنشرح أّواًل 
خطوات هذا املنهج الذي نعتمد عليه يف حياتن�ا اليومّية، ويستخدمه 
العلماء يف البحوث التجريبّي�ة، ثّم ننظر هل ُيمكنن�ا تطبيق خطوات هذا 
ب�اُع  الدليل على الظواهر الكونّي�ة، لنثبت وجود الصانع احلكيم؟ أم أّن اتِّ

خطوات الدليل العليّم ُتوصلنا إىل أّن الكون ُوجد ُصدفة وال من يشء؟

ُيمكن تلخيص هذا املنهج خبمس خطوات، هي:

احلّس  مجال  يف  ُنواجه  أّواًل: 
والتجربة ظواهر عديدة.

مالحظتها  بعد  ننتقل  ثاني�ًا: 
فرضّية  وضع  إىل  وجتميعها 
الظواهر  تلك  لتفسري  صاحلة 
أّنها  بمعىن  جميعًا،  وتبريرها 
فهي  الواقع  يف  ثابت�ة  كانت  إذا 
تلك  جميع  وجود  مع  تتن�اسب 

الظواهر اليت هي موجودة فعاًل.

ثالثًا: ُنالحظ أّن هذه الفرضّية 
الواقع،  يف  صحيحة  تكن  لم  إذا 

ا، كواحد يف المائة  فُفرصة وجود تلك الظواهر كّلها مجتمعة ضئيلة جدًّ
أو واحد يف األلف وهكذا.

رابعًا: نستخلص من ذلك، أّن الفرضّية صادقة، ويكون دليلنا على 
صدقها وجود تلك الظواهر اليت أحسسنا بوجودها يف اخلطوة األوىل.

خامسًا: إّن درجة إثب�ات تلك الظواهر للفرضّية املطروحة يف اخلطوة 
الثاني�ة، تتن�اسب عكسّيًا مع نسبة احتمال وجود تلك الظواهر جميعًا إىل 
احتمال عدمها على افرتاض كذب الفرضّية، فكّلما كانت هذه النسبة 
أقّل كانت درجة اإلثب�ات أكرب، حىّت تبلغ يف حاالت اعتي�ادّية كثرية، إىل 

درجة اليقني الكامل بصّحة الفرضّية.

السيد الصدر: االسس 
املنطقية اليت تقوم عليها 
كّل االستدالالت العلمّية 

املستمّدة من املالحظة 
والتجربة، هي األسُس 

املنطقّية نفسها اليت يقوم 
عليها االستدالل على 

إثب�ات الصانع املدّبُر لهذا 
العالم.

ملف العدد بقعة
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تطبيق خطوات هذا الدليل على الظواهر الكونّي�ة:

اخلطوة األوىل:

ُنالحظ توافقًا مّطردًا بني عدد هائل من الظواهر املنتظمة، وبني حاجة 
اإلنسان ككائن يّح وتيسري احلياة له، على حنٍو جند أّن أّي بديل لظاهرة من 

تلك الظواهر يعين انطفاء حياة اإلنسان على األرض أو شّلها.

فيما يلي نذكر عددًا من تلك الظواهر كأمثلة:

الكايف  بالدف ء  تمّدها  احلرارة  من  كّميًة  الشمس  من  األرض  تتلّقى 
لنشوء احلياة وإشباع حاجة الكائن اليّح إىل احلرارة، ال أكرث وال أقّل. وقد 
ُلوحظ علمّيًا أّن املسافة اليت تفصل بني األرض والشمس، تتوافق توافقًا 
كاماًل مع كّمية احلرارة املطلوبة من أجل احلياة على هذه األرض، فلو 
كانت ِضْعَف ما عليها اآلن، َلّما ُوجدت حرارة بالشكل الذي ُيتيح احلياة، 
اآلن،  عليها  ما  نصف  كانت  ولو 
الدرجة  إىل  احلرارة  لتضاعفت 

اليت ال ُتطيقها حياة.

األرض  قشرة  أّن  وُنالحظ 
شكل  على   - حتتجز  واملحيطات 
من  األعظم  اجلزء   - مرّكبات 
يكّون  إّنه  حىّت  األوكسجني، 
ثماني�ة من عشرة من جميع املياه 
ذلك  من  الرغم  وعلى  العالم،  يف 
األوكسجني  جتاوب  شّدة  ومن 
من الناحية الكيمياوّية لالندماج 
على هذا النحو، فقد ظّل جزٌء محدود منه طليقًا ُيساهم يف تكوين الهواء، 
وهذا اجلزء حُيّقق شرطًا ضرورّيًا من شروط احلياة، ألّن الكائن�ات احلّية، 
من إنسان وحيوان حباجة ضرورّية إىل أوكسجني لكي تتنّفس، ولو ُقّدر له 

أن حُيتجز كّله ضمن مرّكبات َلما أمكن للحياة أن ُتوجد.

وقد لوحظ أّن نسبة ما هو طليق من هذا العنصر، تتطابق تمامًا مع 

من  على 21%  يشتمل  فالهواء  العملّية،  حياته  وتيسري  اإلنسان  حاجة 

األوكسجن، ولو كان يشتمل على نسبة كبرية لتعّرضت البيئ�ة إىل حرائق 

شاملة باستمرار، ولو كان يشتمل على نسبة صغرية لتعّذرت احلياة أو 

رت النار بالدرجة الكافية لتيسري مهّماتها.
ّ
أصبحت صعبة، وَلما توف

ونالحظ ظاهرًة طبيعّيًة تتكّرر باستمرار ماليني املّرات على مّر الزمن، 
ُتنتج  احلفاظ على قدر معنّي من األوكسجني باستمرار، وهي أّن اإلنسان 
واحليوان عمومًا، حينما يتنّفس الهواء ويستنشق األوكسجني يتلّقاه 
حرق  يف  األوكسجني  هذا  وُيب�اشر  اجلسم،  أرجاء  جميع  يف  وُيوّزع  الدم 
ثّم  الرئتني  الذي يتسّلل إىل  الكربون  ثاين أوكسيد  يتوّلد  الطعام، وبهذا 
الغاز  هذا  احليوانات  من  وغريه  اإلنسان  ُينتج  وبهذا  اإلنسان،  يلفظه 
والنب�ات  نب�ات،  كّل  حلياة  ضرورّي  شرط  بنفسه  الغاز  وهذا  باستمرار، 
بدوره حني يستمّد ثاين أوكسيد الكربون يفصل األوكسجني منه ويلفظه 

ليعود نقّيًا صاحلًا لالستنشاق من جديد.

من  بكّمية  االحتفاظ  أمكن  والنب�ات  احليوان  بني  التب�ادل  وبهذا 
األوكسجني، ولوال ذلك لتعّذر وجود هذا العنصر وتعّذرت احلياة على 

اإلنسان نهائّي�ًا. إّن هذا التب�ادل نتيجة آالف 
حىّت  جتّمعت  اليت  الطبيعّية  الظواهر  من 
بصورة  تتوافق  اليت  الظاهرة  هذه  أنتجت 

كاملة مع متطّلبات احلياة.

ونالحظ أّن النرتوجني بوصفه غازًا ثقياًل 
إىل  انضمامه  عند  يقوم  اجلمود،  إىل  أقرب 
بالصورة  بتخفيفه  الهواء  يف  األوكسجني 

املطلوبة لالستفادة منه.

ويالحظ هنا أّن كّمّية األوكسجني اليت 
ظّلت طليقًة يف الفضاء، وكّمّية النرتوجني 
تمامًا،  منسجمتان  هما  كذلك  ظّلت  اليت 
ُيمكن  اليت  هي  األوىل  الكّمّية  أّن  بمعىن 

للكّمّية الثاني�ة أن ختّففها، فلو زاد األوكسجني أو قّل النرتوجني َلما تّمت 
عملّية التخفيف املطلوبة.

ونالحظ أّن الهواء كّمّية محدودة يف األرض، قد ال يزيد على جزء من 
مليون من كتلة الكرة األرضّية، وهذه الكّمّية بالضبط تتوافق مع تيسري 
احلياة لإلنسان على األرض، فلو زادت نسبة الهواء على ذلك أو قّلت 
لتعّذرت احلياة أو تعّسرت، فإّن زيادتها تعين ازدياد ضغط الهواء على 
هب  اإلنسان، الذي قد يصل إىل ما ال ُيطاق، وقّلتها تعين فسح املجال للشُّ

اليت ترتاءى يف كّل يوم إلهالك  من على األرض واخرتاقها بسهولة.

الكربون  أوكسيد  ثاين  تمتّص  كانت  اليت  األرض  قشرة  أّن  ونالحظ 

يبُعد القمر عن األرض 
مسافة محددة، وهي 

تتوافق تماًما مع تيسري 
احلياة العملّية لإلنسان 

على األرض، ولو كان َيبُعد 
عنا مسافة قصرية نسبّي�ًا، 
لتضاعف املدُّ الذي حُيِدثُه 
وأصبح من القّوة على حنٍو 
ُيزيح اجلبال من مواضعها.

ملف العدد
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لها  ُيتيح  واألوكسجني محّددة على حنٍو ال 
أكرث  كانت  ولو  الغاز،  هذا  كّل  تمتّص  أن 
سماكًة المتّصته، ولهلك النب�ات واحليوان 

واإلنسان.

عن  يبُعد  القمر  أّن  وُنالحظ 
وهي  محّددًة،  مسافًة  األرض 
احلياة  تيسري  مع   تمامًا  تتوافق 
األرض،  على  لإلنسان  العملّية 

قصريًة  مسافًة  عّنا  يبُعد  كان  ولو 
ُيدثه  الذي  املّد  لتضاعف  نسبّي�ًا، 

وأصبح من القّوة على حنٍو ُيزيح اجلبال 
من مواضعها... وغري ذلك

حتىص،  وال  ُتعّد  ال  اليت  الظواهر  من 
الطبيعّية  العلوم  يف  بالتجربة  واملثبت�ة 

املختلفة.

اخلطوة الثاني�ة:

جند أّن هذا التوافق املستمّر بني الظاهرة 
وتيسريها  احلياة  ضمان  ومهّمة  الطبيعّية 
يف  يفّسر  أن  ُيمكن  احلاالت،  ماليني  يف 
وهي  واحدة،  بفرضّية  املواقع  هذه  جميع 
قد  الكون،  لهذا  حكيمًا  صانعًا  نفرتض  أن 
عناصر  األرض  هذه  يف  ر 

ّ
يوف أن  استهدف 

الفرضّية  وهذه  مهّمتها،  وُييّسر  احلياة 
تستبطن كّل هذه التوافقات.

اخلطوة الثالثة:

الصانع  فرضّية  تكن  لم  إذا  نتساءل: 
مدى  هو  فما  الواقع؟  يف  ثابت�ًة  احلكيم 
بني  التوافقات  تلك  كّل  توجد  أن  احتمال 
احلياة،  تيسري  ومهّمة  الطبيعّية  الظواهر 
 مقصود؟ من 

ٌ
من دون أن يكون هناك هدف

الواضح أّن احتمال ذلك يعين افرتاض 
ألّن  َدف،  الصُّ من  هائلة  مجموعة 
افرتاض املشابهة يف ألف صفة ضئي�ل 
بدرجة كبرية يف حساب االحتماالت، فما 
ظّنك باحتمال أن تكون هذه األرض اليت 
ُصنع  من  تضّمه،  ما  بكّل  عليها  نعيش 
الفاعل  ُتشابه  ولكّنها  هادفة  غري  ماّدة 
ماليني  ماليني  يف  احلكيم  الهادف 

الصفات؟

اخلطوة الرابعة:

أن  الشّك  يشوبها  ال  بدرجة  نرّجح 
تكون الفرضّية اليت طرحناها يف اخلطوة 
صانعًا  هناك  إّن  أي  صحيحًة،  الثاني�ة 

حكيماً.

اخلطوة اخلامسة:

ضآلة  وبني  الرتجيح  هذا  بني  نربط 
اخلطوة  يف  قّررناها  اليت  االحتمال 

وهكذا نصَل إىل
 النتيجة القاطعة: 
وهي أّن للكون صانعًا 

حكيمًا، بداللة كّل ما يف هذا 
الكون من آيات االّتساق 

والتدبري.

ملف العدد بقعة

يف  االحتمال  كان  ولّما  الثالثة. 
اخلطوة الثالثة يزداد ضآلًة كّلما 
بّد  ال  اليت  دف  الصُّ عدد  ازداد 
عرفنا  كما   - فيه  افرتاضها  من 
سابقًا-، فمن الطبيعّي أن يكون 
بدرجٍة  ضئي�اًل  االحتمال  هذا 
اخلطوة  احتماالت  ُتماثلها  ال 
أّي  على  االستدالل  يف  الثالثة 
دف  الصُّ عدد  ألّن  عليّم،  قانون 
اليت البّد من افرتاضها يف احتمال 
من  أكرث  هنا  الثالثة  اخلطوة 
ُمناظر،  احتمال  أّي  يف  عددها 
وكّل احتمال من هذا القبي�ل فمن 

الضرورّي أن يزول .
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ستيفن هوكينغ:

»كالمي مجرّد فريّض ال ُيكن اختباره«

د. عبد الله زيعور

وفق آخر ُمعطيات الفزيياء احلديث�ة، شّكلت حقيقة 
أهل  تسالم  إجماعًا  بانغ«  »البيغ  أو  العظيم  االنفجار 
للكوِن  وأنَّ  حصوله،  حقيقة  على  والفلك  الفزيياء 
بداية وهذه البداية تعقبها نهاية، وأّن القراءة يف نتيجة 
وأزلّية  الماّدة،  أزلّية  بمقولة  ُتطيح  العظيم  االنفجار 
قائمة  كانت  اليت  الفلسفات  أركان  وتنسف  الكون، 
على الماّدة كأصل، ويف عام 4]20م جاء رصد املوجات 
املتبقية من االنفجار العظيم، ليضع أهل الفزيياء أمام 
حقيقة  لتجاوز  سبي�ل  ال  الوضوح:  منتهى  يف  مشهد 

سبي�ل  ال  وثاني�ًا،  أّواًل،  للكون  البداية 
معادلة:  جتاوز  من  اخلربة  ألهل 
وفق  واخللق  بالبداية  عليّم  يقنٌي 
»البيغ بانغ«، مقابل نظرّية هوكينغ 
املثقلة  املـــــتعّددة«،  »األكــــوان 

عنها  يقول  واليت  واالفرتاض،  واخليال  باالحتمال 
ل منه الفزيياء وكّل املنهجّية العلمّية  هوكينغ كالمًا تتنصَّ
مثل: »إنَّ قوى اجلاذبّي�ة هي اليت ختلق الكون« أو قوله: 
»ما دام ُيوجد قانون كاجلاذبّي�ة، فالكون خيلق نفسه من 
ال يشء«، واخللق التلقايّئ هو سبب وجود يشء بداًل من 
للكون، ولكن  إلهًا  ُنقحم  ال يشء.. وعليه ليس الزمًا أن 
اختب�اره«  يمكن  ال  فرض  مجّرد  »كاليم  يقول:  عندما 
شرحًا  تقّدم  أن  عن  نظرّيت�ه  بعجز  اعرتافه  يؤّكد  فهذا 

علمّيًا خللق الكون.

والواقع أّن نظرّية األكوان املتعّددة، ُتعاين نقطة 

ضعف قاتلة، وهي افتقاُرها إىل التجربة، واستحالة خضوعها 
ألجهزة القياس، عندما تشرح أمورًا عن أكوان ُمتعّددة 

ال نراها، بل ليس بمقدور أجهزة القياس األعظم يف 
العالم ويف تاريخ الفزيياء أن تؤّكدها. وإّنما ُتقّدم قراءة 

ذاتّي�ة شخصّية يف معادالت حتمل عددًا ُيغرّي حالًّ 
، والزعم أّن كّل حّل من  خيالّيًا من احللول:10500  حالًّ

هذه احللول ُيعادل كونًا خيتّص به!!  

لقد كان االّدعاء بنت�اجئ األكوان املتعّددة وحتديدًا الفلسفّية منها، واليت 
احلقيقة  أّنها  أساس  على  تسويقها  جيري  خاّصة  نظر  وجهة  عن  ُتعرّب 

وهو  التجرييّب،  العلم  على  افتئ�اتًا  الوحيدة  العلمّية 
ليس العلم الذي نعرف، وحسبهم أّن مقاييس احلصول 

م ُيعترب نظرّية  على جائزة نوبل ال تنطبق عليهم، ألّن ما ُقدِّ
ال سبي�ل لتأكيدها..    

وبالعودة إىل كتاب هوكينغ »التصميم العظيم«، فإّنن�ا نتلّمس فيه حشوًا 
عن  تبحث  فلسفّية  ونظرّيات  للعلم،  ُمستغرب  تاريخ  عن  بكالم  مقصودًا 
مألت  اليت  الكرتونّي�ة،  للرسومات  ُمستهجن  وإكثار  لتصريفها،  أسواق 

عليّم،  مرجع  أّي  من  خيلو  الذي  الكتاب 
الزّج  أّن  كما  رياضّية،  معادلة  أّي  أو 
يف  الوثنّي�ة  لألديان  ُمضحكة  بأساطري 
مرورًا  أسرتاليا،  وصحاري  أفريقيا  أدغال 
أخرى  وأساطري  احلمر،  الهنود  بديانات 
الكتاب  يف  اخللق  بقّصة  وانتهاًء  قديمة، 
املقّدس، وقّصة ِصدام العلم مع اإلجنيل، 
تورية  منها،  السخرّية  يف  ُيمعن  حيث 

إّن القراءة يف نتيجة 
االنفجــار العظيم ُتطيح 

بمقولة أزلّية المادة

ملف العدد
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وتصرحيًا، ليصل إىل نتيجة: إنَّ الّدين ال أمل منه وال فائدة منه، ويف ذلك 
تن�اٍس ُمتعّمد ملوقع العلم يف اإلسالم، واحلّث على طلبه وُوجوب الُميض 
يف حتصيل أسبابه، ويف ذلك أيضًا سقطة، نزعت عن كتابه املوضوعّية 
ة، وشروط احلد األدىن للبحث العليّم، شأنه شأن الغرب كّله، يف 

ّ
والدق

اليت  الفلسفّية،  ُرؤاه  االفتئ�ات على اإلسالم والتحامل عليه، وتغييب 
ُتعلي من شأن اإلنسان وألجل اإلنسان، واليت تصلح أن تكون نموذجًا 

م لإلنسانّي�ة احلائرة اليوم.  يقدَّ

لقد كان هوكينغ واثقًا بقوله: إّن كّل ما هو موجود ُنفّسره بما ُيسّم: 
قوانني الطبيعة اليت حتوي كّل القوى وكّل املبادئ اليت تقود العالم الماّدّي. 

لكن ويف وقفة ُمتأنّي�ة أمام هذه املقولة، 
نقول؟ ما دامت قوانني الطبيعة 

ينبغي  الوجود،  سبب  هي 
قبل  موجودة  تكون  أن  إذًا 

وحيث  األكوان،  ُنشوء 
هما  والزمان  الفضاء  إّن 
من أبعاد الكون املوجود، 

جيب  الطبيعّية  فقوانني 
الفضاء  خارج  تتموضع  أن 

الكون  أبعاد  من  وهما  والزمان 
الطبيعة،  قوانني  إّن  املوجود، 

كمصادر ال نهائّي�ة للزمن املحدود وللفضاء املحدود، جيب أن تكون أزلّية: 
حنن إذًا أمام طاقة ال نهائّي�ة، مجّردة، غري فزييائّي�ة، خارج ُحدود الزمان 
واملكان، وبالكامل أوجدت الكون، وستيفن هوكينغ ُيفّضل أن ُيعرّب عن 
اخلالق غري املتن�اهي بقوانني الطبيعة، ولكّن هذا ال يمنع غالبي�ة الناس 

من أن ُيسّميها هللا تعاىل!

من  الني�ل  موقع  يف  لسنا  هنا  حنن 
العلم ومسار العلم، ألّنن�ا من ُدعاة ترك 
املسار العليّم ينطلق ودون أّي عقبات 
تسويق  أو  شخصانّي�ة  تدّخالت  أو 
من  باألصل  وحنن  فلسفّية،  لدعايات 
العليّم  الرأي  بني  اخللط  هذا  ضحايا 
والرأي الشخيّص، ال بل إّن مشكلتن�ا مع هوكينغ هي يف جتاوزه احلقائق 
العلمّية وإصداره آلراء شخصّية حبتة ال شأن للعلم بها، والزعم أّنها من 

العلم، وقد ذهب بعيدًا بقوله: إّن من ُيعارضه فإّنما هو عدّو للعلم، ويف 
املوقع نفسه؟ مع القبائل الَبدائّي�ة يف أدغال أفريقيا. وهذه دكتاتورّية 

فكرّية وقمٌع للرأي اآلخر.

الصدفة وتفسري حركة الكون

الفزيياء  مدارس  أكرث  ويف  والفلك،  الفزيياء  علماء  فإّن  املقابل،  يف 
احلديث�ة، باتوا ُمقتنعني بأنَّ الكون يعمل بهدي وإيقاع ُمنتظم، ُتشرف 
الماّدة  حركة  يقود  سّرّيًا  دافقًا؟  ثّمة  وكأّن  وعاقلة،  راشدة  قّوة  عليه 
الصّماء حنو األرىق، وحنو النظام والتن�اظر والوعي الدقيق حلركة الوجود.

قوانني  وحتديدًا  الرياضّيات  قوانني  أكّدت  اآلخر  اجلانب  ويف   
دفة وعجزها كسبي�ل لتفسري حركة الكون  االحتماالت فيها، استحالة الصُّ
الرائعة يف اإلبداع والنظام الدقيق يف العوالم املتن�اهية يف الصغر ويف 
الكرب، فيما يقود الغوص يف أعماق الماّدة إىل الالماّدة، وإىل املفهوم 
والوعي املجّرد الذي ُيفيد أّن الماّدة ليست احلقيقة املطلقة، وأّن 
العقل هو األساس واملنطق. ولن نرتك املسألة تنتهي عند أقوال 
جهابذة الفزيياء الثورّية احلديث�ة، بل سنعود إىل كالم رائع ذكره 
أحد عمالقة الفزيياء وهو »إسحق نيوتن« الذي يذهب يف قراءة 
اإللهّية  القّوة  فكرة  إىل  ليصل  األوىل،  العّلة  وجهة  من  الطبيعة 
الضابطة للحركة يف الوجود، حيث يقول يف إحدى 
رسائله العلمّية عام 692]: »إنَّ حركات الكواكب 
أّي عّلة  انبثقت من  الراهنة ال ُيمكن أن تكون قد 

طبيعّية فحسب، بل كانت مفروضة بُقّوة عاقلة«.

إّن القوانني الكامنة يف الذّرة، هي عيُنها احلاكمة بني املجّرات الهائلة 
دفة خيااًل، وإّن الفزيياء  يف الكون، فوحدة القوانني إشارة تغدو معها الصُّ
احلديث�ة جتد هللا تعاىل من جديد عرب معاٍن ُمتعّددة منها ما قبل االنفجار 
العظيم وما بعده، على حنو ال ُتسّميه الفزيياء بأفضل من كلمة »خلق«.

هللا  جتــد  احلديثــ�ة  الفزييــاء  إنّ 
معــاٍن  عــرب  جديــد  مــن  تعــاىل 
ُمتعــّددة، منهــا مــا قبــل االنفجــار 
ــٍو ال  ــى حن ــده، عل ــا بع ــم وم العظي
مــن  بأفضــل  الفزييــاء  ُتســّميه 

»خلــق«. كلمــة 

د. عبد هللا زيعور
ـ أستاذ فزيياء الطاقة يف اجلامعة اللبن�اني�ة.

ـ  دبلوم يف الطاقة الشمسية.
ـ دكتوراة يف فزيياء الطاقة الشمسية يف فرنسا 1988.

ـ له مؤلفات يف الفزيياء ويف فلسفة العلم ونشأة الكون.
ـ محّكم أحباث يف مجلة علمية عاملية.

ملف العدد بقعة
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من  حلظة  يف  إنسان  كّل  يطرحه  سؤال 
االستطالع  حّب  بدافع  حياته  حلظات 
السؤال  هذا  امللحدون  حّول  وقد  واملعرفة، 
كان  فإذا  نظرهم،  وجهة  تؤّيد  إشكالّية  إىل 
دلياًل  الكون  يف  املفرتض  الذكّي  التصميم 
على وجود هللا، فهذا يعين أّن لكّل يشء سبب�ًا، 

فمن هو السبب الذي أوجد اإلله؟

الربيطايّن  الفيلسوف  ذلك  عن  عرّب  وقد 
امللحد برتراند رسل بقوله: »إذا كان ينبغي أن 
أن يكون  ينبغي  إذًا،  لكّل يشء سبب،  يكون 
يكون  أن  املمكن  من  كان  وإذا  سبب،  لإلله 
أن  إذًا  يمكن  سبب،  أو  عّلة  بدون  إله  هناك 
العالم بدون عّلة أو سبب، مثل اإلله  يكون 

تمامًا«]]].

سؤال  لكّل  هل  لكن،  مشروع،  والسؤال 
جواب؟ 

غري  لسؤال  صحيحًا  جواب  ال  الواقع،  يف 
صحيح.

]- لماذا لست مسيحيًا؟ ص: 2].

وسؤال: من خلق هللا؟ خاطئ وينطوي 
السؤال  هذا  ألن  منطقّية،  مغالطة  على 
، وكلمة »مخلوق« 

ٌ
يفرتض أّن هللا مخلوق

اللغوّي - على وزن اسم  التفّن  - لو أردنا 
عليه  وقع  من  على  تدّل  وهي  مفعول، 
فال  مخلوقًا،  ليس  وهللا  الفاعل،  فعل 
كان  فلو  وإاّل  اخلالق،  أي  فاعله  عن  يسأل 
ما أطلق عليه اسم »هللا« مخلوقًا لما كان 
كائن�ات  يف  احلال  هي  كما  حقيقة،  هللا  هو 

اإلله   اسم  الوثنّيون  عليها  أطلق  كثرية 
والبقرة... والصنم  والقمر  كالشمس 

فكّل ما افرتض أّنه مخلوق فهو ليس هللا، 
أشبه  هو  هللا  خلق  عّمن  السؤال  إّن  لذا، 
بأسئلة: من َمْشَمَش التّفاح؟ )أي من جعل 

التفاح  هو  التفاح  أّن  مع  مشمشًا،  التفاح 
)أي  امللح؟  َحْلَوَن  ومن  املشمش!!(  وليس 
جعل امللح حلوًا مع أّن امللح هو امللح وليس 

السكر!!( ومن لبن احلديد؟... إلخ.

أّن  فهي  الثاني�ة،  املنطقّية  املغالطة  أّما 
السببّي�ة  قانون  حّرفوا  قد  امللحدين  هؤالء 
موضوع  بتب�ديل  وذلك  ومعناه،  مدلوله  عن 
السببّي�ة  فقانون  آخر،  بموضوع  القضّية 
له  ب  أو كّل مسبَّ له عّلة،  يقول: كّل معلول 
سبب، يف حني أّنه كما الحظنا يف كالم برتراند 
رسل بّدل مفردة معلول بكلمة أخرى وهي: 
أّن  إاّل  له عّلة«،  »يشء«، فقال: »كّل يشء 
له  يكون  أن  جيب  يشء  كّل  أّن  يرى  ال  العقل 
عّلة، بل يرى أّن كـــّل معلــــول لــــــه عّلة، ألّن

حيتاج  الذي  اليشء  عن  عبارة  املعلول 
الوجود  يعطيه  خاريّج  مؤّثر  إىل  وجوده  يف 

وخيرجه من الالشيئّي�ة إىل الواقع.

نفرتض  أن  يمكن  هل  العقل:  سألنا  ولو 
شيئ�ًا هو عّلة وليس معلواًل؟ 

من خلق 
هللا؟

سؤال »من خلق هللا« 
خاطئ وينطوي على 

منطقّية. مغالطة 

جعفر احلاج حسن

ملف العدد
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ألجاب بأّنه جيب أن يكون هناك يشء هو عّلة 
وليس بمعلول.

األسباب  يف  التسلسل  الستحالة  لماذا؟ 
الوقوف  من  بّد  ال  إذ  نهاية،  إىل  ال  واملسّبب�ات 

ب ليس وراءه سبب. عند مسبِّ

ف املوجودات حىّت األسباب 
ّ

 والسبب يف توق
منها عند مبدأ معنّي، هو أّنه لو لم يكن هناك 
موجود غيّن بنحو ال حيتاج إىل موجود آخر أسبق 
سلسلة  كّل  ألّن  الكون،  يف  يشء  وجد  لما  منه، 
لكّنه قد وجد  الوجود تكون حادثة ومحتاجة، 

يشء يف الكون، إذًا يوجد موجود غيّن.

عّلة  عند  العلل  سلسلة  انقطاع  أّن  كما 
الستحالة  بضرورته  العقل  حيكم  مّما  أوىل 

التسلسل يف العلل الفاعلّية ال إىل نهاية، إذ كّل 
ما بالعرض ال بد أن ينتهي إىل ما بالذات، فلو 
منه  يأكل  من  فيسأل  مالح  طعام  هناك  كان 
إليه  أضيف  قد  فيقال  ملوحته،  سبب  عن 
امللح، لكّنه لن يسأل عن سبب ملوحة امللح، 

ألّن امللوحة ذاتّي�ة له.

فمزيان حاجة اليشء إىل عّلة ليس عنوان أّنه 
يشء أو موجود، حىّت يكون كّل موجود معلواًل، 
]بمعىن  اإلمكان  إّما  هو  احلاجة  معيار  بل 
الوجود والعدم بنحو  تساوي نسبة اليشء إىل 
على  اآلخر  من  به  أوىل  الطرفني  أحد  يكون  ال 
اليشء  كون  ]بمعىن  احلدوث  وإّما  ذايّت]  حنو 

صّحة  فرض  على  وبالتايل  بالعدم]،  مسبوقًا 
أّن كّل موجود حيتاج إىل عّلة، يكون ليس مطلق 
املوجود حباجة إىل عّلة بل املوجود املقّيد بوصف 
اإلمكان أو احلدوث، فيكون مفاد القاعدة كّل 

موجود ممكن أو حادث محتاج إىل عّلة.

مع  حواره  يف  كوبلستون  األب  اعتمد  وقد 
حّجة  على  هللا  وجود  إلثب�ات  رسل  برتراند 
تتن�اسب مع ما ذكرناه، حيث قال له: »إّنن�ا نعرف 
أّن هناك على األقل أشياء يف العالم ال تتضّمن 
بذاتها سبب وجودها، مثال على ذلك، أنا أعتمد 
الطعام  وعلى  الهواء،  على  واآلن  والدّي،  على 
وهلّم جّرًا. ثاني�ًا، اآلن ببساطة العالم هو الكّل 
ألشياء  الكّلّي  املجموع  أو  املتخّيل،  أو  احلقيقّي 
مفردة، ال يشء يتضّمن بمفرده سبب وجوده، 
... طالما أن األشياء أو الوقائع موجودة، وطالما 
أنه ما من يشء خربناه يتضمن سبب وجوده حبد 
ذاته، فإن هذا السبب أو املجمل الكلي لألشياء 
ذلك  ذاته.  عن  خارج  سبب  له  يكون  أن  جيب 
حسنًا،  موجودًا،  كائن�ًا  يكون  أن  جيب  السبب 
إّما أن يكون هو ذاته سبب وجوده  الكائن  هذا 
يكن،  لم  وإن  وبركة،  خري  كان،  فإن  يكون،  ال  أو 
إذن، جيب أن نتقّدم أبعد، لكن إذا ما تقّدمنا إىل 
ما ال نهاية بهذا املعىن، فلن يكون هنالك تفسري 
للوجود على اإلطالق. لهذا، يمكن القول، لكي 
الكائن  إىل  نتوصل  أن  علين�ا  إن  الوجود،  نفسر 
الذي يتضّمن حبّد ذاته سبب وجوده، أي بمعىن 

آخر، الكائن الذي ال يمكن أن ال يوجد«]]].

على  العالم  يف  املوجودات  إّن  اخلالصة: 
حادثة  موجودات  األول:  القسم  قسمني: 
تمنح  أن  ذاتها  من  تملك  ال  وفقرية  محتاجة 
يعطيه،  ال  اليشء  فاقد  ألّن  الوجود،  نفسها 
فكيف يمكن للفقدان أن يكون مبدأ للوجدان 

اإلله  وجود  عشر،  الثالث  الفصل  مسيحّيًا؟  لست  لماذا  برتراند،  رسل،    -[

مناظرة بني برتراند رسل واألب كوبلستون، ص: 205.

الوجود؟!  واقع  إىل  العدم  فراغ  من  واخلروج 
يف  حيتاج  ال  ذاتًا  غيّن  موجود  الثاين:  والقسم 
وجوده إىل موجود آخر، ولو لم يكن هذا املوجود 
املفرتض موجودًا لما حتّقق يشء يف العالم أصاًل.

وبهذا يّتضح ما يف قول رسل: »وإذا كان من 
املمكن أن يكون هناك إله بدون عّلة أو سبب، 
يمكن إذًا أن يكون العالم بدون عّلة أو سبب، 
مثل اإلله تمامًا »من بساطة وسذاجة، إذ هذا 

قياس مع الفارق.

وأخريًا نسأل بدهشة واستنكار: 
كيف يرتيض امللحد أن تكون 

الماّدة اليت تتمزّي خبصائص التغرّي 
والتحّول والنقص واملحدودّية... 

أزلّية ومستغني�ة عن املوِجد 
والسبب؟!! يف حني أّنه يريد أن 
يكون هناك سبب وعّلة لإلله - 

املفرتض أّنه يتمزّي بالغىن والكمال 
املطلق والالتن�اهي - أسبق منه يف 

الوجود؟!! 
إّن االعتقاد بأّن الغين املطلق قديم 
وأزيّل وغري محتاج إىل العّلة والسبب 
أهون خطبًا عند العقل من االعتقاد 

بأّن الناقص احلادث املتغرّي غري 
محتاج إىل العّلة والسبب.

جعفر احلاج حسن
ماجستري  فقه ومعارف

ملف العدد بقعة
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االنشغال  هذا  خضم  ويف  اإلنسان،  فكر  احلياة  سرُّ  شغل  لطالما 
الكائن�ات  يف  اإلنسان  نظر  تعّمق  وكلما  األسئلة،  تتوّلد  الفكري 
الفكري  التاريخ  عرف  وقد  دهشته،  تزيد  به  املحيطة  املتعّددة 
اليت  اإللهّية،  الفلسفة  الفلسفة:  من  نوعني  البشرّية  للحضارة 
ل عن وجود خالق له، والفلسفة المادّية اليت  ترى أّن هذا العالم يدُّ

االنفجار  أو  الصدفة  إىل  العالم  وجود  أرجعت 
للمادة األوىل، وكيفما كان، فال حاجة إىل  الكوين 

فرضّية وجود خالق!؟

وقد آمنت الفلسفة المادّية باملنهج التجرييب، 
حصري  كطريق  احلسّية،  املالحظة  على  املبين 
التجريبّي�ة  العلوم  وأدخلت  احلقائق،  الكتشاف 

يف دائرتها قصرًا، لتصطنع حالة من التن�اقض بني العلم والدين، ويف 
)البيولوجيا(  األحياء  علم  دِخل 

ُ
أ ن�ائّي�ات،  الثُّ صراع  من  السياق  هذا 

تصوير  تّم  حيث  والدين،  العلم  بني  املفرتضة  الصراع  ساحة  إىل 
احلظ  التطّور  نظرّية  نالت  وقد  ديين،  ال  علٌم  أنها  على  البيولوجيا 

األوفر يف ذلك.

علم أم إيديولوجيا؟

فاطمة عبد هللا

لقد حاول أصحاب نظرّية التطّور، التأكيد على أنَّ العلم يف مواجهة 
الدين، يف حني جند العلم يف احلقيقة  يف مواجهة العلم نفسه، وقد، 
عندما  النظرية  هذه  على  بصمته  األيديولويج  التوظيف  ترك 
استعلمت كدليل على نفي وجود اخلالق، السيما بعد تطورها يف ظل 
االكتشافات اليت حصلت يف ميداين الوراثة والبيولوجيا اجُلزيئّي�ة، أو 

ما ُعرف بالدارويني�ة اجلديدة.

ضمنه  ومن  جترييب،  علم  أّي  على  احُلكم  إّن 
بتن�اول  يكون  ديني�ًا،  ال  علمًا  بكونها  البيولوجيا، 
التارييخ،  ثالثة،  أبعاد  من  بالدراسة  العلم  هذا 
لنظرّية  ُمعاجلتن�ا  ويف  والبنيوي،  واملنهيج، 
يعين  الذي  الثالث،  الُبعد  على  سرنكز  التطّور، 
وعدم  الداخلي،  انسجامه  مدى  ملعرفة  العلم،  هندسة  يف  النظر 
تعارضه مع أدلة علمية أخرى، تقود إىل نت�اجئ ُمغايرة، وبعدها ُنصدر 

احُلكم النهايئ، هل هو ديين أو ال ديين.

نفسها،  عن  الدفاع  يف  املختلفة  بأشكالها  الدارويني�ة  ُتفلح  لم 
ليس أمام اإلشكاالت اليت أثارها الُمتدينون، بل أمام وجهات النظر 

حاول أصحاب نظريــة التطور التأكيد على 
أن العلــم هــو يف مواجهة الدين، يف حني جند 

العلم يف مواجهة العلم نفســه.

ملف العدد
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ُتبطل  ُمغايرة،  نت�اجئ  إىل  تقود  واليت  لها،  املقابلة  األخرى  العلمية 
شوء  والنُّ العشوائّي�ة  بالطفرة  القول  خصوصًا  الدارويني�ة،  سس 

ُ
أ

الّتدرييج. الطبيعي 

أواًل: الّصدفة والّطفرات العشوائّي�ة
يتكّون جسم اإلنسان من نوعني من اخلاليا، اخلاليا اجلسمّية 
ة،  اجِلنسيَّ واخلاليا  وأعضائه،  اجلسم  أنسجة  ُمختلف  تبين  اليت 
ومهمتها حتقيق التكاثر. وكل خلية ِجسمية وِجنسية حتتوي على مادة 

وراثي�ة تسم )DNA(، محفوظة داخل نواتها. وهذه المادة الوراثّي�ة 
ترجمة  يتّم  حيث  اجلسم،  لبن�اء  الالزمة  املعلومات  جميع  حتمل 
من  تب�دأ  ُمعقدة،  حيوية  ومراحل  آليات  خالل  من  املعلومات  هذه 
)ARN(، ثم ترجمتها  )ADN( إىل شكل  نسخ املعلومة الوراثّي�ة من 
)ARN( إىل بروتني مكّون من سلسلة من األحماض األميني�ة.  من 
وهذا الربوتني بدوره يشكل 
واألنسجة،  اخلاليا  ويبين 
واليت تبين بدورها األعضاء 
اليت تبين اجلسم كله. هذه 
محمولة  الوراثّي�ة  املعلومة 
تظهر   Alleles أليالت  على 

يف شكل كروموسومات.

والذي  اجلسم،  يف  الربوتني  تركيب  آللية  مختصر  شرح  هذا 
ُكل  أّن  إىل  اإلشارة  مع  اخلاليا،  تركيب  يف  األساس  العنصر  يعترب 
بروتني ُمكّون من سلسلة من األحماض األميني�ة املتفردة يف العدد 
يتكون  فلن  ترتيبها  اختلف  أو  عددها  تغري  لو  حبيث  والرتتيب، 

الربوتني الُمحدد.

لـقواعد  )Specified complexity  ( الُمتفرد  التعقيد  هذا  أمام 
حساب  أثبت  حتملها،  اليت  والشيفرات  وتراتبها  بن�ائها  يف    )DNA

دفة.!؟ االحتماالت، أنه ال ُيمكن تكوين بروتني واحد عن طريق الصُّ

وهذا ما صّرح به ويليام ستوكس )William Stokes(]]] بقوله: »لو 
هذه  كل  وامتألت  األرض،  كوكب  مثل  الكواكب  مليارات  أحضرنا 
مليارات  عليها  وانتظرنا  األميني�ة،  باألحماض  آخرها  عن  الكواكب 

السنني، فلن حنصل على بروتني واحد«]2].

ثاني�ًا: الّنشوء الّتدرييج

الطفرات  وفق  التطور  نظرية  بيهي]3]  مايكل  الكيميايئ  العالم  رّد 
 The Irreducible لالخزتال  القابل  غري  التعقيد  بنظرية  اجليني�ة، 
 Darwin’s( اليت شرحها يف كتابه صندوق داروين األسود ،Complexity

black box(، ورّد فيها على نظرية داروين، حتديًدا يف التطور التدرييج 
للكائن�ات، حيث تمّكن من إثب�ات وجود كائن�ات تقوم بوظيفتها بأجزائها 
ُمجتمعة، وال وجود لها قبل أن جتتمع أجزاؤها اليت تتكّون منها بأجمعها، 
ولو ُفقد ُجزء واحد من هذه األجزاء تالشت الوظيفة بالُكلية. واستدل 
 .)Flagellum( البكتريي  السوط  بالتعقيد املشهود يف  األمر  على هذا 
فبعض أنواع البكترييا تمتلك بني�ة سطحية )السوط(، ُيساعدها على 
احلركة يف املحيط السائل. هذا السوط البكتريي يتكون من مئيت جزء 
بروتني بالغ التعقيد، إذا حّل أحدها مكان اآلخر أو اختفى أحدها، فلن 

تظهر منظومة السوط البكتريي كلًيا.

الدارويني�ة  وجــــــه  يف  وقــــف  آخر،  علمــــيٍّ  اكتشـــــاف  وهناك 
 يف إثب�ات التطور التدريــــيج للكـــــائن�ات، وهـــو االنفجار الكمبريي  
اجليولويج  الظهور  إىل  ُيشري  الذي   ،)The Cambrian explosion(

] - ويليام ستوكس )] أكتوبر 804] - 0] ين�اير 878](،  طبيب ايرلندي، وهو أستاذ ريجيوس فزييك يف جامعة دبلن.
2- Wendell. R. Bird، the Origin of Species، p.305 

3 - عالم كيمياء حيوية أمريكي، مؤلف، ومناصر للتصميم الذكي. يشغل حاليًا منصب أستاذ الكيمياء احليوية يف 

جامعة ليهاي يف بنسلفاني�ا ويعمل كزميل بارز يف مركز للعلوم والثقافة تابع ملعهد دسكفري.

 DNA أمــام التعقيد املتفّرد لقواعد
يف بن�ائها وتراتبها والشــيفرات اليت 
حتمُلها، أثبت حســاب االحتماالت 

أنــه ال ُيمكن تكوين بروتني واحد عن 
طريق الصدفة.

ملف العدد بقعة
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العصر  يف  احلفري  الّسجل  ىف  اخلاليا  متعّددة  حليوانات  الُمفائج 
باملعىن  فجأة  ظهرت  احليواني�ة  احلياة  بأّن  والقول  الكامربي. 
حيوانات  تربط  انتقالية  وساطات  ألي  الغياب  يعىن  اجليولويج، 
ىف  جدًا  البسيطة  احلياة  بأشكال  التعقيد  بالغة  الكمربي  العصر 
الطبقات الصخرية السابقة للكامربي. وقد عرّب الباحث هارون حيىي 
النظرّية  »ُمنيت  بقوله:  التطور«  »خديعة  كتابه  يف  األمر  هذا  عن 
لم  إذ  أيضًا  احلفريات  سجل  ِقبل  من  بالهزيمة  اجلديدة  الدارويني�ة 
اليت  االنتقالية،  األشكال  من  أي  على  العالم  يف  بقعة  أي  يف  قط  ُيعرَث 
ة، من األنواع  ر التدرييج للكائن�ات احليَّ من الُمفرتض أن ُتظهر التطوُّ
الدارونيني اجُلدد.  البدائي�ة إىل األنواع املتقدمة حسبما تزعم نظرية 
ُيفرتض  اليت  األنواع  أن  املقارن  التشريح  كشف  نفسه،  الوقت  ويف 

ة  - بسمات تشرحييَّ الواقع  - يف  رت بعضها من بعض تّتسم  أنها تطوَّ
ُخلفاء  أو  أسالفًا  تكون  أن  أبدًا  املمكن  غري  من  أنها  أو  تمامًا،  مختلفة 

لبعضها البعض«]]].

حىت إّن ريتشارد دوكزن، وهو من أكرب مناصري نظرية التطّور، عّلق 
ُتبطل أسس احلجج اليت يدافع عنها بقوله:  على هذه احلقيقة اليت 
يبلغ  )اليت  الكامربية  الصخور  طبقات  ُتعترب  املثال،  سبي�ل  »على 

عمرها حوايل 600 مليون سنة( أقدم الطبقات اليت وجدنا فيها ُمعظم 
يف  منها  العديد  على  عرثنا  ولقد  األساسّية.  الالفقاريات  مجموعات 
شكل متقدم من التطّور يف أول مّرة ظهرت فيها. ويب�دو األمر وكأنها 
ُزرعت لتّوها هناك، دون أن تمرُّ بأي تاريخ تطوري. وغين عن القول أّن 

مظهر عملية الزرع املفائج هذا، قد أسعد املؤمنني باخللق«]2].
]-  خديعة التطور، االنهيار العليم لنظرية التطور وخلفياتها األيديولوجية، هارون حيىي، ص 34.

2- Richard Dawkins، The Blind Watchmaker، London: W. W. Norton 1986، p. 229

مادامت نظرّية التطّور موضوعة على طاولة البحث بالرد والنقد، 
السيما أنَّ بعض هذه الردود تّتحد معها منهجًا، فأول ما ُيمكن قوله: 
ال يصّح اعتب�ار علم األحياء من العلوم املخالفة لألديان، أو أّنه علم 
من  الطفرة  أو  التطور  قبول  يف  تكمن  ال  املشكلة  إنَّ  اإلحلاد.  يدعم 

العلمّية ما  الفرضّيات واآلراء  العلمّية، وإّنما يف حتميل هذه  الناحية 
ال ُيمكن لها أن حتمله، واالستدالل بها على ما ال ُيمكن لها أن تكون 
عرب  طفرات  خالل  من  التطور  إثب�ات  من  العلم  تمكن  فلو  دليله. 
التوريث اجليين، فإّنه لن يلقى اعرتاضًا على أدلته، لكن إرجاع هذا 
األمر إىل حركة عشوائّي�ة ملوضوع يف غاية  التنظيم والدقة، فإّن ذلك 

من األمور اليت ال ُيمكن للعلم أن ينفيها..!؟

ُمنَيــت النظرية الداروينيــ�ة اجلديدة بالهزيمة 
من ِقَبل ســجّل احلفريات أيًضا، إذ لم ُيعَث 

قّط يف أي بقعة يف العالم على أّي من األشــكال 
االنتقاليــة، اليت مــن املفرتض كان ُتظهر التطّور 

التدريــي للكائن�ات احلّية.

فاطمة عبد هللا
دبلوم يف علوم احلياة وماجستري يف علم الكالم

ملف العدد
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ريحانة زعيرت

على منضدة خشبّي�ة متواضعة، مطّلة على شّباك يدخُل منه هواُء شجرِة الكين�ا 

العتيقة، جيلس خليل أحمد خليل يف شّقته الكائن�ة يف أحد أحياء بريوت. تقبع خلفه 

وعلى امتداد حائط الصالة، طواًل وعرضًا، مكتب�ٌة  تعِبق منها  راحئُة الكتب القديمِة 

ممزوجًة بتلك اجلديدة. حتتضن اثنني وستني مؤّلفًا من رصيده، وتسعًا وستني 

مّما َعَمد إليه من املعّربات، إضافًة إىل موسوعة الالند الفلسفّية.

كشاهٍد من الزمن اجلميل جنا، تتمركز قرب املنضدة كنب�ٌة صغريٌة لم تِصبها 

بدايات  إىل  الذاكرة  يف  معًا  لنغوص  أستاذنا  جانب  إىل  عليها  جلسُت  احلداثة. 

السرية ومحّطاٍت أساسّية من التجربة. فتأّس خليل أحمد خليل حيًن�ا وبكى تارًة، 

وشعر بالعّز والفخر طورين.  

وفيما يلي نّص املقابلة:

من هو خليل أحمد خليل؟

هو ال يعرف، لكنه تعّلم أن يعرف أين يكون. ولدت يف 2] تشرين الثاين عام 
942] يف بيت أحزان. ألّن أيم ُصِدمت بموت اثنني من إخويت. كنت ابن مدين�ة 
واحلياة  الريفّي  الكرم  على  تعّودت  أي  فتقرّيت.  القرية،  يف  نشأ  الذي  صور 
الكريمة، وأّن الكرامة فوق كّل اعتب�ار، واألمانة أيضًا. فقد عشُت املرحلة الثاني�ة 
من  الثالثة  املرحلة  ويف  قانا،  بلدة  يف  الشامّية  سعدى  جّديت  مع  طفوليت  من 

الطفولة ترعرعت يف كنف عّميت ميالء.

تعّلمُت يف مدرسة اإلنكلزي يف صور، وهي من أقدم اإلرسالّيات يف املدين�ة. ثّم 
تلّقيت تعليًما قرآنّي�ًا يف كنف عيّم الشيخ محّمد علي الصايغ، ودرسُت قواعد 
النحو اآلجّرومّية. فتعّلمت الفصاحة واللفظ العريّب املتني. ثّم دخلت مدرسة 
من  والثاين  األول  الصّفني  يف  الفرنسّية  اللغة  فيها  وتعّلمت  الرسمّية،  حناواي 
املرحلة االبت�دائّي�ة. ُعدت إىل والدي يف صور وعمري عشر سنوات وتسّجلت يف 

املدرسة اجلعفرّية. وهناك أنهيت الشهادة الرسمّية.

كشأن كّل العاملّيني، جئن�ا من قاع الفقر. األمر الذي أعطانا نوعًا من الصالبة 
والقّوة والفصاحة، واالعتماد على النفس، كانت حياتن�ا مقاومة وكدحًا. كما أّنن�ا 
النكبة، والهجرة الفلسطينّي�ة.  عشنا يف بيئ�ة منفتحة على جوارها. وقد عشنا 

وكّنا شعبًا واحدًا بقضّيتني متشابهتني.

»نحن ذاهبون باتجاه 

نهضة كبرية جداً«

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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هل كنتم واعن بأّنكم جزٌء من قضّية كبرية؟

نعم، من خالل املدرسة اجلعفرّية اليت كانت حتتضن أحزابًا متعّددة، 
وحركات سياسّية، حركة البعث والقويّم السورّي والقومّيني العرب 
والشيوعّيني. كّلها كانت موجودة يف مدارس مدين�ة صور وسرعان ما 

وعين�ا القضّية.

مىت كان أول نشاط سيايّس يف حياتك؟

أّول خطاب سيايّس كتبت�ه يف حيايت كان عام 956] يف الرابعة عشرة 
كلمة  ألقي  أن  أريد  اجلعفرّية  املدرسة  يف  للناظر  قلت   . عمري  من 
الصفوف  من  فطلب  بلفور.  وعد  وذكرى  اجلزائرّية  الثورة  بمناسبة 
على  املدرسة  يف  نت�دّرب  كّنا  كلميت.  وألقيت  امللعب.  يف  تنتظم  أن 

اخلطابة. ويف اجلامع على االصطفاف واالنضباط والثب�ات.

كيف عاش خليل أحمد خليل مراهقته؟

لقد كنُت شقّيًا، لدرجة أّنين رسبت يف الدورة األوىل يف صّف الربوفيه. 

اىل  بالذهاب  نفس  عاقبت  فقد  إجيابّي�ة.  صدمة  بمثابة  كانت  لكّنها 

مدرسة داخلّية يف حبمدون – املعهد العريّب. فالذكّي من حياسب نفسه. 

والنقد الذايّت نوع من الذكاء. 

ومأساة  املعاناة.  صالبة  من  جاءت  قّوة  من  تشّكل  جيلنا  أّن  الواقع 

احلسني حاضرة يف ذهنن�ا جميعًا. فكيف يرتّب املرء على مأساة كهذه وال 

يكون تراجيدّيًا وبطولّيًا يف حياته.

عام  يف  الثانوّي  والثاين  الثانوّي  األول  صفي  درست  الّسنة  تلك  يف 

. وكنُت الوحيَد  درايّس واحد. وُعدت إىل صور قبل انتهاء العام الدرايسَّ

الذي جنح يف امتحانات البكالوريا؛ القسم األول.

وبعدها درست الفلسفة يف صيدا. وعلى الطريق ذهابًا وإيابًا قرأت 

57 كتابًا. هكذا أمضيت مراهقيت.

ما هو أّول كتاب قرأته؟

لـ  وكان  عمري،  من  عشرة  الرابعة  يف  كنت  عندما  قرأُته  كتاب  أّول 
»نهرو«: »ملحات من تاريخ العالم«. وكتاب آخر لصبيح محمصاين: 

»األوضاع التشريعّية يف البالد العربّي�ة«.

هل أّثرت باكورة قراءاتك يف توّجهاتك الفكرّية والسياسّية؟

تقريب�ًا  كتاب   [500 من  كتابان  هذان  مرحلتها،  يف  طبعًا  أّثرت 
قرأتهم يف حيايت. 

لو كان لديك الفرصة لتغيري يشء ما مّر يف حياتك فماذا سيكون؟

ال أغرّي شيئ�ًا بل أقوم بأشياء جديدة.

ما أكرث ما يشعرك بالفخر؟ 

أنا إنسان متواضع، لكن تسعُدين إجنازايت. وأّولها ترجمة »موسوعة 
العقل  نقل  حاولنا  املوسوعة  هذه  خالل  من  الفلسفّية«.  الالند 
األورويّب والعقل العاليّم إىل اللغة العربّي�ة. لكن املؤسف أّن العرب لم 
جيهزوا بعد. لكيّن على يقني أنَّ ما نقوم به اآلن سُيؤيت ثماره بعد حواىَل 
خمسني سنة أو مئة سنة تقريب�ًا. ألّن هذه البالد سوف حترتق، هذا 

العفن كّله سوف يزول.

أّما يف املؤّلفات، فأنا سعيد بإجناز مجموعة كتب تأسيسّية مهّمة: 
وقضايا  العربّي�ة  »املرأة  العريّب«،  الفكر  يف  األسطورة  »مضمون 
و«عقل  العلم«  و«عقل  االسالم«  يف  »العقل  وكتيب  التغيري«. 

الوهم« هما اخلالصة واالكتشاف.

هل جهد موسوعة الالند ُجهد شخيّص أم بالتعاون مع مؤّسسات؟

بمساعدة  سنوات  أربع  فيه  مكثت  شخصّيًا.  ُجهدًا  كانت  لقد 

ضيف وتجربة
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املرحوم أحمد عويدات  صاحب دار عويدات. 
شّقته  رهن  أن  بعد  املشروع  مّول  الذي  فهو 
أن  املفرتض  من  وكان  لرية.  مليون  بمئة 
األشخاص  من  مجموعة  الرتجمة  ُيشاركين 

لكّنهم طلبوا أسعارًا خيالّية.

املفّضل  وهو  قرأته  الذي  الكتاب  هو  ما 
لديك؟ 

القرآن.  إاّل  قرأُته  واحٌد  كتاٌب  لدّي  ليس 
قرأت  قد  فأنا  ذكرت،  وكما  أقرأه.  زلت  وما 
الكتاب  إىل  أعمد  حيث  كتاب.   [500 حواىَل 
فأتصفحه. أقرأه قراءة صحفّية إذا لم جيذبين. 
وإذا كان من الروائع أقرأه مّرة ومّرتني وأحياًنا 

أكرث. أقرأ خمسني صفحة يف الساعة.

كيف يمكن أن يقرأ أحدنا خمسن صفحة 
يف الساعة!

بّد  ال  عليه،  وللحصول  الرتكزي.  خالل  من 
عِمل   

ُ
أ أنا  باكرًا.  واالستيقاظ  باكرًا  النوم  من 

الثامنة.  حىّت  صباحًا  اخلامسة  من  ذهين 
ف. هذان األمران ُيرحيان 

ّ
ثالث ساعات وأتوق

الشفافّية.  على  خاللهما  من  وحتصل  الدماغ 
ألّن الذاكرة إذا لم ترحت، ال تعطي.

ما العمل الذي أردت إجنازه ولم تتمّكن من 
حتقيقه بعد؟

وأهّمها  طموحايت.  كّل  حّققت  هلل،  احلمد 
عائليت.

لم  لكن  تتعّلمها  أن  أحببت  الي  املهارة  ما 
تستطع؟

أحببت أن أكتب خبّط أجمل من خّطي. وأن 

يف  محاوالت  ولدّي  والتخطيط.  الرسم  أتعّلم 
الرسم.

لماذا اخرتت ميدان علم االجتماع؟

وعلم  الفلسفة  بني  واقع  املعريّف  ميداين 
موقع  أفهم:  أن  ريد 

ُ
أ أليّن  دخلُته  االجتماع. 

اإلنسان وطبيعة وجوده يف املجتمع. 

هل فهمت؟

اكتشفت أّن اإلنسان كّلما رجع إىل الطبيعة 
ألّي  وأّن  له.  أفضل  ذلك  كان  فطرِته  وإىل 

هذا  يف  إنسان 

أو  متخّلفًا  أو  أمّيًا  يكون  أن  يف  احلّق،  العصر 
فقريًا. فرّبما سيكون أكرث سعادة، وُيعّمر أكرث.

يف  األكرب  األثر  له  كان  املفّكرين  ِمن  َمن 
هاتك يف مرحلة الشباب؟ توجُّ

املرحلة  يف  وثقافته.  شأنه  له  كان  يوم  كّل 
السارترّية، ُكنت أدرس يف اجلامعة يف فرنسا. 
قرأُت  أن  إىل  وبالوجودّية،  بها  مخدوعًا  بقيت 
كتاب سارتر: »تأّمالت يف املسألة اليهودّية« 
تأيي�د  إعالن  بمثابة  الكتاب  كان   .)[948(
وتساءلت  بالَغنب؛  فشعرت  إلسرائي�ل. 
يف  وتفاجأت  له!  نرتجُم  العرب  حنن  كيف 

االزدواجّية: كيف هو مع ثورِة اجلزائر وحقوِق 
الشعوب من جهة، ويؤيُد استعماَر فلسطني 
الكتاب  يف  جّيدًا  تأّملت  أخرى؟  جهٍة  من 
املسألة  ماركس:  كتاب  على  رّدًا  فوجدُته 
كتابًا  طبعُت  عندها   .)[940( اليهودّية 
السياسة  وتهافت  السارترّية  عنوان:  حتت 

واألخالق. شعرُت أيّن كشفُته وأصبح ورايئ.

وبعد مرحلة سارتر؟

أصبح  النقد.  على  الُقدرة  لدّي  أصبح 
أّنين لم أعد  النقدّي لدّي متين�ًا لدرجة  العقل 
أحبايث  مرحلة  يف  بعدها  دخلت  بأحد.  أنبهر 
الوقائع  جبمع  وبدأت  السوسيولوجيا،  يف 

واحلوادث.

هل كان ثّمة منعطف أسايّس يف 
حياتك؟

طبعًا. حنن جيل النكسة، عام 
967] كنت طالبًا. ورأيت كيف 
واالعالم  األيديولوجّيات  ُتقّزم 
الفرتة  تلك  العدّو.  األيديولويّج 
املصرّي  للرئيس  التجربة،  نقد  فرتة  كانت 

جمال عبد الناصر، وللسياسات العربّي�ة. 

فرنسا  يف  الّطالبّي�ة  الثورة  جاءت  بعدها 
العمل  أّن  أثن�اءها  أدركت  وقد   .[968 عام 
السيايّس الفردّي ليس له معىن. فإذا أردَت أن 
تعمل يف السياسة فعليك أن تنتيم إىل حزب. 

س حزبًا لك.  إذا لم يكن َثّمَة حزب، فلتؤسِّ

جنب�الط.  كمال  مرحلة  كانت  املرحلة  تلك 
حوارات  وجمعتن�ا  إليه.  تعّرفُت  وقد 
على  انتسبت  أشهر،  ستة  مّدة  ونقاشات 

فرح احلاج دياب

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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فرح احلاج دياب

وتفّرغُت  السيايس،  العمل  اعزتلُت  ُقِتل،  وعندما  احلزب.  إىل  إثرها 
للعمل األكادييّم. الواقع أّن السياسة أصبحت خلفي.

ما هي أكرب مخاوفك على عقل الشباب العريب اليوم؟

يأيت احلديث هنا عن عقِل األجيال. هذا اجليل يواجه احلريق الذي 
سيّتِسع لَيشَمل كلَّ األنظمِة الُمتعّفنة. هذا احلريق ال بّد منه. ثّمَة غابة 
لكّن  وانتهين�ا.  احرتقت  الغابة  أّن  ّمن 

ُ
خت سوف  بعيد  من  حترتق.  سوف 

جذورًا وبذورًا يف األرض، ستخُرج لتصنع املجد، عندما تمطر.

أّن  مع  ها، 
َ
يقرأ أن  أحد  يريد  ال  جّدًا  مهّمة  مسألة  ثّمة  ذلك،  إىل 

ترجمُته  الذي  الكتاب  يف  أّكدوها.  األوروبّيني  الُمفّكرين  من  مجموعًة 
سُتحِدُثه  ما  إّن  كوفيل  يقول  اخلفّية«،  والثورة  »إيران  كوفيل:  لتريي 
الثورة اإلسالمّية يف إيران حضارّيًا، سيكون يف محيطها أخطر وأهّم مّما 
من  سنًة  أربعون  اليوم،   نرى  وكما  أوروبا.  يف  الفرنسّية  الثورة  أحدثت�ه 

حصار الثورة لم يمنعها من أن تأخذ مداها.

ميشيل فوكو ذهب إىل طهران وعاش فيها مّدة ستة أشهر، وأّكد هذه 
النبوءة. إاّل أّنه جيري جتاهُلها يف أروقِة الفكر السيايّس العريّب. إذًا يكمن 
اخلوف على الشباب العريّب يف التضليل واإليهام. هذا اجليل سيستمّر 
على  يشهُد  جديٌد  جيٌل  بعده  وسيأيت  القرن،  هذا  من  الثالثينّي�ات  إىل 
واقٍع آخر. وأنا يف بعض مؤّلفايت قد كتبُت هذه األفكار. إذا لم أكن حّيًا 

فقد كتبُتها للجيل القادم.

هذا يعين أّنك متفائل بمستقبل الشباب العريّب؟

حىّت  الكربى  األمُم  جّدًا.  كبرية  نهضة  اه 
ّ

باجت ذاهبون  حنن  طبعًا. 
عن  نتحّدث  حنن  وعريضة.  طويلٍة  حضارّيٍة  دورٍة  إىل  حتتاُج  تنهض 
مليار وخمسمئِة مليون مسلم يف العالم. عن جغرافيا ممتّدة يف أفريقيا 

وآسيا وأوروبا. 

اإلسالم اليوم يف ذروة العوملة. وبغضِّ النظر عن محاوالت التشويه 
والتوهني اليت يتعّرض لها، من خالل املجرمني الذين يوِجدونهم حتت 

عنوان »اإلسالمّيون«. هؤالء سيحرتقون يف الغابة مع العفن.

ما دعوتك للشاّبات 
والشباب اليوم؟

 
أدعوهم إىل 

استعمال 
ُعقولهم. إىل أن 
يكونوا واقعّيني 

وصادقني 
ومعلوماتّيني، أي 
أن ال يبنوا آراءهم 
على اإلشاعات، 
وأن ال يسمحوا 

ألحد بتضليلهم. 
كما أدعوهم 

إىل أن يتعّلموا 
موا.  وُيعلِّ

ضيف وتجربة
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لم أعد أستطيع العيش

مع أهلي 

إلزايم بما هم  ُيريدون  »هم لهم عاداتهم وأنا يل عادايت .. لهم أفكارهم اليت تصلح لزمانهم ويل أفكاري .. 
واكب العصر بما فيه من 

ُ
أ عليه من حال حُياكي الِقَدم والّرتابة والتقاليد اليت عفا عليها الزمن، وأنا أريد أن 

عالقات وانفتاح وتقنّي�ات وبرمجّيات حديث�ة وتطّور عليّم.. إّنين أعيش صراعًا عنيفًا مع جيل أهلي القديم، 
وحيايت معهم إن استمّرت على هذه احلال، فإّنها تّتجه إىل نفق مسدود ..« 

يقوُل أحد الشباب

الواقع    - حُبرقٍة   - اآلباء  أحد  يشرح  باملقابل، 
اجلامعّي،  ابن�ه  مع  ُيكابده  الذي  الصعب 
مقاربة  ويف  الّنظر،  وجهات  يف  الكثرية  واخلالفات 

املسائل واألحداث والوقائع، فيقول:

»ُمنذ ُمّدة ليست بالقصرية، أنا وولدي نعيش 
الظاهر،  وأحيانًا  اخلفّي  الّصراع  من  مرحلًة 
السلوكّية  أو  االجتماعّية  املسائل  من  كثري  اه 

ُ
جت

وُمفردات احلياة. فولدي لديه نظرته، وأنا ووالدته 
املشرتكة.  األمور  من  الكثري  اه 

ُ
جت نظرتن�ا،  لنا 

عليها  عفا  وتقاليَد  بأموٍر  أتمّسُك  أّنين  يرى  هو 
التقنّي�ات  مواكبة  يف  كبري  قصوٌر  ولدّي  الزمن، 
لقد  العصر...  تكنولوجيا  أنتَجتها  الي  احلديث�ة 
بينن�ا وبين�ه تّتسع مع نهاية  بدأت هّوة االختالف 
اجلامعّية،  املرحلة  بداية  ومع  الثانوّية.  املرحلة 
من  الكثري  حول  حّدة  تزداُد  خالفاُتن�ا  أصبَحت 
األمور واملواضيع، سواء فيما له عالقة باألسرة أو 

بعالقاِته مع أصدقائه وأصحابه«. 

ثّمة أسباب عديدة الختالف وجهات النظر بني 
اليت  الرئيسة  األزمة  ولعّل  واألبن�اء.  اآلباء  جيل 
ففي  الهوّية.  عن  البحث  أزمة  هي  املراهقة،  ُتمزّي 
املراهق  يتطّلع  اليت  األدوار  ختتلط  املرحلة  تلك 
الختي�ارها، فهو يريد أن حُيّقق دور الراشد املستقّل 
األصدقاء،  لقيم  الُمخلص  والزميل  األسرة،  عن 

ويف الوقت نفسه االبن الطّيب يف أسرته. 

ميدانّي�ة دراسات 
أجرتها  اليت  امليول  اختب�ارات  خالل  ومن 
الربيطانّي�ة  األكاديمّية  يف  امليدانّي�ة  الدراسات 
الضوء  إللقاء  والهادفة  السيكولوجّية  للعلوم 
على ظروف األحداث اجلاحنني، جرى التوصل إىل 

التالية:  النت�اجئ 

أّن  يعتقدون  الُمستطَلعني  من   58%  -

58% من الُمســتطَلعني يعتقدون 
أّن االختــالف أو التب�اين مع 

األهل هو بســبب اعتقاد الشاب 
أو الفتاة، أّنه ُممســك بزمام 

التقنيــ�ات احلديث�ة والتعامل 
معها. الماهر 

»إنــي أعيش صراًعا عنيًفا مع 
جيل أهلــي القديم، وحيايت معهم 

تّتجه إىل نفق مســدود«.

د. نبيــل ســـرور

تربية بقعة
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أو  الشاّب  اعتقاد  بسبب  هو  األهل  مع  التب�اين  أو  االختالف 
الماهر  والتعامل  احلديث�ة  التقنّي�ات  بزمام  ُممسك  أّنه  الفتاة، 
من  وغريها  والربمجّيات،  االّتصال  وأجهزة  كالكمبيوتر  معها، 
وسائط التكنولوجيا املتنّوعة. فبينما يعترب أّنه مّطلع على كّل ما 
أنَّ األهل  باملقابل،  له، يعتقد  هو جديد ومتفاعل معه ومواكب 
احلديث�ة،  والتكنولوجيا  التقّدم  أسباب  مواكبة  عن  ُمتخلفون 

معها.  والتفاعل 

إلثب�ات  الصراع  مرحلة  أنَّ  يرون  الُمستطَلعني  من   43%  -
الفرد.  ُعْمر  من  سنوات  ورّبما  طويلة  مّدة  تستمّر  قد  الهوّية، 
أشكااًل  واألبن�اء،  اآلباء  بني  املحتدمة  الصراعات   تأخذ  وقد 
ضد  الوقوف  أو  األهل  على  التمّرد  أو  النفور،  أو  العدوانّي�ة  من 

الُمحيط ...!؟ 

عّين�ة  يف  الُمستطَلعني  من   62% ترى    -
الدول  األسريف  من  عشوائّي�ة  إحصائّي�ة 
بني  اخلالف  أو  الّرفض  أشكال  أّن  العربّي�ة، 
األهل واألبن�اء قد تتطّور إىل أعمال عدوانّي�ة، 
ما تصل إىل حدِّ ارتكاب جريمة أو االعتداء  ربَّ

اجلسدّي املباشر يف بعض األحيان ..

- ويرى علماُء النفس واالجتماع أّنه، من 
األجيال  صراع  مرحلة  ُتصاحب  السلوكّية،   – النفسّية  الناحية 
يف  االنفعال  أو  التوّتر  من  حاالت  بيئت�ه،  أو  وأسرته  الشاب  بني 
القرار  وصياغة  املعارف  بزمام  واإلمساك  الذات  تأكيد  سبي�ل 
الفرد  نمّو  مراحل  عادة  ُترافق  الظواهر  وهذه  املستقّل..!! 

الفيزيولويّج، كما هي احلال يف ُنضوج نمّوه الفكرّي. 

مقرتحات وحلول

وفًقا  تتغرّي  متوارثة.  وعادات  وقيم  أجيال  مشكلة  إّنها 
حتدّيات  من  حتِمُله  ما  كّل  مع  وسرعِتها،  احلياة  ملتغرّيات 
املنظومة  كّل  على  نفسها  تفرض  ماّدية،  ومتطّلبات  وتوازنات 
حركِتها  ِمحَوَري  واألبن�اء  األهُل  حيُث  واحلياتّي�ة،  االجتماعّية 

ِتها. ودين�اميَّ

خانِة  يف  تُصبُّ  واملقرتحات  احللول  من  مجموعة  يلي  وفيما 
معاجلِة ما ُيعرف بأزمِة الهوّيِة لدى الشباب، أو بصراع األجيال 

داخل األسرة: 

م الواعي من ِقَبل الشباب للدوِر الهاّم الذي يقوم به الوالدان  • التفهُّ
يف رعاية مسرية ابنهم. فهم قّدموا عمَرهم وتعَبهم يف سبي�ل سعادة الولد 

وراحته وتأمني مستقبِله العليّم والوظيفّي.

وُحسن  بالوفاء  ُيقاَبل  أن  جيب  األهل،  قبل  من  والتفاين  العطاء  إّن   •
من  األهل  مع  التعامل  يكون  أن  ينبغي  وبالتايل  األبن�اء.  ِقَبل  من  الرعاية 
القرآنّي�ة:  اآلية  قاعدِة  على  وذلك  باجلميل.  والعرفان  االحرتام  منطَلق 

))وُقل َربِّ ارَحْمُهما كَما َرّبي�اين َصغرِيًا((  )اإلسراء: 24(.

ف الواعي واحلكيم  • االقتداء باألهل كقدوٍة صاحلة من خالل التصرُّ
من  فيستفيد  احلياة،  ر  خبـِ الذي  الناضج  األهِل  سلوَك  يف  يتمّثل  الذي 

جتارِبهم ويقتدي بسريِتهم.

األصحاَب  أّن  ذلك  الفاسدة.  والرفقِة  السوء  أصحاِب  عن  االبتعاد   •
يعيشون  وجتعُلهم  األهل  ُتتعب  قد  الفاسدين،  أو  املنحرفني  والرفقاء 
على  القدرة  عدم  وبسبب  أبن�اِئهم  على  القلق 

ضبِط محيِطهم يف هذا الزمن الصعب. 

اليت  املتطّلبات  من  أمكن  ما  التخفيف   •
بأعباِء  ينوءون  وجتعُلهم  األهل  كاهل  ُترهق 
من  املجال  هذا  ويف  المالّية.  واملشكالت  الديون 
مَعُهم  بالتعاطِف  أهَله  الشاّب  ُيشعر  أن  اجلّيد 
عيٍش  لقمِة  لتأمنِي  سعي  من  فيه  هم  ما  يف 

شريفة، تنهُض باألسرِة وتؤّمُن مستلزماِتها. 

لينخرط  وفاعل،  متوازن  سليم  فرد  لبن�اء  التخطيط  يب�دأ  باحلكمة    •
أن  األجيال  لصراع  يمكن  والعقالنّي�ة  وبالتوازن  فيه.  ويؤّثر  املجتمع  يف 
يكون منطلًقا إلجيابّي�ٍة ترسُم هوّيَة شباِبن�ا وفتي�اِتن�ا، بعيًدا عن تعقيدات 
الواقع املنحرف، واألساليَب امللتويَة اليت قد جتتذب بعض الشباب من 

بة. خالل بيئ�ات مخرِّ

التوتر أو االنفعال يف ســبي�ل تأكيد 
الذات واإلمســاك بزمام املعارف 

وصياغة القرار املســتقل، هي 
ظواهــر ُترافق عادة مراحل نمو الفرد 

الفيزيولويج.

د. نبي�ل سرور
أستاذ محاضر يف اجلامعة اللبن�اني�ة

له عدة مؤلفات واحباث يف القانون، السياسة وعلم النفس  اإلجتماعي 

مع الشبابتربية
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المطالعة
أزمة ورق أم أزمة مزاج؟

فرح احلاج دياب 

خيطر بديهّيًا أن تكون اجلامعات هي الفسحة األكرث حفاظًا 

الطاّلب  بني  تنشط  ثقافّية  حركًة  وأن  املطالعة.  عادة  على 

عماُدها الكتب. لكّن املشهد اليوم: طاّلب يتن�اولون الشاشات 

الذكّية بدل الكتب. واملشهد أكرث تعبريًا من التصريح.

طاّلبًا  والتقت  جامعات  عّدة  زارت  الشباب  مع  مجّلة 

حركة  الستطالع  متعّددة  واختصاصات  مختلفة  فئات  من 

دًا لإلحصاءات اخلاّصة  القراءة بني الشباب. فكان الواقع مؤكِّ

بمعّدالت القراءة يف وطنن�ا العريّب. إذ تكشف عن تراجٍع ثقايفٍّ 

على  نفخ  ثّم  شمسًا،  زرع  الّضيقة  غرفته  زاوية  يف 
خيوط  من  حاكها  خيمًة  مكانه  وبىن  فاقتلعه،  الّسقف 
يهرب  عجيب�ة  زمنّي�ة  آلة  يف  الّسفر  يشبه  األمر  الّسماء. 
بالٍد  يف  ويهبُط  يقطُنه،  الذي  الطلبة  سكن  من  عرَبها 
إىل  وتتحّول  فجأة  الّشمس  ختتفي  يعرفها.  ال  بعيدٍة 
ما  إىل  تنخفض  الفصل  هذا  يف  احلرارة  عمالقة.  غيمة 
ويقِلب  يقاوم  لكّنه  أصابعه،  يقِضم  الربد  الّصفر،  دون 
الّصفحة، فهذا ليس فصل الّشتاء، بل هو فصٌل يف روايٍة 
اليت  الّشهادة  أّن  يعلم  هو  حواّسه.  بكّل  فيها  العيش  قّرر 
ترك عائلَته يف القرية من أجِلها، وجلأ إىل بريوت ليحّصلها، 
قها أّمه على احلائط، إاّل  قد ال تكون إاّل ورقة مزخرفه تعلِّ

أّنه خيىش أن يكون هو احلائط. 

تربية بقعة
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أناقش  ال  »أنا  األونيسكو.  منّظمة  حبسب  خطري 

ليست  ألّنها  الرفاق  مع  املطالعة  موضوع 

حسام  يقول  اهتماماتهم«.  من 

وتؤّكد  عاّمة(.  )عالقات 

ما  نادرًا  أّنها  )صحافة(  مىن 

مع  كتاب  ملناقشة  الفرصة  جتد 

نقاش،  ابت�داء  حاولت  وإذا  زمالئها، 

األحاديث  سرب  خارج  »تغّرد  أّنها  تشعر 

املتداولة«. 

ويف معرض السؤال عن زيارات الطاّلب إىل معارض 

ُكُتٍب  مائدَة  تكون  أن  ُيفرَتض  اليت  الكتب، 

التحّفظ  من  الكثري  هناك  يكن  لم  شهّيًة، 

معارض«.  أزور  »ال  اإلجابات:  يف 

تقول هالة )طفولة مبكرة(. يف 

)صحافة(  سمايا  زارت  حني 

متت�الية  سنوات  ثالث  املعرض 

ولم تشرِت كتابًا.

طلبة اجلامعات: ال وقت لدين�ا

صاحب  يقول  كما  العمر  تطيل  القراءة  كانت  إذا 

العبقرّيات اخلالدة عّباس العّقاد، فال شّك يف أّن املقّررات 

اجلامعّية ذات القوالب اجلامدة تقّصر العمر. جُيمع 

ر الوقت لديهم 
ّ
عدد من الّطالب على عدم توف

»أنا  )حقوق(:  لني  تقول  للمطالعة. 

الكتب  قراءة  أستطيع  بصعوبة 

املقّررات  ألجتاز  املطلوبة 

زميلها  ويوافقها  اجلامعّية«. 

علّي الّرأي مضيفًا: »اشرتيت يف سنيت 

اجّلامعّية األوىل كتابًا عن علم اإلجتماع، وها 

بعد«.  أقرأه  ولم  اخلامسة،  سنيت  يف  أصبحت  أنا 

الذي  العام  أو  القادم  العام  »سأقرأه  ساخرًا  وخيتم 

بعده«.

العلوم  طالبة  جهتها  من 

قراءة  تشّبه  نادين  السياسّية 

وجبة  بتن�اول  اجلامعّية  املقّررات 

عن  رغمًا  »تأكلها  حتّبها:  ال  طعام 

فيما  الّتقّيؤ،  حّد  بالّتخمة  تشعر  حىّت  أنفك 

ومعدتك  شهّية،  تعد  ولم  بردت  املفّضلة  وجبتك 

تفهمها«.  لم  كلمات  تتقّيأ  أنت  وها  تؤملك،  بدأت 

كّل  بقراءة  لشغفي  االختصاص  هذا  »دخلت  وتضيف: 

ما يتعّلق بالّسياسة، ولكّن االمور بدأت تتعّقد لدى 

التواريخ  من  كتب  إاّل  يشء  ال  الكّلّية،  ارتي�ادي 

والطالسم«.

ضيق الوقت، والّتخمة الناجمة 

من  الطلبة  وملل  احلشو،  عن 

ليست  أساتذتهم،  كتب  قراءة 

تراجع  إىل  أّدت  اليت  الوحيدة  األسباب 

فكريستين�ا  اجلامعات،  طلبة  لدى  املطالعة 

يشّجعوا  أن  »بدل  الكتب:  أسعار  ارتفاع  من  تشكو 

باألسعار  حياربونن�ا  الالقراءة،  زمن  يف  القراءة  على  الطلبة 

ويضّيقون اخلناق علين�ا«.

الكتب  ارتفعت أسعار  الورق،  أزمة  هكذا، ومع 

ثقافة.  دور  ال  رحٍب  دوَر  النشر  دور  وأمست 

سعر  الرتفاع  عالقة  ال  بأّنه  علمًا 

مضمونه،  بأهّمّية  الكتاب 

تطبع  الّدور  بعض  باتت  إذ 

تن�ادي  أّنها  لو  كما  وتبيع  وتنشر 

مستعملة.  غّساالت  أو  غاز  قوارير  لبيع 

فكرة  وال  متين�ة،  لغة  وال  فيها،  قّيمًا  مضمون  فال 

تربية
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هم  من  وال  سليمًا،  إمالء  وال  واضحة، 

حيزنون. »ال يكاد حجم الكتاب يتجاوز حجم 

عن  تزيد  ال  النحيلة  وصفحاته  اليد،  كّف 

بثقة  املوّظفة  لك  وتقول  صفحة،  السبعني 

بقّوص]]]؟!«  شو  لماذا؟   ،12$ سعره  أّن 

تضيف كريستين�ا.

أزمة ورق أم أزمة مزاج

اليت  الكتب  راحئة 

املثّقفون،  بها  تغىّن 

ها  تشفو ر ا و

مع 

تهم  قهو

صبــــاح،  كـــــّل 

الفضاء  يف  تت�الىش 

الرقــــــيّم إلــــى غـــري عودة. 

»الشاشة املضاءة، وسهولة قلب 

قبل  القراءة  على  حتّفزين  الصفحات، 

                   ]-  مثل شعيب لبن�اين يستخدم يف سياق االستهزاء.

سياسّية(.  )علوم  حسن  يقول  النوم«. 

الكتاب  تطبيقات  يل  »تتيح  ويضيف: 

املقاطع  إىل  باالشارة  أقوم  أن  اإللكرتويّن 

خاّصّية  خالل  من  إليها  أرجع  أن  أريد  اليت 

أن  أيضًا  ويمكنين   .highlight الـ 

أسّجل مالحظايت. ثّم جيمع يل 

أشرت  ما  كّل  التطبيق 

كتبت  وما  إليه، 

من  عليه 

مالحـــــظات 

واحدة.  صفحة  يف 

حيفظ  التطبيق  أّن  كما 

إليها.  وصلت  اليت  الصفحة  يل 

ويسّهل علّي التنقل بني الفصول«. 

وجاذبّي�ة  سالسة  من  الرغم  على 

اإللكرتونّي�ة،  الشاشات  عرب  التصّفح 

الشباب  جذب  على  الرقيّم  العالم  وقدرة 

حتّسن  لم  أّنها  إاّل  ميادين�ه،  خوض  إىل 

ولكن  »أقرأ  الشباب.  لدى  املطالعة  ِنَسب 

الهاتف.  عرب  غالبًا  أقرأ  املزاج.  حسب 

غادة  تقول  يومًا«.  كتابًا  أنِه  لم  ولكيّن 

»أقرأ  سارة:  زميلتها  وتعّلق  عريّب(.  )أدب 

نادرًا  لكن  الرقيّم،  اللوح  وعرب  الورق  على 

ما أجد كتابًا يشّدين من أّوله إىل آخره«. 

واقع خطري: شباب جامعّي غري مثّقف

ثّمة فسحات أمٍل تب�ّدد عتمة واقع القراءة 

اخلطري. »القراءة تشبه اخلزب اليويّم، الذي 

أنا  يوم،  أّي  يف  مائديت  عن  يغيب  ال  أن  جيب 

على  بل  ألقرأ،  أعيش  ال  ولكّنين  كثريًا،  أقرأ 

تمنحين  فالقراءة  ألعيش،  أقرأ  أنا  العكس، 

مدى  خيون  ال  صديق  إّنها  أجمل،  حياة 

العريّب  األدب  طالبة  جتيب  هكذا  احلياة«. 

يف  احلديث  محور  إىل  حتّولت  أّنها  إاّل  ندى. 

صديقاتها  لدى  اجلامعة  »صبحّيات« 

»مصّقفة«  بالـ  ساخرات  ينعتنها  اللوايت 

)بدل مثّقفة(.

لدى  املطالعة  جسم  يف  اخلبيث  الورم 

»عدم  مرحلة  ختّطى  الشباب  بعض 

تتجّسد  أخطر  مرحلة  إىل  منتقاًل  القراءة«، 

بمحاربة القّراء والّسخرية منهم، حىّت باتت 

متدّني�ة  العريّب  الوطن  يف  القراءة  نسب 

األخرى،  الّشعوب  من  غريها  إىل  نسبة  جّدًا 

سنوّيًا،  دقائق   6 العريّب  الفرد  قراءة  فمعدل 

الكتب األكرث  أّما  أو ما يعادل ربع الصفحة. 

فغالبًا  العربّي�ة،  الكتب  معارض  يف  مبيعًا 

الطبخ،  وتعليم  األبراج،  كتب  تكون  ما 

والفنانني  الفنانات  وفضاحئ  ومذّكرات 

الفكر  مؤّسسة  نشرتها  إحصاءات  حسب 

الثقافّية  التقارير  على  اعتمادًا  العريّب، 

املّتحدة  لألمم  اإلنمائّي�ة  والتقارير  العربّي�ة 

عن العالم العريّب وغريها. أّما معّدل ما يقرأه 

املواطن االمريكّي فهو ]] كتابًا يف السنة، 

تربية بقعة
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قراءة  معّدل  فيما  كتب،   8 الربيطايّن  ونظريه 

»اإلسرائيلّي« فـهي 7 كتب. أي ما يقارب الـ 

200 ساعة سنوّيًا.

أّنهم  املستصرحني  الطالب  بني  الالفت 

اخلطري.«الشباب  واقعهم  يدركون  جميعًا 

يقول  الثقافة«.  إاّل  يشء  كّل  يعرف  العريّب 

أّن  )صحافة(  سمايا  وتعترب  )حقوق(.  علّي 

املعرفة  القارئ  تكسب  أنواعها  على  »الكتب 

ال إرادّيًا«. من جهته حسام )عالقات عاّمة( 

معرفّية،  »خلفّية  له  تقّدم  القراءة  أّن  يؤّكد 

ُرها«. وتبين الشخصّية االجتماعّية وُتَطوِّ

إدراك الواقع ليس كافيًا

ثقل  إىل  أّدت  بنيوّية،  وعوامل  أسباب  ثّمة 

»مع  مجّلة  التقت  عنها  للحديث  املطالعة. 

اجلامعة  يف  اإلعاليّم  املسؤول  الشباب« 

اإلعالم  علوم  قسم  ورئيس  اللبن�انّي�ة، 

اللبن�انّي�ة،  اإلعالم  كّلّية  عمادة  يف  واالّتصال 

الدكتورعلي رمال. 

املتديّن  للمزاج  أسباب  عّدة  رمال  د.  يطرح  

القراءة.  طبيعة  هو  األّول  للقراءة.  جّدًا 

إىل  احندرت  املعريّف  الطابع  ذات  »فالقراءات 

يقرأ  من  هناك  يعد  لم  إذ  األسفل،  الدرك 

التعلييّم  النظام  وحيّمل  به«.  ملزم  غري  كتابًا 

مسؤولّية عدم حتفزي العقل على القراءة. فهذا 

واملراجعة  التذّكر  فكرة  على  »يعتمد  النظام 

بداًل من إنت�اج املعلومة وتطويرها«. ويضيف: 

التذّكر  فكرة  من  التعليم  يتحّول  »عندما 

سيصبح  املعلومة،  إنت�اج  فكرة  إىل  للمعلومة 

الطالب مجبورًا على املطالعة وتوجيه قراءاته 

أكرث حنو املعارف اليت تؤّدي إىل تطوير املعلومة 

قيمة  إنت�اج  وبالتايل  التعليم.  فرتة  خالل 

مضافة عنها، أي معلومة إضافّية«. 

كلّية  يف  األستاذ  إليه  يشري  أخر  سبٌب 

الذي  املعلومات  عصر  فرضه  اإلعالم، 

إىل  »أّدت  االّتصال  فتكنولوجيا  نعيشه. 

املتبّقي  والوقت  القراءة.  عن  الناس  التهاء 

اليومّية،  مهاّمهم  إجناز  بعد  الشباب  لدى 

االجتماعّي  التواصل  مواقع  فيه  يستخدمون 

الربامج  وجود  عدم  أّن  ويرى  القراءة«.  بدل 

مؤّسسات  قبل  من  املطالعة  على  املشّجعة 

الدعم والهيئ�ات واملنّظمات حىت احلكومات، 

اخلطرية.  الظاهرة  هذه  أمام  تقصريًا  يعترب 

احلادي  القرن  يف  اليوم  »حنن  ويشّدد: 

جّدًا.  الكبرية  املنافسات  حيث  والعشرين 

يأيت  العليّم  والذكاء  فقط.  لألذكياء  الساحة 

من خالل االكتساب. وُيكتَسب من املعرفة، 

واملعرفة تأيت من خالل قراءة الكتب«.

أيضًا  املسؤولّية  رّمال  د.  حيّمل  ذلك  إىل 

أّن جزءًا كبريًا منه »غري  العريّب. فريى  لإلنت�اج 

القيام  بعد  متأّخرًا  يأيت  قد  أو  بالقراءة.  جدير 

برتجمة الكتب«.

إقرأ... من أجل جيل مقاوم

ولكن  الّسيف،  على  الدم  انتصر  باألمس، 

اليوم ينتصر القلم على الدّبابة. هذا ما أثبت�ه 

درويش حني كتب قصيدته »عابرون يف كالم 

صحيفة  يف  وُنشرت  ُترجمت  اليت  عابر«، 

صباح  يف  لتثري  اإلسرائيلّية،  »معاريف« 

درويش  أحلقها  الفزع،  من  حالة  التايل  اليوم 

»فّككوا  قائاًل  القصيدة«  »هسترييا  بـ 

املستوطنات ألفّكك القصيدة«.

من حيمل سالحًا دون ثقافة، يشبه النعجة 

مطلقة  القطيع  وتلحق  سالحها  تمسك  اليت 

تربية
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عنها  تعرف  ال  اليت  املقابلة،  اجلبهة  على  النار 

شيئ�ًا، غرَي أّن زعيمًا ما ضّللها تمامًا كما يف تنظيم 

»داعش« اإلرهايّب. وهذا ما قاله جوزيف غوبلز 

»كّلما  هتلر:  صنع  الذي  النازّي  اإلعالم  وزير 

سمعت كلمة ثقافة حتّسست مسديس«. 

»إقرأ باسم رّبك الذي خلق«

 sاألكرم للرسول  أويَح  ما  أّول  هذا 
هللا  عبادة  ولعّل  الكريم.  القرآن  من 
تب�دأ من املكتب�ات وتنتهي يف املساجد. 
من  هللا  إىل  أفضل  العارف  املؤمن  ألّن 

املؤمن اجلاهل.

 *   *   *

تربية بقعة
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الي  الدجاجة  برمزّية  يومًا  فّكرت  هل 
لقد  أجل  تبيض؟  حالما  َنْقنقة  األرجاء  تمأل 
باضت، ولم تنتظر أن يكتشف املزارع إجنازها 

ُمصادفًة، بل أعلنت عن ذلك بنفسها. 

إجنازك  أحٌد  يكتشف  أن  يومًا  انتظرت  هل 
ُمصادفًة؟

لن  أحدًا  فإّن  بالضجيج،  مليء  عالم  يف  أّنه  يب�دو 
من  ُترّوج  اليت  للوسائل  تفتقر  وأنت  إليك،  يتعّرف 
أنت  ولرّبما  وإجنازاتك.  وُقدراتك  ملهاراتك  خاللها 
من  أو  اآلخرين  استحسان  عدم  فكرة  من  ختاف 

الفشل، أو أّنك تقي نفسك من الغرور.
الواقع أّنه يف طريقك إىل النجاح والتمزّي، ُيوجد وابٌل 
من سهام النقد الهّدام تنطلق حنوك، وأمطاٌر من النقد 
البّن�اء قطعًا ستهطل عليك. وسيشتّدان كّلما اقرتبت 
يمنع  ما  ثّمة  وليس  الهدف.  أو  الطريق  ُعمق  من 
يقيك  درعًا  ُتعّزز  أن  تستطيع  استدراكًا،  لكّنك  ذلك. 
من هذه السهام، وأن ُتهندس مستوَعبًا يستثمر لك 
جتميع املطر. وبعد أن تضع يف خلفّيتك الذهنّي�ة هاتني 
االسرتاتيجّيتني كقاعدتني أساسّيتني، ستتمّكن من 

تنفيذ خّطة ترويج واقعّية وُمثمرة. 
بعد تثبيت هاتني القاعدتني، من الُمفيد أن ال نقع 
يف فّخ أفكاٍر خاطئة شائعة جّدًا، جرت مالحظتها، قد 

تفسد عليك أّي خّطة ترويج: 
الفكرة األمثل هي املدخل للرتويج الذايّت

جيري  بداية.  ُمجّرد  هي  الفكرة  أّن  الواقع  لكّن 
مع  عنها  والتحّدث  طرحها  خالل  من  تنضيجها 
لديك  يكون  أن  إلمكانّي�ة  ج  سرتوِّ وبالتايل  اآلخرين، 

ربما ختاف 
من فكرة عدم 

استحسان 
اآلخرين أو من 
الفشل، أو أنك 
تقي نفسك من 

الغرور.

تضيع فرص 
اإلفادة 

واالستفادة، 
لعدم امتالكك 
الرتويج  ثقافة 

الذايت الصحيح.

»غري املوجود 
على اإلنرتنت 

ليس موجودًا يف 
الواقع«.

أفكار
رويج الذاتّي

ّ
 للت

محمد حسن

6

تنمية
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الفكرة  ستعرض  من  أنَّ  تأّكد  لكن  رائعة.  فكرة 
خفيفًا  مشعاًل  لك  سيحملون  من  هم  أماَمهم، 

ليضيئوا به الطريق أمامك كي تميض ُقدمًا. 
ال يهمين رأي أحد

يف  عليها  واملّتفق  السارية  املبادئ  من 
ين رأي أحد، ما دام رّب  مجتمعاتن�ا، مبدأ »ال يهمُّ

العاملني يسمع ويرى«! 

األمور  »خرُي  يقول:  آخر   
ً
مبدأ هناك  لكن 

»ال  مبدأ  بني  املوازنة  عليه،  ويرتّتب  أوسطها«. 
من  الذايّت  الرتويج  وممارسة  جهة،  من  ين«  يهمُّ
جهة أخرى. إذ ينبغي إشهار احلّد األدىن مّما يراه 
يضيُع  فقد  ومزّياتك.  قدراتك  عن  ويعرفه  هللا 
تمتلكها.  مهارات  عن  يبحثون  وهم  هؤالء  وقُت 
لعدم  واالستفادة،  اإلفادة  فرص  فتضيُع 

امتالكك ثقافة الرتويج الذايّت الصحيح.
ي عّذب نفيس وأنا أعرف حظِّ

ُ
لماذا أ

هذه  إىل  تصل  جعلتك  اليت  األمور  هي  ما 
الرّياح  النتيجة؟ هل حيصل ذلك عندما: »جتري 
األمور  سري  يكون  رّبما  الّسفن«؟،  تشتهي  ال  بما 
أنَّ  العتب�ار  احلّظ؟!  عني  هو  ترغب،  ما  عكس 
نظر.  وجهتا  هما  الّسء  واآلخر  اجلّيد  احلّظ 

منها  تنظر  اليت  الزاوية  على  تعتمدان 
احلالة  أنَّ  والواقع  واحلدث.  الواقع  إىل 

واحدة، وُيمكن أن تستثمر منها الكثري.
يأيت  اخلاطئة،  األفكار  ُمعاجلة  بعد 
ة  دور ممارسة ثالث اسرتاتيجّيات عمليَّ

للرتويج:
فاحلديث  الكامنة:  الُقدرات  عرض 
بالقيام  حتلم  وما  وقدراتك  شغفك  عن 
به، حىّت لو كان خيالّيًا بعيًدا عن الواقع، 
يبحثون  مّمن  الكثري  عند  شرارًة  ُيشعل 

عن هذا النوع من التوّجه.
خالل  من  احلالّية:  املهارات  عرض 
والسعي  الُمتاحة،  الُفرص  كّل  استثمار 
املهارات  على  لإلضاءة  فرص  إلجياد 
مجال  يف  حالّيًا  ُتوّظفها  اليت  والقدرات 
يعد  لم  واليوم،  واختصاصك.  عملك 
كمالّيًا أو ترفيهّيًا أن تمتلك منّصة على 
»غري  فـ  االجتماعّي،  التواصل  مواقع 
يف  موجودًا  ليس  اإلنرتنت  على  املوجود 

الواقع«. 
وسيلتك  بمثابة  هي  املنّصات  هذه 
فيها  تبين  اخلاّصة،  اإلعالمّية 
مالمح  ّدد 

ُ
وحت االفرتاضّية،  شخصّيتك 

الصور  خالل  من  املتخّصصة،  صورتك 
بأنشطتك  اخلاّصة  الفيديو  ومقاطع 
العملّية، وأماكن وجودك، واألشخاص 
نوعّية  عن  كإعالن  تلتقيهم،  الذين 

معارفك.
تكون  لكي  الشخيّص:  الُمنتج  عرض 
ُمنسجمًا مع طبيعة هذا العصر العملّية 
من  ولتتمّكن  األحداث،  واملتسارعة 
الرتويج ملنتجاتك سواء كانت مكتوبة أو 
مرئّي�ة أو مسموعة، أو خدماتّي�ة تعليمّية 
أو تدريبّي�ة حىّت ُمنتجات جتارّية، عليك 

أن حتتفظ بها يف أرشيف يسمح لك بالوصول 
إليها ساعة تشاء.

بالطريق  ر  فكِّ الذايّت،  األرشيف  إثراء  وبعد   
األفضل للرتويج: هل تضعه دفعة واحدة أمام 
ين�اسب  ما  منه  ختتار  أم  مناسبًا؟  تراه  من  كّل 

الظرف الراهن يف كّل مّرة؟ 
واحدة،  دفعة  الكامل  العرض  أّن  الواقع 
كتقديم  الرسمّية.  املواضيع  يف  إاّل  مقبول  غري 
أو  وظيفة  على  للحصول  الذاتّي�ة  السرية 
منصب معنّي. ويف غري هذا املوضع، قد تقع يف 

نقطة ضعف قاتلة، هي »الغرور الظاهرّي«. 
خلطتك  الُمدّمر  السلوك  هذا  ولتفادي 
ر أن ُتعرض الُمنتجات املناسبة  الرّتويجّية، تذكَّ

أمام األشخاص املناسبني.

وأخريًا ...
بشكل  التقنّي�ات  بهذه  تعاملت  إذا 
الذايّت  الرتويج  فسُيصبح  اْنسيايّب، 
حياتك  من  جزءًا  املطلوب  باملقدار 
من  وقاية  لك  وسيشّكل  اليومّية، 
والتكرّب  الُعجب  إشكالّيات  يف  الوقوع 
والُغرور. وهي سلوكّيات غالبًا ما ُتشّكل 
عنصر انصراٍف عن الرتويج الذايّت لفئة 

الُمثقفني املتواضعني... 

محمد حسن
اعاليم وعضو مؤسس يف املبادرة الشبابي�ة لتنمية املهارات

تنمية بقعة
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كأن  التشغيل؟  قيد  وتركتها  سيارتك  من  يومًا  نزلت  أن  حصل  هل 

قصدت أحد املتاجر للتسّوق السريع، أو توّجهت إىل ماكين�ِة الّسحب 

النقدّي ألحد البنوك، وما هي إاّل ثواٍن حىت وجدت سيارتك قد ُسرقت!

اآلن أصبح بإمكانك أن تقطع الطريق على ساريق السيارات، لكن كيف؟

الدّواسة،  عن  الوقود  يقطع  محفظتك،  يف  ُيوضع  صغرٍي  جبهاٍز 

فينطفئ الُمحّرك. وال يمكن تشغيل السيارة مجّددًا إاّل من خالل هذا 

اجلهاز. وهذا االبتكار سّجله املخرتع الُعمايّن هالل بن سالم السيايّب.

الشباب«  »مع  مجّلة  أجرت  واالخرتاع،  املخرتع  على  أكرث  للتعّرف 

هذه املقابلة:

- هل تعّرفنا أكرث إىل نفسك؟

وىل اخرتاعايت كانت عندما كنت يف 
ُ
أنا متخّصص يف كيمياء املعادن، وأ

الثاني�ة عشرة من عمري، وقد بَلغت إىل اليوم 52] اخرتاعًا.

-  ما الذي يدفعك إىل االخرتاع بشكل عاّم؟

متعّددة هي دوافع اإلبداع، تقودها الرغبة يف حتقيق أهداف ذاتّي�ة وأخرى 

معنوّية. لكن، تبقى أهداف »التصّدي للمشكالت« من أهّم الدوافع. 

-  ما الذي جعلك تهتّم بهذه الفكرة حتديدًا؟

أّن  ُمفاده  خربًا  اخلليجّية،  التلفازّية  القنوات  إحدى  يف  رأيت  لقد 

سرقات السّيارات يف إحدى دول اخلليج بلغت 650] سيارة يف غضون 

6 أشهر فقط. األمر الذي استفزين ودفعين إىل التفكري يف هذا االخرتاع.

- هل ُيمكن أن تعّرفنا أكرث إىل هذا االخرتاع؟

األوىل  ُتوضع  ومستقِبل.  ُمرِسل  شرحيتني،  من  يتكّون  جهاز  هو 

يعمل  السائق  نزول  بمجّرد  السائق.  محفظة  يف  واألخرى  السيارة  يف 

حتريكها،  وحاول  للسيارة  ما  لصٌّ  اقتحام  حال  ويف  الالسلكّي،  الّنظام 

ينطفىء الُمحّرك، وُيمنع فتح غطائه.

غري  وهو  دوالرًا.   60 سعره  يتجاوز  وال  حجمه،  بصغر  اجلهاز  يتمزّي 

قابل للتلف.

املخرتع العمايّن هالل بن سالم السيايّب 

152 اخرتاعًا منذ الثاني�ة     
عشرة من عمره

 

تنمية

فاطمة سلمان
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- ما هي املّدة الي حتتاج إليها لتنفيذ اخرتاع كهذا؟

ابتكار،  أّي  آلّية  فكرة  تبلور  حسب  ختتلف  املّدة 

وكذلك حسب خربة الُمبتكر يف تنفيذ الفكرة وتصميم 

االبتكار، أّما بالنسبة يل فال تتعّدى شهرًا واحدًا.

- هل ثّمة اخرتاعات جديدة على الطريق؟

أخرى،  جديدة  اخرتاعات  ثالث  هناك  نعم 

التواصل  مواقع  على  صفحايت  على  سأعرضها 

االجتماعّي هذا العام.

- أال تكشف لقّراء مجّلتن�ا عن أحدها؟

ميموري«  »فالش  حبجم  جهاز  ثّمة  سرور،  بكّل 

لتقوية اإلرسال على الهاتف النقال.

إذ  السعودّية.  العربّي�ة  اململكة  يف  انتشارًا  األكرث  اجلرائم  قائمة  السّيارات  سرقة  تتصّدر 
 [[34 سرقة  عن   ،20[6 عام  السعودّية  الداخلّية  وزارة  عن  صدرت  إحصائّي�ة  آخر  كشفت 
الرياض،  مثل  الرئيسة،  املدن  يف  معظمها  وحدث  فقط،  )ين�اير(  الثاين  كانون  شهر  يف  سيارة 

والدمام، وجّدة، ومّكة املكّرمة.

كما أعلنت القيادة العاّمة لشرطة الشارقة يف آذار المايض من عام 7]20، عن إلقاء القبض 
على عصابة متخّصصة يف سرقة السّيارات باإلمارة. واجلدير ذكره أّن معظم املركبات املسروقة 

كانت قد ُتركت يف حالة تشغيل من قبل أصحابها عند تعّرضها للسرقة.

ويف حني تكرث التقارير عن حاالت سرقة وأخرى متعّلقة بإلقاء القبض على عصابات، إاّل أّن 
اإلحصاءات الرسمّية يف هذا السياق تغيب يف معظم الدول العربّي�ة.

فاطمة سلمان

محررة

تنمية بقعة
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جلست مرييال ذاك اليوم، يف غرفتها ذات الشرفة 
أّول  حتيك  مهريز،  يف  اخلضراء  الهضبة  على  املطّلة 
ديسمرب،  الشهر  شتاء،  الفصل  صوفّية.  سجاّدٍة 
السنة ليست مهّمة. للقارئ رغبت�ه يف تدوين حلظة 
وجود الشخصّيات وتأريخ أحداث هذا اليوم.                                           
من  نوعًا  كان  لكّنه  متعّددة،  غرفه  كبري،  البيت   
محاولة إرضائها، أن اختاروا لها هذه الغرفة، يعرفون 
األبواب  لها  تسّبب  الشرفات.  إىل  اخلاّص  ها 

َ
َتوق

يسّمونه  ما  وشيئ�ًا  القلب  ات 
ّ

دق يف  تسارعًا  املغلقة 
البشرّية  أّن  واضح  لكْن  املغلقة.  األماكن  رهاب 
نفسها  مشكلتها  يعانون  كانوا  من  وكّل  قبلها  سارت 
يشعرها  معها،  ولد  أّنه  يب�دو  ما  يشٌء  أحياء.  زالوا  ما 
بت�آمر اجلدران على أنفاسها فقط، وقد تنقض عليها 
منتصف الليل وهي راقدة، من يدري! مرييال ال حتّب 
أحمر  بقرميد  بيوتًا  عليها  رسمت  لطالما  اجلدران، 
وقممًا خضراء وأنهارًا .. ووردًا. لكّن اجلدران ال تتخّلى 
عن صالبتها! برغم أّنها بعد انتهائها من رسمها حتّدق 
من  نالت  لطالما  خبيب�ة.  وتتبّسم  حبنان،  اجلدار  إىل 
اللوم ما كان وفريًا من والديها وهي صغرية إلفسادها 
كما  مجنونة،  أو  مخطئة  كانت  لو  اجلدار..  سالمة 
عباس  السلطان  لكان  ونظراتهم،  بانطباعهم  تشعر 
الذي  الفّنان  ولكان  نفسّيًا،  املعقدين  أكرث  الصفوي 
»جهل  جدران  فوق  املخّلدة  اللوحات  تلك  رسم 

ستون«*  وأسقفها.. كبرَي ُمختّلي أصفهان عقلّيًا! 
                                             

األفعال،  هذه  شبه  من  الكثري  ستواجه  بأس،  ال 
إن رغبت يف امليّض خلف أحاسيسها.. هذه اخليوط 
الذهبّي�ة املغزولة حتت جلدها، اليت جتعل لها حواّس 
املعروفة.  اخلمس  من  طبيعّية  حاّسٍة  لكّل  إضافّيًة 
كما لكّل كوكٍب سّياٍر أقماٌر عديدة. تدور أحساسيها 

حول حواّسها.. املجّرُة روُحها!    
كانت  مذ  والشرفات  النوافذ  حنو  مرييال  تسارع 
طفلة.. ليعود املدى أمام عينيها ال متن�اهيًا. هي حتّبه 
هكذا! هكذا تكون يف سالٍم مع أفكارها اليت تشبه كرًة 
من صوف تعبث قّطٌة مشاغبة بها، القّطُة قلُبها!                                                                                    
تعليم  معهد  اىل  االنضمام  اختارت  عامني  منذ 

حياكة السّجاد.      
               مرييال منذ قدوم أسرتها من طهران،  بدأت 
بنقمتها  التفكري  عن  قلياًل  تشغلها  احلرفة.  بتعّلم 
على والديها بسبب خيارهما اعزتال حياة العاصمة. 
لم يكن سهاًل عليها اقتالع جذورها اليت يراها أبواها 
ال  أّنها  حىّت  املكان.  ذاك  من  إاّل..   ليس  وكتب�ًا  أمتعًة 
تدري ما إذا أتت بكّل أغراضها.. هناك كتاٌب مفقود 
احتمال  تستبعد  لكّنها  عليه.  تعرث  لم  قدومها  منذ 

زهرة ابن�سيه

»ال جتزع من 

جرِحك.. وإاّل 

فكيف للنوِر 

أن يتسّلَل إىل 

باطِنك..؟ «

جالل الدين الرويم

مريم مريزاده

أدب وفن بقعة
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داوود  أهداها  حني  وعّدته  هناك،  تركه 
قصائد سهراب املختارة، أن حتتفظ به دائمًا. 
تتجاهل أّمها أمر الصناديق الكرتونّي�ة اليت ال 
تزال يف قبو البيت. الصناديق حتوي كراكيب 
هناك!  الكتاب  أّن  متيقنة  شبه  مرييال  لكّن 
حلسن حّظها أّنه لم يكتب اسمه أو أّي إهداٍء 
عرثت  إذا  تقلق  ال  لهذا  األوىل،  صفحته  على 
أّمها عليه. قرأته عّدة مرات. ليست القصائد 
إذا طال غياب  لكّنها ختاف  مهّمة. 
أن  الكتــاب، 

الذي  اليشُء  ذاك  الورق،  غبار  يف  يت�الىش 
يشبهه، تلك الذّرات اليت كانت ختاطبها من 
ما  جنسها،  يف  تفّكر  زالت  ما  السطور..  بني 
إذا  يغيب  هل   األّخاذ.  الســــــحر  ذاك  نوع 
طال عمر الكتاب؟ أو عمرها؟                                                              

حني يكون الطقس مالئمًا، تزيح الستارة 
الشرفة  نافذة  تفتح  الزهرّية،  الرقيقة 
تعرفه،  عطرًا  الغربّي�ة  الرياح  لها  لتحمل 
زهور  لشتالت  وتبتسم  أسفل  إىل  فتنظر 
وانتظرت  بذورها  زرعت  اليت  البانسيه 
ليحصل ما حيصل اآلن..                                                                    

 مرييال تبتسم لزهور البانسيه كما تبتسم 
لسهراب،  قرأت  كّلما  املنقوش،  للجدار 
تبعرثت روحها كوردٍة جّفت بني الصفحات.. 
برغم أّنه لم يهدها واحدة. تبتسُم وهي تطرق 
داخل  النسيج  غرزات  فوق  احلديدّي  املشط 
عّلمتها  اخلشيّب.  النول  على  السّجادة  عقد 
جّدتها أن تستغل جلوسها الطويل للحياكة، 
بالتسبيح.. أعجبتها فكرة أن تذكر هللا مع كّل 

عقدٍة وغرزة..                                             
تضرُب  اليوم.  ذاك  يف  بكثافٍة  هنا  هو 
املشط احلديدّي أكرث من الالزم، 
صورته  لكّن 

هنا  تطرق  الذاكرة  الضربات.  تتلفها  ال 
ال  تبتسم..  مرييال  رحمة.  بال  بقسوة.. 
تب�دو  قلبها  ات 

ّ
دق أّن  برغم  بأصابعها!  تشعر 

خّط  يتوازى  املشط.   حركات  مع  تراقٍص  يف 
عند  معها  تأّمله  الذي  األفق  تمامًا.  الغرزات 
اليوم يشبه هذا اخلّط الصويّف.  غروب ذاك 
لم يكن موعدًا، بل مصادفة مرغوبًا بها جّدًا، 
يُك 

َ
حت طهران..   يف  الصناعّية  البحرية  عند 

كسؤالها  تمامًا  أمامها..  وييجُء  داوود  فريوح 
املهجور عن حقيقة قصتهما. ال قيمَة للخيال 
ستكتمل  القطعة  الصوف.  نسيج  حياكة  يف 
بــأّن  تثــق،  أن  مرييال  على  بالصرب.  بالعمل، 

ٌر.  الواقَع خزٌب واخلياَل تضوُّ
هذه  أمست  هنا،  إىل  عادوا  ومذ  آلن  ا
بأحاديث  احلافلة  لقاءاتها  ركَن  الشرفة 

تكن.  لم 
البازار  إىل  مشواٌر  عندي  أّمها:  تدعوها 
الطقُس  ترافقيين،  أن  عليِك  الكبري، 

سيعجُبِك جّدًا!
ترفض مرييال: لدّي ما أقوم به أيّم. ِاجليب 
من  فقط  النحايّس  السوار  ذاك  معك  يل 

حجرة الشيخ عرب. أتذكرين�ه؟
تب�ّدَل  لن  مرييال  اإلصرار.  عن  األّم  تكّف 
قراَرها. برغم أّن الشيخ عربًا لّما قال لها إّن 

أدب وفن
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رأيها  غرّيت  برجها،  مواليد  ين�اسب  النحاس 
قّراء  تلتمس  وعادت  األبراج..  مقاطعة  يف 

الطالع يف البازار وقارئات الكّف. 
اليوم وحَدها. ترغب يف حتديد  بقيت ذاك 
زهور  الصغري.  إطارها  يف  السماء  صورة 
البانسيه تعزف لها أسفل اجلدار سيمفونّي�ًة 
الشرفة،  من  لفيفالدي«..  »الربيع«  تشبه 

كوُنها أكرب هنا.
خضرة  يف  عين�اه  شرفتها.  يف  تبتسم  مرييال 
يهمُس  أذنها  يف  صوته  أمامها.  البعيد  الشجِر 
يكـــون  قد  الريح.  يصفُره  الذي  الصمت  مع 
تلك  مثل  هناك.  كلماٍت  ببضِع  نطـــَق  اآلن 
اليت لم يقلها قّط.. فسمعته.. مرييال تبتسم 
كابتسامتها عند البحرية وهو خيتلُق أدبًا اجتماعّيًا 
يتقرب منها به. رّبما كان مهذّبًا يف لقاء املصادفة 

وحسب. رّبما كّل ما كان من صنيعِة رأسها.
الشرفة،  من  تبتسم.  أن  اختارت  مرييال   
تمرُّ  كما  وجُهه  سيمرُّ  أوضح.  طيُفه  يب�دو 
الغيوم. ستنتظر. تقوُل جارُتهم إّن وجَه مرييال 
يبعث على السالم والطمأنين�ة. تفّكر مرييال 
مرآُة  الوجه  بأّن  قناعتها  تشبه  بموضوعّيٍة 
ذلك  برغم  وجهي؟!.  يف  سالٍم  أّي  الداخل، 
مرييال تبتسم للمرأة كّل يوم. تمامًا كابتسامتها 
اجلارة  خروج  بعد  أمس،  غرفتها  يف  للسقف 
ليس  محدقة.  سريرها  يف  مرييال  واستلقاء 
أنوثتها تغمرها كّلما  الذهن. لكّن  ألّنها شاردة 
أو  السقف..  يف  داوود  مالمح  لها  شخصت 

بُّ أن يسمَعها؟  ِ
ُ

خيالها.. لَم حت
توّجَه  أن  لها  فكيف  وإاّل  يصغي،  اآلن  هو 
صرخَتها فجأًة إىل ما خلَف حنجرتها.. إىل عمقها 

الذي ين�اديه ملتمسًا: داوود.... داوود..!
حتمّر  خلجلتها!  يا  سمع!  أّنه  يف  شك  ال 
وجنت�اها. ذات الشعور اعرتاها يوم وضع بني 
يمكن  ال  سهراب.  ديوان  املرتعشتني  يديها 
يستهلُّ  وهمًا.  يكوَن  أن  اليشء  ذاك  لكّل 
ثغُرها. تت�دحرج هذه املّرَة دمعٌة على أهدابها. 

ثّم تالمس الوسادة. تبتسم أكرث. كأّنها تبصُر 
أخريًا دمعته..

يضيُق  دقيقة..  عشَر  خمسَة  من  أقّل  بعد 
من  متضايقة.  مزنعجة،  مرييال  صدُرها. 
الزهور؟!  الدمعة؟! من حقل  الصرخة؟! من 
تفشل!  سالَمها.  وتستعيَد  تعرف  أن  حتاول 
الضيُق يزتايد. أنفاُسها تتخّبط. ألٌم يف وسط 
عن  تعجز  املستلقي.  جسدها  يهّز  الصدِر 

احلراك. وال أحد هنا. 
الصدمات  إحداث  الطبيب  يواصل 
باقة  رفع  بعدما  الصدر.  فوق  الكهَربائّي�ة 
البانسيه البنفسيّج عنه. متوّجهًا إىل املمرضة: 

من وضع الباقَة هنا؟ 
ثّم  لعيادتها،  وحيدًا  جاء  شاٌب  املمرضة: 

خرج مسرعًا 
خارج  اخلشيّب  النول  هذا  فلتضعي  حسنًا 
الغرفة.. يب�دو أّنها تستعيد وعيها، اإلشاراُت 

إجيابّي�ة. 
على  تطرُق  والدتها  كانت  أّياٍم  منذ  دكتور 

طفيفًة  حركًة  الحظُت  هنا،  اخلشيّب  النول 
تطرق  املسكين�ة  األّم  أّن  برغم  األصابع.  يف 
عقدًة  حتك  ولم  وحسب.  احلديدّي  باملشط 

واحدًة منذ يوم احلادث. 
احلادث كان خطريًا.. اصطدامها كان جامحًا 

عند الرأس. 
لكّن زيارة هذا الشاّب كانت غريب�ة. جلس 
أّن  يب�دو  كثريًا.  بكى  يبكي.  سريرها  عند 
الدموع خترج من عينيها. أنظر إىل هنا دكتور!

مريض  بأّن  املؤمنني  من  أنا  نعم  ههههه 
فلتتصلي  حيّبها..  اليت  باألمور  يشعر  الكوما 

بأسرتها.. 
املسكين�ة هنا منذ عاٍم ونصف. والدتها تأيت 
كّل يوم برفقة جارتهم. ستفرح كثريًا بهذا اخلرب. 
عن  تزنُع  وهي  متأّثرة..  تبكي  املمرضة 
معصم مرييال السوار النحايّس الذي حفرت 
لها  رى 

ُ
جت سوف  القرآن.  من  آياٌت  عليه 

سلسلٌة من الفحوص اليوم. 
لها  تسّرح  الدمعة.  املمرضة  تمسح 

شعرها. تمسُح جبينها بعطر املسك. 
تتعّرق  اجلفن.  يتحّرُك  تتنّفس.  مرييال 

اجلبهة.  
البانسيه البنفسيّج قرَب رأسها.

ومرييال تبتسم.

مريم مريزاده
إجازة يف علوم األحياء من اجلامعة اللبن�اني�ة

كاتب�ة ومرتجمة ـ إيران

أدب وفن بقعة
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مبالية،  غري  شخصّية  ذو  ُمتهّور،  بطل 
األمريكّي  القويّم  األمن  حماية  وحده  يتوىّل 
اجلنسّيات  متعّدد  فريقًا  ويقود  الُمهّدد. 
الواليات  تزّعمت  وقد  الكوكب،  إلنقاذ 
املّتحدة األمريكّية حماية العالم من الكارثة، 
وإنقاذ الكوكب يف آخر جزء من الثاني�ة، وذلك 
بسبب مؤامرة على رئيس الواليات املّتحدة 
إنقاذ  يمكن  فقط  وببصماته  بي�ديه  الذي   -
شخص  طريقه  يف  يقف  ولكن  البشرّية-  
ُيعرقل  حكويّم(  موّظف  )أّي  بريوقراطّي 
وبطلنا  جّدًا.  احلرجة  اللحظات  يف  مهاّمه 
هذا، هو األكرث حّظًا دائمًا واألكرث ذكاًء غالبًا، 
وهو  األخرى.  اجلنسّيات  من  ُنظرائه  من 
يقوم  أّنه  يفرتض  أجنزه،  الذي  العلم  بفضل 
بالكوارث  يتعّلق  فيما  خاّصة  اإلله،  بمهاّم 
املتعّلقة  تلك  أو   – والطبيعّية  الصناعّية 

بالتغرّي املنايّخ بسبب االحتب�اس احلراري.

قد يتب�ادر إىل ذهنك فيلم : 

“The Day After Tomorrow” 

“Independence Day“ : أو ربما

 Deep“  ،”2012” يكـــون:  وقـــــد 
 Impact“، ”doomsday rock“
 m e t e o r و“ أ ، ”A r m a g e d d o n
 storm“،”astero id“ ،“wi thout
آخرها  يكون  ال  وقد  إلخ..    ،”Warnning

طِلق مؤخرًا )يف تشرين األول 
ُ
الفيلم  الذي أ

 Dean“ سبتمرب من عام 7]20(. من إخراج
 . “Gerard Butler”وبطولة ”Devlin

كامل  نموذج  بأّنه  غريه  عن  يتمزّي  الفيلم 
إذ  الهوليودّية.  الكليشيهات  تلك  لكّل 
وعلى  هوليود،  يف  األفالم  صانعي  أّن  يب�دو 
من  ينتهوا  لم  قرن،  نصف  من  أكرث  مدى 
استنفاِدها بعد. وقد أصبحت أنماطًا ُتسّهل 
احلركة  أفالم  معظم  يف  باألحداث  التنّبؤ 

األمريكّية.

مجموعة   »Geostorm« فيلم  ُيعاين 
املستقبل  يف  توّصلوا  دولة،   [9 من  علماء 

9]20، إىل حّل مشكلة  القريب أي يف عام 
من  شبكة  خالل  من  احلرارّي،  االحتب�اس 
اجلوّي  الغالف  تلّف  الصناعّية  األقمار 
 Dutch« يدعى  نظام  ضمن  لألرض. 
التحّكم  على  قادرة  األقمار  هذه   .»Boy

حياة  تهّدد  أن  ُيمكن  مناخّية  ظاهرة  بأّي 
احلوارات،  أحد  ويف  دولة.  أّي  يف  الناس 
دور  يؤّدي  الذي   -  ED Harris يقول 
النظام  إّن »هذا  الرئيس األمريكّي –  نائب 

اإلله«. مقام  يقوم 

نظام  يف  خلل  حصل  عندما  القصة  بدأت 
كاملة  ُقرى  بإبادة  فبدأ   “Dutch Boy“
ِصحراوّية يف مناطق شرق آسيا باجلليد. ويف 
بدأت  األرض  حرارة  درجة  ارتفعت  الصني 
 Dutch« القّصة عندما حصل خلل يف نظام
Boy » فبدأ بإبادة ُقرى كاملة ِصحراوّية يف 

الصني  ويف  باجلليد.  آسيا  شرق  من  مناطق 
لتنفجر  األرض  حرارة  درجة  ارتفعت 
اجتاحت  ثّم  مهول.  مشهد  يف  الغاز  أنابيب 

نظام »يقوم 
مقام اإلله«

  Geostorm فيلم
للمخرج دين ديفلن

زينب عقيل

أدب وفن
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املياه عددًا من املدن الكربى الساحلّية يف ُديب 
مشهدّيات  يف  الالتينّي�ة،  وأمريكا  وإيطاليا 
طريقة  على  العواصم  فيها  تسقط  ُمخيفة 
الدومينو. وإلثارة أكرب، ُيعرض الفيلم بتقنّي�ة 

3D  و 4D يف بعض الدول.  

شركات ُكربى تمّول الفيلم وترّوج ملنتجاتها

تكاد  ال  الفيلم،  هذا  يف  اخلارجّية  املشاهد 
ختلو من السّيارات اإللكرتونّي�ة الذكّية. وكما 
متعّددة  كربى  شركة  ثّمة  األفالم،  معظم  يف 

ومتعّدية اجلنسّيات تعمد إىل التمويل مقابل 
الرتويج ملنتجاتها. لذلك »قّررنا أن تكون كّل 
السيارات يف الفيلم إلكرتونّي�ة« يقول مخرج 
املقاطع  أحد  يف    »Dean Devlin« الفيلم 
ويؤّكد   .  youtube موقع  على  الرتويجّية 
 Jeffry»« البصرّية  املؤّثرات  مشرف  ذلك 
Mercedes- لدين�ا مجموعة« ،A. Okun

Benz B-Class، إنها حقًا مذهلة«. 

واضحة  الدعاية  تظهر  السين�اريو  ويف 

السرّية  العميلة  تقول  إذ  السيارة،  لهذه  جّدًا 
 Abbie الرئيس األمريكّي  املسؤولة عن أمن 
الرئيس يف  Cornish: »حّقًا، هل سنخطف 

وبعدها  القيادة؟«.  يف  الناعمة  السّيارة  هذه 
نرى كيف ُتثبت هذه السّيارة 
قدرتها االنسيابّي�ة يف عملّيات 

املطاردة والهروب.

خطف رئيس الواليات 
املّتحدة

السين�اريو،  متت�اليات  يف 
خطـــف  مـــن  بــــّد  ال  كان 
لـ   تبنّي  بعدما  وذلك  الرئيس. 
 )Gerard Butler Jake(
احلكويّم  املوّظف  وأخيه 
 ،)Max )Jim Sturgess

بأّن فايروسًا جرى زرعه داخل النظام، واملّتهم 
 president( األمريكّي  الرئيس  هو  األّول 

 ،)palma Andy Garcia

يملك  الذي  الوحيد  هو  إذ 
وهي  الربنامج،  شفرات 
وهم  العْشر.  يديه  بصمات 
قبل  الختطافه  مضطّرون 
الكونّي�ة  العاصفة  موعد 
أقّل  خالل  للبشرّية  املدّمرة 
إلعادة  وذلك  ساعة،  من 
تشغيل النظام والقضاء على 
بعد  فيما  ليتبنّي  الفايروس. 
أّن الرئيس كان ضحّية مؤامرة 
 Dekkom( نائب�ه  قبل  من 

 .)Ed Harri

املؤامرة  أهداف   كانت  مدى  أّي  إىل  لكن 
إزالة   Jake استطاع  وكيف  ُمقنعة؟! 

عدم  األفضل  من  النظام؟  من  الفايروس 
التدقيق!! بل الرتكزي يف األبطال الذين أنقذوا 

الكوكب يف الثواين األخرية!

املخاوف األمريكّية الكربى

وشخـــــصّيات  حبكـــــات 
جيري  ُمتشابهة،  ونهايات 
سردّيات  من  اقتب�اسها 
تن�درج  األمريكّي.  املجتمع 
األساطريالراجئة  مفهوم  حتت 
وتصديقها  ختّيلها  جيري  اليت 
واحلكومات  دليل.  دونما 
تغذية  يف  تقّصر  ال  الفيدرالّية 
بدورها  اليت  السردّيات،  هذه 
األيديولوجّية  سلطة  تعّزز 
األساطري  ومن  الرأسمالّية. 
املجتمع  يف  السارية  األساسّية  السياسّية 
تفكري  أنماط  تشّكل  اليت  األمريكّي، 

أّن: جماعّية، 

من  تأيت  املشاكل  كّل   -
اجلماعات  ومن  اخلارج 

األجنبّي�ة.

املّتحدة  الواليات  قادة   -
خارقون  أبطال  هم  األمريكّية 
أّي  من  إنقاذنا  على  وقادرون 

خطر.

هي  املواطن  مهّمة   -
التضحية والعمل جبّد واملزايدة 

من أجل القادة السياسّيني.

فتتكّون مجموعة من القضايا حتت عنوان 
إليها  حيتاج  الكربى«،  األمريكّية  »املخاوف 
ولدى  االنتخابّي�ة،  حمالتهم  يف  السياسّيون 

تّم زرع فايروس داخل 

النظام، واملتهم األول 

هو الرئيس األمريكي إذ 

هو الوحيد الذي يملك 

شفرات الربنامج.

تتكون مجموعة من القضايا 

حتت عنوان »املخاوف 

األمريكية الكربى«، حيتاجها 

السياسيون يف حمالتهم 

االنتخابي�ة، ولدى إقدامهم على 

احتالل شعوب جديدة.

أدب وفن بقعة
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إقدامهم على احتالل شعوب جديدة. فاألسطورة األكرث 
السردّيات،  تلك  لكّل  عملّية  وكنتيجة  كمصداق  رواجًا 
مهّددًا  سيكون  األمريكّي  القويّم  األمن  أّن  يف  تتلّخص 
العالم.  شعوب  إلنقاذ  املّتحدة  الواليات  تت�دّخل  لم  إذا 
الديموقراطّية  وأمست  وغدت  أصبحت  فقد  وبذلك 

شماعة إلبادة الهوّيات وسلب الشعوب. 

جيف  ال  ارتوازّية  كبرٍئ  تب�دو  الكربى«  »املخاوف  هذه 
لدى املنتجني يف هوليوود. يلعبون على أوتارها يف صناعة 
جاهزة  لتصبح  متفاوتة  بنسٍب  مختلفة  سين�اريوهات 
السين�اريو  يف  نقص  أّي  عن  ويعوضون  لالستهالك. 
الُممّثلني.  النجوم  بكاريزما  اإلقناع،  على  القدرة  أوعدم 
الطبيعّية والقضاء  بالكوارث  املتعّلقة  خاّصة يف األفالم 
على العالم. إذ ُتشّكل عامل جذٍب بنيويٍّ إلثارة اجلمهور 
الُفضويّل، ملشاهدة كيف ُيمكن لقوى الطبيعة أو تدخل 

اإلنسان، تدمري شوارعه وُمدنه الضخمة.

ًا تن�درج قضايا املناخ واالحتب�اس احلرارّي   لكن هل حقًّ
حتت عنوان »املخاوف األمريكّية الكربى«!!

العالم  يف  العلماء  أبرز  اجتمع   [97[ عام  يف  أّنه  ُيذكر 
ترشيد  بضرورة  ونادوا  املنايّخ،  التغرّي  مخاطر  لبحث 
استهالك الطاقة، إاّل أّن شركات النفط الكربى ومناجم 

عام  ويف  كذبة.  ُمجّرد  احلرارّي  االحتب�اس  مسألة  بأّن  احتّجت  الفحم 
الواليات  تأخذ منىًح سياسّيًا يف  ]98]، بدأت قضّية االحتب�اس احلرارّي 
املّتحدة، عقب انتخاب الرئيس ريغان، الذي لم يهتّم بمطالب املنّظمات 
ال  وأّنه  َوْهم.  ُمجّرد  القضّية  أّن  األمريكّية  اإلدارة  اعتربت  وقد  البيئّي�ة. 
سار  الذي  نفُسه  املسار  وهو  ُمحتملة.  مخاطر  ختص  تأكيدات  توجد 

ما  وهذا  اليوم.  إىل  القضّية  مع  التعامل  يف  اجلمهورّيون  الرؤساء  عليه 
فعله الرئيس اجلمهورّي دونالد ترامب مؤّخرًا، إذ أعلن عن انسحابه من 
أّن  معتربًا   .20[5 عام  أوباما  عليها  ع 

ّ
وق اليت  للمناخ«،  باريس  »اتفاقّية 

كّلفتها  قد  وأّنها  االقتصادّية،  املّتحدة  الواليات  قدرات  ُتعيق  »االتفاقّية 
تعّهد  كما  األمريكّي«.  الشعب  على  التكلفة  وتزيد  الدوالرات،  مليارات 

باخلروج من أّي اتفاقّية »ال تضع أمريكا أّواًل«.

ويعوضون عن أي نقص 

يف السين�اريو أوعدم القدرة 
على اإلقناع، بكاريزما النجوم 

الُممثلني.

أدب وفن
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سمٌّ يف عسل
لطالما جنحت الواليات املّتحدة األمريكّية يف فربكة السين�اريوهات الرّنانة، وحنت 

املصطلحات الغامضة الي حتتمل يف معناها أكرث من تأويل واحد. فرتّبعت من خاللها 
على عرش الربوباغندا اإلعالمّية. وهي إىل اليوم ال تألو جهدًا وال ترتك ميدانًا 

حلقوق  والضامنة  احلامية  أّنها  على  خالله،  من  لنفسها  ترّوج  ال 
الشعب، ولعّل هوليوود هي امليدان رقم واحد لبّث السموم 

بقوالب من حلوى، تدّمر من خاللها اجلهاز املناعّي 
السالح  كان  ولّما  الشعوب.  لثقافات 

فإّنها  ثقافتها،  أّمٍة  ألّي  بعد األقوى 
م هوّيتها، سُتصبح  ًة تسمُّ هز جا

لالستعمار.

زينب عقيل

دبلوم صحافة 
باحثة يف علوم اإلعالم واالتصال.

أدب وفن بقعة
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 يف أوروبا، ومع أّنها كانت ساحة حرٍب سنوات، إالَّ أّنها شهدت ظهور 

حيث  التشكيلّي،  الفّن  وخصوصًا  الفّن،  مسار  غرّيت  حركات  عّدة 

القصور.  أثاث  من  جزءًا  كان  أن  بعد  والثورة،  للتغرّي  منّصة  منه  جعلت 

على  معّلقة  ظّلت  أن  بعد  املجتمع،  وإىل  النور  إىل  اللوحات  فخرجت 

الفّنان،  أصبح  حيث  سنني.  والنب�الء  الربجوازّيني  صالونات  حيطان 

للوحاته اليت أصبحت تعرّب عن  البطل األّول  أو اإلنسان بوجه عاّم، هو 

غضبه وأحالمه.

عّدة،  اهات 
ّ

وِاجت مدارس  واملوت  الفّن  بني  الصراع  ذلك  أوجد  وقد   

ة الهاوية. وحياول بشىتَّ الطرائق 
َ
جعلت الفّنان كما لو أدرك أّنه على حاف

إضفاء املعىن حلياته. على عكس الفّنان العريّب، الذي ال تعرتف ثقافته 

أساسًا  تراهما  حدثني  بني  النّدّية  تلك  فيها  ُتوجد  ال  كما  الصراع.  بهذا 

من  حالة  يف  تسّبب  ما  هذا  ولعّل  واملوت.  احلياة  للوجود، 

أصّح،  وبمعىن  العربّي�ة،  الفنّي�ة  احلركة  يف  البطء  أو  الَتَعرثُّ 

الفّنان  نفس  يف  واالستقرار  الطمأنين�ة  من  حالة  رّسخت 

العريّب فأصبح مستهلكًا، ناقاًل ومقّلدًا لكّل املدارس الغربّي�ة. 

لكّنه أضفى عليها طابعه اخلاص، طابع تكوين�ه وبيئت�ه.

 من هنا ُندرك أّن الفّن احلقيقّي ينشأ من الصراع بني الفّنان 

وذاته. من القلق واخلوف الذي سيطر على الفنان الغريّب. من 

دمار ِاستشرى وهّدد وجوده، وهو مستمّر إىل اآلن، لكّنه بوجه 

حضارّي، فنجد تلك الزنعة اليت نشأت من قلق وجودّي هي 

املحّرك األّول والدافع األسايّس لكثري من الفنانني، للتساؤل 

اإليطايّل  التشكيلّي  الفّنان  هؤالء  أمثال  ومن  هم.  فنِّ عرب 

 .)Nicola Samori 1977( الُمعاصر

محمد مجدي

هامٌش 
للموت

مواجهة  يف  ِدرعًا  اإلبداع  يكون  الفّن،  يف 

العدم، كما احلياة، تستمّر ُمكايدًة يف املوت.

رحِم  من  خرجت  اليت  املعادلة  هي  تلك 

فنائه  احتمالّية  اإلنسان  فيه  واجه  قرٍن 

القنبلة  ظهور  بعد  األرض،  وجه  على  من 

النووّية، وحروب غرق فيها سنواٍت طويلة.

الشبابأدب وفن مع
2018 العدد 1 ـ شــتاء
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الغياب  أو  املوت  حيتلُّ 
فائض  ساموري  لوحاِت  يف 
مساحات لونّي�ة، حيث تتحّول 
للقتال،  ساحة  إىل  لوحاته 
تقرتب  َكْي  تتصارع  أجساد 
من الوضوح، مالمح ضبابّي�ة، 
مخيف،  حدٍّ  إىل  مشّوهة 
تغّطيها طبقات من التخريب 

الُمتعّمد، كشّط، خدش...

اليت  األدوات  من  وغريها   
هوّية  عن  خاللها  من  يبحث 

حقيقّية لشخوصه، من دون أن تتحّول املالمح ملجّرد عنصر ُصوري ليكتمل 
تكوين�ه. إّنه يدعو العني لرتى وتبحث من خالل تلك احللقة املفرغة بني الكتلة 

والفراغ يف لوحاته. لذا كان التشويه بّواَبت�ه لتوريط الُمشاهد يف 
الكوابيس.  من  متعّددة  وطبقات  أعماٍق  يف  للدخول  رحلة 
األسئلُة اليت تتوارد يف ذهن الُمشاهد من دون َنَسق أو ترتيب.. 

محاواًل جتاوَز تلك النظرِة السائدة، اليت ترى ريشة الرّسام بأّنها 
َلها إىل مطرقٍة للهدم، ثّم ُتعيد  ُمجّرَد أداٍة إلمتاع العني، لذا حوَّ

ُسس التشكيل.    
ُ
العنُي بن�اَء التكوين، وفق رؤية ُحّرة ال تلزتم أ

الكالسيكّية  اللوحات  من  أعماله  نمط  ساموري  يستويح 
أو  التشويه  ذلك  عليها  ُيضفي  لكّنه  النهضة.  عصر  لسادة 
د يف سؤال  الّدمار الُمتعمَّ
عن  ى  نتخلَّ لماذا  هاّم: 
ُيمكنن�ا  عندما  المايض 
إعادة تصّوره كما ُنريد؟

استكشاف  كان  لذا   
هو  الّسطح  حتت  ما 
َغَرُض الفّنان. فبداًل من 
مقّدمًا  العالُم  يكون  أن 
ُتصبح  لوحة،  داخَل 
جزءًا  نفَسها  اللوحُة 
ُمكتملة،  غري  قّصة  من 
للبحث  العني  تدعو 
والتنقيب. هذا ألّن التاريخ هنا ال ُيقدم نفَسه بشكل ُمتسلسل 
وَسلٍس، تستطيع العني استيعاَبه وحفَظه، بل إّنه بّوابة زمنّي�ٌة 

»خرج الفن التشكيلي من 
أثاث القصور وصالونات 

الربجوازيني إىل العامة من 
الناس، بعدما ظهرت عدة 
حركات جعلت منه منصة 

للتغرّي والثورة.«

أدب وفن بقعة
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وقد  بها  ضنين�ًا  حلظة  لكّل  الداخلّية.  العوالم  على  تنفتُح 
خذت مّنا. إّنه حتّلٌل وسقوٌط لكّل ذريعٍة لوجوِدنا، لنكتِشف 

ُ
أ

جحيم  إّنه  يشء،  الال  الُمبهم،  ُنواجه  أّنن�ا 
فشيئ�ًا،  شيئ�ًا  يتمّلُكنا  ضياٍع  على  يتغّذى 

وأسئلٍة ترتاكم من دون أجوبة.؟!

N I C O L A  S A M O R I

الفنان نيقوال ساموري

محمد مجدي

ـ خريج كلية الفنون من جامعة القاهرة ـ عني شمس.

»منهجية ساموري اليت 
يتخذها يف لوحاته هي محاولة 

وضع الالوعي يف إطار التجربة، 
النقاش والتحليل. فرنى 

أعماله تتمزي بمزيج من العنف 
والوساوس والهالوس واملوت 

والتحلل«

هي  لوحاته،  يف  يــــــعتِمُدها  الـــــيت  ساموري  منهجّيـــــة 
النقــــــاش،  التـــجربة،  إطار  يف  الالوعي  لوضع  محاولٌة 
َته واطالَعه على 

َ
التحلـــــيل. األمــــــــــر الذي يعكــُس معرف

أعماله.  يف  توليفها  يف  وجناحه  النفّس،  التحليل  نظرّياِت 
فرنى أعماله تتمزّي بمزيج من العنف والوساوس والهالوس، 
واملوت والتحّلل، وماهّية كّل تلك املصائر احلتمّية، أو ما ُيطلق 

عليها: األسئلة الُكربى..؟!

البحث  من  مجهوٍد  إىل  تسَتن�ُد  أجوبًة  ُيقّدم  ال  هنا  وهو   
والتنظري، بل إّنه ُيقّدمها كـــــما هــــي، كحالة تستوجب التأّمل 
من كّل شخص. فُكْتلُته ال تملك احلزّي الكامل للوجود. وجوٌه 
غري ُمكتملة أو ذائب�ة يف اخللفّية السوداء وحسب، حتاول دومًا 
إجياد لغة بصرّية ملشاهِدها. تتيح له املساحَة الالزمة لتكتمَل 
يف مخّيلِته، واخلروَج بأفضِل تمثي�ٍل بصرّي لما يدور يف نفسه..

أدب وفن
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لم تستِطْع صربًا .. 

صرْبَت طويال 

اختْذَت من تعِب املسرِي سبي�ال 
َ
ف

وسعيَت حنو املجِد

 ُتشعُل جنَمُه يف راحتْيَك  ..

فكم سعيَت خجوال! 

َوصفوَك بالِضّليِل

..!! يا لفؤادهم

يال.  ما كان غرُي فؤادهْم ضلِّ

علتَك اجلميلَة بعدما 
َ
وفعلَت ف

عرفوا أّنك لم تكْن مسؤوال 

فبنيَت من وجِع الطموِح مدين�ًة 

تأوي إليها ُبكرًة وأصيال 

وحتجُّ بيَت العلِم 

يف عطٍش

ويف تعٍب

بي�ن 
العلم والجهل

أسيل سقالوي 

أدب وفن بقعة
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ويف ...  

ويف كي تقرأ املجهوال 

منَك القليُل

إذا التقى كثرِيهم 

صاَر الكثرُي مع القليِل قليال 

خيٌل وليٌل واضطراٌب 

ُمثَقٌل بالغيِب 

... لِكْن أيقنوَك رسوال 

مًا  وقد استقرَّ بَك املسرُي مكرَّ

ال ترتيض غري النجاح بديال 

اجلهُل فرعوُن احلياِة 

فُكْن عصا موىس 

 َلْتلقف مْن تراُه ذليال 

كْن يوسفًا 

تأوي إليك الناُس عن علٍم 

بأنك قد ُخلقَت جميال

أدب وفن

أسيل سقالوي

شاعرة، من مؤلفاتها ديوان: أنا إْن غبت عّي
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• االنتساب إىل أسرة املجلة: 
ـ هل ترغب يف أن تكون أحد أعضاء أسرة املجلة؟

يف  املخّصصــة  األبــواب  كافــة  يف  مشــاركاتكم  نســتقبل  أن  يســّرنا 
قصــرية،  قصــة   – نقديــة  مقــاالت   – الــرأي  )مقــاالت   املجلــة: 

قصيــدة...(.

• نشر اإلجنازات واالنت�اجات الفكرية والفنّي�ة: 
ـ هل تبحث عن فرصة تنشر فيها إجنازاتك وإنت�اجاتك؟

يســعدنا أن نســّلط الضــوء علــى إجنازاتكــم )كتــاب – فــن تشــكيلي – 
أفــالم قصــرية – كاريكاتــور(. مــا عليكــم إال إرســالها لنــا.

• قرأت العدد المايض من »مع الشباب«: 
ـ هــل لديــك وجهــة نظر يف مقاالت املجلــة أو نقد ألحد املوضوعــــــات 

فيـها؟
ــم  ــداء آرائه ــة يف إب ــل احلرّي ــا كام ــة لقرائه ــق املجّل ــاب تطل ــذا الب يف ه
حــول مقــاالت املجلــة ومواضيعهــا، ضمــن مقــال نقــدي موضوعــي 

يعكــس رؤيــة كاتبــ�ه. 

• األسئلة واالستفسارات: 
ـ هل لديك سؤال تبحث عن إجابة عنه أو مشكلة تريد حاّلً لها؟

بب�الكــم  أو مشــكلة ختطــر  أو إشــكال  إرســال أي ســؤال  يمكنكــم 
)عقائديــة، اجتماعيــة، نفســية، تربويــة...(. ســيعمد فريــق مــن 
املتخصصــني لإلجابــة عــن أســئلتكم، واقــرتاح املعاجلــات املناســبة 

ملشــكالتكم.

• تغطية األنشطة الشبابّي�ة: 
ـ هل لديك نشاط شبايب توّد اإلعالن عنه؟ 

عــرب  ونشــره  النشــاط،  هــذا  لتغطيــة  مراســاًل  تكــون  أن  يشــّرفنا 
اإللكــرتوين. موقعنــا 

 رسالة

تنا
ّ
   مجل

أن تكون ميداًنا  لكم، لنشر إبداعاِتكم 
ومساهماتِكم الفكرّية واألدبّي�ة والفنّي�ة...

أن تكون منرًبا للتعبري عن آرائكم وتوّجهاتكم...

»مع الشباب« تفتح صفحاتها الورقّية واإللكرتوني�ة لـ:

Email: Among.shabab@gmail.com 

Whatsapp: 09613835051

telegram: t.me/maashabab  

website: maaalshabab.iicss.iq

facebook: @maaalshabab

twitter: @maaalshabab

instagram: maaalshabab
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اإلنرتنت  عرب  املعرفة  اكتساُب 
خُيّيل  كما  عشوائّي�ًا  عماًل  ليس 

هو  بل  الّرقيّم.  الفضاء  يف  للكثيرين 
جديدة  مرحلة  كّل  ومع  إتقانه.  جيب  فنٌّ 

نمّر بها يف مسار تكوين الذات وامتالك الرصيد 
يشٍء  الكتساب  احلاجة  لدين�ا  تزداد  املهيّن،  أو  العليّم  املعريّف، 
وُيفّكر،  خُيّطط  فين�ا  من  لكن  البحث.  رحلة  حينها  فنب�دأ  جديد. 

قبل أن يضع قدمه يف هذا البحر الواسع من مصادر املعرفة؟

بل  العالم،  هذا  لدخول  الرغبة  يف  ليست  احلقيقّية  الُمشكلة 
العمياء،  الرغبة  كانت  وإن  املفاتيح،  وامتالك  األبواب  اختي�ار  يف 

كالصديق األحمق، تضّرك من حيث تريد أن تنفعك!

عاّم  بشكل  والتكنولوجيا  الّرقيّم  الفضاء  خنتار  أصبحنا  لماذا 
الكتساب املعرفة؟ 

والباحث  املعرفة  طالب 
شخٌص  الغالب  يف  هو  عنها، 
ذاته  تكوين  مرحلة  يف  زال  ما 
وسريته العلمّية واملهنّي�ة، ألّن من ُهم 
غارقون  أّنهم  املفرتض  من  متقّدمة  مرحلة  يف 
لذلك  الناجحة.  مساراتهم  يف  وتوظيفه  كسبوه  ما  استثمار  يف 
فإّن موضوع حبثن�ا ُيعترب هاجسًا لدى »الشباب« بالدرجة األوىل. 
الّطبقات  يف  خصوصًا  المال،  من  الكثري  يملك  ال  غالبًا  والشاّب 
خل، باإلضافة إىل أّنه يبحث - بطبيعته -  االجتماعّية محدودة الدَّ
عن الطرق األسرع واألقصر للتعّلم، أي إّنه يبحث عن »الوجبات 
السريعة« باملفهوم االستهالكّي. وهذا ما يقّدمه الفضاء الرقيّم 

بمختلف أدواته وتطبيقاته.

ومراكز التدريب والتأهيل على اختالف اهتماماتها ومجاالتها، 
متن�ًا  إعدادها  عند  حىّت  صغرية،  حلقاٍت  إىل  موادها  ُتقّسم  باتت 

لماذا؟ كيف؟ ومىت؟

 البحث
يف الفضاء الرقمّي

إنترنت

حسني عمار
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بروابط ملقاطع تعليمية  تدريبّي�ًا مكتوبًا بشكٍل ُمفّصل فإّنها تدعمه 
ُمصّورة. فمن ال يملك الوقت للرتّدد إىل معهٍد ملدة شهر بشكل يويّم، 
فيديو  فيها  ليشاهد  يومّيًا  ساعة  نصف  األقّل  على  سيملك  حتمًا 
على جهازه أو هاتفه اخلاّص، وهو جالٌس يف مزنله أو يف عمله أو يف 
يملك  أن  يمكن  املعهد،  يف  للتسجيل  المال  يملك  ال  ومن  جامعته. 
المال لشراء مجموعة أقراٍص ال تبلغ قيمتها ربع كلفة دورة تدريبّي�ة 

تقليدّية.

بات  املدّرب ضرورّيًا، فقد  املباشر مع  التواصل  حىت عندما يكون 
ُيقّدم عرب »ورشات« قصرية ال َعرْب دوراٍت طويلة األمد.

لقـــد انــخفضت ُكلفــــة التـــدريب، وارتـــفعت نسبــــُة 
االستفادة...

حنتاج  اليت  األدوات  خنتاُر  كيف 
إليها؟

االفرتايّض  العالم  منّصاُت 
إىل  فهي  بعضها،  ُتشبه  ال 
ُصّممت  قد  كرثتها  جانب 

ُمحّددة،  مجاالٍت  يف  الستخدامها 
يف  منها  لالستفادة  تصلح  كانت  وإن 

موضوعات ثانوّية أخرى.

األدوات  هذه  بعض  نستعرض  يلي  فيما 
وكيفّية االستفادة منها:

:Web browser 1 - متصّفح الويب

والصفحات  املواقع  إىل  خاللها  من  تلج  اليت  الرئيسّية  النافذة  هو 
اإللكرتونّي�ة، وُيمكن استخدامها عرب احلاسوب أو عرب الهاتف الذكّي.

بعض برامج التصّفح مثل )Google chrome( تتمّتع بإمكانّي�ة 
هذه  تقّدم   ،Extensions وتسّم  إليها  صغرية  تطبيقات  إضافة 
خيارات  وتمنحه  املستخدم  ُتساعد  وإضافات  خدمات  التطبيقات 

إضافّية أثن�اء التصّفح. 

برامج  يف  واحلفظ  البحث  خيارات  من  االستفادة  وُيمكنك 

باستمرار  إليها  تدخل  اليت  الصفحات  حفظ  ُيمكنك  كما  التصّفح، 
.)Bookmark( عرب خاّصية

:Social Networks 2 - الشبكات االجتماعّية

أو ما ُيعرف بمواقع التواصل االجتماعّي، هذه املواقع ُتتيح مشاركة 
امللّفات الرقمّية والنصوص، وإن كان بعضها مختّصًا بأنواع محّددة 
من امللّفات أو يف مجاالٍت معّين�ة، مثل: فيديو، صور، كتب، وظائف.

الشبكات االجتماعّية األشهر واألكرث شيوعًا هي:

 Whatsapp  •

 Facebook  •

 Twitter  •

املواقع،  هذه  استخدام  يف  املشكلة 

نتعامل معها يف أغلب  أّنن�ا  تكمن يف 

األحيان، على أّنها مصادر أساسّية 

احلقيقة  يف  لكّنها  للمعلومات، 

السريعة  املواّد  لنشر  ُصّممت  قد 

من  ذلك  مالحظة  وُيمكن  والصغرية، 

خالل غزارة املنشورات على هذه املواقع.

ورّكزت  ما،  ماّدٍة  عن  البحث  بصدد  ُكنَت  فإذا 

ألسباب  إليه،  حتتاج  ما  جتد  ال  قد  املواقع،  هذه  يف  البحث  عملية 

تتعّلق بالدائرة اليت تبحث فيها، واختفاء املضمون الذي تطلبه ضمن 

يف  صفحته  على  ما  مقاٍل  رابط  أحدهم  ينشر  كأن   - خاريّج  رابٍط 

فايسبوك، ويكتفي بوضع تعريٍف ال صلة له بمضمون املقال نفسه 

اإللكرتونّي�ة  املواقع  أحد  يف  األصلّي  مصدرها  عن  مادٍة  نسخ  يف  أو   –

مع إجراء تعديل عليها، فتحصل أنت على الماّدة املنسوخة ال الماّدة 

املوثوقة من مصدرها األصلّي. 

إذًا، ال ُمشكلة يف البحث ضمن هذه الشبكات االجتماعّية ما دمَت 

تدرك أين تبحث...؟

إنترنت بقعة
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حسني عّمار

كاتب وخبري برمجّيات

 3 - الصحافة واإلعالم املكتوب:

يسّم  املكتوب،  اإلعالم  من   - نسبّي�ًا   - اجلديد  الّنمط 

تكون  الطويل،  املقال  عن  مبّسطٌة  نسخٌة  وهو  »الّتدوين«، 

األكرث  املدّوَنتني  أّن  هنا  وُيذكر  وجذبًا.  تركزيًا  أكرث  فيه  الفكرة 

  Googleلشركة   )Blogger(هما العالم  يف  وانتشارًا  شهرًة 

 Automattic.لشركة  )Worlpress(و

قرأته  ما  لتجربة  وتذهب  الصفحة  هذه  تغلق  أن  وقبل  ختامًا، 

وجّذاب  واسٌع  عالٌم  هو  اإلنرتنت  عالم  أّن  تذّكر  فيها، 

أفخاخه  يف  تقع  أن  فاْحذر  اإلبهار..  حّد  إىل 

العميقة من دون أن تشعر!

حّدد بالضبط ما الذي ُتريد فعله، قبل أن 

املحمول،  جهازك  تفتح  أو  الهاتف  تمسك 

حّدد الوقت الذي ُتريد أن تصرفه، ثّم حّدد 

نفسك  جتد  فقد  وإاّل  ف... 
ّ

تتوق أن  جيب  مىت 

قد  أّنك  معنّي،  موضوٍع  يف  للقراءة  ُجلوسك  بعد 

صرفت أربع ساعاٍت من وقتك، قرأت فيها كّل يشٍء، 

من  الكبري  الكّم  عن  ناهيك  قراءته..!  تنوي  كنت  ما  عدا 

دخلت  اليت  املشّوهة  واملشاهدات  والصور  العناوين 

عقلك يف ساعة ختديٍر وغفلة.

ً
ختاما

 ما شئت يف هذا 
ْ

اْستغرق
العالم االفرتايض، لكن حافظ 

على دفاعاتك، منيعًة وُمحكمة. 
ُكن حذرًا، صاحيًا، يقظًا ونافذ 
البصرية.. فمن نام، لم ُيَنم 

عنه...

إنترنت
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يف زمن معجزات التكنولوجيا احلديث�ة، يب�دو أّن الناس قد أصبحوا 

مهووسني بالتحّكم. األمر الذي يستدعي املزيد من املنتجات الذكّية 

لك  تسمح  أجهزٌة  اليومّية.  لألدوات  الضبط   من  املزيد  ّقق 
ُ

حت اليت 

مات احلرارة، حىّت إناء الطهو. وكّل ذلك من  بالتحّكم باإلضاءة، وُمنظِّ

خالل هاِتفك الذكّي.

التحّكم  من  تمّكُنك  متكاملة  بيئّي�ة  وأنظمة  باألطنان  منتجاٌت 

ios  وأندرويد. حتتاج إىل أن ختتار  بمزنلك من خالل تطبيقات أنظمة 

وفًقا  ذكّي  مسكن  لتجهزي  وحسب،    )gadget( املفّضلة  أداتك 

لشروطك. 

الكهربائّي�ة،  املصابيح  الكامريات،  املّتصلة:  األجهزة  تتضّمن 

باملساعد  باّتصالها  جميعًا  تشرتُك  املهمالت.  سّلة  حىّت  والروبوتات، 

الكامل  التحّكم  لك  وحيّقق  وعاداِتك،  صوَتك  حيفُظ  الذي  الرقيّم، 

خالل  ومن  اجلهاز،  وبدوره  فقط.  اجلهاز  مخاطبة  خالل  من  باملزنل 

»الصوت النسايّئ«، يقوم بإبالغك بكّل املعطيات واإلحداثّي�ات.

 ومن هذه املنتجات:

جميع  وتسّجل  والنهار  الليل  يف  احلركة  تلتقط  مراقبة:  كامريا   -

األحداث الواقعة. 

وجهاز  باللمس  تعمل  واجهة  حيتوي  الذكّي:  احلرارة  منّظم   -

استشعار عن بعد، يساعد على تأكيد أّن كّل الغرف يف املزنل حتصل على 

احلرارة املناسبة. 

البيوت
ـّة    الذكي

علي زين

تكنولوجيا بقعة
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كهَربائّي�ة:  مصابيح  عّدة   -

مصباحني  على  حتتوي 

ومحور لربطها جبهاز مزنيّل ذكّي آخر. يمكن للمحور ضبط سطوع 

.brightness هذه املصابيح  

بالطاقة  التحّكم  يمكنك  الذكّي:  القابس  ذ- 

من  الذكّي  الهاتف  خالل  من  القابس  على  الداخلة 

 away“ وضعّية   على  وحيتوي  فيه.  أنت  مكان  أّي 

يب�دو  حىّت  املزنل  يف  األجهزة  كّل  فتشتغل   ،”mode

فيه.  كأّنك 

يمّكنك  الذكّي:  املرأب  باب  فتح  حتّكم  جهاز   -

وتسعى  كنت.  أينما  إغالقه  و املرأب  باب  فتح  من 

يفتح   ،sensor حّساس   إضافة  إىل  الشركات 

منه. سيارتك  اقرتاب  فور  أوتوماتيكّيًا  ويغلقه  الباب 

- قفل الباب الذكّي: باإلضافة إىل القفل اإللكرتويّن 

على  حيتوي  العادّية،  مفاتيحك  استخدام  تستطيع 

اخرتاقه.  السارق  على  يصّعب  معّقد  نظام 

تستخدم  ضغط،  مساحة  على  حيتوي  الذكّي:  الطهو  إناء   -

تستخدم  احلرارة.  وضبط  الطعام،  لطبخ  الساخن  الماء  خبار 

تشغيلها  ويمكن  االستخدام  سهلة  إّنها  وطهوها.  اللحوم  لسلق 

من  اآلالف  على  حتتوي  الذكّي،  الهاتف  على  تطبيقات  خالل  من 

الشهّية. الوصفات 

علي زين
إعاليم ومتخصص يف التكنولوجيا ووسائل 

التواصل االجتماعي

تكنولوجيا
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»نوموفوبيا«:
اّتجاه صاعد بين الشباب

لــ:  Nomophobia  وهو اختصار  نوموفوبي�ا 
مصطلح   .”no-mobile-phone phobia“
اليوم  العالم  يف  يزتايد  اخلوف،  من  نوع  عن  يعرّب 

اخلوف  وهو  الصناعّية.  املجتمعات  يف  خصوصًا 
من أن يكون الشخص بدون هاتفه الذكّي. 

جرى حنته عام 0]20، أثن�اء دراسة أجرتها منّظمة »يوغوف« 
 UK“بطلب من مكتب بريد اململكة املّتحدة ،”YouGov“ البحثّي�ة

مستخدمو  يعانيها  اليت  االضطرابات  يف  النظر  بهدف   ،”Post Office
الهواتف املحمولة. 

اليوم“trend”، خاّصًة بني  والواقع أن »نوموفوبي�ا« هو اجتاه سائد  
اجلامعات  طاّلب  من  كبريًا  عددًا  إّن  حىّت  واملراهقني.  الشباب  الطالب 
إصَبَعه  “خيسر  أن  يفّضل  من  ومنهم  هواتفهم.  مع  يستحّمون  اليوم، 

اخلنصر، عن أن خيسرهاتفه الذكّي”. كما يعرّب أحدهم.

يف بريطاني�ا: رهاب من فقدان االّتصال
وجدت الدراسة أّن حواىَل %53 من املستخدمني يف بريطاني�ا، يصبحون 

قلقني عندما:

ـ  خيسرون هاتفهم الذكّي.

ـ  تنفذ بطارية الهاتف.

ـ  ينفد رصيد الهاتف.

ـ  يكونون غري مّتصلني بالشبكة.  

من   47% و  املستطلعني  الرجال  من   58% أّن  إىل  الدراسة  تشري 

منهم   9% و  الرهاب.  هذا  يعانون  النساء، 
يكون  عندما  النفّس  بالضغط  يشعرون 
الهاتف مغلقًا. ويشري %55 منهم إىل أّن سبب 
البقاء  على  قدرتهم  عدم  عن  ناجم  االضطراب 
الذي  األمر  وهو  واألقارب،  باألصدقاء  مّتصلني 

الهاتف. يؤمّنه 

يف الواليات املّتحدة: األمور تصبح أسوأ
هواتفهم  جانبهم  وإىل  ين�امون  أشخاص،  ثالثة  أصل  من  اثن�ان  أو   56% ـ 

الذكّية.

ـ %34 اعرتفوا بأّنهم جييبون عرب هواتفهم خالل جلساتهم مع شركائهم.

ـ  أكرث من نصف املستخدمني ال يغلقون هواتفهم أبدًا.

ـ  %66 من الراشدين يعانون »نوموفوبي�ا«.

مجموعة توصيات لتجّنب هذه العوارض أو للتخلص منها:
ـ  احرص على إغالق جهاز الهاتف عّدة مّرات خالل اليوم.

ـ   اخترب التواصل وجهًا لوجه. 

ـ   وازن بني اّتصالك مع الناس من خالل الشاشة، وبني اّتصالك بهم شخصّيًا. 

خالل  من  الشهر.  خالل  أكرث  أو  مّرة  التكنولوجيا  عن  »تصوم«  أن  حاول  ـ 
االنقطاع عن أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكّية واأللواح الرقمّية. 

خِرج هاتفك من غرفة النوم.
َ
ـ  أ

ـ  خّصص مّدة زمنّي�ة محّددة خالل النهار الستخدام التكنولوجيا.

مصطلح ومعنى بقعة



M a a  a l s h a b a b   |  W i n t e r  2 0 1 8

مع الشباب
العدد 1 ـ شــتاء 2018

55

الرياضّيات يف كّل العصــور هي األساس لكّل االختصـاصات العلمية 
واألكاديمّية والتكنولوجّية،  لم تستغِن عنها البشرية يوًما. هي اللغة 

والهندسة  والفزيياء  الكيمياء  لعلوم  األساسيــة  األجبــدية 
املحــور  بل  أشكــالها،  بكافة  والتقــانة  واالتصاالت 

على  اإلنســاني�ة  احلضــارة  عليه  تعتمــد  الذي 
الصعيد العليم.

موس  بن  محمد  أّن  الواقع 
العام   يف  املتوىف  اخلوارزيم، 

عمٍر  عن  ميالدي   874
قـــــد  عـــــاًما،   66 ُين�اِهُز 
إذ  أسهل.   حياَتن�ا  جعل 
تــــطّوًرا  للبشــــرّية  قّدم 

يف  ا  ملحوظــــً ا  تـــــراكميًّ
الــــيت  الرياضّيات  علم 

كــل  يف  اليوم  نستخدُمها 
البسيــطـــــة  مــــــــن  أغراضنـــــــا. 

الطائـــــرات  صنـــــــاعِة  إلــــــى  منهــــــــا 
واحلواســــــــيب.  والــــقطــارات  والصواريخ 

وابتكاراٍت  نظرياٍت  من  أنتَجه  ما  كّل  ُوِصَف  وقد 
إليه،  نسبًة  باخلوارزميات  املعادالت  حلِّ  يف  ووسائَل 

.Algorithmو Algorism  وباألجنبي�ة

واملنطقية  الرياضية  اخلطوات  من  مجموعة  هي  اخلوارزمّية 
واملتسلسلة الالزمة حللِّ مشكلٍة تقنّي�ة أو حسابّي�ٍة أو علمّيٍة معّقدة. ويف 
حال لم تستطع ترجمَة أيِّ هدٍف لديك إىل خوارزمّيٍة محّددة، وخطواٍت 

متسلسلٍة واضحة، فعنَدها، عليك أن تراجع هَدفك. فقد تكون الرؤية 
سبي�ل  فعلى  عنك.  غابت  قد  تفاصيل  يوجد  أو  لديك،  واضحة  غري 
عن  عبارة  هي  اخلوارزمّية  احلاسوب،  علم  مجال  يف  املثال، 
اليت  الواضحة،  واخلطوات  التعليمات  من  مجموعة 
وكيف  َذه،  ينفِّ أن  عليه  اّلذي  ما  احلاسوب  رب 

ُ
خت

الوحيدُة  والطريقُة  تنفيَذه.  يستطيُع 
هي  ما،  أمٍر  بتنفيِذ  احلاسوب  إلخباِر 
فيها  خوارزمّية  له  تكُتَب  أن 
د  سُتحدِّ اليت  التفاصيل  كّل 
طلَبك  سينّفُذ  كيف  له 
خوارزمّية  من  بدًءا  منه، 
رقمني،  جلمع  سهلة 
معّقدة  خوارزمّية  إىل 
ُتستــــــــــــخَدم  كـــــــــاليت 

لتسيري الطائرات.

من  سلسلة  اخلوارزمّية  وألن 
املعّرفة بشكٍل جّيد،  اخلطـواِت احلسابّي�ِة 
 ،Input كـاملدخالت  أكرث  أو  قيمة  تأخَذ  فهي 

.Output  وتعطي قيمة أو أكرث كاملخرجات

املسائل  حلل  أداة  عن  عبارة  اخلوارزمية  فإن  املفهوم  بهذا 
واخلرج،  الدخل  بني  العالقة   : مسألة  بكلمة  ونقصد  احلسابي�ة. 
للوصول  الضرورية  اخلطوات  توضيح  اخلوارزمية  دور  فإن  وبالتايل 
اختب�ار  يتم  اليت  الدخل  قيم  تسم  ما  وعادًة  املطلوبة،  العالقة  إىل 

..Instance اخلوارزمية عليها بـ

الخوارزميات
العالم الرياضّي محّمد بن موسى الخوارزمّي

خضر فرحات

إسهامات حضارية
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املثال  نأخذ  السابقة  املفاهيم  لتوضيح 
التايل:

األعداد  من  سلسلة  لدين�ا  أّنه  لنفرتض 
الصحيحة ونريد ترتيَبها تن�ازليًا فعندئٍذ:

لألعداد  تن�ازيّل  ترتيب  املسألة: 
الصحيحة.

. n  الدخل: سلسلة من األعداد عددها

اخلرج: سلسلة الدخل مرتب�ة تن�ازليًا.

Insatnce : بفرض سلسلة الدخل هي 

اخلرج  سلسلة  فإن   >[0،5،30،[5،40<
هي >5،30،40]،0]،5<

توضييح  كمثال  الرتتيب  عملية  أخذنا 
ألهميتها الكبرية يف كثري من التطبيقات، وقد 
تمَّ تطويُر عدٍد كبرٍي من خوارزميات الرتتيب.

عن  كثرية  تفاصيَل  نعرُف  ال  أّنن�ا  الواقع 
حياِة أبو جعفر محمد بن موس اخلوارزيم 
امليالدّي.  التاسع  القرن  يف  عاَش  الذي 
الشعر  أبي�ات  ختليد  يف  اجتهدوا  فأجداُدنا 
أكرَث  ومبايعِتهم  احلّكام  مدح  على  القائمة 
للعلماء.  الدقيقة  بالرتجمِة  اهتماِمهم  من 
لكن  ُيقال بأّنه  ُولد يف العام ]78م. وهاجر 
مدين�ة  واستقّر يف  فارس  من بالد  أبويه  مع 
والداه  هاجَر  أو  بغداد.  من  القريب�ة  قرطب 
من فارس وأجنباه يف مدين�ة قرطب. وُنسب 
اليت جاء منها.  الفارسية  إىل مدين�ة خواِرزم 
عاشًقا  الصغري  الغالم  هذا  كان  صغره  ويف 
هو  ما  إىل  امتدَّ  عشَقه  لكّن  اخليل،  لركوب 
عشق  إىل  نفُسه  فاجنَذَبت  ذلك،  من  أبعد 
الهندسية.  واألشكال  واألرقام  املسافات 
عصِره،  وّعاظ  أحد  َشَغُفه  َلَمس  أن  وبعد 

اقرتح على أبي�ه أن ينُقَله إىل بغداد، حاضرة 
العلم يف ذلك الوقت. ليجد فيها بيئ�ًة مالئمًة 
الحتواء إبداعه، فينطلَق فيها. وقد تم ذلك. 
فدرس اخلوارزيَم الرياضَيات وغريها الكثري 

من العلوم حىت برز فيها.

العبايّس  اخلليفة  هارون  علم  إىل  نما 
العصر،  ذلك  يف  بالعلوم  مولًعا  كان  الذي 
يف  اخلوارزيّم  موهبِة  حول  انتشرت  أنب�اًء 
فأرسل  واجلغرافيا،  والفلك  الرياضّيات 
وراَءه ليعّيَن�ه باحًثا يف دار احلكمة. ثّم ليرتّبع 

عهد  يف  رئاسِتها  عرش  على  اخلوارزيمُّ 
اخلليفة المأمون.

جميع  اخلوارزيم  سّجل 
واحلسابي�ة  العلميــة  أعمــاله 
وُترجمت  العــربي�ة،  باللغة 
لغات  عدة  إىل  بعــد  فيما 
ىف  ست  وُدرِّ أوروبّي�ة، 
لعــدة  األوروبّي�ة  اجلامعات 

قـــرون.

مؤسس  اخلوارزيم  ُيعترب 
الىت  الكلمة  وهي  »اجَلبــر«.  علــم 

تقــريب�ًا،  العالم  لغات  كّل  لتغــزو  انتقلت 
»حســاب  كتــاب  بت�أليف  قــام  أن  بعــد 
ٌة  عربيــّ نسخــُة  - توجد  واملقابــلة  اجلبــِر 
أوكسفـــورد  جامعــة  ىف  الكتــاب  من 
ىف  املساهمة  بهــدف  ة-  الربيطانيــّ
واملعامالت  للِملكيـــة  العادل  )التوزيــع 
احلسـابّي�ة  ات  العمليــّ وتبسيط  التجــارية 
ذلك  يف  املسلمون  عاىن  فقد  ة(.  األساسيــّ
شديدة  وعرثاٍت  كثرية  مشاكل  من  الوقت 
واحتساب  املواريث  تقسيِم  يف  واجهتهم 
كتابَة  اخلوارزيّم  من  فُطِلب  املساحات، 

إسهامات حضاريةبقعة ضوءإسهامات حضارية
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معاناِتهم  املسلمني  عن  ُف  خيفِّ مؤّلٍف 
قد  البعض  كان  وإن  الكتاب.  ذاك  فكان 
ذهب إىل أّن مــــــوهبَة اخلوارزيّم تمّثلت 
واالخرتاع.  االبتكار  يف  وليس  التطوير  يف 
الهـــندّية  العلوم  مـــن  استفاد  وقد 

ة  نيــــــــّ نا لــــــــيو ا و
وسواء  عصره.  يف  السائدة  والفارسّية 
كان  أم  اجلرب  لعلم  ًفا  مؤلِّ الرجل  كان 
أخٌذ  العلمّية  املذاهب  فإن  مطّوًرا،  جامًعا 

وعطـــاء. 

عـــاملـًا  حيــــاته  ىف  اخلــوارزيم  قـابل 

مــــــنه  م  ليتعلـــــّ )كــانكــا(  ُيدعى  هنديــًا 
استخَدم  حيث  الهنديـــة(.  األرقــام  )علم 
القواعَد األســاسّية اليت تعّلمها منه. وقام 
بالبن�اء والتطوير عليها لُيحدث ثورًة هائلًة 
ىف علم الرياضيــات عمــومًا. واستطــاع أن 

ُيصيــغ ألول مــرة األرقــام 

التــــــي   ) إلخ   ..  4  ،3  ،[،2  ( العـــربي�ة 
يعتبــــــــروَنها  اآلن  حتــى  العــرب  مازال 
)التيني�ة(.  أجنـــــبي�ة  أرقـــــــــامًا 
العـــــــربّي�ة  وأرقـــــاُمنا 
حــــالًيا  املستخــــدمة 
مـــــــن  فهــــــــي 
البداعـــــــات  ا

الهندّية. 

مـــــــــن  و
مــــــــا  أبـــرز 
مـــــــــه  قــــــّد
زيّم  خلـــــوار ا
للعالـــــــــــــــــم 
إدخــــــــــــاُله  هو 
العــدد )صفــــــــــر( 
والــــــــذي  األعــداد،  إىل 
أهّم  من  واحدًا  اعُتِبــر 
لعلم  األساسيــــــــــة  اإلضــــافات 
دائرًة  الصفر  كان  أن  فبعد  الرياضــّيات. 
بإضافِته  قام  والاليشء،  الفراغ  على  تدّل 
الرقم  يكون  أن  من  فبداًل  األرقام،  إىل 
رقم  من  أعداد  لعشرة  مساوًيا  عشرة 
أصبح   )[+[+[+[+[+[+[+[+[+[([

الرقم عشرة مساويا ل)0](.  

العاِلم  قام اخلوارزيّم بتصحيح أحباث   
»صورة  كتابه  يف  بطليموس  اإلغريقي 

من  واحدٌة  نسخٌة  توجُد   - األرض« 
سرتاسبورغ-  جامعِة  مكتب�ِة  يف  الكتاب 
يف  عصره  مؤلفات  أعظم  من  يعترب  الذي 
علم اجلغرافيا، حيث تن�اول آراء بطليموس 
أّوِل  برسِم  وقام  أخطاء.  من  بها  ما  وفّنــد 
الصّحة  من  قريب�ة  أو  صحيحة  خريطٍة 

تمّثل العالم املكَتشف يف ذلك العصر. 

-نسخته  للخوارزيّم   آخر  مؤّلٌف 
األصلية مفقودة، لكن له ترجمات عديدة 
منها يف باريس ومدريد وأكسفورد-يدعى 
»زيج السند«. يتكّلم فيه عن احلسابات 
والبي�انات  التقويم،  وحسابات  الفلكّية 
على  حيتوي  كما  والتنجيمّية.  الفلكّية 

جداوَل حلركاِت الشمِس والكواكب. 

الكثيــر  وغرُيها   – اإلجنــازات  هــذه  كل 
واحد  عاِلم  عمـــل  نتــاج  هي   – جدًا 
يعتبـــر  وهو  الوسطى.  القــرون  ىف  ُمسلم 
الُعلمــاء  مئـــات  ضمـــن  من  واحدًا 
ىف  ساهمــوا  الذين  اآلخرين  املسلمني 
دور  لهم  وكان  البشرية  احلضارة  صناعة 

اإلنساني�ة.  تقّدم  يف 

دبلوم علم اجتماع سيايس
خضر فرحات

إسهامات حضارية



بريشة: فاطمة الزهراء معّار
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مجموعة  وعلى  جتريبّي�ة،  ُمعطيات  على  أحباثه  يف  كاسر  يرتكز 

الرأي، وبعد حتديد املشكلة  كبرية من االستبي�انات واستطالعات 

الشخصّية  املستويات  على  للتغيري  القرتاح طرائق  ينتقل  وحتليلها 

واالجتماعّية.  والعائلّية 

املتوّسط،  احلجم  من  صفحة  وثمانني  مائة  يف  الكتاب  يقع 

وحيتوي على مقّدمة وفصوٍل تسعة.  

ومّما جاء يف مقّدمة الكتاب: لقد تّم إغراء عدد كبري مّنا باالعتقاد أّن 

امتالك مزيد من الرثوة واملمتلكات الماّدّية أسايّس للحياة الكريمة. 

يكون  أن  جيب  سعيدًا،  يكون  لكي  اإلنسان،  أّن  فكرة  فين�ا  وُزرعت 

ميسورًا أّواًل. وتعّلم كثريون مّنا، عن وعي أو عن غري وعي، 
إىل  النظر  خالل  من  يكون  ال  وإجنازاتن�ا  رفاهنا  تقييم  أّن 
الداخل، إىل روحنا أو كمالنا فحسب، بل من خالل النظر 

إىل خارجنا، إىل ما نملك وإىل ما نقدر على شرائه.

يف الفصل األول حتّدث الكتاب عن موضوع الرسائل 
وسائل  عرب  اليومّية،  حياِتن�ا  يف  ُتالحُقنا  اليت  الُمشّوشة 
اإلعالم بأشكاِلها املختلفة، بما تبث�ه من رسائل ُتشّكل 

لعالم  للماّدّية«  الباهظ  »الثمن  لكتاب  العربّي�ة  الرتجمة  االسرتاتيجّية،  للدراسات  اإلساليّم  املركز  عن  صدرت   

وصّحته  اإلنسان  سعادة  يف  االستهالك  وثقافة  الماّدّية  القيم  ُتؤّثر  كيف  يبنّي  وفيه  كاسر]]].  تيم  األمريكّي  النفس 

النفسّية، بعد أن ساد االعتقاد أّن احلصول على ما يكفي من طعام ولباس ومأوى، وغريها من الضرورّيات والكمالّيات 

بتكديس  يهتّمون  الذين  أّن  الكتاب  هذا  يف  الواردة  األحباث  برهنت  وقد  والرفاهية.  السعادة  لتحقيق  يكفي  الماّدّية، 

وُيسيطر  السعادة،  بعدم  شعور  يتمّلكهم  الماّدّية،  واملمتلكات  الرثوات 

بأنفسهم،  ثقتهم  ويفقدون  عاطفّية  ملشاكل  ويتعّرضون  القلق،  عليهم 

والثقافة. والّدخل  واجلنس  الُعمر  عن  النظر  بصرف 

]-  تيم كاسر، عالم نفس أمريكي ومؤّلف، اشتهر بأحباثه املتعّلقة بـ »المادية« و »الرثوة«.  

الثمن الباهظ للمادّية

طارق عسيلي

قراءة يف كتاب
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من  بدءًا  المادّية،  للقيم  رئيسّيًا  مصدرًا 
م راحب اليانصيب،  عناوين الُصحف، اليت ُتكرِّ
والُكتب اليت حتمل عنوان: كيف ُتصبح غنّي�ًا 
األكرث  الكتب  الحئة  تتصّدر  واليت  بسرعة، 

مبيعًا، ُمرورًا باإلعالنات اليت تزّين صفحات 
على  املشاهري  مراقبة  إىل  وصواًل  اإلنرتنت، 
وبرغم  اإلعالنات...  ويف  التلفزة  شاشات 
كّل  أّن  إاّل  بالشكل،  الرسائل  هذه  اختالف 
»السعادة  أّن  جوهرها  يف  ُتعلن  منها  رسالة 

مـــــركز  فـــي  تــــوجد  أن  ُيمكن 
ويف  اإلنرتنت،  وعلى  التسّوق 

الكاتالوجات«.!؟ 

فقد  الثاين  الفصل  يف  أّما 
الّرفــــــاه  موضوع  ناقش 
عبــــــــــــــــــر  الشخــــصـــــّي، 
الدراسات  من  مجــــموعة 

الباحثني، ورّكزت  اليت أجراها مع عدد من 
بمجموعة  قيمة،  ذا  الناس  يراه  ما  ربط  يف 
السعادة  مثل  احلياة،  مظاهر  من  متنّوعة 

والقلق.  واالكتئ�اب 

طريق  عن  األوىل  الدراسة  كانت 
يتبّن�اها  اليت  القيم،  لقياس  استبي�ان 
وقد  الطموح،  ُمؤّشر  سّماه  الناس، 
الطالّب  من  مجموعة  فيه  شارك 
الدراسة  هذه  وبّينت  اجلامعّيني. 
النجاح  يف  رأوا  الذين  الشّبان  أّن 
عانوا  لطموحاتهم،  أساسًا  المايّل 
وارتفاعًا  رفاههم،   مستوى  تدينِّ 
يف  وُصعوبًة  اإلرهاق،  مستوى  يف 
النت�اجئ  خالصة  وأوحت  التكّيف. 
جانب�ًا  األمريكّي  »للحلم  أّن: 
مظلمًا، وأّن السعي للحصول على 

للسعادة«. مقّوضًا  يكون  قد  الرثوة 

على  اعتمد  فقد  الثاين،  االستبي�ان  أّما 
واّتسعت  إضافّية،  أسئلة  عن  إجابات 
فئات  على  ُعرض  حيث  أوسع،  جلمهور 
عمرّية وطبقات اجتماعّية مختلفة. وأّكدت 
اجلديد  االستبي�ان  نت�اجئ 
حتّدث  فقد  السابقة،  النت�اجئ 
يف  رّكزوا  الذين  الراشدون 
عن  والّشهرة  والصورة  المال 
الذات  حتقيق  من  مستوى 
املستوى  من  أقّل  واالكتئ�اب 
املهتّمني  غري  لدى  املوجود 
بالمال  اهتموا  من  وحتّدث  الماّدّية.  بالقيم 
جسدّية  أمراض  عن  والشهرة  والتمّلك 
أكرث  اللوز،  والتهاب  الظهر  وآالم  كالّصداع، 
من األفراد الذين يقلُّ تركزيهم يف هذه القيم. 

األحباث  إليها  توّصلت  اليت  النت�اجئ  أّما 
الماّدّية،  القيم  حول  األخرى،  املختلفة 
الرفاهية  مستوى  تديّن  وهي:  واحدة  فكانت 
القيم  يتبّنون  من  عند  النفسّية  والصّحة 
أّن  يعتقدون  من  عند  مّما  أكرث  المادّية 
نسبّي�ًا.  لألهمّية  فاقد  المادّيات  وراء  السعي 
المادّية  القيم  أّن  الدراسات  بّينت  كما 
من  الناس،  لرفاه  شامل  بتقويٍض  مرتبطة 
اضطرابات  إىل  باحلياة،  منخفٍض  رضا 
العدوايّن  والسلوك  والرنجسّية،  الشخصّية، 

اه املجتمع.
ُ

جت

احلاجات  أنَّ  الثالث  الفصل  ويبنّي 

»ُزرعت فين�ا فكرة أّن 
اإلنسان، لكي يكون 

سعيدًا، جيب أن يكون 
ميسورًا أواًل«

قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية
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الـــجدل  عـــــن  النظـــــر  وبصرف  النفسّية، 
وكيفّية  احلاجات  هذه  طبيعة  حول  املثار 
إشباع  بأّن  يعرتفون  اجلميع  فإنَّ  تصنيفها، 
الرفاه.  لتأمني  يكفي  ال  المادّية  احلاجات 
حياٍة  بمستوى  القيم  ارتب�اِط  سبب  وأّن 
منخفِض اجلودة يكمن يف أنَّ هذه القيم هي 

وإشارات.  عوارَض  مجّرد 
ما  احلاجات  بعض  أّن  وإىل 

زالت دون إشباع.

من  أربع  مجموعات  ثّمة 
للشعور  احلاجة  هي:  احلاجات 

واحلاجة  والسالمة،  باألمن 
وحاجات  اآلخرين،  مع  للتواصل 

وحاجات  الذات،  وتقدير  الكفاءة 
والرفاهية  واالستقاللية.  األصالة 

ُتشَبع  عندما  تزداد  احلياة  وجودة 
يف  التقصري  عند  وتقلُّ  احلاجات،  هذه 

إشباعها.   

اليت  واالستبي�انات  الدراسات  وخَلصت 
إشباع  عدم  أّن  إىل  الرابع،  الفصل  تضّمنها 
تاّم،  حاجات األمن والسالمة والغذاء بشكل 
القيم  على  الرتكزي  إىل  بشّدة  الناس  يدفع 
األهل،  خصائص  أتفّحصنا  وسواء  الماّدّية. 
والعائلة، أو البلد، أم نظرنا إىل محتوى األحالم 

أو ردود الفعل على املوت، فاألّدلة هي ذاتها. 

وبالتايل، فالقيم المادّية هي اسرتاتيجّيات 
اسرتاتيجّيات  تكون  كما  للمواجهة.  ضعيفة 
جتعل  أن  ُيمكن  اليت  األخرى،  املــــــواجهة 

املدى  على  بالسعادة  يشعرون  الناس 
القصري )عزل الذات، إنكار املشكلة، امللّذات 
كما  واجلنس(،  اخلمر  شرب  مثل  احلّسّية 
أّن السعي وراء الماّديات على املدى الطويل 

األمن  عدم  مشاعر  يزيد  قد 

وُيعّمقها. وُيشري االرتب�اط 
أّن  إىل  والسعادة،  الماّدية  القيم  بني  السليّب 
هذه االسرتاتيجّية للتصّدي ليست نافعة يف 
التخفيف من مشاكل الناس، وربما تزيد من 

تفاقم املشاكل عندهم. 

هشاشة  موضوع  عالج  اخلامس  الفصل 
لتقدير  أّن  الواضح  من  إذ  الذات،  تقدير 

فهم  كيفّية  مع  كثرية  مشرتكات  الذات 
يتبّنون  الذين  فالناس  الماّدية.  القيم 
بأنفسهم  اعتدادهم  ُيوقفون  الماّدية  القيم 
على  حصولهم  على  لذواتهم  وتقديرهم 
غريهم.  من  مدح  أو  )مالّية(  مكافأة 
السيكولوجّية  اآللّيات  بعض  وأّن 
لتحقيق  احلثيث  بالسعي  املتعّلقة 

حتول  الماّدية،  األهداف 
الناس،  رفاه  حتسني  دون 
ثروتهم  تزداد  عندما 

وضعهم. ويتحّسن 

حقيقـــــة  وثّمــــــــة 
الناس  أّن  وهي  ُمحِزنة 
فشل  أو  جناح  من  بالفراغ  يشعرون  عندما 
مادّي، يستمّرون باالعتقاد أّن األكرث سيكون 
أجل  من  الكفاح  يت�ابعون  وهكذا  أفضل، 
وخالل  أبدًا.  سعادة  أكرث  جيعلهم  لن  يشء 
النسيّب  ضا  الرِّ من  بقليل  يشعرون  العملّية 
ويفشلون  واالحرتام،  للكفاءة  حاجاتهم  عن 
تؤّدي  اليت  األساسّية  املسائل  تصحيح  يف 
ويتجاهلون  الفارغ،  السعي  هذا  إىل  بهم 

أوحت خالصة النت�اجئ أّن: 
»للحلم األمريكي جانب�ًا 

مظلمًا، وأّن السعي للحصول 
على الرثوة قد يكون مقّوضًا 

للسعادة«

قراءة يف كتاب
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حساب  على  يكون  ذلك  وكّل  األخرى،  الُمهّمة  النفسّية  احلاجات 
رفاهّيِتهم.

العالقات  للـــحديث عــن  الســــادس  الفصـــــل  ص  كمــــا خصـــّ

الُمرتّدية مع اآلخر، حيث كشفت الدراسات أّن األشخاص الماّدّيني 
غري  األشخاص  من  أكرث  االجتماعّية  عالقاتهم  يف  العزلة  ُيعانون 
المادّيني، وأّن الرتابط بني العالقات غري املستقّرة والقيم المادّية يظهر 

على مستوى ال واٍع أيضًا، إذ بّينت دراسة لألحالم أّن الناس الُموّجهني 
حنو القيم المادّية كانوا يف الغالب يتجّنبون األلفة والعالقات احلميمة 

يف أحالمهم. كما حتّدث هؤالء عن أحالم مليئ�ة بالصرعات واملشاكل.

كانت  الماّدّية،  بالقيم  االهتمام  قليلي  مع  وباملقارنة  اإلجمال،  ويف 
األصدقاء  مع  خصومات  وختّللها  عمًرا،  أقصر  المادّين  عالقات 

واألحباب، وكانوا يشعرون بالعزلة واالنفصال عن املجتمع.

وبالتايل، فإّن القيم المادّية دفعت الناس للتقليل من »االستثمار« 
النقص  هذا  عن  التعبري  أّن  واملالحظ  مجتمعاتهم.  ويف  عالقاتهم  يف 
اجلودة  ذات  العالقات  يف  حيصل  باالرتب�اط،  باالهتمام  النسيّب 
ومشاعر  والزناع   وبالتشّتت  التعاطف،  بقّلة  تتمزّي  اليت  املنخفضة 
األزواج  بني  الروابط  ُتضعف  القيم  هذه  أّن  إىل  باإلضافة  العزلة. 
واألصدقاء والعائالت واجلماعات معًا، وبالتايل تتعارض مع إشباع 

حاجات األلفة والتواصل.

بّيـــــــــــــــنت  إذ  السابع،  الفصل  مـــــــوضوع  هي  الـــــــــحرّية 
الدراســـــــات ارتب�اط القــــــيم المادّية بإضفاء قليل من القيمة على 
احلاجات.  هذه  إشباع  احتمال  يقّل  وهكذا  الذايّت،  والتوّجه  احلرّية 
على  احلصول  يف  رّكزت  جتارب  خاضوا  المادّية  بالقيم  فاملهتّمون 
األنشطة  وملّذات  بالتحدّيات  االستمتاع  من  أكرث  واملدحي،  املكافأة 

األصيلة، وبالتايل، أغفلوا جتارب االستقالل واألصالة.

بميل  ُمرتبطة  المادّية  فالقيم 
يف  حىّت  واإلجبار،  بالضغط  للشعور 
القيم.  هذه  مع  املنسجم  السلوك 
عندما  الناس  أّن  إىل  ُيشري  هذا  وكّل 
يشعرون  الماّدية  القيم  يف  يرّكزون 
للضغط،  وُمعّرضون  ُمقّيدون  أّنهم 
يسعون  وال  للسيطرة،  وخاضعون 

لتأمني سبي�ل للحّرية واالستقالل.

الفصل  يف  املؤلف  برهن  وقد 
ُيمارسه  الذي  السليّب  التأثري  الثامن، 
صّحة  يف  الماّدية  للقيم  املتبّنون 
اآلخرين وسعادتهم. ورأى أّن التفاعل 
مع الناس اآلخرين، عندما يرتكز على 
التضحية  إىل  يؤّدي  الماّدية  القيم 
جيعل  مّما  والعاطفة،  باحلميمّية 

»الناس الذين يتبّنون القيم 

المادية ُيوقفون اعتدادهم 

بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم 

على حصولهم على مكافأة 

)مالية( أو مدح من غريهم«  

»التأثري السليب الذي ُيمارسه 

املتبّنون للقيم المادية، يؤّدي 

إىل التضحية باحلميمية 

والعاطفة، ويجعل العالقات 

فارغة وسطحية«

قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية
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 :s رسول هللا محمد
»ليس الغىن يف كرثة 

العرض ولكن الغىن غىن 
النفس«

طارق عسيلي

دبلوم دراسات عليا يف الفلسفة
باحث ومرتجم ومدّرس مادة الفلسفة

ليس  مهّمًا  ضررًا  السلوك  هذا  سّبب  وقد  وسطحّية.  فارغة  العالقات 
على اجليل احلايّل فحسب، بل من املرّجح أّنه سيضّر باألجيال القادمة. 
األوسع.  املجتمع  إىل  ثّم  العائالت  إىل  األفراد  من  تمتّد  فاالرتدادات 
واملؤسف أّن أحدًا لم ُيوِل كوكب األرض اهتمامًا، بسبب الرتكزي الشديد 
الكرة  سالمة  وإّن  واجلماعات.  األفراد  من  ظهر  الذي  الماّدية  القيم  يف 
األرضّية سوف تتضّرر، كّلما دفعت هذه القيم من يتبّنونها لالستهالك 

يف معّدالت مضّرة ال يمكن احتمالها. 

يف  للتغيري  اسرتاتيجّيات  التاسع،  الفصل  يف  كاسر  تيم  اقرتح  وأخريًا 
العملّيات الفردّية والعائلّية واالجتماعّية اليت تدعم القيم الماّدية. ُمقّدمًا 
آراء بديلة عن القيم الماّدية جلعل الناس أكرث سعادة من خالل الرتكزي يف 
قيم ُتشجع القبول بالذات والعالقات اجلّيدة والعمل االجتماعّي. كما 
مستوى  لرفع  كمنهج  الماّدية  القيم  يف  الرتكزي  من  التقليل  على  شّدد 
ولكي حنّسن من جودة  الواسع.  السعادة عند األفراد واملجمتع والعالم 
تضحية  هناك  ليس  وكوكبن�ا  ومجتمعاتن�ا،  وعائالتن�ا،  ألنفسنا،  احلياة 
صورة  وَمْحِو  اليومّية،  حياتن�ا  يف  المادّية  القيم  من  التقليل  من  أفضل 
رسمتها  الي  فة  املزيَّ النفسّية  الصّحة 
العاملّية.  اإلعالم  وسائل  يف  اإلعالنات 
ورأى أّن تركزي االقتصاد العاليّم يف أيدي 
يشّكل  ماّدية،  قيمًا  يملون  أشخاص 

خطرًا صّحّيًا على كوكبن�ا.

كتاب  إّن  القول:  ُيمكن  اخلتام،  ويف 
لقاحًا  للمادّية« يشّكل  الباهظ  »الثمن 
وأّن  الماّدّية،  القيم  انتشار  ضّد  مناسبًا 
الكاتب  قّدمها  اليت  العلمّية  املعطّيات 
يف صفحات كتابه، جاءت لُتبنّي حقيقة 
وجودّية مهّمة أشار إليها حديث رسول 
كتابه:  ختم  وبها  )ص(  محّمد  هللا 
ولكن  العرض،  كرثة  يف  الغىن  »ليس 

الغىن غىن النفس«. 

قراءة يف كتاب
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بريشة: فاطمة الزهراء معّار
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