






بوصلة
وهن اذلرائع

قبي�ل منتصف القرن المايض، وقف الدكتور طه حسني عند ظاهرة 
ختّلف األقالم عن تأدية رسالتها األدبّي�ة واالجتماعية، فقال: »إن الرقابة الدائمة 

على أقالم األدباء والكّتاب هي مصدُر الركود األديب يف مصر، ألن األدب، ال يستطيع أن 
حييا إال إذا تنّفس حبرية، وال يستطيع أن يتنّفس حبرية، إال إذا اختفى من أفقه شبح الرقيب«. 

ويف سياٍق أديّب متصل، يف العام 1953، عندما كانت االصدارات العراقية تكاد ختلو من مجالت 
أدبّي�ٍة وفكريٍة محضة، جرى نقاٌش واختالف يف وجهات النظر، بني مجموعٍة من األدباء، مثل: محمد 
طرزي، ومحمد جواد رضا، ومجيد حميد النجار، حول ما إذا كان على األدب أن يكون نابًعا من قضايا 

املجتمع أم من احلرّية النفسية الذاتي�ة للكاتب، كشرٍط الزم من الشروط. 

واليوم، وبعد الثورة الرقمية اليت أطاحت بعروش الرقابة، واليت حّملها الكاتب الكبري املسؤولية، وبعدما 
رت للجميع منابر غري مقّيدة بقضّية اجتماعية هنا أو فردّية ذاتّي�ة هناك، وأصبحت املدّونات مفتوحة 

ّ
توف

على الرتف الفكري يف كّل يشء، وقد حتّول الناس من جماهري »مفتتن�ة وسلبّي�ة« -كما كان ُيعّب عنها يف 
اإلعالم التقليدي- إىل أخرى فاعلة، أكرث نشاًطا وقدرًة على صناعة املضامني بمختلف أنواعها، إًذا 

ماذا يكون سبب هذا الركود الفكري والتصّحر اإلبداعي لدى األقالم الشابة اليوم؟ 

فوفًقا آلخر  تقرير يف هذا املجال صدر عن مؤسسة الفكر العريب، فإن عدد كتب 
خمسة  يتجاوز  ال  العريب،  العالم  يف  سنويًا  تنشر  اليت  العامة  الثقافة 

لكل  واحد  كتاب  صدور  تسجيل  تم  وقد  عنوان.  آالف 
بينما  عريب،  مواطن  12ألف 
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وكتاب  إجنلزيي،  مواطن   500 لكل  كتاب  يصدر 
ألماين. مواطن   900 لكل 

مجتمعنا  يف  الفرد  ين�اله  ا 
ً
شرف الكتابة  كانت  لقد 

اليوم؟ كذلك  زالت  ما  فهل  العريب، 

وهل ما زال اإلبداع يف ابتكار أساليب لنشر الوعي 
من أولويات هذا اجليل؟ أم أّن ثمة قطيعة إدراكية 
القديم  اجليل  بني  األولويات  حتديد  يف  ومعرفية 

اجلديد؟  واجليل 

هل ما زال كاتب اليوم هو قائد الغد؟ 

وهل ما زال ثمة كّتاب متطفلون وكّتاب أصيلون؟ 
كّتاًبا  ليسوا  هم  اإلنرتنت  فضاء  يف  الفاعلني  أّن  أم 

مدّونني؟ مجّرد  بل  أصاًل 

فمواقع التواصل االجتماعي من تويرت وفيسبوك 
احلّس  تطوير  حيال  لتفعله  الكثري  تملك  ال 
وعروضات  املستمّر  التغريد  أّن  ذلك  اإلبداعي. 
النشر املتواصلة هي أفعال جماعية مشرتكة، تأخذ 
خياٍل  وأّي  املبتِكر.  الفردّي  خياله  عن  بعيًدا  بالفرد 
لديه سيكون أسرًيا للتغذية الراجعة من اإلعجابات 
والتعليقات اليت سيحصل عليها مباشرة. وللحفاظ 
للمضامني،  حساب  ألف  سيحسب  املعجبني  على 
مجموعة  إّن  بل  اإلبداع.  من  سيمنعه  الذي  األمر 
التكنولوجيا  أّن  عن  حتّدثت  حديث�ة  دراسات 
لدى  اخليال  خفوت  يف  سبًب�ا  ستكون  القسرية 

مستقباًل. الكتاب 

أدبي�ات اجليل اجلديد  لم نعد نسمع يف  إىل ذلك، 
حني  املعاصر،  القارئ  تعرتي  اليت  »الدهشة«  عن 
درامًيا،  عمال  يت�ابع  أو  حديث،  لكاتٍب  نًصا  يمسك 

اإلبداع. ميادين  من  غريها  أو 

القصرية  والقصة  والشعر  املقال  زال   ما  هل 

واملسرح من أشكال التوعية االجتماعية؟ أم أّن الصورة 
»اإلنفوغرافية« أصبحت ختتصر عدد الكلمات اليت لم 
قراءتها  سبي�ل  يف  الصمود  على  قادًرا  اليوم  إنسان  يعد 

؟ ملة كا

اليوم،  الواقع  انفتاح  على  وتأسيًسا  بدء،  على  وعوًدا 
وبني  الذاتي�ة  بني  »احلرية  أو  »الرقابة«  تكن  لم  إذا 
القرن  يف  الفاعلون  حّلل  -كما  االجتماعية«  القضايا 
فهل  والتصّحر،  الفكري  الركود  أسباب  هي  المايض- 
سيثبت الواقع يف املستقبل بطالن إرهاصات »احلتمية 

اليوم؟ الكتابة  إبداع  عن  العزوف  لتبرير  التقني�ة« 

حُيكى أّن الكاتب البيطاين »آندي ميلر« قبي�ل كتابت�ه 
القراءة  »سنة  عنوان  حتت   ،2014 عام  األهم  ِلُمنَجِزه 
خمسون  استطاع  »كيف  فرعّي  عنواٍن  مع  اخلطرة« 
كتاًبا عظيًما إنقاذ حيايت«،  أّنه كان قد أمىض السنواِت 
بعيًدا  اخلطرة«،  القراءة  »سنة  على  السابقِة  الثالثِة 
بأّنه قرأ كتًب�ا معّين�ة، أقلع عنها  عن الكتب. وكان يّدعي 
املمكن االدعاء  أو هربًا من صعوبتها. وكان من  تكاساًل، 

لها.  تلخيصات  وجود  بسبب  قرأها  بأّنه 

على  وعكف  بالكتب،  عالقَته  يستعيَد  أن  قرر  ثّم 
الكتب اليت  اختي�اِر قائمٍة حتتوي على خمسني كتاًبا من 
يشعر باخلجل ألنه لم يقرأها، وقاَوَم أّي رغبٍة يف إضافة 
ْشَهَد زوجَته عليها، 

َ
ر الكتب، وأ

ّ
غريها طلبًا للرتكزي، ثّم وف

اإلجناز. على  عزَمه  د  ليؤكِّ

الكتابِة  يف  مرتاكًما  تراًثا  تفسُد  من  التقني�ُة  هي  فهل 
قرون؟  مدى  على  البشرّي  العقل  فيه  أبدع  واألدب، 
اليت  الهّمة«  و«ضعف  اخلواص«  »قّلة  سمة  أنها  أم 

اليوم؟ البشر  بني  تتفاقم 

التحرير سكرتري 

زينب عقيل



سامر توفيق عجيم

زينب عقيل

نبي�ل سرور

جهاد سعد

محمد باقر كجك

مريم مريزاده

زين�ة شيت

فرح احلاج دياب

زهراء ديراين

حسني عّمار

خضر فرحات

علي الرضا سبييت

هادي قبييس

نورما رشيد حمود

حيدر  الكعيب

محمد علي العسكري

علي بن عبد هللا آل داوود

علي مري حسني

وفاء حطيط
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ضوء

    كيف 
ين حياتي؟

ّ
ر الد

ِّ
غي

ُ
ي

لعّل أوىل أزماتن�ا يف املراهقة، هي عند بّوابة 
جسدّيًا  ننمو  عندما  الّطفولة.  من  اخلروج 
بنحو نصبح فيه كالّرجال من حيث احلجُم 
املستوى  على  خنرج  أن  قبل  والّشكُل...، 
أمام  سنقف  الّطفولة.  مرحلة  من  العقلّي 
بـ  ُيسّم  ما  حالة  يف  مضطربني،  أنفسنا 

الهوّية«.  »اضطراب 

أّن  لو  األمر،  انعكس  لو  احلال،  وكذلك 
وتطورت  تفكريه  مهارات  نمت  مراهقًا 
بقي  أّنه  إاّل  ملحوٍظ،  بشكٍل  دماغه  وظائف 
فإّنه  باألطفال،  شبيهًا  اجلسُم  حيث  من 
سيعيش حالًة من االضطراب، خصوصًا إذا 
نظر إليه اآلخرون بلحاظ جسمه، فسيفقد 
الشعور منهم بتقديره انطالقًا من تعاملهم 

دماغه. وزن  ال  شكله  أساس  على  معه 

الّشخصّية  مربع  أضالع  بني  فالتوافق 

 – السلوكي   – النفيس   – )العقلي 
اجلسدي( والّنمّو املتوازن لها هو الذي جيعل 
املراهق يعيش حالًة من الّشعور باالستقرار 

الهوّية.  اضطراب  مقابل  والسعادة 

هذا  ن  يؤمِّ الذي  ما  السؤال:  يبقى  لكن، 
الّشخصّية؟ مرّبع  بن�اء  يف  املتوازن  الّنمّو 

ين. نعم، الدين هو الذي  اجلواب: إنه الدِّ
يف  املتوازن  والنمو  التوافق  حالة  بإجياد  يقوم 

شخصّيتن�ا. أبعاد 

كيف ذلك؟

ينضج  املراهقة،  مرحلة  يف  ندخل  عندما 
عندنا،  التجريدي  التفكري  ويتبلور  دماغنا، 
حّب  من  وبدافٍع  كأطفاٍل  كنا  أن  فبعد 
األسئلة  نطرح  واالستكشاف  االستطالع 
شعورنا  من  انطالقًا  استفهامّيٍة  بطريقٍة 
جبهلنا والعجز عن حتصيل املعرفة بأنفسنا، 

بقعة ضوء

سامر توفيق عجيم

األسئلة  نطرح  املراهقة  مرحلة  يف  نصبح 
شعورنا  من  انطالقًا  استنكاريٍّ  بأسلوٍب 
بقدرتن�ا على حتصيل املعرفة نتيجة الشعور 
حتت  من  واخلروج  واحلرية  باالستقاللية 
جهٍة،  أو  شخصّيٍة  أليِّ  املعرفية  السلطة 
صدق  من  التأّكد  حّب  غريزة  فين�ا  فتنشط 
املعلومات والتثبت من صحة املعطيات اليت 
تّتسم  إذًا  الطفولة،  مرحلة  خالل  تلقين�اها 
الّسؤال  دائرة  من  باخلروج  املراهقة  مرحلة 
االستنكارّي  الّسؤال  دائرة  إىل  االستفهايّم 
طلبًا لتحصيل القناعة الذاتي�ة باألجوبة عن 

نطرحها.   كّنا  اليت  األسئلة 

شخصيتن�ا  يف  الزنعَة  هذه  تطال  ما  وأول 
األسئلُة الوجودّيُة اليت ُتلحُّ فطرُتن�ا بتحصيل 
الشّك  من  حالٍة  يف  فندخل  عنها،  اجلواب 
الّثوابت واملسّلمات، فنسأل عن  املنهيجِّ يف 
واملوت...،  واملصري،  واحلياة،  الكون،  مبدأ 
االستدالل  أساس  على  قائمًا  جوابًا  ونريد 

البهان. ومنطق 

يؤّمن  وحده  احلّق  الّدين  أّن  والواقع، 

القلق  هذا  جتاه  شخصيتن�ا  يف  االستقرار 
الذي  هو  الدين  ألّن  واملصريي؛  الوجودي 
يدعونا إىل التأمل والتدبر والتفكر يف اآليات 
على  للعثور  أنفسنا  ويف  اآلفاق  يف  املنتشرة 
هذه  وراء  بأّن  العلم  وحتصيل  اجلواب 
خالقًا  هندستها  دقة  يف  العجيب�ة  الكائن�ات 

حكيمًا... حّيًا  عالمًا  قادرًا 

والدين هو الذي يدعونا أن يكون هذا التفكر 

صدق  يف  البهان  معيارية  أساس  على  قائمًا 
العقيدة، )قل هاتوا برهانكم إْن كنتم صادقني(.
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اآلباء  تقليد  من  حيّررنا  الذي  هو  والدين 
املوروث  نب�ذ  إىل  ويدعونا  الكوين  التفكري  يف 
العقل  منطق  مع  يتطابق  لم  إذا  العقائدي 
عليه  ألفين�ا  ما  نتبع  بل  )قالوا  والبهان 
وال  شيئ�ًا  يعقلون  ال  آباؤهم  كان  وَلْو 

َ
أ آباءنا 

. ) ن و يهتد

العلم  باّتب�اع  يأمرنا  الذي  هو  والدين 
وينهانا عن اّتب�اع الظن )ال تقف ما ليس لك 
به علم(، )وما يتبع أكرثهم إال ظنًا إن الظن 

شيئ�ًا(. احلق  من  يغين  ال 

ن  يؤمِّ العقل،  تربي�ة  من  األسلوب  وبهذا 
األسئلة  جتاه  الذهيّن  االستقرار  حالَة  الديُن 
ما  هذا  ولعل  املراهق،  تقلق  اليت  الوجودية 
طالب  أيب  بن  علي  املؤمنني  أمري  إليه  أشار 
امرءًا  هللا  »رحم  قوله:  يف  الّسالم(  )عليه 

أين«. وإىل  أين  ويف  أين  من  عرف 

ينسف  العقل،  لرتبي�ة  الفهم  وهذا 
العقالنّي�ة  بني  االرتب�اط  فّك  محاوالت 
املعّري: العالء  أيب  قول  يف  كما  واإليمان، 

اثن�ان أهُل األرض: ذو عقٍل بال                 ِديٍن 
ٌن ال عقَل له]1]. وآخُر َديِّ

فالعقالنّي�ة والتدّين أمران متالزمان، كما 
رسم لنا ذلك اإلمام علّي عليه السالم بقوله: 
اإلمام  وحفيده  له«]2].  ال عقل  »ال دين ملن 
جعفر الصادق بقوله: »من كان عاقاًل كان له 

دين، ومن كان له دين دخل اجلّنة«]3].

1- لزوم ما ال يلزم، ج2، ص: 174.

2- عيون احلكم واملواعظ، ص: 539.

3- الكايف، ج1، ص: 11.

وبإيجاز 
- يصبح املراهق قادرًا على التفكري يف 

معتقداته والتأمل فيها.

حّب  غريزُة  املراهق  لدى  تتنشط   -
يف  اكتسبها  اليت  املعلومات  من  التأّكد 

. لته طفو

بالقضايا  باالهتمام  املراهق  يب�دأ   -
والديني�ة. واإلنساني�ة  الكوني�ة 

ين  بالدِّ املراهق  اهتمام  يكون   -
حاّدٍة  نفسّيٍة  بانفعاالٍت  مخلوطًا 

بالتمّرد. وشعوٍر 

ين حالة اإلشباع الفكري  ن الدِّ - يؤمِّ
اهتماماته  جتاه  املراهق  عند  والعقلي 

واإلنساني�ة.  الكوني�ة 

الفكري  اإلشباع  حالة  تنعكس  ثّم، 
يف بن�اء الرؤية الكوني�ة على ضوء منطق 

املراهق. نفسّية  على  البهان، 

الشعور  املراهق  عند  الدين  فيعّزز 
بالهدفية يف احلياة، وأن هذه احلياة لم 

عبث�ًا. وال  لهوًا  وال  لعبًا  توجد 

النفيسَّ  االستقرار  ويمنحه 
اإلحساَس  عنه  فيطرد  والطمأنين�َة، 
القلق  من  يصاحبه  وما  باالضطراب 

. . . ب كتئ�ا ال ا و

علم  س  مؤسِّ يقول  السياق،  هذا  يف 
»إّن  يونغ:  كارل  التحليلي  النفس 
انعدام الشعور الدييّن يسّبب كثريًا من 
املستقبل،  من  واخلوف  القلق  مشاعر 

حنو  والزنوع  األمان  بعدم  والشعور 
يؤّدي  كما  البحتة،  الماّدية  الزنعات 
احلياة  هذه  بمعىن  الشعور  فقدان  إىل 
الشعور  إىل  ذلك  ويؤّدي  ومغزاها، 

.[4 [ » ع لضيا با

القّوَة  املراهَق  الديُن  وُيكِسب 
واقتحام  الّتحدّيات،  مواجهة  يف 
الشجاعة  وَيَهبه  احلياة،  صعوبات 
باملعّية  شعوره  نتيجة  بالّنفس،  والّثقة 
اإللهّية، وهذا ما نلمسه يف حياة الكثري 
من املراهقني والشباب، بل واألطفال. 
حني  السالم،  عليه  يوسف  فالنيبُّ 
خرج 

ُ
وأ اجُلّب،  غيابت  يف  إخوته  ألقاه 

إنسانًا  السيارة  جتد  أن  بدل  البرئ،  من 
وجدت  كئيب�ًا،  خائفًا  قلقًا  مضطربًا 
قال  فحني  شجاعًا،  قوّيًا  صلبًا  إنسانًا 
خريًا،  الغريب  بهذا  استوصوا  أحدهم: 
السالم:  عليه  يوسف  النيب  أجابهم 
»من كان مع هللا فليس عليه غربة«]5].

عند  يوِجد  الذي  هو  الّدين  أّن  كما 
املراهق حالَة اإلشباع العاطفّي والتوازن 
إجيابّي�ًة  طاقًة  ويمنحه  الوجدايّن، 
يف  وتساهم  بالبهجة،  الشعور  له  حتّقق 
والعدوانّي�ة  والعصبّي�ة  التوّتر  ختفيف 
أْن  إىل  املراهَق  يدعو  الّدين  ألّن  واألرق، 
حياته،  تفاصيل  كّل  يف  احلبَّ  يعيش 
السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  عن 

احلب؟!«. إال  الّدين  »وهل 

4- دراسات يف تفسري السلوك اإلنسايّن، ص: 193.

5- ربيع األبرار ونصوص األخبار، ج3، ص: 5.

بقعة ضوء
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العقلي  النمو  كان  وإذا 
والنمو  سليمًا،  لإلنسان 
فإنه  سليمًا،  له  النفيس 
سالمة  على  سينعكس 
نمط  وّصحة  السلوك، 
العيش،  وأسلوب  احلياة 
وليُد  اإلنسان  سلوَك  ألن 
ونت�اُج  ووجدانه،  تفكريه 
فمن  وحّبه،  عقيدته 
تعاىل  هللا  بأّن  اعتقد 
واملـــــالك  اخلــــالق  هو 
وأّنه  واملنعم،  واملحسن 
تعاىل له على املراهق حّق 
فإنه  والطاعة،  الشكر 

عليه  كيوسف  سيعيش 
وسيجد  هللا،  مع  السالم 
ويشّق  ذاَته  يبين  أنه 
أهدافه  لتحقيق  طريَقه 
يف احلياة يف ظّل الشجرة 
ليرتجم  فيسعى  اإللهّية، 
سلوكه  يف  هذه  عقيدته 
بعيدًا  فيعيش  احلياة،  يف 
واالكتئ�اب  القلق  عن 
تطمنئ  هللا  )بذكر  ألّنه 
ويعيــــــش  القلـــــوب(، 
)ألّن  العنف  عن  بعيدًا 
الرفَق(،  حيّب  رفيٌق  هللا 
عن  بعيــــــدًا  ويعيــــــش 

رات،  واملخـــــدِّ الســـرقة، 
واالنتحار و.... »ألن هللا 
بالشابِّ  يب�اهي  تعاىل 
يقول:  املالئكَة،  العاِبد 
ترك  عبدي:  إىل  »انظروا 
شهوته من أجلي«.  وألن 
الذي  الشاّب  حيب  »هللا 
طاعة  يف  شباَبه  ُيفين 
هللا«. كما ورد عن رسول 
هللا صلى هللا عليه وآله.

بقعة ضوء بقعة

سامر توفيق عجيم
رئيس التحرير
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ّم عضالِته...
َ

لقد عرف اإلنسان كيف ُين

...
َ

ه المادّية
َ
عرف كيف َيبين حيات

صحٍة  سبي�ل  في  األشياَء  يستثمر  كيف  عرف 

أفضَل... جسدّيٍة 

لكن ماذا عن الصّحة النفسّية؟

فإذا  األساس.  هي  للمراهق  النفسّية  البني�ة  أّن  الواقع 

مرتفًعا،   لنفسه  املراهق  تقديُر  يكن  ولم  هّشًة،  كانت 

واإلجتماعّيِة.  النفسّيِة  املشاكِل  بعض  ب  يسبِّ قد  فذلك 

املراهق  على  تطرأ  اليت  السريعة  اجلسدّية  فالتغرّيات 

الذكور  يف  فنالحظ  اخلاريّج.  املظهر  على  يرّكز  ستجعله 

الوشوم،  واستعمال  العضالت  بن�اء  يف  اإلفراط  مثاًل 

إىل  الفتي�ات  وتميل  القّوة.  إىل  ترمز  اليت  تلك  خاصة 

املبالغة يف االهتمام بلباسهّن وبوضع مساحيق التجميل.  

فيلجأ  بالذات  منخفضًة  ثقًة  غالبًا  يعكس  الرّتكزي  هذا 

أما  اخلاريّج.  باملظهر  اإلبهار  محاولته  عب  لتعويض  إىل 

اإلجتماعّية،  العزلة  إىل  يتوّجه  فقد  جسَده   يتقّبل  لم  إذا 

التكّيف مع املحيط،  القدرة على  املفرط، وعدم  واخلجل 

العالَم  عن  كبديٍل  االفرتايّض  العاَلم  يف  ينغمس  وقد 

قد  وأحيانًا  فيه  نفسه  إثب�ات  عن  عجز  الذي  احلقيقّي 

اإلدمان. هو  واألخطر  الَمَريّض،  االكتئ�اب  إىل  يصل 

الثقة بالّنفس واإلحنرافات السلوكّية: 

)false stigma: low self esteem( كتاب   يف 
القاسم  هو  الّذات  تقدير  تّدين  أّن  إىل  الكاتب  توّصل 
اإلدمان  خيتار  فاملدمن  الُمدمنني.  جميع  بني  املشرتك 
حياول  أن  فبدل  مواجهًة.   يتطّلب  ال  الذي  احلّل  ألنه 
حّل مشكالته، يهرب إىل عالٍم وهيمٍّ قاتٍل. كما أن ّالثقة 

املنخفضة بالذات جتعل املراهق ينقاد للرفاق 
يف  الرغبة  دائم  وجتعله 

تقليدهم  أو  إرضائهم 
بهدف »كسب وّدهم« 

أنه  منه  اعتقادًا  فيدّخن 
ِمّمن  االحرتام  ينزتع  قد 

أحيانًا  يصل  قد  كما  حوله. 
أو  التهديد  أو  السرقة  إىل 

إثب�ات  يف  منه  رغبًة  اإلبزتاز، 
أو  وألصدقائه،  لنفسه  القوة 

رغبًة منه يف لفت النظر والتعويض عن ضعفه أو فقره.

يف  تزايًدا  العالم  شهد  األخيرين،  القرنني  وخالل 
السلوكيات: هذه 

تقرير  أظهر  فقد  رات.  للمخدِّ املتعاطني  -تزايد 
مليون   250 حنو  أّن   2016 عام  العاليّم  رات  املخدِّ
املشروعِة   غرَي  راِت  املخدِّ تعاطْوا  العالم  يف  شخصًا 

د. نسرين نصر

 وراحة
ً
لمراهٍق أكثر استقرارا
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السابق  الصحة  وزير  كشف  لبن�ان  ويف   .unnodc

هو  السكان  من  ألف   24 أن  فاعور  أبو  وائل 
من   6% نسبة  أْي  رات  املخدِّ على  املدمنني  عدد 
 ،12% ُعَمان  دولة  يف  النسبة  أْن  حني  يف  السكان. 
الكويت  ويف   ،8% تونس  ويف   ،75 السعودية  ويف 
اإلدمان  مكافحة  صندوق  أعلن  مصر  ويف   .7%
رة حتصل حتت تأثري  أن %80 من اجلرائم غري املبَّ

رات. املخدِّ

اخلمور.  تعاطي  عن  الناجتة  احلوادث  -زيادة 
فقد تبنّي أن %15 من حاالت االنتحار سببها 

اإلفراط يف تن�اول الكحول. وأن %22 من 
املصحات  إىل  يذهبون  األمريكيني 

املفرط  االنغماس  بسبب  العقلية 
الكحولية.  املشروبات  تن�اول  يف 
يف  سنوّيًا  يموتون  مثلهم  ومليون 
السوفيايت.  االحتاد  ُيسمَّ  كان  ما 

و%50 من جرائم العنف يف العالم 
اخلمور. تأثري  حتت  حتدث 

مصحات  إىل  املرتددين  عدد  زيادة 
األمراض النفسية ومراكز العالج النفيس. 

األمراض  مصحات  إىل  املرتددين  عدد  زيادة   -
النفيس.  العالج  ومراكز  الّنفسية 

ُتبنيِّ  إْذ  ئة،  املهدِّ العقاقري  تعاطي  زيادة   -
اإلحصائي�اُت العلمّية بأّن ما يقارب واحدًا من بني 
العقاقري  يستعملون  الذين  من  أشخاٍص  خمسة 
ئة عندهم القابلّية على اإلدمان لفرتٍة طويلٍة. املهدِّ

واإلحباط  القلق  حاالت  ظهور  زيادة   -
واالكتئ�اب، حيث يقّدر عدد حاالت االكتئ�اب يف 
العالم حبوايل 340 مليون حالة، ونسبة اإلصابة 

العالم. سكان  من   7% تن�اهز 

ال  ومحاوالته،  االنتحار  حاالت  زيادة   -
بّينت  فقد  واألغني�اء.  املرتفني  أبن�اء  لدى  سّيما 
يموتون  شخٍص  ألف   800 بأّن  االحصائي�اُت 
أهمِّ  ثايَن  االنتحاُر  ويعتب  االنتحار.  بسبب  سنوّيًا 
و   15 بني  أعمارهم  ترتاوح  من  بني  للوفاة  سبٍب 

سنة.  20

النفسية  األمراض  أعباء  نسبة  وصول   -
األمراض  مجموع  من   10.6% إىل  والعصبي�ة 
العالم  يف  الفصام  مرىض  عدد  ويمّثل  مجتمعًة. 
عدد  يبلغ  كما  إنساٍن،  مليون   45 حوايل 
مرىض الوسواس القهري حوايَلْ %3 من 
الّناس يف العالم، ويبلغ عدد مرىض 

مليونًا.  40 َرع  الصَّ

الــــحاالت  هـــــــذه  تدّل  أال 
واإلحصائي�ات عـــــلى أهــــــــمية 
الّنفســــــــــــــّية؟ املشــــــكالت 

القلق  حبالة  اإلنساُن  يصاب  لَم 
حياته  عليه  ُيفــــــسد  ما  والضيق، 

؟ صحته و

وعلى الّرغم من كّل تلك األرقام اإلحصائي�ة 
 20% بأّن  ذكره  املفيد  من  فإن  أعاله،  وردت  اليت 
اضطراباٍت  من  عاَنْوا  قد  املراهقني  من  فقط 
اليابان  نفسّيٍة جدّيٍة. وأّن %80 من املراهقني يف 

عائلّيٍة.  سعادٍة  مرحلَة  املراهقَة  يعتبون 

ًة 
َ
ف مشرِّ نماذَج  اإلساليم  ديُنن�ا  لنا  ذكر  لقد 

عماُدها  حياًة  صباهم  فرتة  عاشوا  لشخصّياٍت 
السالم  عليه  طالب  أيب  بن  علّي  فاإلمام  الِقَيم. 
وتقوى.  وفداٍء  دفاٍع  بني  متنّقاًل  مراهقته  عاش 
املصاعب  اجرتاح  على  وبقدرِتها  بالذات  فالوعي 
سيجعلك تشهد على والدٍة جديدٍة لشخصيتك، 
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املستقبل  يف  حياتك  ستكون  كيف  ستقّرر 
عندما تشّكلها باملثابرة والبحث عن األفضل 
لنفسك. والبداية من حب هللا الذي رسم لنا 
واحلّق. والّناس  األهل  ملحبِة  طريٍق  خارطة 

تساعدك  اليت  اخلطوات  بعض  وهنا 
أكرَث  مرحلٍة  إىل  املراهقة  مرحلة  حتويل  على 

وراحة: استقرارًا 

التأّثر  سرعُة  مراهقتك  سمات  من 
عالقٍة  بن�اء  على  نفسك  ْد  عوِّ واالعتي�اد. 
واألذكار،  األدعية  خالل  من  هللا  مع  خاصٍة 
تواكبن�ا  عظيمًة  قدرًة  هناك  بأّن  فإحساُسنا 
من  ابدأ  بالقلق،  شعورنا  تقليل  شأنه  من 
اليوم فأنت أكرُث قدرًة على ذلك من الراشد.

من سمات مراهقتك  الشجاعُة. فال ختْف 
العاطفّية  وحاجاتك  مشاعرك  إظهار  من 
ألهلك، فهم احلضن الذي سيساعدك على 

ومشاكلك.  قلقك  معظم  ختّطي 

إىل  احلاجُة  أيًضا  مراهقتك  سمات  من 
وجود مثٍل أعلى. فال تقبْل مثاًل أعلى أقلَّ من 

احلايّل.   عاملنا  خريطة  غرّيوا  الذي  القادة 

ضْع  لذا  اإلصراُر.  مراهقتك  سمات  من 

حتّققها.  أن  بإصرارك  وحاول  أهداٍف  قائمة 
أسبوعيٍة  ثم  يومّيٍة  أهداٍف  قائمة  من  تدّرْج 
وهكذا. وقد يكون الهدُف عادًة توّد اكتسابها 

منها. بالتخّلص  ترغب  عادًة  أو 

للشعور  احلاجُة  مراهقتك  سمات  من 
اآلخرين  من  تطلب  أن  قبل  باالحرتام. 
جتعلها  وال  نفسك  بإحرتام  ابدأ  احرتامك 

والرغبات. الغرائز  أمام  ضعيفة 

لديك  توّلد  أّنها  مراهقتك  سمات  من 
طاقًة جسدّيًة كبريًة ناجتًة عن الّنمّو الّسريع. 
اإلكثار  عب  الزائدة  الطاقة  هذه  بإدارة  عليك 
فريٍق  ضمن  وخاّصًة  الرياضة  ممارسة  من 

األنانّي�ة.  عن  ُيبِعدك  فذلك 

فكْن  االندفاعّيُة.  مراهقتك  سمات  من 
أينما  املظلومني  عن  وداِفْع  ومباِدرًا،  مندِفعًا 

ُوِجدوا.

هذا  ْه  وجِّ اخلجُل.  مراهقتك  سمات  من 
هللا  أراد  كما  رسالّيًا  إنسانًا  لتكون  اخلجل 
ْلُمْؤِمِننَي  لِّ »ُقل  العزيز:  كتابه  يف  قال  حني 
ِلَك 

ٰ
َفُظوا ُفُروَجُهْم َذ ْبَصاِرِهْم َوحَيْ

َ
وا ِمْن أ َيُغضُّ

َلُهْم«]1]. ْزَكٰى 
َ
أ

احُلّب.  إىل  احلاجُة  مراهقتك  سمات  من 
مع  تتن�اسب  صداقاٍت  حلقة  بتكوين  فابدأ 
نفَسك  وتقّبل  ودينك.  وأخالقك  ِقَيمك 
من  تطلب  أن  قبل  هما،  كما  وجسَدك 

ذلك. اآلخرين 

1- سورة النور اآلية رقم 30

احلّساسّيُة.  مراهقتــك  سمــات  من 
العمل  ُتهِمل  وال  صحيٍح  بشكٍل  استثمْرها 

له.  جاهٌز  فأنت  التطوعّي، 

د. نسرين نصر
اختصاصية يف علم النفس العيادي ومدربة
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علم  ويف  الّنفس  وعلم  الرتبي�ة  مجال  يف  الدراساُت  تعتب 
مراحل  من  مرحلًة  املراهقَة   ، خاصٍّ بشكٍل  التربوّي  الّنفس 
حبسب  الّرشد,  سّن  وتسبق  الطفولة  تعقب  اليت  العمر 

اإلنسان.  لعمر  الّدراسات  هذه  تقسيم 

املراهقة  بني  والتربوّية  النفسّية  الدراسات  هذه  وتربط 
والّرفض،  بالتمّرد،  عنها  التعبري  يتّم  اليت  “األزمة”  وبني 
ورفض  الّذات،  عن  والبحث  املسؤولية،  وعدم  والّضياع، 
هي  املرحلة  هذه  أّن  يعين  مّما  ذلك  وغري  العائلّية،  الّسلطة 
القيم،  ورفُض  املجتمع،  رفُض  حيث  من  عادّيٍة  غرُي  مرحلٌة 

والعبث...  اللهو  قضايا  يف  واالستغراُق  والتمّرُد، 

بني  الّتالزم  على  ثاني�ٍة  ناحيٍة  من  الّدراساُت  هذه  وتؤكد 
املرحلُة  هذه  بها  تّتصف  اليت   الفيزيولوجّية  التحّوالت 
التحّوَل  أن  وبما  إليها.  أشرنا  اليت  »األزمة«  رات  مؤشِّ وبني 
الفيزيولويجَّ هو أمٌر حتيمٌّ وطبيعيٌّ يمّر به كلُّ إنساٍن، تصبح 
كلُّ  به  يمّر  وأن  بّد  ال  حتمّيًا  أمرًا  أيضًا  ومواصفاُتها  املراهقُة 
إنساٍن منذ بداية اخلليقة إىل اليوم. وال بّد أن يكون اإلنساُن 
من  املرحلة  هذه  عرف  قد  احلضارات  وكّل  الشعوب  كّل  يف 
الدراسات  عليها  تؤّكد  اليت  السلوكّية  ومواصفاتها  األزمة 

والّنفس.. وعلم  الرّتبي�ة  يف  الغربي�ة 

المراهقة
مسؤولية ال أزمة

العمر  ملراحل  التقسيم  هذا  يف  واملنهيجَّ  الثقايفَّ  التدقيَق  لكّن 
من جهٍة وللمواصفات السلوكّية »للمراهقة« من جهٍة ثاني�ٍة، 
الدراسات  يف  الشائعة  األطروحة  هذه  مثل  برفض  لنا  يسمح 

التالية: لألسباب  والتربوّية،  النفسّية 

ألّن املجتمَع األورويبَّ نفَسه لم يعرف هذه  الظاهرة يف القرون 
حيتضن  املجتمع  كان  فقد  والتحديث.  التصنيع  على  السابقة 
واخلّيالة،  بالفرسان  يلتحَق  أن  له  ويتيح  البلوِغ،  عند  الشابِّ 
د على  ، فال يعيش حالة انفصاٍل أو تمرُّ ويمارَس دوَره االجتماعيَّ
رافقتها،  اليت  واألزمة  »املراهقة«  ظاهرة  أن  يعين  ما  املجتمع. 
واقتصادّيٍة  اجتماعّيٍة  حتّوالٍت  عن  نتجت  حديث�ٌة  ظاهرٌة  هي 
كما  إنسانّي�ًة  ظاهرًة  اعتب�ارها  يمكن  وال  أوروبا،  يف  واستهالكّية 

د. طالل عترييس
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معها.  نتعامل  أن  الّدراسات  تلك  تريدنا 

نمّو  مثل  الفيزيولوجّية  التغرّيات  ألن 
اضطراب  أو  الصوت،  تغرّي  أو  الوجه،  شعر 
تغرّياٌت  هي  وظائفها..  وتب�ّدل  الهرمونات 
حتمّيٌة، وهي بهذا املعىن سّنٌة من سنن هللا 
الفيزيولويّج  التغري  فحتمية  خلقه...  يف 
وال  الشخص  بلون  تت�أثر  ال  واجلسدّي 
إذا  بمعتقده، وال باملجتمع الذي يعيش فيه 

زراعّيًا.... أو  صناعّيًا،  أو  متقّدمًا،  كان 

واالجتماعّيَة  النفسّيَة  املواصفاِت  ألّن 
لها  ختضع  اليت  نفسها  للحتمية  ختضع  ال 
ُسّنًة  الفيزيولوجّية، وهي ليست  التغرّيات 
كونّي�ًة، وليست قدرًا ال يمكن 
بل  منه..  الفرار 

هي نت�اُج بيئ�ٍة ثقافّيٍة واجتماعّيٍة واقتصادّيٍة 
البيئ�ُة  هذه  تغرّيت  فإذا  معّين�ٍة،  وتربوّيٍة 

اإلنسان. فعل  ردود  تغرّيت 

وبني  املراهقة  بني  حتمّيًا  الرتابط  كان  لو 
نالحظ  أن  علين�ا  لكان  السلوكّية  األزمة 
وجود هذه »األزمة« عند البلوغ منذ  بداية 
االفرتاض  هذا  كان  ولو  اليوم.  إىل  اخلليقة 

لكان  وواقعّيًا  صحيحًا 
علين�ا أن نقرأ عن اإلنسان 
على  تمّرد  كيف  األّول 
أسرته، وكيف كان يبحث 
لم  وهذا  اإلستقالل،  عن 
ختبنا  ولم  طبعًا،  حيصل 
على  اإلنسان  سرية  عنه 
أّن  كما  ُرواتها.  اختالف 
األنرتوبولوجّيَة  الدراساِت 

غرَي  املجتمعاِت  أّن  تؤّكد 
لم  األوروبي�ة 
هذه  مثل  تعرف 
هذه  يف  »األزمة« 

العمر. من  املرحلة 

املراهقة  سمات  إّن 
النفسّية  وأزمَتها 
بالنمّو  ترتبط  ال  واإلجتماعّية 
باإلطار  بل  الفيزيولويّج، 
الذي  والقييّم  واألخاليّق  الفكرّي 
باملراهق، ويؤّثرعلى رؤيت�ه إىل  حييط 
إىل  نظرته  وعلى  رغباته،  وإىل  نفسه 
اآلخرين.   ومع  املجتمع  مع  عالقاته 

بمواصفات  »املراهقُة”  ُتعتَب  املعىن  بهذا 
الدراسات  عنها  تتحّدث  اليت  “األزمة” 
أوروبّي�ة،  خصوصّية  والنفسّية،  التربوّية 
أفرزها املجتمع األورويّب وحضارته املعاصرة، 
اليت ساهمت يف توليد أزماٍت إنسانّي�ٍة أخرى 
وأزمة  املرأة،  وأزمة  الشيخوخة،  أزمة  مثل 

واالنتحار... اإلدمان  ومشاكل  الطفولة، 

العمر  ملراحل  اإلساليمَّ  املنظوَر  إّن   
عنه  حتّدثت  الذي  ذلك  عن  تمامًا  خيتلف 
املراهقَة  ُيسمَّ  فما  الغربّي�ُة.  الدراساُت 
يعين  والبلوغ  البلوغ.  بداية  اإلسالم  يف  هو 
أو  العبث  بدايَة  ال  املسؤولية  حتّمل  بدايَة 
قبل  اإلنسان  إعداد  يب�دأ  ولذا  الضياع. 
هذه املرحلة لكي يستعدَّ لتحّمل املسؤولية 
وللتعّرف على ما جيوز وما ال جيوز فعله، أي 

واحلرام. احلالل  على 

ليس البلوُغ يف النظام العقيديِّ اإلساليمِّ 
أزمًة  ليس  وهو  املراهقَة،  ُيسمَّ  لما  بدايًة 
بني  فاصٌل  حدٌّ  هو  بل  اإلطالق،  على 
مرحلتني: التكليف وما قبله. بني االستعداد 
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د. طالل عرتييس
مدير املعهد العايل للدكتوراة يف اجلامعة اللبن�اني�ة سابقًا

لهذا التكليف وبني بداية ممارسته وحتّمل مسؤولياته. 

تعرفه  لم   ، خاصٌّ إساليمٌّ  مفهوٌم  والتكليف 
عنه  تتحّدث  ولم  واحلضارات،  الشعوب  من  أيٌّ 
الغربّي�ة،  اإلنسانّي�ة  العلوم  يف  الّدراسات  من  أيٌّ  
ألن هذا املفهوم يرتبط بنظرة اإلسالم إىل اإلنسان 
الكمال  حنو  رحلته  ويف  املسؤولية،  حتّمل  يف  وبدوره 
“يا أيها اإلنسان إنك كادح اىل ربك كدحًا فمالقيه« 
مفهوم  عن  تمامًا  خيتلف  وهذا   .)6 )االنشقاق 
ن�ٌة، وجتربٌة  املراهقة الغريّب، الذي أنتجته ثقافٌة معيَّ
املرجعية  اعتب�ارها  يمكن  ال  ن�ٌة،  معيَّ حضارّيٌة 
حتّوالته  شرح  يف  أو  اإلنسان،  فهم  يف  الوحيدة 

بها. يمّر  اليت  العمر  ومراحل 
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  من هو املراهق؟
مرحلة  بلغ  الذي  البشري  النايم  هو  املراهق    

املراهقة. ومرحلة املراهقة هي مرحلة انتقاٍل مهمٌة يف حياة 
والتوجيه  للرعاية  يكون  ما  أحوَج  الفرد  فيها  يكون  اإلنسان، 
فاملراهق  وبالصراع.  بالقلق  تّتسم  مرحلٌة  ألنها  واإلهتمام، 
حياٍة  إىل  واملتأخرة  املبكرة  طفولته  من  ينتقل  املرحلة  هذه  يف 
اجلنسية  القدرات  لديه  وتستيقظ  النطاق،  واسعة  اجتماعيٍة 
ويزداد  االجتماعية،  وعالقاته  احتي�اجاته  وتتسع  الكامنة، 
مع  التوافق  حنو  واجتاهاته  ميوله  وتظهر  باآلخرين،  اهتمامه 
اجلماعة أو الصراع معها، لتتشكل وفق هذا الصراع أو التوافق 
ميوله واجتاهاته وخصائص شخصيت�ه، تبعًا للنماذج السلوكية 
وفقها،  شخصيت�ه  لبن�اء  يتبّن�اها  اليت  واالجتماعية  واألخالقية 
األسرّي  للوضع  تبعًا  مصادرها  وتتنّوع  ختتلف  نماذج  وهي 

وسطه. يف  املراهق  ينمو  الذي  والثقايّف  واإلقتصادّي 

   الرتبي�ة واملراهق 

   يأيت الكائن البشري إىل هذا العالم وهو ال يمتلك أيَّ نوٍع من 
أنواع السلوك اجلسدّي أو العقلّي أو االجتماعّي أو النفيّس، 

إاّل ما وهبه اخلالق من استعداداٍت كامنٍة، ومن سلوٍك فطريٍّ 
يسّد به حاجته إىل الطعام وإىل التّبز. ويعمل املجتمع البشرّي 

على 

حتويل 
هذا املولود من 

كائٍن بيولويجٍّ إىل كائٍن 
اجتماعيٍّ عن طريق الرتبي�ة، وهي 

العملية اليت يتّم بواسطتها إكساب النايم 
البشرّي أنواعًا من السلوك، يتطّلبها عيشه يف 

وسٍط اجتماعيٍّ معني، ابت�داًء من اللغة ومرورًا بكلِّ النماذج 
السلوكية والتصّرفات اليت جتعله حاماًل لهوّيٍة ثقافّيٍة معين�ٍة، 

وجتعله كذلك قاباًل لتلك الهوّية وساعيًا لالندماج فيها.

   وأثن�اء نمّوه يمّر النايم البشريُّ بمراحَل، صّنفها املشتغلون 
كلِّ  خلصائص  تبعًا  واالجتماع،  والنفس  البيولوجيا  بعلوم 
األخرية  املرحلة  املراهقة  وتشّكل  فيها.  النماء  وشروط  مرحلٍة 
يف سّلم املراحل النمائي�ة، يكتسب النايم البشريُّ بعدها صفة 

الثقافية. البشرية  املجموعة  يف  املكتمل  والعضو  البالغ، 

القدوة 
    احتار وال تختار!

د. حسان قبييس
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   كيف تتّم العملية التربوية؟

   يف العصور األوىل للبشرية، كانت الرتبي�ة 
يف  األهل  تقليد  أي  املحاكاة،  طريق  عن  تتّم 
األسرة. يرى النايم البشريُّ من حوَله كيف 
كلَّ  ُيلّبون  وكيف  يأكلون  وكيف  يتواصلون 
ومع  ويتعّلمها.  فيقّلدها،  احتي�اجاتهم... 
تكّون العشرية أو القبيلة أضيفت إىل األسرة 
مصادُر أخرى يكتسب منها النايم البشريُّ 
يقومون  أفراٌد  فيها  برز  إْذ  السلوك،  أنواَع 
بأدوار أخرى غرِي دور األب أو األّم، كاملحارب 
من  وخالفهم  والساحر..  العشرية  ورئيس 
بها  يقتدي  سلوكّيًة  نماذَج  شّكلوا  أفراٍد 

. البشريُّ النايم 

   ومع األديان نشأت ُدور العبادة، فراحت 
ٍم،  مني، بشكٍل منظَّ تعمل على إكساب املتعلِّ
طريق  عن  السلوك،  من  ن�ًة  معيَّ أنواعًا 

والتقليد. التعليم 

البشريُّ  النايم  كان  املراحل،  هذه  كلِّ  يف    
محيطه  من  سلوكه  أنواَع  يكتسب 
. فالنماذُج السلوكية اليت  اإلجتماعيِّ املحليِّ
يقتدي بها طوعًا أو قسرًا، هي نماذُج محليٌة، 
قابٍل  اجتماعيٍّ  عضٍو  إىل  الفرد  حتويل  ها  همُّ

للجماعة اليت يعيش وسَطها ومقبوٍل منها، 
السائدة  السلوك  ألنواع  به  تشرُّ خالل  من 

وفقها. فًا  ومتصرِّ لها  وقاباًل 

د  تعدُّ مع  البشرية  الثقافة  وتعقدت     
الّثقافات  بني  والتواصل  واألديان  اللغات 
وأنواع  والقيم  العلوم  تنّوع  مع  وكذلك 
العيش وأدواته... فبزت املدرسة، بأشكالها 
ضرورّية  تربوّية  مؤّسسة  املختلفة، 
ووجد  وتطّوره.  البشرّي  املجتمع  الستمرار 
ظٍم،  النايم البشريُّ نفَسه يرتاد، وبشكٍل منَّ
م أو أكرث، ويتلّقى  صفوفًا يديرها بالغون، معلِّ
أنواَع السلوك اليت يتوّجب عليه تبّنيها من 
تربويًا،  منهجًا  ترتجم  وكتٍب  ومعلمني  إدارٍة 
اليت  اخلّطة  تلك  تعريفه،  أردنا  ما  إذا  هو 
، وتتضّمن  تضعها السلطة يف مجتمٍع معنّيٍ
إىل  إكسابها  تريد  اليت  السلوك  أنواع  كلَّ 
أبن�اء ذلك املجتمع، بهدف حتويلهم إىل أفراٍد 
وقيمّيٍة  سلوكّيٍة  نماذَج  وفق  اجتماعّيني 
للسلطة  أو  املجتمع  لذلك  ضرورّية  تراها 
اليت تديره وهكذا أضيف مصدٌر آخُر للنماذج 
السلوكّية إىل نماذج اآلباء والبالغني ورجال 
اليت  والنماذج  املعلمني  نماذُج  هي  الدين، 
وعلماء  رين  ومفكِّ قادٍة  من  الكتب  حتتويها 

روايات... وأبطال 

   وبرزت بعد ذلك وسائل اإلتصال، 
ابت�داًء من السينما والتلفزيون، وصواًل 

إىل اإلنرتنت والهاتف اجلوال... وتعّقدت 
األمور إىل درجٍة كبريٍة، إذ تضاعفت النماذج 

السلوكية اليت يمكن أن حياكَيها النايم 
، وخباصٍة املراهُق. وتراجع نموذج  البشريُّ
م  م إىل مرتب�ٍة متأّخرٍة من سلَّ األهل أو املعلِّ

النماذج 
اليت 

راحت حتتّل 
مراتَب متقدمًة يف 
التكوين السلوكّي 

للمراهق. فقد 
ختّطت مضامنُي 

هذه النماذج 
احِلزّي االجتماعيَّ 

الذي ينتيم إليه النايم 
، كما ختّطت املناهج  البشريُّ

التربوية اليت كانت املدرسة تصّر 
ٍم  على إكسابها للمتعلمني فيها بشكٍل منظَّ
وتراقبها من خالل االمتحانات والعالمات 

والعقوبات... ووجد املراهـــــق نفســـه يف 
وسٍط المتن�اهي األطراف من أنواع النماذج
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د. حسان قبييس
أستاذ جامعي يف علوم الرتبي�ة

 السلوكية العاملية دونما حسيٍب أو رقيٍب... 
يف  أو  فراشه  يف  أو  كرسّيه  على  وهو  يسافر 
أنواٍع من  العالم... وإىل  ركن ما... إىل أصقاع 
النماذج السلوكية لثقافاٍت ما أنزل هللا بها من 
سلطان... تقدم إليه من مواقَع شديدِة التنّوع 
واملوسيقى..  الصور  تدعمها  والغايات.. 
قّمة  أّنها  على  لتبّنيها  بالدعوات  مصحوبًة 
تارًة،  باجلوائز  مًة  ومدعَّ والريّق...  التقّدم 

أخرى!! تارًة  الغرائز...  أنواع  كلِّ  وبإثارة 

   

ا  هـــذ و
ليــــــس وقفًا  الواقـع 
وحده...  املراهق  على 
إاّل  تراهم  تعد  لم  فاألهل 
شاشات  أمام  رون  متسمِّ َوُهْم 
غمار  خيوضون  هم  أو  التلفزيون، 
بني  الكالُم  قلَّ  االتصال..  وسائل  شاشات 
كلُّ  وانزوى  التفاعل،  وقلَّ  وأبن�ائهم،  األهل 
وجل!! عز  هللا  إال  به  يعلم  ال  ركٍن،  يف  واحٍد 

فاملعلم  األسرة،  على  األمر  يقتصر  ولم     
وهو  الصّف  يف  كرسّيه  على  تسّمر  اآلخر،  هو 
ومقاطَع  وأفالمًا  صورًا  طالبه  على  يعرض 
وشبكاتها،  التواصل  مواقع  من  اقتطفها 
ودون  حسيٍب،  أو  رقيٍب  دونما  يتصّيدها 
أهدافها. حتديد  أو  استثمارها  كيفية  مناقشة 

ونماذُج  تربوّيٌة،  عوملٌة  واخلالصة...     

لها..  اجتماعّية  ة  هويَّ ال  ثقافّيٌة،  سلوكّيٌة 

تراجع  النماذج،  تلك  قبالة  وضياٌع  وتشّتٌت 

املدرسة!! دور  وتراجع  التربوّي،  األهل  دور 

   هل يعين هذا الكالُم اإلمتن�اَع عن التعامل 

وسائل  ومع  األخرى،  الثقافات  مع 

املتعلمني،  عن  وحجَبها  التواصل، 

استعمالها؟؟؟ عن  الناس  ومنَع 

وسائل  عن  فالتخّلي  أبدًا...     

ممكٍن  غرُي  أمٌر  احلديث�ة  التواصل 

جهة  من  مرغوٍب  وغرُي  جهٍة،  من 

وثقافّيٌة  معرفّيٌة  وسائُل  فهي  أخرى... 

لألهل  تربوّيٌة  برامُج  هو  املطلوُب  هائلٌة... 

كيفية  حول  وللمراهقني  للمعلمني  ثمَّ  أّواًل، 

أضرارها.  جتّنب  وكيفية  منها،  االستفادة 

السيارة  عن  نستغيَن  أن  يمكنن�ا  ال  أّنن�ا  فكما 

أنه  إال  كعالٍج...  الدواء  عن  أو  نقل،  كوسيلة 

من الضروري تعلم كيف نقود السيارة وكيف 

ألنه  الدواء،  نتعاطى  حوادثها، وكيف  نتَجّنب 

إذا ما استعمل بطريقٍة خاطئٍة سيكون قاتاًل.

    على املؤسسة التربوّية الوطنّي�ة املركزّية، 

املناهج  تطوير  إىل  تسارَع  أن  الرتبي�ة،  وزارة 

هذه  لدراسة  املدرسّية،  والبامج  التعليمّية 

املشكلة التربوّية االجتماعّية، وإجراء الندوات 

القرتاح  الدراسّية...  واحللقات  واملؤتمرات 

على  تعميمها  وبالتايل  لها،  احللول  أجنح 

مناقشتها  إىل  ليصار  التعليمية،  املؤسسات 

األعمار،  كلِّ  من  الطاّلب  ومع  األهل  مع 

تبيّن  إىل  للوصول  منهم،  املراهقني  وخباّصٍة 

احلفاظ  إىل  الهادفة  التربوّية  اخلطط  بعض 

للعيش  الضرورّية  الثقافّية  النماذج  على 

تقوقعها  ذلك  يعيَن  أن  دون  االجتماعي. 

وبالتايل ختّلفها، أو تفّلتها واالجنرار مع النماذج 

الوافدة. السلوكّية 
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إىل  املراهقني  أحد  دخل  األيام  من  يوم  يف 
والدته  سألته  وحني  غاضٌب،  وهو  أهله  بيت 
إحلاٍح  وبعد  يتكلم،  أن  أىب  غضبه  سبب  عن 
شديدًة،  إهانًة  أهانين  خايل  إنَّ  قال:  شديٍد 
ولم  مرتني،  السالم  عليه  ألقيت  أين  وذلك 
عدم  سبب  لوالدته  يذكر  شرع  ثم   . عليَّ يردَّ 
عالقته  أنَّ  يف  يكمن  ه  وأنَّ للسالم،  خاله  رد 
بسبب  جيدة؛  ليست  أبي�ه  مع  اخلال-  -أي 

فأحب  األرايض،  إحدى  ملكية  على  نزاٍع 
حاولت  وقد  عنه،  ويعرض  يتجاهله  أن 
والدته إقناعه بأنَّ ذلك لم يكن مقصودًا، 
وأنَّ خاله لم يسمع سالمه بالتأكيد، لكن 
الفىت كان يرفض ذلك بشدٍة، ويردُّ على 
احتمال  وكل  تقولها،  كلمة  كل  والدته 
أسأل  »سوف  والدته:  قالت  تسوقه، 
خالك عن هذا، وأحاول أن أفهم أسباب 

ما جرى«، وكان رد الفىت أْن ال فائدة من ذلك؛ 
ألنَّ خاله لن يقول احلقيقة! وحني سألت األم 
يَر  لم  ه  أنَّ مغلظًة  يمين�ًا  أقسم  ذلك  عن  أخاها 
ه كان وقَت  ابن أخته، ولم يسمع تسليمه، وأنَّ
ما  بسبب  جّدًا  سيئ�ٍة  حالٍة  يف  أخته  ابن  مرور 
هذا  ومع  زوجها،  من  ابنت�ه  طالق  عن  سمعه 

يقتنع! لم  الفىت  فإنَّ 

يقول:  املراهق  وإنَّ  أنت.  يقول:  الطفل  إنَّ 
حنن يقول:  ه  فإنَّ الراشد  أّما  أنا. 

فرتة  يف  النفسية  احلياة  مظاهر  أبرز  من 
عن  االستقالل  يف  املراهق  رغبة  املراهقة 
األسرة وميله حنو االعتماد على النفس. وال بد 

اآلتي�ة:  الثالثة  القضايا  مراعاة  من 

1 - االستعداد جّيدًا لألسئلة

قد تب�دو أسئلة املراهق مفاجئًة جًدا وأحيانًا 
اجليد  االستعداد  لكنَّ  وُمحرجًة،  ُمزعجًة 
عن  لإلجابة  مناسبٍة  طرٍق  عن  والبحث 
مراحَل  يف  معه  قوّيٍة  عالقٍة  وبن�اء  تساؤالته 
وجتعل  كثرًيا  األمر  ل  ستسهِّ املختلفة،  عمره 

األمَّ جاهزة دوًما للتعامل مع مثل هذه املواقف.

2 - خلق مساحة تواصل

بداية  منذ  للمراهق  التمهيد  من  بدَّ  ال 
مساحة  جبعل  معه،  اجليد  التواصل  الطريق 
كثرًيا،  سيساعده  فهذا  انفتاًحا،  أكرَث  احلوار 
باألمان  يشعر  أن  نضًجا،  أكرَث  أصبح  كّلما 
يشغل  موضوٍع  أيِّ  عن  يسأل  أن  يف  والثقة 
باله كاجلنس والبلوغ وغريها وهو واثق 
أمه،  عند  الصادق  اجلواب  سيجد  أنه 

أستاذه. وحىت  وأخيه  وأخته،  وأبي�ه، 

3 – أن نسّهل عليه فرصة السؤال

أو  املشكالت  إثارة  من  اخلوف  إّن 
يمنع  قد  ُمحرجٍة  مواقَف  أيِّ  خلق 
املراهق من السؤال ويضطره إىل اللجوء 
أو  اإلنرتنت  كمواقع  خارجية،  ملصادر 
على  يسّهلوا  أن  لألهل  بدَّ  ال  لذا  األصدقاء. 
أخذ  خالل  من  األسئلة  طرح  فرصة  أوالدهم 

به. يشعرون  ما  يف  آرائهم 

3ـ تقني�ات اإلجابة عن أسئلة املراهق

املوضوع  وفتح  املبادر  الدور  أخذ  أجل  من 

عن أسئلة المراهقين
؟كيف نجيب

حسن ركين
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مع املراهق لتشجيعه على طرح كل األسئلة 
أسئلته  وأن  أكرَث  بأماٍن  ليشعر  تشغله،  اليت 

من: بدَّ  ال  للخجل،  تدعو  وال  جّدًا  طبيعيٌة 

أ – توحيد اإلجابات للمراهق

أن يتفق األب واألم مسبًقا على ردٍّ موحٍد 
املتعلقة  تلك  خاصًة  األسئلة،  لبعض 
باألخالق العامة واملبادئ، ألنه من املهم جّدًا 

املبدأ. بثب�ات  االبن  يشعر  أن 

 ب – ختمني سبب السؤال 

غرِي  يشٍء  عن  بسؤاٍل  املراهُق  يفاِج  قد 
عن  البحث  يف  نهلع  أن  فقبل  ا، 

ً
إطالق ٍع 

َّ
متوق

يسأل  لماذا  التفكري؛  من  بدَّ  ال  مناسبة،  إجابة 
يمر  وربما  اآلن؟  املوضوع  هذا  عن  املراهق  هذا 
بمشكلٍة ما، أو تعّرض ملوقٍف أثار يف باله هذه 
األسئلة، ألن معرفة السبب ستساعد يف إعطائه 

باله. يف  يدور  لما  واملناسبة  الكافية  اإلجابة 

ج – اإلجابة الصادقة

 ، تامٍّ بصدٍق  املراهق  مع  التعامل  من  بد  ال 
على  ضعيفًة  قدرًة  يملكون  فاملراهقون 
فإن  األمور،  هذه  ملثل  والتفّهم  التسامح 

مستهاٌن  أو  مرًة  ولو  مخدوٌع  أنه  اكتشف 
بأسئلته، فسيستغرق األمر طوياًل لكي يعيد 

أخرى. مرة  ثقته 

دـ  عدم استفزاز املراهقني: خطوٌة لكسبهم

من املمكن أن ينفجر املراهق من الغضب 
عبارًة  أو  كلمًة  سماعه  ملجرد  حلظٍة  أيِّ  يف 
من  بدَّ  ال  لذا  ه.  وتستفزُّ هواه  على  تسري  ال 
عن  االبتعاد  خالل  من  االستفزاز  ب  جتنُّ

التالية:  العبارات 

- ال تن�اقشين باملوضوع، هذا أمر مفروغ منه. 

على  العبارات  أسوأ  من  واحدة  هذه 
اإلطالق. فهي غرُي منطقيٍة ومحبطٌة وتشبه 
إىل حدٍّ كبرٍي عباراٍت تصدر من طفٍل ذي أربِع 

سنواٍت.  

جيب عليك معرفة ماذا ستفعل حبياتك.

احلرية.  منتهى  يف  املرحلة  هذه  يف  املراهق 

فهو ال يعرف حىت ماذا خيتار لإلفطار، ويغري 

على  االستقرار  قبل  مرات  خمس  مالبسه 

د ماذا يريد  . كيف يمكن أن حيدِّ ٍ
شكٍل معنيَّ

أن يفعل يف حياته ملدة 60 عامًا قادمًة مثاًل؟

تمرُّ  بما  مررت  ك،  سنِّ مثل  يف  كنت  عندما 

اآلن.  أنت  به 

اليشء الوحيد الذي يمكنك أن تفعله، هو 

ُتلقَي  أن  ال  مك،  وتفهُّ تعاطفك  عن  التعبري 

اًل عن تفاصيل حياتك كمراهٍق   خطابًا مفصَّ

مختلٍف. زمٍن  يف 

 15 أسري  كنت  سنك،  يف  كنت  عندما 

واحدًة  مرًة  وآكل  للمدرسة  للذهاب  كيلومرت 

الكاز. فانوس  قرب  وأدرس  يوميًا 

وحتدٍّ  معاناٍة  قصُة  كأّنه  ذلك  سيب�دو   

وإثارٍة. فالعالم بالنسبة للمراهق يدور حوله 

غرَي. ال  املهم  هو  حولك.  ال 
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أنت كسوٌل!

ربما يب�دو أّن ابنَك املراهَق يقيض يومه على 
منطقًة  أصبحت  حجرته  وأّن  بوك،  فيس 

ولكن  متدني�ٌة.  البدني�َة  لياقته  وأنَّ  محظورًة 
هذا ال يعين بالنسبة له أنه كسوٌل.   

لماذا ال تكون مثل أخيك األصغر؟

يصبح  أن  املراهق  ابنك  من  تطلب  هل 
الذي  الطفل   هذا  الصغري؟  أخيه  مثل  بًا  مؤدَّ
هكذا  كالبهلوان؟  مكان  كل  يف  وراءك  جيري 

سيفكر ابنك املراهق.   

 أن تنظر له نظرَة ازدراٍء!

وال  حتل  ال  النظرة   - املراهقة   - مرحلة  يف 
ليتجاهلها  كافيٍة  بدرجٍة  مستفزٌة  هي  تربط، 

عنها. الطرف  ويغض  ابنك 

هل سرتتدي هذا القميص وحنن يف الطريق 
جلدتك؟ »أو« ألن تغسل شعرك؟..

املراهقون يرتدون ما حيبون وقت ما حيبون. 
وعليه، فال حيب انتقاد مالبس ابنك والطلب 
منه أن يب�دلها إذا كان ذاهبا يف مشواٍر معك. 
مظهره  من  باخلجل  الشعور  هو حىت يرفض 

الذي يرى أنه يعب عنه تماًما وين�اسبه.

 لماذا ال تستضيف أصدقاءك في البيت 

بداًل من الخروج؟ 

يف  فحياته  للخروج.  دائمًا  يتوق  املراهق 
املدين�ة تتمحور حول الكافيهات أو النوادي... 
حىت لو كان ذهابه إىل الشارع املجاور ليأكل مع 
أصحابه آيس كريم من الدكان املجاور. فهي 
البيت.  يف  اجللوس  من  له  بالنسبة  أفضل 
املراهق يعلم أنك بسؤالك هذا تريد أن تراقب 

وأصحابه. هو  تصرفاته 

 الحياُة صعبٌة.

دورك  ليس  ولكن  صحيحًا،  هذا  كان  ربما 
له أن احلياة صعبة وإنما  أن تقول  كأم و أب 
عليك أن تكون عاماًل مساهمًا يف حتسني هذه 

للمراهق. بالنسبة  احلياة 

أنت على ما يرام?

بسيٌط،  ولو  أًذى  يصيب�ه  حينما  باألخص 
فال  األمان،  بعدم  يشعر  الوقت  هذا  يف  فهو 
اللحظة، لكى يهدأ،  تسأله ماذا يريد يف هذه 
فهذه  البداية،  يف  عنه  التخفيف  فحاول 
به  تشعر  ال  أنك  تشعره  التهدئة  يف  الطريقة 

أمله.  من  تسخر  أّنك  أو 

أسِرع!

مع  نستخدمها  أن  يصح  ال  كلمة  هذه 
املراهقني، خصوصًا إذا كان يقوم بفعِل يشٍء 
ما، فهذه الطريقة ترسل إليه رسالًة أنه جيب 
أن ينجز املهام املطلوبة منه دون إتقان عمله 

لعبًة.  كانت  لو  حىت 

حسن ركني
مدرب تنمية بشرية
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تمتدُّ  ُعمرية  مرحلًة  الُمراهقة  العاملية  الصحة  منظمة  َتعتُب 
قائمٌة  مرحلٌة  وهي  احلياة،  دورة  من  الثاين  العقد  طول  على 
بذاتها وفريدة من نوعها، إذ تتّشكل خاللها الُمقومات اجلسدية 

لإلنسان..  والنفسية  والصحية 

بالبلوغ،  املراهقة  ارتب�اط  على  الُمختّصني  بني   
ٌ

اتفاق وهناك 
وخطرٌي،  ُمتمزٌي  فيزيولويجٌّ  حدٌث  وهو 

اجلنسية  الُقدرة  اكتساب  يف  يتمّثُل 
مرحلُة  فهي  وبالّتايل  واإلجنابي�ة، 
واضحٍة،  فيزيولوجيٍة  حتوالٍت 
السلوك  يف  اٌت  تغريُّ ُتصاحبها 
حيث  العالم،  إىل  والّنظرِة  واملزاِج، 
فرويد«،  »سيغموند  اعتبها 
التحليلي،  النفس  علم  مؤّسُس 

وِمَحٍن«. شّدٍة  »فرتَة 

املرحلة  هذه  ُيرافق  مشكٍل  أهمُّ 
معاملتهم  عن  يتوقفون  عندما  بأبن�ائهم،  األهل  عالقة  يف  يكمُن 
عند البلوغ كأطفال، مّما ُيفقدهم امتي�ازات الطفولة، ويف الوقت 
حبيث  الكهول،  أو  الشباب  أدوار  منحهم   يف  يرتّددون  نفسه 
وليسوا  أطفااًل  ليسوا  فهم  مزنلتني:  بني  مزنلٍة  يف  يضعونهم 
املؤسسات  ضمن  واضحٍة  بأدواٍر  حيظون  ال  وبالتايل،  كهواًل؟! 

إليها ويعيشون فيها.. وهنا تب�دأ معالم  االجتماعية اليت ينتمون 
التمرد والتململ والعصيان لدى بعض املراهقني، يكون من آثارها 
إىل  يتطور  قد  الذي  واألبن�اء،  اآلباء  بني  العالقة  اختالُل  السلبي�ة 

العواقب..  محمودة  غري  أزمٍة 

يقبلون  ال  آباء  بني  بالُمراهقة،  املرتبط  اإلشكال  يبُز  هنا،  من 
على  املطلقة  ُسلطاتهم  عن  التن�ازل 
أجل  من  دون  يتمرَّ أبن�اء  وبني  أبن�ائهم، 
وينشدون  مستقلٍة،  فرديٍة  هويٍة  بن�اء 
وجاذبّي�ًة،  ومكانًة  ا 

ً
اعرتاف خاللها  من 

جديدٍة  جماعّيٍة  هوّيٍة  عن  ويبحثون 
خاللها  من  ينتظرون  ومختلفٍة، 
لديهم،  محرّيٍة  أسئلٍة  عن  إجاباٍت 
الروحّية  وأبعاده  الوجود  معاين  عن 
واالختي�ارات  املصري  وعن  والمادّية، 
حبٍث  فرتُة  فهي  وبالتايل،  الُمستقبلية، 

مضطرٍب.. ووجداينٍّ  نفيسٍّ  توازٍن  عن 

، وكثريًا  يف الواقع، تب�دو املراهقة َكعاَلٍم غامٍض ومجهوٍل وُمحرّيٍ
ومواقفهم  أبن�ائهم  تصرفات  تغرّي  إزاء  بالقلق  األولياء  ُيصاب  ما 
اليت  املسافة  من  واحلرية  االنشغال  وينت�ابهم  املرحلة،  هذه  يف 
ين�امون  باألمس  كانوا  الذين  أولئك  بينهم وبني  أصبحت تفصل 

األسرة والمدرسة
 في مواجهة الرياح العاتي�ة

ممدوح عز الدين
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لقد  أبن�ائهم..!!   يعرفون  ال  كأنهم  أحضانهم،  يف 
ُمنجذبًا  والتابع،  الُمطيع  اليافع،  الطفل  ذلك  أصبح 
وحتدياته،  بعالقاته  األقران،  عالِم  حنو  كبرٍي  بشكٍل 
اخلصوصّية،  وثقافته  واالفرتايض،  المادّي  وفضائه 
غريب�ٍة،  ورموٍز  بقيٍم  التشّكل  بصدد  خاصٍّ  عالٍم 
يتوافق  ال  عالٍم  مختلفٍة،  وتعبرياٍت  وأذواٍق  ولغٍة 
املعهودة،  السلوك  ومعايري  السائدة،  القيم  مع  دائمًا 

واإلخفاق.  النجاح  دات  وُمحدِّ

املغامرة  نوازع  هو  أكرَث،  األولياء   
َ

خوف ُيثري  وما 
تقديرهم  وعدم  املراهقني،  أبن�ائهم  لدى  والتحّدي 
وعدم  اإلهمال،  بسلوك  يضيقون  كما  للمخاطر، 
املباالة اليت تسود حياتهم يف هذه املرحلة، والفوىض 
وعدم الرتكزي، باإلضافة إىل طلباتهم الُمرهقة اليت ال 
تنتهي، ومصاريفهم املشّطة، يف الوقت الذي ترتاجع 
اآلباء،  مضاجَع  تقضُّ  كما  الدراسّية،  نت�اجئهم  فيه 
النهاية  يف  يقفون  حيث  الصغرية..  احُلب  قصُص 

ألبن�ائهم..؟! وماجيري  حيدث  ما  فهم  عن  عاجزين 

عنه  كشفت  ما  املرحلة  هذه  مخاطر  ومن 
أرقاٍم  من  العاملية  الصحة  منظمة  إحصائي�ات 
أسباب  من  الثالثة  املرتب�ة  حيتل  االنتحار  مرعبٍة: 
يف  األول  السبب  هو  االكتئ�اب  املراهقني،  وفاة 
الطرقات،  على  اإلصابات  تليه  والعجز،  األمراض 

الصحة  اضطرابات  نصف  أّن  كما 
عشر  الرابعة  سّن  يف  يب�دأ  النفسية 
االضطرابات  ُمعظُم  وتبقى  عامًا، 

عالٍج..؟! ودوَن  مكتشفٍة  غرَي 

املثال  سبي�ل  على   - تونس  ويف 
املتعلقة  املؤشرات  أغلب  ُتشري   -
ظواهَر  بروز  إىل  التربوي،  بالشأن 
جديدٍة يف املدارس واملعاهد التونسية، 

واستهالك  الُعنف،  تفيشِّ  مثل 
االنتحار  ظاهرة  وتن�ايم  الُمخدرات، 
 170 بلغت  حيث  التالميذ،  لدى 
 17000 من  وأكرث  انتحار،  محاولة 
حالة عنف يف سنة 2017، وقد أّثرت 
النت�اجئ  هذه املشاكل بشكٍل كبرٍي على 
التربوّية  املنظومة  وجناعة  املدرسية، 
واالستمراريُة،  اجلودُة  حيث  من 
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واألخطر من ذلك انقطاع قرابة 100 ألف 
ُيعادل  ما  أي  سنوّيًا،  الدراسة  عن  تلميذ 
300 منقطٍع يومّيًا.. إلخ. ُكلُّ ذلك، يدخل 
هذه  ُتمزّي  اليت  والضياع  الّتمرد  حاالت  يف 

الشباب.. ُعْمِر  من  اخلطرية  املرحلة 

ل  ولكن، لنسأْل أنفسنا بصراحة: من يتحمَّ
فعلّيًا مسؤولية األزمة احلادة اليت يعيشها 

وُيعاين منها املراهقون يف أوطانن�ا اليوم؟ 

ٍ إّنها أزمُة ِقَيٍم يف زمٍن ُمتغريِّ

أزمُة  هي  األساس  يف  األزمَة  أّن  يب�دو 
 - مثاًل   - َس  أسَّ فمن  قيمّيٍة،  منظومٍة 
كّل  يف  الوالدين  على  كال  االتِّ ِلسلوك 
اعتماد  ثقافة  خ  رسَّ ومن  احلياة؟  شؤون 
على  التحايل  وقيم  الُمختصرة،  رق  الطُّ
وأولوية  النجاح،  وشراء  الصعوبات، 
من  واملثابرة؟  اجلهد  على  السريع  الرحب 

االجتماعي؟  والنفاق  الكبت  ثقافة  كّرس 
واالستعراض؟  التبّجح  طباع  أشاع  من 
واحلقد  واحلسد،  النميمة  مع  طّبع  من 
أدران  ونشر  والشتيمة  العلين،  والقذف 
وأسرار املجتمع على شاشات الفضائي�ات 
عن  كّفر  الذي  من  الذروة؟  أوقات  ويف 
بمصروِف  أبن�ائه  عن  وانشغاله  غيابه 
، وشاشٍة ُتشغل  ، وهاتف ذكيٍّ جيٍب سيخٍّ

فراغهم؟  وتمأل  األوالد 

قّدمنا  وماذا  أبن�ائن�ا،  من  ننتظر  ماذا 
ُيواجهون هذه املرحلة اخلطرية  لهم؟ وهم 
القدوة  فعاًل  لهم  كّنا  وهل  حياتهم؟  من 
على  بت�دريبهم  فعاًل  ُقمنا  وهل  احلسنة؟ 

املرحلة؟   هذه  حتديات  مواجهة  كيفية 

األسرُة واملدرسُة يف خطٍر؟

اليت  التغرّيات  تب�دو  الوجهة،  هذه  من 
رًا  مفسِّ عامال  األسرة،  مؤّسسة  طالت 
املؤسسة  فهذه  القيم،  لرتاجع  ا  وأساسيًّ
التربوية املهمة ُتواجه رياح التغيري العاتي�ة، 
الضبط  على  ُقدرتها  راد  باطِّ وتتضاءل 
يف  موقعـــــها  زناُح  يـــــَ كمــــا  االجتماعي، 

ملف العدد



مع الشباب
العــدد 3 ـ صيف 2018

24

M a a  a l s h a b a b  ( 3 )   |  S u m m e r  2 0 1 8

نســــــق 
التنــــشئة 
عية  الجتمـــــــــا ا
سريعٍة،  بوتريٍة  والثقافية 
لتحّل محّلها مؤسساٌت أخَرى، ُتن�ازعها مكانتها 
والعادات  والقيم،  املعارف  وتن�اقل  انتقال  يف 
واحتضانهم.  الناشئة  وتوجيه  والتقاليد، 
املباشرين  واألصدقاء  األقران  فجماعاُت 
تأثرٍي  قّوَة  تكتسب  أصبحت  واالفرتاضيني، 
متعاظمًة بني األطفال واملراهقني، وهي ُتنتج 

تتعارض  خصوصّيًة،  فرعيًة  ثقافًة 

قيًما  وتفرض  السائدة،  الــــقيم  مـــــــــــــع 
سوّيٍة.. غرَي  سلوكياٍت  ترّسخ  قد  جديدًة 

ُتواجه  اليت  املخاطر  تضاعفت  هنا  من 
أسوار  تهاوي  أمام  املرحلة،  هذه  يف  املراهقني 

األسرة،  مؤسسة 
تشكـــل  كـــــانت  الـــــيت 
الرياح  أمام  لهم  واحلصن  احلمــــاية 

للمراهقة..؟؟  العاصفة 

من جهة أخرى، تعيش املؤسسة التعليمية 

أزمًة عميقًة، من خالل تراجع مستوى التالميذ 

املناهج  ونوعية  تدريسهم،  على  والقائمني 

املعتمدة، والضرر الذي أصاب مكانة املدرسني 

وسلطتهم  لرمزّيتهم  وافتقادهم  وصورتهم، 

التربوية. وظيفتهم  وُضمور  املعنوية، 

اإلنرتنت،  شبكة  سبق،  ملـــــــا  ُيضـــــاف 

اإلحنراف  مواقع  فيها  ختتطف  بدأت  اليت 

والشذوذ الفكري والتطّرف الديين مراهقين�ا، 

توازنهم  الرخيص  مواقع اجلنس  ُتفسد  كما 

النفيس، وتزرع يف شخصياتهم خيااًل مريًضا 

مشّوهًة..!! جنسّيًة  وتمّثالٍت 

إصالحيٍة،  حركٍة  إىل  حباجة  مجتمعاتن�ا  إّن 

واخلطري  املهم  األسرة  دور  تفعيل  أوال  ُتعيد 

كي  والتوجيهي،  التربوي  الصعيد  على 

وهي  جديٍد،  مجتمعيٍّ  ملشروٍع  ُنؤّسس 

والُمرّبني  خب  النُّ وواجب  اجلميع  مسؤولية 

منظومٍة  إجياد  إىل  حباجة  إّنن�ا  أوىل،  بدرجٍة 

مع  تقطع  وحيويٍة،  فاعلٍة  وأخالقّيٍة  قيمّيٍة 

وسلوكيات  والنفاق،  الرداءة  أخالقيات 

للتفكري  وتؤّسس  والتعّصب،  االبت�ذال 

سلوٍك  على  والتدريب  ولإلبداع،  السليم 

والواجب،  احلق  بني  الّتالُزم  على  قائٍم 

ونقد  اآلخر  ونقد  واملسؤولية،  واحلرّية 

الذات يف  الوقت نفسه، وخاّصًة التالزم بني 

الصدق يف القول واإلخالص يف العمل، وهذه 

اىل  طريقها  تعرف  لن  األخالقية  املنظومة 

الواقع العملي إال حبرصنا  على أن نكون ُقدوًة 

سن التعامل معهم، فمن 
ُ

حسنًة ألبن�ائن�ا، وحن

سرييبِّ  بيت�ه  يف  ا  متسلطًّ سّيدًا  يكون  أن  أراد 

لآلخرين.. عبي�ًدا 

ني، ففي  وأخريُا، إّنها مسؤولية اآلباء والُمربِّ

الُمراهقون  سيجُد  واملدرسة  األسرة  فضاء 

شاطىء  إىل  سُيعيدهم  الذي  املمدود  احلبل 

األمان، بعد ُمواجهة أمواج املراهقة العاتي�ة.. 

 

ممدوح عز الدين
باحث يف علم اجتماع الرتبي�ة ـ تونس
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ملف العدد

سن  بلغوا  الذين  والعزيزات  األعزاء  ها  أيُّ
املراهقة، وهي املرحلة اليت يوّدع بها الشباب 
الرشد.  بها سّن  الطفولة ويستقبل  جزًءا من 
الكثري  تتضّمن  عمركم  من  املرحلة  هذه 
جيب  كما  أْدركتموها  إن  اليت  التغرّيات  من 
عن  وبعيدًة  بالسالم  تنعم  مرحلًة  عشتم 
األهل  سلطة  مع  والتصادم  النفيّس  الصراع 
هذا  ين�ال  أن  نرجو  لذا  واملجتمع.  واملدرسة 
واالستفهام  بعناية  وقراءته  اهتمامكم  املقال 

واضٍح.  غرِي  موضوٍع  أو  نقطٍة  أيِّ  حول 

والبيولوجيَة  الفيزيولوجيَة  التغرياِت  إّن 
على  أثٌر  لها  البلوغ  سّن  ُتصاحب  اليت 
يف  ترتددوا  ال  لذا  معًا.  والسلوك  املزاج 
املشاعر  ضبط  كيفية  عن  والقراءة  التعّلم 
حولها  األهل  مع  والتحدث  واالنفعاالت 
عن  واالبتعاد  سويٍة  شخصّيٍة  لتطوير 
تفّهم  عدم  حال  يف  والقلق.  التشنجات 
ال  النفسّية  وحاجاتكم  ملشاعركم  األهل 
املقّربني  من  يستمع  من  إىل  بالّلجوء  بأس 
على  نشّدد  أْن  بّد  ال  وهنا  النصيحة،  وأهل 
الثقة  وضع  وعدم  الشخص  اختي�ار  ُحسن 

باحلكمة. يتمتعون  ال  بأشخاٍص 

سعادته  وسر  اإلنسان  جناح  مفتاح  أن  كما 
ال  اإلنساني�ة  القيمة  وهذه  »اإلحرتام«.  هو 
العمل بمعناها السليم.  إاّل من خالل  تتحّقق 
فاإلنسان الذي حيرتم نفسه ال يقوم بوضعها 
وَمعيب،  مهنٍي  سلوٍك  أو  محرجٍة  مواقَف  يف 
والعادات  القوانني  باحرتام  يلزتم  وبالتايل 

حنان مرجي
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واحُلرمات  اآلخر  وخصوصّية  والعبادات 
ما  وكّل  واألمانة  كالّصدق  األخالقية  والقيم 
احرتام  ينطلق  وهكذا،  األمور.  بهذه  يرتبط 
أّي يشٍء من احرتام الذات وتقديرها واختي�ار 

ألفضل. ا

جّدًا  مفيدٌة  القاعدة  هذه  فإّن  وعليه 
الداخلّي  والّسالم  والّنجاح  املوّدة  الكتساب 
الذات  تقدير  حُبسن  إاّل  يتحّقق  ال  الذي 
والعمل  والقناعة  باآلخرين  املقارنة  وعدم 

احلياة. يف  للتقّدم 

بال  تتحّقق  ال  ألشياء  ا أّن  أعزايئ  واعلموا 
على  ترتكز  إلرادة  ا قّوة  إّن  لذا  وتفاؤٍل،  عمٍل 
لتحقيق  وتكرارًا  مرارًا  واملحاولة  املثابرة 
إنساٌن  يوجد  ال  وعليه،  املنشود.  الهدف 
فاشٌل بل محاولة فاشلٌة على الرغم من أنين 
فاشلٌة«  »محاولٌة  اسمه  بيشٍء  أعرتف  ال 
والتعلم  لتجربة«  »با تسميتها  أفّضل  إّنما  و
يف  لرسوب  فا النجاح.  لتحقيق  ألخطاء  ا من 
يف  خطأ  بسبب  يكون  قد  مثاًل  إلمتحان  ا
كان  الدرايّس  المتحان  ا أن  جند  هنا  إلجابة.  ا
إلجابة  ا خاللها  من  اكتشفنا  اليت  التجربة 
تدع  ال  اخلاطئة:  إلجابة  وا الصحيحة 

النجاح  فرصة  على  يقيض  إلحباط  ا
لك.  املتوفرة 

وقد يعتقد البعض أّن السعادة هي يف 

الهاتف  مثل  يريده  ما  كّل  على  احلصول 

أو  املالبس  أو  والثمني  املحمول احلديث 

من  الرغم  وعلى  األصدقاء  مع  اجللوس 

يلي  بما  ننصح  لذا  بامللل،  يشعرون  ذلك 

األموال: وتب�ذير  امللل  لتجنب 

ضمن  بنشاطاٍت  للقيام  التطوع   •

بيئتك: جمعية خريية، مسجد، حسيني�ة: 

إىل  باإلضافة  سيمنحك  العمل  فهذا 

الفضيلة والثواب الشعور بالثقة بالنفس 

واكتساب  االجتماعي  الذكاء  وتنمية 

احلياة. يف  واخلبة  احلكمة 

البدني�ة  للرياضة  الوقت  خّصص   •

الدورة  ينّشط  فهو  امليش،  وأقّله 

اجلهاز  إىل  باإلضافة  الدموية 

بامللل  الشعور  يزيل  مما  العصيب 

ويمنح  الطاقة  ويعزز  واإلحباط 

بسبب  والراحة  بالهدوء  الشعور 

عند  اجلسم  يفرزها  اليت  الهرمونات 

الرياضة. ممارسة 

بعالقات  التورط  يف  تتسّرع  ال   •

أثرها  ألن  الرشد،  سّن  قبل  عاطفية 

على  ورّكز  اإلجيايب  من  أكرث  السليّب 

يف  عمرك  من  املرحلة  هذه  عيش 

ملستقبلك. والعمل  التخطيط 

بإخبار  سابقًا  ذكرنا  كما  ترتدد  ال   •

يملكون  فهم  مشاكلك،  عن  أهلك 

املشكلة. حلّل  واخلبة  احلكمة 
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حنان محمد مريج
مختصة يف علم النفس العيادّي - التوافقّي

جهدهم  يب�ذلون  وأمٍّ  أٍب  كّل  أّن  اعلم   •

أّي  يقصدون  وال  وفهمهم  قدراتهم  ضمن 

وجهة  تتفهم  أن  جيب  لذا  ألوالدهم،  أًذى 

وإحرتاٍم.  ومحبٍة  بودٍّ  معهم  وتتعامل  نظرهم 

أفكارك  إليصال  وسيلًة  احلوار  واستخدم 

كاألطفال. الصراخ  وجتّنب 

للحصول  والعصبّي�ة  األنانّي�ة  من  احذر   •

يف  تعيشه  الذي  فالتمّرد  تريد،  ما  على 

املدرسة  أو  األهل  سلطة  على  املرحلة  هذه 

تن�دم  بأموٍر  للقيام  يدفعك  قد  املجتمع  أو 

اجلميلة  النظرة  ستفقد  وبهذا  الحقًا،  عليها 

واحلياة. لنفسك 

وإلزتاماٍت  واجباٍت  عليك  أّن  تْنَس  ال   •

جيب أن تقوم بها لكي يشعر األهل بنضجك 

لكي  تأخذ  أن  فقط  ال  تعطَي،  أن  وعليك 

إليها  تصل  أن  تريد  اليت  مكانتك  تكسب 

واملجتمع. العائلة  ضمن 

املحبة  على  فتقوم  هللا  مع  العالقة  أّما   •

مخلصًا  كن  لذا  العمل،  يف  واإلخالص 

سيجعلك  ذكرناه  ما  كل  أّن  واعلم  لنفسك 

الذي هو  القرب من هللا وتتعلم الصب  ّقق 
ُ

حت

النجاح  مفتاح  وهو  يشٍء،  كلِّ  يف  اخلري  رؤية 

 . ح لفال ا و

وأّيتها  الّشاب  أّيها  إعلم  وأخيرًا، 
سبب�ه  الداخلّي  الّصراع  أن  الشاّبة 
ما  وبني  األمور  حقيقة  بني  االختالف 
قد  خرٌي  أّنه  تعتقد  فما  حالّيًا.  به  تفّكر 
يكون شّرًا وأنت ال ُتدرك، لذا خذ وقتك يف 
سبقك  مّمن  والتعّلم  األمور  على  احلكم 
النفيّس  األلم  من  تعايَن  ال  لكي  احلياة  يف 

العصبّي�ة.  أو  واالنطواء  العزلة  أو 

بتحويل  فهو  الّسليم  التفكري  مفتاح  أّما 
ها وعكسها والعمل  كلِّ فكرٍة سلبي�ٍة إىل ضدِّ
املثابرة ستعتادون على  على أساسها، ومع 
أصحاب  وتكونون  التفكري  من  الّنمط  هذا 

ومتوازنٍة. قوّيٍة  شخصيٍة 

أنتم تعيشون مرحلة العنفوان واحلماس 
مستقبل  وأنتم  بكم،  تنبض  احلياة  وروح 
بانتظاركم،  بأكملها  واحلياة  الدني�ا  هذه 
مع  يتوافق  بما  وعيشوا  املراحل  حترقوا  فال 

بالتفاؤل. الغد  واستقبلوا  عمركم 

ملف العدد



مع الشباب
العــدد 3 ـ صيف 2018

28

M a a  a l s h a b a b  ( 3 )   |  S u m m e r  2 0 1 8

من هو رشيد بن عيىس؟
بأنن�ا  نقول  حنن  اجلزائر.  يف  البربر  من  أنا 
»املرابطون« يف اللغة البربرّية، وأنا من أسرٍة 

األشراف. من 

عندما كنت صغريًا يف عمر سّت سنوات، 
لبُس »البنس« وأعلم ما ال جيوز يل. 

ُ
كنُت أ

األشراف،  من  أسرٍة  إىل  االنتساب  أّن  ذلك 
د  يعين أن تكون مقّيًدا بعاداٍت وتقاليَد ال ُتقيِّ
غريك يف القبيلة. بعض األطفال يف املدرسة 
كانوا يسّبون الدين، ويسّبون الوالدين، لكن 

عندما تكون ابن شريٍف، فهذا ال جيوز. 

للجزائر.  فرنسا  استعمار  زمن   يف  نشأت 
ولم يكن ثّمة مدارُس عربّي�ٌة. وحفظت قدًرا 
هللا(،  )رحمه  الوالد  عّلمني�ه  الكريم  القرآن  من 
زعيم  بادبس،  بن  للشيخ  تلميذًا  كان  الذي 
والية  إىل  انتقلت  ثم  اجلزائر.  يف  اإلصالح 
كِبت  حيث  مدارَس،  فيها  ألّن  »وهران« 

. ك هنا

قد  فرنسا  كانت  الثانوّية،  مرحلة  ويف   
لم  اليت  العربي�ة  اللغة  تعّلم  ثانويًة  افتتحت 
من  انتقلت  وعندها  اجلزائر.  يف  س  ُتدرَّ تكن 
تبعد  ثانوية  إىل  كم   20 عين  تبعد  ثانوية 
500كم طلبًا للغة العربي�ة. وذلك لعليم بأّن 
العربي�ة هي لغة القرآن ولغة اجلّنة. فذهبت 

سبيلها. يف  دراسّيتني  سنتني  وكّررت 

قد  اجلزائر  كانت  االستقالل،  وبعد 
فلم  البلدان،  جلميع  ِمنح  على  حصلت 
جئت  بل  البلدان.  غري  أو  أمريكا  إىل  أذهب 
وعندما  أكرث.  العربّي�ة  ألتقن  دمشق  إىل 
رجعت من سوريا، ذهبت إىل جامعة اجلزائر 

عِجب يب مدير اجلامعة 
ُ
ل من جديٍد. فأ ألسجِّ

نيب. بن  مالك  األستاذ  هو  وكان 

العاشرة  الساعة  عند  عليه  دخلُت  يومها 
لنا  طلب  الواحدة  الساعة  وعند  صباحًا. 
إىل  معه  ذهبت  السادسة  وعند  الطعام، 
يوم  إىل  اليوم  ذلك  ومنذ  معه.  وبتُّ  بيت�ه 
أبيُت  كنُت  أفارقه.  لم  عليه(  هللا  )رحمة  وفاته 
سبٍت  يوم  كّل  ويف  األسبوع.  يف  مرتني  عنده 
جّدًا  صعبًا  أمرًا  وكان  الّناس.  له  أجمع  كنت 
يف ذلك الوقت أن جتمع الناس حول مالك بن 
كانت  والشيوعية  الماركسية  أّن  ذلك  نيّب. 
ا، وكل من كان يتكلم  منتشرًة ومتسلطًة جدًّ
مهمًة  تكن  فلم  ا.  رجعيًّ ُيسّم  الدين،  عن 
األسبوع،  يف  شخٍص  بمئة  أّتصل  أن  سهلًة 

واحٌد. شخٌص  يأيت  األسبوع  آخر  ويف 

وبني  بينك  الرابط  هذا  سبب  ما 
يوم  أّول  من  أنه  لدرجة  بن نيب،  مالك 

عنده؟   بّت  عليه  تعرفت 

»الظاهرة  كتاب  له  قرأت  قد  كنت 
بكتاباته.  ا  جدًّ معجًبا  وكنت  القرآني�ة«، 
عن  وحدثت�ه  فيها.  ناقشُته  التقيت�ه  وعندما 
اهتمامايت  وكل  سوريا  ويف  ِمصر  يف  جتربيت 

تعّلمُته.  ما  وكّل 

سوريا كانت منفصلة آنذاك وتزدحم فيها 
املظاهرات.  يف  العربّي�ة  أتعلم  كنت  األفكار. 
ونريد  الوقت  ذلك  يف  عنصريني  كنا  لقد 
يف  »أخونا  شعاراتن�ا:  وكانت  العرب.  وحدة 
و»أعلنها  ين�ادي«  الرشاش  خلي  بغدادي.. 
يا  خالص  سدود..  وال  حدود  ال  عربّي�ة 
شعبني..  ال  واحد  »شعب  وأيًضا:  سعود« 

»15 ألف كلمة يونانّي�ة 
ة من اللغة العربي�ة 

ّ
مشتق

 
ّ

وهذا دليل على أن
اللغة العربي�ة هي أقدم 

اللغات«

رشيد 
ــن عيىس ب

زينب عقيل
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مراكش  من  حسني..  يا  خالص 
وغريها. للبحرين« 

حّدثت�ه عن كّل هذا فتبّن�اين.

 وبعد ذلك، بدأت املسرية الفكرية. 
األستاذ »بن نيب« كان واّلًدا لألفكار. 
نتكّلم  فنحن  نفّكُر.  كيف  يعّلُمنا 

جملة. كل  يف  ويستوقفنا 

كنتم  اليت  األفكار  أهّم  ما 
الفرتة؟ تلك  يف  تتبنونها 

لماذا  لكن  فايروس.  االستعمار 
يمسك  وال  عندنا  يمسك  الفايروس 
عند غرينا. إذا رأيت طفاًل يركب فياًل 

ألف  وزُنه  الذي  الفيل  تلوُم  هل  تلوم؟  فمن 
الفيل. امتطائه  على  الطفل  تلوُم  أم  كيلو، 

ثالثون  سكانها  وعدد  بريطاني�ا  رأيت  إذا   
سكانها  وعدد  الهند  تستعمر  وهي  مليونًا،  
ثالثمائة مليون، عندها من تلوم؟ كان القول 
السائد لو رىم سكان الهند يف وقت واحد دلو 

بريطاني�ا.  لغرقت  ماء 

باآلداب  بالكّم،  وال  بالعلم،  غلبونا  لكّنهم 
لنا  ستكون  ونتثّقف  نتعّلم  فيوم  والثقافة. 
قّوٌة. لقد استحدث بن نيب مفهوم »القابلّية 
لالستعمار«، والَمُه الكثري من الناس. زعموا 
وكان  االستعمار،  يّبر  املصطلح  بهذا  أّنه 
ولم  إليكم  االستعمار  جاء  “لماذا  جوابه: 
يذهب إىل غريكم؟ لماذا احتل األتراك العالم 
العريب كّله يف خمسني سنة بني عام 1500م 
من  لضعٍف  أم  منهم  لقدرٍة  هل  1550م؟  و 
العرب؟ عام 1492م كان سقوط غرناطة يف 

األسبان  احتل  سنة   20 وبعد  األندلس. 

واحــــتّل  أخرى،  ومـــــدًنا  اجلــــزائر 

مدًنا  البتغاليون 

يف ِمصر. فأرسلنا إىل السلطان عبد 
فأرسل  والعون.  املدد  نسأله  احلميد 
الدين”  و”خري  “برباروس”  إلين�ا 
الذين  وهم  اجلهاد.  لتنظيم  أخوه 
اجليوش  ونظموا  اجلزائريني  نظموا 
ما  وهذا  وإخراجهم.  األسبان  ملحاربة 
أّن  هي  احلقيقة  البلدان.  كل  يف  وقع 
العالم  سقوط  أّخروا  قد  العثمانيني 
أنه  والدليل  االستعمار.  يد  يف  العريب 
بل  حتذيرية،  وظيفة  لهم  يكن  لم 
خالل  من  عسكرية  وظيفة  كانت 
وعندما  اجلبهات.  كّل  على  الدفاع 
فدخلت  1830م،   عام  انسحبوا  ضعفوا 
املغرب  على  دخلت  وبعدها  علين�ا.  فرنسا 
العريب. ثّم خالل احلرب العاملية األوىل حّرك 
ما يسم بلورنس العرب الثورة العربي�ة اليت 
واستولت  االنكلزي.  من  وبإيعاٍز  بأمر  كانت 
فرنسا وبريطاني�ا على لبن�ان وسوريا والعراق.

عّرف لنا فكرة 

»قابلية االستعمار« جبملة.

الشروط  اجتماع  هي  لالستعمار  القابلية 
االجتماعية والثقافية والنفسّية، اليت جتعل 

بلدًا ضعيفًا ال قيمة له بمواجهة املتحدي.

حضرتك متخصص وباحث يف علم 
اللغات وجتيد إحدى عشرة لغة ما هي 

اللغة األحب إىل قلبك؟

العربي�ة  اللغة  إال  بقومها،  لغة  كّل  قيمة 
القرآن.  لغة  ألنها  قومها  من  أعلى  قيمتها 
وجّل  عّز  هللا  دعوت  احلج  إىل  ذهبت  عندما 
الوجدانّي�ة  حلظايت  يف  ولكن  العربّي�ة.  باللغة 

ضيف وتجربة
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تكلمت بلغيت البربرّية وبكيت، ألنها اللغة اليت 
أدعو  وأنا  ساعاٌت  مضت  طفوليت.  يف  سمعتها 
بكيت.  بلغيت  تكلمت  عندما  ولكن  بالعربي�ة 
العربي�ة.  اللغة  هي  قليب  إىل  األحب  اللغة  لكّن 

ماذا أضاف رشيد بن عيىس لعلم 
اللغات؟ 

والعبّية  والالتينّي�ة  اليونانّي�ة  تعّلمت 
األلمانّي�ة  اللغة  إىل  باإلضافة  التوراتّي�ة 
والالتينّي�ة  اليونانّي�ة  اللغة  أن  منا  وُعلِّ وغريها. 
الفينيقية  ُلغيت  لكّن  اللغات.  كل  منها  ُتشتق 
أكرث  عن  أكشف  جعلتين  القدم،  يف  الضاربة 
من  مشتّقة  يونانّي�ة  كلمة  جذر  ألف   15 من 
اللغة  أّن  على  دليٌل  وهذا  العربي�ة،  اللغة 

اللغات. أقدم  هي  العربي�ة 

ما رأيك بمستوى اللغة العربّي�ة لدى 
األكاديمّيني والطاّلب اليوم؟

ذهبت مّرة إىل العراق للمشاركة يف ندوة 
أربٌع  فيها  تكّلم  العربي�ة.  اللغة  »لتيسري« 
ا. ثالثٌة منهم فقط  وخمسون أستاًذا جامعيًّ
واخلمسون  والواحد  النحو،  يف  خيطئوا  لم 
املرفوع.  وجّروا  املجزوم  رفعوا  اآلخرون 
العريب.  النحو  بغداد  يف  ألّنين  ُزلِزلُت.  أنا 

»التيسري«. إىل  دعوَتهم  حينها  ففهمت 

الفرنسية  للغة  معّلميت  أن  أذكر  ال  أنا 
أخطأت  قد  كانت  االبت�دائّي�ة  الصفوف  يف 
سوف  أخطأت  لو  أنها  ذلك  حنوّيًا.  خطأ 
يفّتشون  مفّتشني  وجود  بسبب  ُتفَصل. 

. لتعليم ا

ما هي شروط النهضة اليوم 
للّشباب املسلم؟

عّدته  للعصر  نأخذ  أن  النهضة  شروط 
اليت  التحديات  العلمّية.  المادة  وهي 
حتدّياٌت  كلها  اليوم  الشباب  يواجهها 
بالعلم، بإنشاء ثقافٍة. واألستاذ »بن نيب« 
يرى  الثقافة«  »مشكلة  عنوانه  كتاٌب  له 
عقيدّيٍة  أبعاٍد  ذات  هي:  الثقافة  أّن  فيه 

بقراءته. أنصح  وجمالّيٍة.  وأخالقيٍة 

ماذا تقول للّشباب 
املسلم ملواجهة 

التحدّيات الفكرّية؟ 

عليكم بنْظِم 
أمركم، بمعىن 

تدبري أشيائكم، 
وهو املنطق العملي 

النفعي. أقول: 
»خض غمار العلم 

وال َتَهب«.      
         

ضيف وتجربةبقعة ضوء



بريشة: فرح احلاج دايب
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تربية بقعة

سقط عرش الهوامش، وبات الفرد الذي 
خيتار البقاء على الهامش كحرٍف وحيد مزنٍو 
كثريٍة  حروٍف  وسط  واضحًا  معىًن  حيمل  ال 
الكلمات  من  منّظمٍة  جماعاٍت  يف  متشابكٍة 

اإلنسانّي�ة. املجتمعات  جبني  على  املكتوبة 

عمر  يف  يب�دأ  الذي  الهوّية  عن  البحث 
كومِة  يف  إبرٍة  عن  البحث  يشبه  املراهقة 
، هذه اإلبرة اليت جيدها الفرد وخييط  بها  قشٍّ
بن�اءه الداخلي الذي يمّثُل مجموع معتقداته 
يؤّكد  كما  وتاريخه  ودوافعه  وقدراته 
علي  األستاذ  اإلجتماع  علم  يف  املتخصص 
متين�ًا  البن�اء  هذا  كان  »كلما  مضيفًا  الّسّقا، 
كان الفرد أكرَث وعيًا بأوجِه التفّرد والتشابه مع 
اآلخرين، وأكرَث إدراكًا لنقاط قّوته وضعفه يف 
أّنه كّلما كان هذا  شّق طريق حياته، يف حني 
شًا حول  البن�اء ضعيفًا وهّشًا، بدا الفرد مشوَّ
ما يمزّيه عن اآلخرين وصار أكرَث اعتمادًا على 
واكتشافها«. ذاته  لتقييم  خارجّيٍة  مصادَر 

ويضيف »الشّك يف أّن بن�اَء الهوية دين�اميكيٌّ 
وغرُي ثابٍت إْذ يتغري ويتطّور يف مراحل حياتي�ة 

شىت، 
فُتضــاف 

عــــناصُر جـــديدٌة 
زال  لهـــــــــذه الهوّيـــــة وتـــُ

البحث  دائم  اإلنسان  إّن  إْذ  أخرى، 
تب�دأ  حتديدها  معالم  أّن  إال  واالكتشاف، 
فاصلًة  عمرّيًة  مرحلة  كوَنها  املراهقة  خالل 
تقّلباٍت  وتعرف  الّرشد،  وسّن  الطفولة  بني 
الشباب  ملرحلة  تمهيدًا  وهرموني�ًة  مزاجيًة 
والنفيّس،  اجلسدّي  واالكتمال  واملسؤولية 
وجودية  أسئلة  الهوّية  لتشّكل  وتؤسس 
نفسه  على  باستمرار  املراهق  يطرحها 

وهويت�ه«. أناه  لتحديد 

رحلة البحث عن الهوّية

بمختلف  املنّظمة  اجلماعات  ُتعّد 
أبرز  من  وهيئ�اتها  وجمعياتها  احتاداتها 
قطاعات املجتمع أهمّية لكونها تضّم شرحيَة 
يف  تأثريًا  األكرث  القّوة  تعتب  اليت  الشباب 
املجتمع، فتساهم هذه املنظمات ببن�اء هوّية 
اليت  األنشطة  عب  لوائها  حتت  املنضوين 
املمارسات  حنو  ورغباتهم  اهتماماتهم  توّجه 

ليت  ا
شأنها  من 
تربيتهم  تعّزز  أن 
عن  فضاًل  وترّسخها، 
دورها احليوّي يف التقليل من أنماط 
منه   املجتمع  ووقاية  املنحرف  السلوك 
عريضًة  جماهريّيًة  واجهًة  تشّكل  لكونها 
االندماج  حتقيق  يف  عليها  التعويل  يمكن 
املراهق. لدى  الّنفيّس  والتوازن  االجتماعي 

مكافحة  يف  املنّظمة  اجلماعات  تشرتك 
بطريقٍة  أسبابها  من  والوقاية  اجلريمة 
أنشطتها  خالل  من  مباشرٍة،  وغري  مباشرٍة 
الثقافّية والتوجيهّية والتهذيبّي�ة اليت تسعى 
إىل  تكريس املمارسات الّسلوكّية العقالنّي�ة 
واملهّذبة عندهم حيث تبعدهم عن مواطن 
اجلريمة وتدّلهم على الّسلوك الّسوي الذي 
والقواعد  األعراف  وتقّره  املجتمع  يعتمده 
االجتماعّية واألخالقّية، هذا ما يوافق عليه 
والقضايا  البيئ�ة  يف  املتخّصص  الصحايف 
الّشرق  نيوزويك  مجلة  يف  االجتماعّية 

المراهقون
 من الهوامش 

مة
ّ

نحو الجماعات المنظ

فرح الحاج دياب
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تربية

»انتمايئ  مؤّكدًا  رعد  مصطفى  األوسط 
تطوير  على  ساعدين  قد  اجلمعّيات  إىل 
مهارايت بالتواصل الالعنفي مع اآلخرين«، 
اجلمعّيات  إىل  االنتماء  »يعّزز  ويضيف 
اآلخرين،  مع  اإلجايب  التواصل  على  القدرة 
نساعد  حينما  يكتمل  بالفرح  فشعورنا 
نساعد  حينما  أو  مقابل،  دون  من  إنسانا 
خدمة  على  حنصل  أن  دون  من  حيوانًا 
باملقابل، وهو ما ال يفهمه بعض الناس، يف 
مبدأ  مع  يتعارض  الذي  »الزبنس«  زمن 
الرحمة والتعاطف واللطف يف التعامل مع 

اليومية«. حياتن�ا  يف  املخلوقات  جميع 

امللل  تتحدى  املنّظمة  اجلماعات 
لفراغ وا

فرص  من  املنّظمة  اجلماعات  ُتعّزز 
الفراغ  ألوقات  الصحيح  االستغالل 
من  اليت  املفيدة  الرتويجية  باألنشطة 
والّشباب،  املراهقني  فكر  تنيّم  أن  شأنها 
الغارقة  العربّي�ة  املجتمعات  يف  خاّصة 
شارحًا  الّسقا  يؤّكده  ما  هذا  بالبطالة، 
يّتضح  املنّظمة  اجلماعات  هذه  دور  »إّن 
استثمار  إىل  الشباب  شرحية  توجيه  يف 
وعلى  عليهم  يعود  بما  فراغهم   أوقات 
وتب�ديدها،  قتلها  من  بداًل  بفائدٍة  املجتمِع 
وتقيهم  امللل  عن  األنشطة  تبعدهم  كما 
دُّ 

َ
وحت أنفسهم،  على  واالنطواء  العزلة 

العمل  على  حتّثهم  إْذ  األنايّن  سلوكهم  من 
ويضيف  اآلخرين«،  أجل  من  والّتضحية 
خبباٍت  الشباَب  اجلماعاُت  »تزّود 
يظفر  أن  يستطيع  ال  قد  جديدٍة  ومهاراٍت 
كما  األخرى،  املرجعّية  اجلماعات  يف  بها 
إىل  كاحلاجة  حاجاته  من  الكثري  ُتشبع  أّنها 

تقديٌر  أدائه  على  يرتّتب  معنّي  دوٍر  إشغال 
إىل  باالنتماء  الّشعور  عن  فضاًل  اجتماعيٌّ 
خاللها  من  جيد  اليت  اجلماعة  عضوية 
إشباعًا حلاجاته وميوله وإرضاًء لرغباته«.

اجلماهريّية  املنظمات  جيعل  ما  أهم  إّن 
املجتمع  مؤّسسات  بني  مهّمًا  مكانًا  تتبوأ 
ترسيخ  على  تعمل  أّنها  هو  األخرى 
مختلف  بني  احلديث�ة  التربوّية  املفاهيم 
املتب�اين�ة  العمرية  وفئاته  املجتمع  شراحئ 
أهداٍف  ضمن  منها  الشباب  السّيما 
اجتماعّية محّددة ترتّسخ من خالل القوى 

الّتغيري. عملّية  تتوىل  اليت  االجتماعّية 

بالٌغ  أثٌر  اجلماعات  »لهذه  الّسّقا  وخيتم 
خلوض  وإعداده  الفرد  شخصية  بن�اء  يف 
غمار احلياة وحتّمل أشّق املسؤوليات بعقٍل 
املستقبل  يف  قادرًا  ليكون  ومزّتٍن،  ناضٍج 
الزتاماته  وحتّمل  بأعبائه  النهوض  على 

صورٍة«. وأفضل  وجٍه  أكمل  على 

واكتشاف  املواهب  اكتشاف  بني 
ألنا« »ا

يتحدث اخلّطاط والرّسام حسن يونس 
هذه  »إبداع«،  جمعّية  يف  جتربت�ه  عن 
يف    2008 سنة  تأسست  اليت  اجّلمعّية 
منطقة الغبريي، واليت تهدف إىل اكتشاف 
املواهب األدبي�ة والفني�ة وتنميتها، وإقامة 
والدورات  والتعليمية  التأهيلية  الورش 
الّدورّية،  اللقاءات  فتعقد  املتنوعة، 
كما  والفني�ة،  األدبي�ة  النشاطات  وتنّظم 
األديب  الرتاث  على  للمحافظة  تسعى 
واالنت�اجات  الكتب  إصدار  والفين. وترعى 
اجلمعيات.  مختلف  مع  بالتعاون  األدبي�ة 

جمعية  إىل  »انضممت  يونس  يقول 
حني  سنوات..   ٤ حوايل  منذ  »إبداع« 
أحد  يف  للمشاركة  دعوة  منهم  تلّقيت 
كانت  سنوّيًا،  يقيمونها  اليت  معارضهم 
توطيد  إىل  وانطالقة  جدًا  ناجحًة  بدايًة 
وأنا  الوقت  ذلك  ومنذ  أكرث،  عالقتن�ا 
أشارك يف نشاطاتهم ومعارضهم وورشهم 
اجّلمعّية  »تهتم  ويضيف  الفني�ة«، 
املعارض  لهم  وتقيم  املحرتفني  بالفّنانني 
عالقيت  من  كثريا  استفدت  لذلك   الفني�ة، 
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للتعاون  آفاقًا   يل  فتحت  إْذ  إليها،  واملنتسبني  ورئيسها  بـ»إبداع« 
معهم وتطوير قدرايت وتب�ادل اخلبات يف مجالنا، فـ »إبداع« تقف 
إىل جانبن�ا وتضع إمكاناتها يف خدمتن�ا كما تقوم  بتنظيم نشاطاٍت 
يتم  الذين  الشباب  واملوهوبني  املحرتفني  جتمع  عّدٍة  بمناسباٍت 
من  الحقًا  صقلها  على  اجلمعية  تعمل  اليت  مواهبهم  اكتشاف 
»إبداع«  جلمعية  أّن  بالذكر  واجلدير  املكّثفة،  الدورات  خالل 

انطالقتها. منذ  الفنون  ودعم  الثقافة  نشر  يف  األكب  الفضل 

اإلنساينُّ  العمُل  يبقى  الفنون،  هذه  جانب  إىل 
اإلطالق،  على  األعظَم  الفنَّ  هو  والعطاُء 

املتطّوع  الشاب  يؤّكده  ما  هذا 
قائاًل  مهّنا  علي  املديّن  الّدفاع  يف 
وإلين�ا«،  مّنا  املديّن  »الدفاع 
أقول  أن  »أستطيع  ويضيف 
قبل  قيمة  أيُّ  حليايت  يكن  لم  أّنه 
فقد  املدين،  الّدفاع  إىل  أنضم  أن 

العطاء  أّن  خالله  من  أدركت 
ُيقّربن�ا  ما  هي  اآلخرين  ومساعدة 

حقيقة  ومن  اإلنسان  ومن  هللا  من 
أفراد  كّل  جهود  على  مهّنا  ُيثين  أنفسنا«. 

يتعب  من  أكرث  أّنهم  معتبًا  املديّن  الّدفاع  وعناصر 
الثن�اء. أو  الّشكر  ينتظر  من  وأقّل 

ال يقتصر العطاء على مساعدة اإلنسان لإلنسان 

اه الطبيعة والبيئ�ة، 
ّ

فقط، إّنما يتعّداه إىل العطاء اجت
مصطفى  الّشاّب  البييئ  الّصحايف  يؤّكده  ما  وهو 

عًا عام 2014  رعد والذي  بدأ اهتمامه باجلمعّيات منذ بدأ متطوِّ
لبن�ان،  وحبر  شواطئ  تنظيف  مشروع  جمعية Indy act يف  يف 
الغوص  رياضة  تعلّم  من  تمّكنت  أّنين  إاّل  الماء،  من  خويف  »رغم 

األعماق«. الكتشاف 

لكـــون  رعــــــد  يأســـف 
ضعيفة  البيئي�ة  الثقافة 
العربّي�ة،  املجتمعــــات  يف 
للسباحة  شّجعه  ما  وهو 
العمل  إْذ بدأ  الّتي�ار  عكس 
وحيادّيٍة،  وموثوقٍة  صادقٍة  علميٍة،  بيئّي�ٍة  حتقيقاٍت  كتابة  على 
أهمية  على  الّناس  وتعريف  والشواطئ  البحر  حماية  أجل  من 
يؤّكد  إذ  البحرّية،  البيئ�ة  يف  املوجود  البيولويّج  التنّوع 
الوعي  رفع  على  يٍّ  جدِّ بشكٍل  تعمل  لم  »الدولة 
بسبب  الّناس،  لدى  البيئّي�ة  والثقافة 
الفساد  يف  بآخَر  أو  بشكٍل  مشاركتها 
دقيقٍة  نقطٍة  إىل  البيئ�ة  أوصل  الذي 
معّين�ٌة  ثقافٌة  َسَرت  لذلك  جدًا، 
البلد يف حال  عنواُنها الالمباالة حبال 
دور  يب�دأ  وهنا  النفايات،  طمرتها 

. » ت جّلمعيا ا

املواطنون  حيتج  وبينما  هكذا، 
ومن  الّشاشات  خلف  من  ويشتكون 
على املنابر االفرتاضية، قّرر رعد أن يغوص 
يف عمق البحر وينّظفه قدر املستطاع، مؤّكدًا »لقد 
املركز  إنشاء  من   2016 العام  من  بدءًا  تمكنت 
جندي،  يوسف  الغوص  مدّرب  مع  للغوص  اللبن�اين 
على  احلفاظ  وأهمية  الغوص  مبادئ  الناس  لتعليم 
ومن  البحرية  املخلوقات  فيها  تعيش  اليت  املوائل 

واحليت�ان«. والدالفني  السالحف  ضمنها 

خيتم رعد »هللا خلق احلياة لنتشاركها مع جميع املخلوقات، ولم 
لق فقط لنا وحدنا، لذلك مهّمتن�ا أن حنيَم هذه املخلوقات ونمّد 

ُ
خت

حنصل  أن  ننتظر  أن  دون  من  احلاجة،  دعت  طالما  العون  يد  لها 
والشابات  الشباب  جلميع  بالّنصح  متوّجهًا  باملقابل«،  يشء  على 

تربية بقعة
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إّنها  إذ  اجلمعيات  إىل  االنضمام  بضرورة 
وأخالقّيٌة. وطنّي�ٌة  ضرورٌة 

بيئتها ابن�ة  املنّظمة  اجلماعات 

بنفسه  ين�أى  الذي  املراهق  يسلك  »قد 
سلبّي�ًا  منىًح  كّلّيًا  املنّظمة  اجلماعات  عن 
الّسّقا  يّؤّكد  كما  ذاته«  استكشاف  يف 

على  ُتبىن  الهوّية  أّن  معتبًا 
األسرة  من  تب�دأ  مراحَل  عّدِة 
املدرسة،  ثّم  املمتّدة  والعائلة 
األحزاب  بعدها  ومن 
ترّسخ  واليت  واجلمعيات 
بالهوّية  الفرد  هوّية  ارتب�اط 
فاألحزاب  االجتماعّية، 
واملؤّسسات  واجلمعيات 
وليدة  هي  الكشفّية 
البامج  كانت  مهما  بيئتها 
اليت  واألفكار  واملشاريع 
طبيعيٌّ  نت�اٌج  إّنها  إْذ  تقّدمها، 
تنبع  الذي  املجتمع  حلركة 
ما  أهم  »إّن  ويضيف  منه«. 
املنّظمة  اجلماعات  تفعله 
ربط  هو  برامجها  خالل  من 

بشكٍل  عنها  ينبثق  اليت  باجلماعة  الفرد 
أكرَث تنظيمًا، مشريًا إىل أّنه وعلى الّرغم من 
الّدور االجيايّب الذي تلعبه هذه اجلماعات، 
إاّل أّنها يف الوقت عين�ه مؤسساٌت مؤدجلٌة 
ُيميس  ال  حدٍّ  إىل  الفرد  قولبة  على  تعمل 
عن  بعيدًا  هوّيت�ه  رسم  على  قادرًا  بعدها 

له«. حتّددها  اليت  اخلطوط 

ين�دمج  الذي  املراهق  أن  الّسقا  يؤّكد 
هويت�ه  ستبقى  الثانوّية،  اجلماعات  مع 
ومجتمعه  العائلّي  وسطه  من  مكتسبًة 
ملزتمًا  سيكون  أنه  كما  به  املحيط  الّضيق 
لن  قناعته  أّن  أْي  املوروثة،  الهوية  بهذه 
تكون نابعًة من ذاته، كما أنه سيتبع سياسّيًا 
حتدد  ما  غالبًا  الفرد  وهذا  سائد،  هو  لما 

القيم  وبقية  الدرايّس  مساره  عائلته  له 
له،  وملّقنًة  مكتسبًة  تكون  اليت  واملبادئ 
حاجٌة  هي  الثانوّية  »اجلماعة  ويضيف 
حياول  إذ  األهل،  كنف  من  للخروج  فرديٌة 
واهتماماته  وميوله  هويت�ه  اكتشاف  الفرد 
الثانوّية  اجلماعة  هذه  نفسه  الوقت  ويف 

وخطوطه  وقيمه  املجتمع  من  جزٌء  هي 
 . يضة لعر ا

ضع نفسك موضعًا حسنًا

منها  يعاين  اليت  الهوّية  أزمة  خضم  يف 
اجّلماعات  وبني  اليوم،  العريب  الشباب 
األهل  ومدرسة  وأيديولوجياتها،  املنّظمة 
ووسائل  وعاداتهم،  وقيمهم 
تضخ  اليت  املعوملة  التواصل 
تربطهم  عنهم  غريب�ة  أفكارًا  لهم 
يف  أخرى  وتقاليد  بعادات 
هوّية  تبقى  جدًا،  مبكر  عمر 
مسؤوليتن�ا  العريب  الشّباب 
مسؤولية  وباألخص  جميعًا، 
يتوّجب  الذي  نفسه  الشاب 
موضعًا  نفسه  يضع  أن  عليه 
اجّلمعّية  اختي�ار  فيحسن  حسنًا 
اإلنتساب  يريد  اليت  واجلماعة 
بين�ه  جيمع  ما  فيختار  إليها، 
وبالتايل  وجل،  عّز  هللا  رضا  وبني 
واإلنسان  هللا  خدمة  يف  جيعله 

. ملجتمع ا و

فرح احلاج دياب
صحافية لبن�انّي�ة
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حنو  نظرتك  تب�دأ  الشباب،  مرحلة  بداية  يف  تصبح  عندما 
اإلجمال،  يف  تتغرّي  البشرية  املجتمعات  أّن  ومع  تتغرّي.  محبطك 
إال أّن مسار تغرّيها الثقايف يكون بطيئ�ًا يف العادة، لذلك، قد يكون 

سليٍم. غري  تقييمًا  يتغرّي،  االجتماعي  محيطك  بأّن  تقييمَك 

الذي يتغرّي، هو أنت!

أنت أكرث األشخاص تغرّيًا بني كل الذين تعرفهم!

أكرَث.  ذكّيٍة  بأجوبٍة  حوله،  ما  يفهم  أن  يريد  عقلك  ألّن  تتغرّي 
ويريُد أن يشارَك يف صناعة الواقع حوله، ال أن يتلّقاه فقط.  وكلنا 
نعلم، أن »الكبار« حولنا هم على أصناٍف، بني من سئم البحث 
من دون نتيجٍة، وبني من هو مشغوٌل بالبحث عن سبل العيش، 

اتب�اع األوامر.. فمن سيهّمه عقلك؟ وبني من ال يهّمه إال 

تتغرّي، ألّن احلياة بطبعها تدفع فيَك هورمونات النشاط والبلوغ 
والقّوة والّسعادة، لكي ُتكمل درب اإلنساني�ة.. والهورمونات هذه 

لغٌة خاّصٌة، ال يفهم أسرارها اجلميع! فمن سيفهك؟

ٍق دائٍم.. تارًة يضّج بها 
ُّ
تتغري، ألّن لك حاجاٍت تتولد بعنٍف، بت�دف
جسُدك، وتارًة قلُبك، أو عقُلك، أو روُحك! 

وتاًرة أخرى، جتتمع حاجاٌت متنوعٌة يف حلظٍة ما وتدفع بك حنو 
حافة الغربة، احلزن، الوحشة، أو الصدام العنيف مع الّناس.

ولكْن، الذي ال تعرفه وال يعرفه أغلب َمْن حولك، أّن هذا التغرّي 
الذي يضجُّ على بساط روحك ووجدانك، هو نعمٌة ثورّيٌة إلهّيٌة، 

ويبقى أن تعرف أنت هذه احلقيقة، ويعرف الّناس ذلك.

ولكْن!

وألسباٍب كثريٍة، قد جتد نفَسَك، ويف ظروٍف اجتماعّيٍة ونفسّيٍة 
ما، كقنبلٍة موقوتٍة، وحيدًا، بني حاجاٍت تضّج فيك، وواقٍع جامٍد 
كيَف  ولكن؟  التغيري...  يريد  فيك  هادٍر  ومحّرٍك  حولك،  قاٍس 
وكيف  والفكرّي؟  النفيّس  توازنك  على  ستحافظ  وكيف  تصل؟ 

املبادرة؟ تأخذ 

قديمًا قيل: »ما خاب من استشار«، واستشارة اخلبري حتصّنك 
أنه قال:  من السقوط]1] وعن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( 

»لن يهلك امرٌؤ عن مشورٍة«.

إىل  الرجوع  تعين  الّزمن،  هذا  يف  فاالستشارة  حاٍل،  كلِّ  وعلى 
ودينّي�ٍة،  وتقنّي�ٍة،  وعلمّيٍة،  قانونّي�ٍة،  استشارٍة  بني  املتخّصص، 

األوىل. بالدرجة  هنا  تهمنا  اليت  وهي  ونفسّيٍة 

1 - عن اإلمام علي )عليه السالم(: »املستشري متحصن من السقط«.

من سيساعدني
على فهم أسراري؟

محمد باقر كجك
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هي  فما 
النفسية؟ االستشارة 

 Psychological النفسية  االستشارة 
بني  تتّم  اليت  العملية  consultaiton:هي 
مستشاٍر نفيسٍّ »مرشد أو معالج« ومستشري 
أو  بسيٍط  نفيسٍّ  واضطراٍب  قلٍق  من  يعاين 
أو  االنفعالية  املشكالت  بعض  ولديه  عاديٍّ 
يستطيع  ال  اليت  الشخصية  أو  االجتماعية 

بمفرده.  وحّلها  عليها  والتغّلب  مواجهتها 

موقٍف  عن  عبارٌة  النفسّية  واالستشارة 
زيادة  إىل  باملستشري  يؤّدي  جملته  يف  تعلييمٍّ 
وحلِّ  سلوكه  وفهم  مشكلته  وفهم  نفسه  فهم 
التوافق  حتقيق  إىل  دائمًا  وتهدف  مشكلته، 

التوافق. زيادة  أو  النفيسِّ 

التعاريف  بنقل  عليك  ثقل 
ُ
أ أن  أريد  وال 

قلُت  ولكن،  العلم.  بهذا  اخلاصة  والتفريعات 
يف نفيس أن أشرح لك وجهة نظري يف ما يتعّلق 

النفسية. باالستشارة 

فمن أين أبدأ؟

مع  مشكلٍة  يف  واقعًا  نفَسك  ل  ختيَّ
األصدقاء،  من  محيطك 
باملوضة  تتعلق 
يمة  لقد ا
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عائلٍة  ابن  أنك  افرض  تلبسها.  اليت  للثي�اب 
وتمّسكها  وتراثها  تقاليدها  يف  كالسيكّيٍة 
عليها  جيري  اليت  والعادت  باآلداب  الشديد 

حولك.  املحيط 

الذي  الضغط  يكون  قد  احلقيقة،  يف 
يف  يومّيًا،  أصدقاؤك،  عليك  يمارسه 

والثانوية..  املدرسة  يف  أو  والزنهة،  املشوار 
أو  املسجد..  يف  الصالة  بعد  اجللسة  ويف 
الفيسبوك  يف  صورتك  على  التعليقات  يف 
حينما  محرجًا.  األمر  سيكون  واالنستغرام. 
يف  وأنت  ربما،  فتاٍة  من  أمرًا  تطلب  أن  تريد 

يف  شابٌّ  جنبك  يمر  بينما  التقليدية،  ثي�ابك 
الشعر! وتزيني  الثي�اب  من  موضٍة  آخر 

سأقول لك ماذا سيحصل يف كلِّ مّرًة تتعّرض 
فيها لهكذا إحراج، راقب معي املشهد:

عنك،  الشباب  مزاح  سيدخل  البداية  يف 
استفزازه  سيتّم  الذي  عقلك،  داخل  إىل 
مجموعَة  يرسل  جيعله  مّما  موجٍع،  بشكٍل 
املتعلقة  الغدد  إىل  املستعجلة  األوامر  من 
باألدرين�الني.. فتب�دأ تلك بضّخ كمياٍت كبريٍة 
الدموية..  الدورة  يف  فجأة  األدرين�الني  من 
وانتفخت  احمّر،  قد  وجهك  أن  لتشعر 
شرايني رقبتك، وانت�ابتك فورٌة من الغضب 
لتفريغ  مكانًا  جتد  ال  عندما  ثم،  املكبوت. 
هذه الشحنة.. سيصدر دماغك أمرًا مباشرًا 
واالندروفني  السريوتونني  هرمونات  إىل 
والدوبامني باالختفاء من شرايينك... فتب�دأ 
على  جيلس  جّدًا  قويٍّ  بإحباط  بالشعور 
قوّيًة،  مهدئاٍت  فيه  ويضع  العصيب  جهازك 
جتعلك تدخل يف حالٍة من الصمت والكآبة، 

الّناس. بني  بالوجود  االرتي�اح  وعدم 

وأما وعيك الباطيّن، فسيبحث عن منفٍذ 
الّضغط  من  ه  كلَّ املستوى  هذا  فيه  ينّفس 

احتماالٌت: ههنا  حسنًا،  العايل. 

- ستقول يف نفسك، أيب هو املسؤول عن 
خيّص  ما  يف  الدائم  ُدُه  تشدُّ فلوال  هذا،  كلِّ 
أحلق  أن  يل  سمح  أنه  ولو  وشكلي..  ثي�ايب 
أيِّ  يف  وقعت  كنت  لما  بباءة..  املوضة  هذه 

ٍل! إشكا

حلظة،  هنا  الباطيّن  وعــــــيك  سيـقف   -
ليقول، ليس احلق على أيب فقط، بل أيب أيضًا 

للمجتمع  ضحّيٌة  هو 
عليه.  يضغط  الذي 

سيت�داعى  ثم،   -
املجتمع  أن  ذهنك،  إىل 

من؟ ضحية 

إىل  وهنا ستنفلت األمور 
آثارها.  حصر  يمكن  ال  غاياٍت 

الزاوية،  يف  أنت  وستجلس 
سأفعل!  وماذا  حسنًا؟  لتفكر: 

الرتهيب  بفريوس  أصيَب  قد  هنا  فالكلُّ 
أختذ  كي  سيساعدين  ومن  والتخويف.. 
سليٌم  موقٌف  هناك  وهل  السليم؟  املوقف 

! ! صاًل أ

االستشارة لكن بذكاء!

ُقْل لك التايل أيها احلبيب!
َ
هنا، دعين أ

مبدأ  على  تقوم  الدني�ا  هذه   ، عامٍّ بشكل 
ومعرفة  سبٌب.  له  مسّبٍب  كلُّ  السببي�ة. 
اليت  الّسبل  أهم  أحد  هي،  األشياء  أسباب 

تواجهها. اليت  األمور  حل  يف  تساعدك 

مجموعًة  جيعل  الذي  اخللل  معرفة  مثاًل، 
مرٍة،  كلَّ  حترتق  الكهربائي�ة  األسالك  من 

احلريق. وقف  على  يساعدك 

الّتعب،  وسبب  املرض،  سبب  ومعرفة 
اخلجل  وكذلك  الدرايس،  اإلخفاق  وسبب 

إلخ. االجتماعي 

أمٍر  سبــــب  معـــــرفَة  إّن  وبينك،  وبيين 
وحكيٍم  ضليٍع  خبرٍي  به،  عاِلٍم  إىل  حيتاج  ما، 
خطرٍي،  ألمر  سبٍب  عن  سألته  إذا  وصادٍق. 
التحليل  تقديم  أجل  من  الكامل  جهده  بذل 
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محمد باقر كجك
كاتب وباحث يف الفكر التربوي - لبن�ان

أن  مثال،  يمكن  فال  املطلوبة.  واملساعدة 
تسأل طبيب�ًا عن خلٍل ميكانيكيٍّ يف الطائرة.

قواك  جتعل  اليت  األمور  يف  وهكذا، 
وعديمَة  ومحبطًة،  منهكًة،  النفسّيَة 
تهّمك  كانت  إذا  الطبيعي،  فمن  الفّعالية.. 
نفُسك )أو فقدت االهتمام بها مثاًل(، فإىل 

ستلجأ؟ أين 

إىل استشارة نفسّية. 

عند من؟

البشرّية،  بالنفس  معرفٌة  لديه  من  عند 
وضعفها،  قّوتها  ونقاط  وعللها،  وأمراضها، 
حتّقق  كْي  بي�دك  يأخذ  أن  إمكانه  يف  ومن 
حتت  يضعك  أن  دون  ساميًة،  أهدافًا 
النيب  فعن  والنفسية.  املعرفية  سلطته 
»مشاورة  وآله(:  عليه  هللا  )صلى  األعظم 

من  وتوفيٌق  ويمٌن  رشٌد  الناصح  العاقل 
هللا، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإّياك 

العطب«. ذلك  يف  فإّن  واخلالف، 

الصادق  اإلمام  فعن  هللُا،  خياف  من  عند 
الذين  أمرك  يف  »شاِور  السالم(:  )عليه 

وجل«. عز  هللا  خيشون 

احلياة  يف  حقيقيٌة  جتربٌة  لديه  من  عند 
العلمّية،  امليادين  يف  وكذلك  االجتماعية، 
»أفضل  السالم(:  )عليه  علي  اإلمام  فعن 

التجارب«. ذو  شاورت  من 

عند  هكذا  هاّمًة  االستشارُة  كانت  فإذا 
تتمّنع  فال  السالم،  عليهم  البشرية  سادة 
يف  لتستشريه  اخلبري  إىل  الوصول  عن 

وشؤونها.  نفسك.. 

فإّن الوقت يميض، فاسبق الوقت!
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ختيل معي قلياًل هذا املشهد: 
أنت تعيش يف محيٍط ِلَنُقْل أّنه أبيض اللون. 
تستيقظ   ، طبيعيٍّ بشكٍل  حياتك  تمارس 
سٌع  صباحًا، تتن�اول الفطور )إذا كان هناك متَّ
أو  املدرسة  إىل  بعدها  تذهب  الوقت(.  من 
الزمالء  تقابل  عملك.  إىل  رّبما  أو  اجلامعة 
إىل  بعدها  لتعود  به،  القيام  تريد  بما  وتقوم 
إىل  وختلد  العائلة  مع  الوقت  وتقيض  مزنلك 
لتعيد  دًا  مجدَّ وتستيقظ  قلياًل  لتحلم  النوم 

نفسه. النمط 

، أليس كذلك؟   يب�دو ذلك مماّلً
أو  السائد،  البي�اض  لو خرجنا من هذا  ماذا 
إىل  سننظر  إليه؟  األلوان  بعض  أضفنا  ربما 
على  ا  منَّ وكلٌّ  مختلفٍة  بأبعاٍد  نفسه  املشهد 
اآلخر،  عن  ِمّنا  فرٍد  كلَّ  يمزيِّ  ما  هذا  طريقته. 
نظرته إىل األشياء. وعندما ننظر خارج املحيط 
األبيض نمارس حينها اإلبداع. فللمبدع عقٌل 

«. وكّلما  خيرتق به حواجز كلَّ ما هو »تقليديٌّ
طّورنا قدراِتن�ا اإلبداعيَة منذ الّصغر، أصبحنا 
اإلبداع  أهمية  جند  هنا  من  أنفسنا.  أسياد 
يعتقد  اليت  املراهقة،  مرحلة  يف  خصوصا 
البعض أّنها أهّم مراحل النمو لدى الفرد. وما 
ا  أن قمنا بتجهزي محيٍط سليٍم للمراهق، ضِمنَّ

حياته.  لسفين�ة  دفًة  له 

ويف ما يلي عرٌض ِلنماذَج إبداعيٍة من بعض 
املراهقني:

العلماء الصغار
“لو خسرنا، ال تأسوا وال تزنعجوا.  حنن هنا 
من أجل االستفادة وال من أجل الرحب.” هي أكرث 
الكلمات اليت أّثرت على علّي ابن الـ 17 عامًا، 
اسم  لريفعوا  بي�ٍد  يدًا  زمالئه  مع  وقف  الذي 
لبن�ان عاليًا. تلك الكلمات اخلالصة والنابعة 
بهم األستاذ حيدر بيضون كانت  من قلب مدرِّ
أعمارهم  تتجاوز  ال  فتي�اٌن  لهم.  األكب  احلافز 
جماعّيٍة  خللق  بروٍح  عملوا  عشر،  السبعة 

روبوتات كانت كفيلًة بإظهار اإلبداع واإلصرار 
مباريات  يف  التفّوق  فبعد  الطاّلب.  لدى 
حققته  الذي  السومو«  »فئة  الروبوت 
تأهل  عاّمًة،  )ص(  املصطفى  مدارس  فرق 
الثانوية،  العربي�ة فريقان من تلك  للمباريات 
للروبوت” يف  العربي�ة  للمشاركة يف »البطولة 
مدين�ة شرم الشيخ يف مصر، اليت شارك فيها 
أمد ثالثِة  من 16 دولٍة عربّي�ٍة على  45 فريقًا 

دولّيٍة.  حتكيٍم  جلنة  بإشراف  أّياِم 

سرد  رّمال،  علي  الطالب  مع  مقابلٍة  ويف 
لتطوير  الصغار«.  »العلماء  قصة  علي  لنا 
القدرات العقلّية لدى الطاّلب ويف ظل التطّور 
التكنولويّج امللحوظ، كانت فكرة إقامة »نادي 
الروبوت« يف الثانوّية الذي تألف منذ سنتني 
من طالبني فقط، إىل أن أصبحوا هذه السنة 
على  “عملنا  علي  ويقول  طالبًا.  عشر  ثالثة 
روبوت اسمه “السومو SUMO” الذي وضع 
من  ليتخاصموا  آخر  روبوت  مع  احللبة  على 
دون حتكم أصحاب الروبوتات بهم وذلك من 

اإلبداع في سن المراهقة

علماء صغار

زين�ة شيت
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الالبتوب.”  على  لهم  مسبقة  برمجة  خالل 
أرض  على  يبقى  الذي  ويت�ابع  “الروبوت 
املرتب�ة  الطالب  نال  وقد  الفائز”.  هو  امللعب 
الثالثة على لبن�ان  يف البطولة األوىل للروبوت 
NERD 18،  لذا عمل الطالب على اكتشاف 
راقب  برمجتها.  وإعادة  الروبوت  يف  األغالط 
األمر  اإلسرتاتيجية،  الروبوت  طريقة  احلكام 
العربي�ة.  البطولة  يف  للمشاركة  خّولهم  الذي 
سافر الطالب اخلمسة إىل مصر »لم نصّدق 
بّراقٍة.  بعيوٍن  أنن�ا وصلنا إىل هنا” يقول علي 

أثن�اء  الصعاب  من  العديد  الفريقان  واجه 
أعضاء  بقي  البطولة  ليلة  يف  أنه  حىت  الرحلة، 
الفريق إىل الصباح الباكر منهمكني يف تصليح 
السهر  من  ساعاٍت  وبعد  عليهم.  طرأ  عطل 
بالنجاح.  تعبهم  مكّلٌل  الطالب  عاد  الطويل، 
ويضيف علي »عدنا اىل لبن�ان بإستقباٍل رائٍع 
مّما  الصف  يف  أصدقائن�ا  قبل  من  املطار  يف 
تتخطَّ  لم  املسري«.  ملتابعة  لدين�ا  حافزًا  شكل 
فرتة الراحة لدى الطالب أسبوعًا واحدًا، حىت 
خيدم  روبوت  ببمجة  وقاموا  العمل  إىل  عادوا 
ويشرح  اللبن�اني�ة.   ARC4 لبطولة  البلديات 
إىل  يدخل  روبوت  بصناعة  قمنا   « هنا  علي 
أنابيب املجاري حتت األرض وهو مزوُد بكامريا 

تعمل بدون أسالٍك أْي Wireless ومن أمامه 
عند  لوحده  فائقٍة  بسرعٍة  يدور  موتور  يوجد 
وبذلك   sensor طريق  عن  األوساخ  رؤية 
يقوم بتنظيف األنابيب بشكٍل سليٍم”. ولدى 
جييب  الفكرة  تلك  أتت  أين  من  له  سؤالنا 
املياه كل  إقفال ريغارات  علي »بعد مالحظة 
عائقًا  يشكل  مما  الشتاء،  فصل  بعد  سنة، 

حصل  ومبهرٍة  عاليٍة  السكان«.  وبدقٍة  أمام 
الروبوت على املرتب�ة األوىل يف البطولة. ويب�دو 
الطالب  فتابع  هنا،  يقف  لم  حماسهم  أن 
املشاركة يف بطوالٍت عدٍة إىل أن حصلوا على 
واملرتب�ة  السومو  نهائي�ات  يف  الثاني�ة  املرتب�ة 
الثالثة يف بطولة »Robot - Race”. يقول 
بإحراز  السنة  »أنهين�ا  عظيٍم  بفخٍر  علي 
الذي  اجلبل  وذلك  للمدرسة  بطوالت   5
الفرح  حلظات  أزالته  ظهورنا،  على  به  شعرنا 
بالبطوالت«. عزيمتهم تلك لم تتوقف بعد، 
فيضيف علي »إن شاء هللا سنشارك السنة 

أكرث«.  والقادم   FTC ببطولة  القادمة 

من  املراهقني  كل  إىل  علي  يتوجه  وأخريًا 
تنمية  يف  تساعد  والتفكري  »البمجة  عمره 
املجال.  هذا  تهملوا  فال  العقلية،  القدرات 
هو  املثابرة  إىل  دفعين  وما  رائعًة  كانت  جتربيت 
التشجيع من قبل أهلي واملدرسة واألهم هي 

روح اجلماعة اليت أوصلتن�ا إىل ما حنن عليه.« 

“شعرت أنين األقوى” 
ها  أيُّ الدين:«  شمس  زينب  الطالبة  تقول 
ِتها  أجبديِّ منت  على  غاِت  اللُّ أيُّ  املسؤولون، 
واحلَب  َيدي،  من   

َ
احلروف دتم  جرَّ َتِصُفُكم؟ 

َليم. طال انِتظاري وقبل أن يفُرَغ َصبي 
َ

من ق
دُتم َمصريي. ماذا أِصُف ِبكم؟….« هكذا  َحدَّ
خاطبت زينب مسؤويل الوطن، بقلٍب محروٍق 
على مستقبل أبن�اِئه. ومع أنهم جّردوا احلروف 

القلم  ذلك  بقي  قلمها،  من  واحلب  يديها  من 
عه أبدًا. 

ّ
ق أدبًا ليحصل ما لم تكن تتوق

ّ
يت�دف

ابن�ة »جون« قضاء الشوف، طالبٌة  زينب 
وعمرها  )عج(  شاهد  املهدي  مدرسة  من 
تقول  وكما  هادئٌة  شخصيٌة  عامًا.  عشر  ستة 
احلياة«.  يف  اجلديدة  للتجارب  »تتحمس 
واملوسيقى  للشعر  تنجذب  صغرها  ومنذ 
والقضايا الوطني�ة. يف عمر الثالثة عشرة كانت 
حتت  التعبري  مسابقة  يف  املشاركة  فرصة  لها 
عنوان »كيس النفايات لو تكلم« يف ظل أزمة 

لبن�ان. يف  النفايات 

 فقد أقرت جمعية »جائزة اللغة العربي�ة« 
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يف جمعيتها العمومية، برنامج نشاطاتها للعام 
املدارس  من  عدٍد  بمشاركة  وذلك   ،2016
)عج(.  شاهد  املهدي  مدرسة  بينها  من 
جائزة  اثنني،  األول  محورين  على  املسابقة 
والثاين  أكادييم«  »قراءة  الشفوي  التعبري 
أكادييم«.  »تواصل   - الكتايب  التعبري  جائزة 

املتطوعني  أول  زينب  كانت  وكعادتها، 
وتقول  للمسابقة،  الثاين  املحور  يف  وشاركت 
وقلت  املسابقة،  تلك  يف  املشاركة  »أحببت 
مفيدة«.  جتربة  تكون  ربما  المانع  ما  لنفيس 
جّدًا،  متحمسًة  كنت  البداية  »يف  وتضيف: 
الضغط  وبسبب  الوقت  مرور  مع  ولكن 
االمتحانات  بني  ما  املدرسة  يف  عانيت�ه  الذي 
والبحوث، وصلت إىل املوعد النهايئ ولم أكتب 
شيئ�ا. فاعتذرت من معلميت عن املشاركة«. 
طالبتها  وشجعت  األمل  املعلمة  تفقد  لم 
بسيط.  بيشء  ولو  املشاركة  على  املثابرة 
املشاركني  من  املطلوب  »كان  زينب  تابعت 
حل  قاعدة  على  احللول  إجياد  إىل  يسعوا  أن 
من   )Solving Problem( املشكالت 
باملستن�دات  قٍة 

َ
مرف إعالميٍة  مقالٍة  خالل 

الساعة  عند  الكتابة  بدأت  لذا  والصور. 
العاشرة وأنهيت يف منتصف الليل. ويف اليوم 
إعالن  وبعد  للمعلمة.«  العمل  التايل سلمت 

الرئيسية، كانت  باملسابقة  أسماء املشاركني 
زينب أحد املشاركني ضمن مدرستها، ذهب 
املحّددة  القاعة  إىل  ٍد  محدَّ يوٍم  يف  الطالب 
أقصاها  مهلٍة  يف  ٍر  محضَّ غرِي  نصِّ  لكتابة 
هذه  “املوضوع  زينب  تقول  دقيقًة.  عشرين 
املرة كان عن شكر النفايات للمعنيني من بعد 
حلِّ أزمة النفايات. رغم مشاركيت يف اللحظات 
األخرية، لم أتوقع أنين من املمكن أن أتأّهل إىل 
املسابقة ويف اللحظة اليت سمعت اسيم من 
معلقًا  بقي  جسدي  أن  شعرت  املتأهلني  بني 
التحرك  أستطع  لم  أنين  حىت  الكريس  على 
داخلي.«  خيتلطان  واخلوف  الفرح  وشعور 
تلك الصدمة كانت اجيابي�ًة بالنسبة لزينب، 
التوتر الذي ساد يف األجواء ورغم بقائها  رغم 
عملت  القاعة،  يف  مساعدٍة  أيِّ  دون  لوحدها 
وعند   . وغينٍّ شامٍل  مقطٍع  كتابة  على  زينب 
وكانت  املسرح  إىل  الطالب  ذهب  االنتهاء، 
قول  ويف  نصها  إلقاء  يف  املبت�دئني  أول  زينب 
بنفسها  ثقتها  األقوى«.  أنين  »شعرت  منها 
من  أكرث  على  األوىل  »زينب  حافزًا،  أضحت 
زينب  تقول  التعبري«.  يف  مدرسًة  عشرين 
»عند وصويل إىل املدرسة سمعت الكثري من 
اسم  »رفعت  مثل  اجلميلة  املؤثرة  اجلمل 
من  وغريها  بك«  فخورون  و«حنن  املدرسة« 
اجلمل اليت لن أنساها أبدا«. وتابعت »حىت 
أنين لم أْنَس غمرة أيم عند وصويل اىل املزنل”.

اعتبت زينب أن هذه التجربة كانت جميلًة 

ومفيدًة ولوال دعم أهلها واملدرسة لما وصلت 

ثقتها  زادت  الصعاب،  رغم  عليه.  هي  ما  إىل 

بنفسها وتعرفت على أصدقاء من غري بيئتها. 

ال  أن  للمراهقني  »نصيحيت  زينب  وتقول 

يضّيعوا فرص املشاركة يف املباريات اللغوية 
لهم  خبة  بمثابة  سيكون  ذلك  ألن  والعلمية 
كانت  ربما  مهاراٍت  سيكتشفون  وبالتأكيد 

لهم”.  بالنسبة  مجهولًة 

شخصيًة  وزينب  علي  من  لكلٍّ  أّن  شك  ال 
مختلفًة وبارعًة يف ما هي عليه. وتلك الباعة 
عملها.  على  ويثين  يدعمها  من  إىل  حتتاج 
فاملراهق خصوصًا يف مراحله األوىل حباجٍة إىل 
هذا الدعم لتطوير قدراته وتنمية شخصيت�ه، 
ذلك ألن كلَّ واحٍد لديه قدرٌة كامنٌة ألْن يكون 
لدى  تتحقق  ال  القدرة  هذه  لكن  مبدعًا. 
اجلميع ألنها حتتاج للخبات الالزمة لتحقيقها 
اإلبداعية.  لذا  املوهبة  على  الكايف  والتدّرب 
إبداع  مواضع  إىل  االلتفات  أّواًل  األهل  على 
املحيط  وتأمني  تزكيتها  على  والعمل  االبن 
تسعى  أن  ثاني�ًا  املدرسة  وعلى  لها.  املالئم 
لدى  اإلبداعي«  »بالذكاء  يسمَّ  ما  لتطوير 
الطالب للوصول إىل حتقيق الذات. وبذلك لن 

الصخور.  على  بسفينت�ه  األمر  ينتهي 

زين�ة شيت
إجازة يف الصحافة وإعالم رقيم
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أدب وفن

أجل...  الصحيح،  مكانه  يف  يشٍء  »كل   ...
حّضرتها.  اليت  باملعلومات  األستاذ  سأفاج 
سيتفّوق مشروعي هذا على سائر املشاريع، 
سيكون  يشٍء  كل  بذلك.  والديت  وستفتخر 

يرام«... ما  على 

دخول  قبل  طوياًل  نفسه  ربيع  حّدث 
أجنز  لقد  التخّرج.   حبث  لين�اقش  القاعة 
موعد  وحان   ، وجدٍّ بكدٍّ  هذه  الدراسة  ِسيِنَّ 
وعشرون  إثن�ان  العمل.  ساحة  إىل  االنطالق 
من  اخلزب  راحئة  تفوح  اليت  ووالدته  عاًما، 
رّبت�ه  اللحظة.  تلك  تنتظر  املباركتني  يديها 
واحتوته  اليّح،  زوايا  يف  الغرفة  تلك  يف  يتيًما 
لولدها  حّبها  حرارة  ولعّل  جوارحها.  بكّل 
عليه  ختزب  الذي  الّتّنور  ذاك  حرارة  من  أشّد 
وتنفقها  لتبيعها  يوٍم،  كّل  األرغفة  مئات 
املوت  اختطف  أن  بعد  ربيع،  وحيدها  على 
لكّنها  وأًبا،  ا  أمًّ لربيع  كانت  لطالما  زوجها. 
مقعٍد  غري  اجلامعة  قاعة  يف  اليوم  حتجز  لن 
املؤنسة،  األفكار  تلك  تنت�ابها  حيث  واحد، 
»سيتوّظف للعمل يف شركٍة رائدٍة، سأصّوره 
إىل  الصورة  وأرسل  العمل،  بْدلة  يلبس  وهو 

سارة  له  سأخطب  قريب،  وعّما  أقاربن�ا. 
يلبس  وهو  وسيًما  سيب�دو  كم  اجلميلة... 
تلك البْدلة. سينجب يل أطفااًل يزّينون داري 
مديًرا  يصبح  حني  لعّله  والّضحك.  بالّلعب 
أو يبين يل غرفتني  ناجًحا سيشرتي يل مزناًل، 
موعد  حان  العناء،  هذا  كّل  بعد  الضيعة.  يف 

ربيع«... أّم  يا  الراحة 

الوجه،  متجّهم  القاعة،  األستاذ  دخل  ثّم 
درجة  على  احلائز  ربيع،  »الطالب  عبوًسا، 

ا يف االمتحانات اخلطّية يف كلّية إدارة  جّيد جدًّ
األعمال، تفّضل لنقاش حبثك«. وسرعان ما 
ثّم  أماني�ه...  وعانقته  ربيع،  آمال  حّلقت 
صمت اجلميع يف القاعة، وهم يستمعون إىل 
باملالحظات  يرشقه  باألستاذ  وإذا  النقاش، 
هنا،  مستهزًءا  رأسه  ويهّز  وشمااًل،  يميًن�ا 
خرافّية،  قّصًة  يقرأ  كأّنه  هناك،  ومستهجًنا 
وتب�دو مالمح االنزعاج على صفحات وجهه. 
وتستمّر  قائٍل،  قول  يهّمها  فال  ربيع،  أّم  أّما 

اي أيم
نورما رشيد حمود

 لن ختزبي التنّور بعد اليوم 
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يا  »أحسنت  وتقول  املضطرب،  ابنها  وجه  إىل  تنظر  بالتصفيق... 
ربيع«. وبعد مدٍّ وجزٍر، أنهى ربيع مناقشة حبثه، وتنّفس التهمام بعد 
الغّصة. وأخرًيا، بعد دعوات أم ربيع، جنح ولدها، لكن لم تكن نت�اجئه 

عاته. 
ّ

توق قدر  على 

قاعة  يف  طالته  اليت  اخليب�ة  ربيع.  عند  اخليب�ة  بدايات  تلك  كانت 
للوظائف  يتقّدم  يوم،  بعد  يوًما  اجلدران.  تلك  بني  تنت�ِه  لم  اجلامعة 
التنور وتبتسم، »ال  هنا وهناك، وال جيد فرصًة للعمل، وأّم ربيع ختزب 
يقرع  مزنله،  من  يوٍم  كّل  خيرج  بقريٍب«.  الصبح  أليس   ، ُبينَّ يا  ختف 
باب الشركة تلو األخرى، ويزداد اليأس يف قلبه. كّل صباٍح، جيد الناس 
منهمكني يف أعمالهم، واألسواق تكتّظ باملشترين؛ جميعهم يعملون، 
الذهب  ومّحال  األم،  يأيت عيد  يريدون.  ما  يشرتون  أموالهم،  ينفقون 
تعّج باملشترين، وربيع ينتظر الوظيفة ليشرتي ألّمه قالدًة كما وعدها. 
ثّم تمّر األيام، ويأخذ اليأس منه كّل مأخذ، وهو ال جيد عماًل، ويتخّبط 
بني جدران مزنله الصغري. وليس هناك أّي خٍب عن وظيفٍة... لم يعد 

ا بالبحث، وأصبح يالزم السرير. أصاًل مهتمًّ

»لماذا أنا اخلاسر دائًما؟ كّلهم لديهم آباُء يساندونهم إاّل أنا... كّلهم 
يا  أنا  إاّل  مرتاحون،  كّلهم  يزتّوجون،  كّلهم  املحرتمة،  الوظائف  جيدون 
ساّرة، لماذا؟ ال أمل عندي سوى السفر يا سارة، لقد أخبوين عن تلك 
السفن اليت حتمل املهاجرين لياًل إىل تركيا، لعّلين أجد عماًل هناك.« 

، يعاقبك عليه القانون.  »اصب يا ربيع، ال تقدم على أمٍر غري عقالينٍّ
اصب، أصدقاؤك حيالفهم احلظ اليوم، وغًدا دورك، ولعل الذي أبطأ 

عيّن هو خرٌي  يل«.

ا تعتقدين؟ اسمعي يا ساّرة، يب�دو أّن األمر متعّلٌق يب. أنا  »دوري! أحقًّ
بؤرة حنوسة... أيب مات عندما ولدت، لقد كنُت وجَه الشؤم... أيّم تكاد 
تشتعل يف ذلك التنور، وظهرها أصبح كقنطرة قلعة القيصر ألجلي، 
وجدوا  أصدقايئ  جميع  نتيجًة...  أجد  وال  وأشقى،  وأتعب  أدرس  ثّم 
وظائَف محرتمًة، وها أنا منذ عاٍم ونصٍف وأنا أحبث. أتعلمني، رّبما أنا 
وجه حنوسٍة لك أيًضا. جيب أن ننفصل! أخبي أهلك بأن ربيع ليس أهاًل 

للزواج. 
لهم  قويل 

كئيب،  فاشٌل  أّنه 
وال أمل منه يف يشٍء. قويل 

لهم أّن هللا يلطف جبميع اخللق إاّل 
يا سارة...« به. فلينت�ِه كلُّ يشٍء 

يوٍم  كّل  هذا.  تشاؤمك  من  مللت  لقد  ا  »حقًّ
لك  أّن  وتت�ذكر  رشدك  إىل  تعود  عندما  معك.  يأًسا  تزيدين 

كّلمين«. يرعاك،  رّبًا 

مىض ذلك األسبوع وربيع يفّكر باخلالص من تلك احلالة. لقد مّل 
املسكين�ة.  أّمه  حبديث  حىت  يأنس  يعد  ولم  البايل،  السرير  ذلك  من 
»وماذا يعين إن خسرت ساّرة، لقد خسرت كّل يشٍء أصاًل.  وأّي ربٍّ 
أعيش  وِلَم  أصاًل...  حيّبين  ال  لعّله  يشء؟!  كّل  ميّن  يأخذ  وهو  يرعاين 
تلك  يف  سأسافر  الشقّي.  الولد  هذا  من  أيم  تتخّلص  أن  جيب  هنا؟ 
البواخر خلسًة غًدا، فإن التهمين البحر كان خرًيا يل، وإن جنوت لعّلي 
أجد عماًل أعّوضها به عن تعب تلك الّسنني. وإن كانت كّل َرْجِوي أن 

وأموت...« كغريي  أغرق 

وعده  الذي  الّشاّب  ذلك  من  اّتصااًل  ربيٌع  تلّقى  قليلٍة،  أّياٍم  وبعد 
يكن  لم  اجلمعة.  يوم  صباح  سيحملهم  الّزورق  بأن  وأخبه  بالّسفر، 
لديه الكثري ليحزمه، فكّل ما يملكه هو بعض الثي�اب القديمة، وشهادٌة 
تكّدس فوق غالفها الغبار، ال يهتّم ألمرها حىّت، وال ينوي حملها معه. 
تلك  وتوقظ  القديمة،  الغرفة  نافذة  الّشمس  أشّعة  خترتق  أن  وقبل 
العجوز لتشعل تّنورها، حمل حقيبت�ه وخرج دون أن يوّدعها. ثم سمعت 
الباب وهو ُيغلقه، فاستيقظت ورفعت يديها إىل السماء قائلًة: »يا رّب 
املساكني، حبّق فجر اجلمعة هذا، فّرج عن ولدي ربيع، وافتح له خزائن 
رزقك، ورّده إيّل اليوم سالًما، فإّن قليب حيّدثين أّنه يف ضيٍق. أنت الذي 
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أدب وفن

 : قلت
ين  عو د ا
أســـــــتجب 
خرُي  وأنت  لكم، 
أمىض  لقد  مجيٍب. 
ا يب، وقد وعدَت  بارًّ عمره 
بمفاتيح  الباّرين  عباَدك 
وصّلت  قامت  ثم  رزقك«. 
ذلك  تدّلك  وبدأت  ربيع،  فراش  جنب 
من  »سبحان  وتقول:  املختمر  العجني 
قلب  لنّي  اللهم  عباده...  قلوب  يف  اللني  جعل 

وقضائك«. ألمرك  والتسليم  حلّبك  ولدي 

منت  على  ربيع  صعد  العصيب�ة،  الساعات  تلك  ويف 
ليكّلمها،  هاتفه  رفع  املسكين�ة.  بأّمه  يفّكر  وهو  الزورق، 
ليستسمحها قبل الرحيل، وهو يت�ذّكر ما قاسته من ألم السنني 
الفقر  ذاك  من  وخيّلصها  يعينها  كيف  هو  فيه  يفّكر  ما  وجّل  ألجله، 
والتعب، وإذا بهاتفه يرّن! إّنه رقٌم غريب، من عساه يكون. وما إن أجاب 
ربيع، حىت استبشر بسؤاٍل من رجٍل يب�دو على صوته الوقار، »... هل 
تستطيع أن حتضر اليوم إىل شركتن�ا إلجراء مقابلة؟ لقد نصحنا بعض 
أصدقائك أن نرسل بطلبك لوظيفٍة إدارّيٍة مرموقٍة يف شركتن�ا، وأخبونا 

ظّنن�ا«. حسن  عند  تكون  أن  نرجو  ومجتهٌد.  كفوٌء  بأّنك 

فرصَته؟  هذه  تكون  أن  أُيعقل  يسمعه،  كان  ما  ربيع  يصّدق  لم 
ختبّطت مشاعره، وتب�ّدلت معالم وجهه، وسبقته قدماه للخروج من 
ذلك الزورق املشؤوم. سارع إىل الّشركة... حاز على إعجاب املدير... 
كّل  هذا؟  كيف  مكتب�ه!!!  جتّهز  ساّرة  ليجد  املجاور،  املكتب  إىل  دخل 
أّمه دّلها على ذلك، فاتصلت تطمنّئ  يشٍء تغرّي بسرعة... وكأّن فؤاد 

لك«...  خرٌي  هو  عنك  أبطأ  الذي  لعّل  »بين،  تقول:  وهي  عنه 
»أيّم، يا نور عيين، لو تدرين أين أنا... احلمد هلل، 

لن ختزبي يف الّتّنور بعد اليوم يا أيّم«...
نورما رشيد حمود

ماجستري ألسني�ات لغة
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تأّسَس  مذ  املسرح  كان  هكذا 
عند اإلغريق والرومان والفرس، 
كّمًا  مفتِعاًل  اإلنتشار،  يف  آخذًا 
هذه  جتاه  والدهشة  اإلثارة  من 
بمدرجاتها  املتن�اسقة  املساحة 
وأحيانًا  وسقفها  وستائرها 
السماء،  على  املفتوح  فضائها 
وتسليط  فكرٍة  عرِض  أجل  من 
يف  مسِهمًا  عليها،  الضوء 
أو  حولها،  العام  الوعي  زيادة 
تستطيُع  ال  مشكلٍة  لتضخيِم 
والفنون  الصرحية  التعبرِي  سبُل 
ُر 

ّ
يوف بما  عنها  التعبري  األخرى 

والسلمّيَة  السليمَة  احلدوَد 
والسلطات  املجتمعات  بني 

والديني�ة.  السياسية 

مأساٌة،  تارًة  ملهاٌة،  تارًة 
عرٌض  أو  كوميديا  أو  تراجيديا 
كان  لطالما  شعرية،  مللحمٍة 
املسرُح من أقوى أشكال الفنون 
شىت  فيها  تتوالُم  اليت  التعبريية 
وشعرًا  كتابًة  اإلبداع  عناصر 
وإخراجًا.  وتمثي�اًل  وموسيقى 

هواُة  املسرِح  صالِة  يف  يلتقي 
وامللحمة  والرواية  القصيدة 
املسريح  والرقص  والتمثي�ل 
والرسم  واللغات  والتاريخ 

والقصص  والتصوير  والنحت 
على أنواعها األدبي�ة. فيتمّخُض 
بامتي�از،  الثقايف  امللتقى  هذا 
تب�ادٌل  فيه  كبري،  فيّنٍ  حَدٍث  عن 
للثقافات  األطراف  متعدد 
الفنون  لزوايا  املختلفة  والرؤى 

كافًة.  املعروضة 

الناس  لدى  إن  أرسطو  يقوُل 
منذ الطفولة غريزة التشخيص 
خيتلف  الناحية  هذه  ومن 
اإلنسان عن احليوان يف أنه أكرث 
يتعلم  وأنه  املحاكاة  على  قدرة 
تشخيص  طريق  عن  دروسه 
غريزة  لإلنسان  إن  األشياء. 

في خدمة الهوّية الثقافّية

المسرح

مريم ميرزاده

 
ّ

»الدني�ا مسرٌح كبيٌر، وإن
 

ّ
كل الرجال والنساء ما هم إل
لعبي�ن على هذا المسرح«.

وليام شكسبري

أدب وفن بقعة
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التمثي�ل منذ الصغر، إن املتعة أواللذة اليت 
حتول  هي  العملية  هذه  من  عليها  حنصل 
احلياة إىل مسرح ومن هنا ينبع املسرح... 
الفطرّية  رغبت�ه  من  اإلنسان...  أصل  من 
يف الّتجسيد... من خياله الواسع الذي هو 
أصل احلياة... من احلياة نفسها. أرسطو 
زيتّي�ِة  يف  هومريوس  وجَه  يت�أّمُل  الذي 
النسيج  عن  متسائاًل  الشهري  رامبانت 
وعن  باكتشافه  تفّرد  الذي  الشعري 

واألوديسة.  اإللياذة  حقيقة 

أقوى  احلاّلج«  »مأساة  تكن  ألم 
صياغة  يف  املسرح  لدور  زمانه  يف  جتسيٍد 
الرأي العام وصقل الثقافة وبلورة األفكار 
كان  وإذا  للتاريخ؟  شعريٍّ  استعراٍض  عب 
التاريُخ مادًة صلبًة ال يستسيغها كثريون، 
املمثلة  والصورة  واملوسيقى  الشعَر  أّن  إال 
يوم،  ذاِت  يف  حدثت  حقيقية  لرتاجيديا 
يقّدُم  جذابًا  موضوعًا  التاريخ  من  جتعل 
إبداعًا.  وأكرثها  الطرق  بأفضل  للمتلقي 
الشعر  هيئ�ة  على  املسرحية  بدأت  ربما 
بكتابة  شويق  أحمد  بدأ  حيث  أواًل. 
عبد  صالح  وكان  الشعرية،  املسرحية 
الشعرية  املسرحية  رواد  من  الصبور 
مرحلة  بعد  ذلك  كان  حيث  العربي�ة، 
به  عاصرته  الذي  احلر،  اجلديد  الشعر 
وعبد  السياب  شاكر  بدر  املالئكة،  نازك 
مسرحياته  بني  ومن  البي�ايت.  الوهاب 
لعبد  اشتهرت  اخلمس،  الشعرية 
الصبور »مأساة احلالج«، أشهر أعماله. 

املسرح  احنطاط  إىل  يؤدي  يشء  ال 
أو  احلريات،  قمع  ممارسات  تفعل  مثلما 
كما  توجيهه  أو  عليه  السيطرة  محاوالت 
وكما  واأليديولوجيات  السياسات  ترغُب 
أصحاب  من  بالرأي  املستأثروَن  يشاُء 
السلطة واملنصب. أو كما ترغب التي�اراُت 
واألحزاُب يف جماعٍة ما، أو كما يشاُء مخرٌج 

 . متمّلق

املسرح الذي حاربت�ه الكنيسُة خالل 
اإلمباطورية  يف  الوسطى  القرون 

ارتب�اطه  بذريعِة  الروماني�ة، 
باألوهام  التارييخ 

لشعبي�ة  ا
س  لطقو ا و

فية  ا خلر ا

يتم  اليت  الماجنة  احلفالت  وأحــــــيانًا 
محطَّ  عاَد  الناس،  بني  وتداولها  عرضها 
سقوط  ُبَعيَد  الكنيسة  رجال  اهتمام 
من  املرة  هذه  الروماني�ة.  اإلمباطورية 
الناس.  بني  الكنيسة  حضور  إعالء  أجِل 
إلحقاق  منبًا  املرحلِة  هذه  يف  املسرُح  صار 
املستمدة  الدالالت  وتلقني  الدين  سلطة 
األعياد  وممارسات  املقّدس  الكتاب  من 
اجلاهزين  العوام  من  ملجموعٍة  الديني�ة 
للتلّقي. كان املسرح هنا، كما يف كل حاالته، 

عامِل  بفعل  للمعرفة،  آسرًا  مصدرًا 
املقرون  والتصوير  التشخيص 

كان  إذا  فكيف  باملوسيقى. 
طاقم  ذاِت  من  املؤدي 

الكهنوت، واملسرُح 
حَرِم  ذاَت 

لكنيسة  ا

أدب وفن
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يف  تمثيليًا  األشهر  الدور  نفسها. 
كان  هذه،  املسرح  ازدهار  مرحلة 
مسرحيات  ثم  املسيح،  صلب  آالم 
ذلك،  بعد  البوتستانيت  اإلصالح 
حلركة  الكاثوليكية  واملعارضة 

 . ح صال إل ا

القرن  خالل  للمسرِح  كانت  ثم 
النهضة  من  حّصُته  عشر،  الثالث 
أوروبا  على  طرأت  اليت  الثقافية 
خاضتها  اليت  احلروب  بَعيَد  الغربي�ة 
والشمالية  الشرقية  الشعوب  مع 
جديٍد  ثقايف  غىًن  من  حملته  وما 
البزينطي  الشرق  من  سيما  ال  نوعيًا 
التب�ادل  أخذ  حىت  اإلساليم. 
الفنانني  جاليات  بني  والفين  الثقايف 
وتزدهر  يزدهر  والغرب  البزينطيني 
وصواًل  والعناصر.  األدوات  معه 

الروماين  النقش  يف  تداخلت  أن  إىل 
البن�دقية،  فسيفساء  القديم، 
واألناضولية  السورية  والعمارة 

الحقًا.  والفارسية 

احلقبة،  هذه  يف  الّدير  لعب 
الفنون  على  احلفاظ  يف  البارز  الدور 
والنقوش واحتضانها، رغم أّنه يميل 
ر 

ّ
بطبعه إىل حفظ املوروث وليس يوف

أو  واإلبتكار  للَخلِق  املطلوب  امليدان 
لتجّدد.  ا

أسأُل  اليوم؟  املسرح  أين  ولكن 
أن  يمكنين  عّما  أحبُث  وأنا  نفيس 
تثرُي  ألغاٍز  من  الستارة  خلف  أجده 
األخري  العرض  دهشِة  من  بعضًا  يّف 
ثم  لشكسبري.  عليه  حصلُت  الذي 
يبعُث يّف اخليب�ة كلما شخَص أمايم 
البن�ديق  وكاسيو  املغريب  عَطيل  قتاُل 
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حنصل  زلنا  ال  أنن�ا  وكيف  ديدمونة.  حول 
عرضًا  حضرنا  كلما  الدهشة  من  جرعٍة  على 
ما  لكتابة  نسعى  أن  دون  القصص،  لتلك 
يشبهها تمثيليًا. أقوُل هل تنقصنا الروايات 
قصصًا  بها  اكتفين�ا  أنن�ا  أم  والقصص؟ 
وروايات. واحتكرت السينما الدور التمثيلي 
مصداقّية  و  املسرح  »حقيقية«  عن  بعيدًا 

اخلشبة.  ممثلي 

شاهنامة  يف  وسهراب  رستم  ملحمة   
حتّولت  اليت  زال  األب  وأسطورة  الفردويس، 
لعظمتها يف خاطر التاريخ إىل تماثي�ل رخامية 
يقبل على شرائها السّواُح إىل ضريح الشاعر 
إىل  الیوم  حتولت  واليت  طوس،  يف  اإليراين 
لألطفال.  حىت  تعّلم  وقصص  أغني�اٍت 
املكتوبة؟  األسطورة  إىل  حصرًا  أنعزوها 
ورسم  تمثيلها  كان  خلودها  من  جزءًا  أّن  أم 

املدن  يف  املتاحف  جدران  يف  شخصياتها 
بالغرض  اليوم  مسارح  تفي  هل  املختلفة؟ 
اآلسُر  األثُر  لها  هل  بل  ألجله؟  نشأت  الذي 
املسرح  أين  كان؟  الذي  الفاعل  واحلضور 
نتحدث  الزلنا  هل  هوّيت�ه؟  ما  هنا؟  العريب 
على  وذهبن�ا  سبق  مسرحيٍة  عن  سنواٍت 
عميق  أثٌر  لها  فكان  حلضورها  يومًا  أقدامنا 
يف  اليوِم  مسرحياُت  ُتكَتُب  هل  ضمائرنا؟  يف 
هل  البعيد؟  املستقبِل  يف  ما  يومًا  مجلداٍت 

اخللود؟  تقارب  هل  تؤّرخ؟ 

محاوالٍت  بعد  أوضح  تكون  اإلجابُة 
الصريورة  عن  اللثام  إلماطة  موضوعيٍة 
وآثار  التمثيلي،  الفن  لواقع  التاريخية 
لنا  وتريده  أرادته  وما  والتطور  احلداثة 
وتميس  بانبهار  نستوردها  اليت  الثقافات 
التمثي�ل  هي انطالقَتن�ا ومرجعنا الطليعي يف 
مسرحيًة  انطالقًة  أّن  شّك  ال  والتصوير. 
واألرقام  بالسرعة  متأثرًة  عمومًا  فني�ًة  أو 
واإلنرتنت  اإلجتماعي  التواصل  وشبكات 
املتداخلة  املعلومات  من  الهائل  والكم 
اليت  العالية  والتسلية  والراحة  السريعة 

توفرها طريقة املطالعة اإللكرتوني�ة، ال تكون 
شعٍب  حقيقِة  على  الضوء  تسّلط  انطالقًة 
عرٌض  األرجح  على  لعلها  وحضارته.  ما 
احلقيقي،  مساره  عن  عقوٍد  منذ  تاَه  ضائٌع 
إليه  تضاُف  الشوائُب  وأخذت  فتشّتَت 
خالل مسريته من كّل حدٍب وصوب. لعّل ما 
الستائر  ذات  الصاالت  يف  ملشاهدته  نذهب 
احلمراء، شكٌل مختصٌر سهُل الهضِم خفيف 

األثر، من فنٍّ كامٍل متكامٍل أصيل، كان منذ 
آالف السنني، يقّدُم للبشريِة عراقَة شعوبن�ا 
حفظ  إىل  السبي�ُل  فكيف  جذورنا.  وحضارَة 
املسلم  الشاب  لدى  واإلبداع  اخَللِق  جذوة 
التفّتت  من  خصوصًا،  والعريب  عمومًا، 
عصر  لصريورة  املالزم  املحتوم  الثقايف 
السرعة، ومن التشتت املرتّتب على استرياد 
غري  بصيغٍة  املعلومات  من  مجنونٍة  كمياٍت 

األغلب؟  على  مدروسة 

مجتمعنا  يف  اإلبداَع  بأّن  فيه،  ريَب  ال  مما 
ليس محصورًا ضمَن حزّيٍ فينٍّ دون آخر، وكما 
النهوض  بأدبي�اِت  شاماًل  احتفاًء  نشهُد  أّنن�ا 
الثقايف  اإلستعمار  ومقاومة  والثورة 
االجتماعية  اجلبهات  يف  الباردة  ومعاركه 
والثقافية، من قصٍة وروايٍة وقصيدٍة ولوحٍة 
وموسيقى، فإّن ما ال يغيُب عن خاطرنا، هو 
عظمة ما قد تلعُبه مسارُحنا من دوٍر تارييخٍّ 
ديُنن�ا- حيملها  اليت  الرسالة  خّط  يف  فاعٍل 
بأبهى  احلقيقية  مالمحه  وتقديم  هوّيُتن�ا 
احلمراء.  الستارة  فّن  خالل  من  الصور 

عن  وتأثريًا  سحرًا  يقلُّ  ال  الذي  الدور  هذا 
امللحمّية.  التاريخ  مسرحيات 

كاتب�ة وفنانة تشكيلية ومرتجمة- إيران
مريم مريزادة

أدب وفن
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فيلم لويس:
فيلم لويس:

“اإللحاد العليّم والداروينّي�ة”

جتاوز  قد  للدارويني�ة  التعّصب  أّن  يب�دو 
مجّرد  فصار  للنظرية،  العلمّية  احلدود 
وإيماٍن  ختّلٍف  نزعَة  يمّثل  مناقشتها 
تعّرضت  قد  النظرّية  أّن  مع  باألساطري، 
وعلماء  فالسفٍة  يد  على  علمّيٍة  لنكساٍت 
كانت  لها  تعّرضت  نكسٍة  وآخر  طبيعٍة، 
القرد  عظام  اكتشاف  بعد   2009 العام  يف 
»آردي«، واليت دحضت فكرة تطّور اإلنسان 

الشمبانزي.  قرد  عن 

هوليوود  ُتديل  الصراع،  هذا  خضّم  ويف 
اليت  أفالمها  لسلسة  فاملتتّبع  بقّوٍة.  دلوها 
الشّك  يقبل  ال  بما  جيد  النظرية  هذه  تتن�اول 
بأنها من أشّد املناصرين للداروينّي�ة. ولعّلها 

اجلماهري  أقنعت  اليت  اجلهات  أكرث  من 
تأثري  يفوق  بشكل  النظرّية،  هذه  بصّحة 
لقد  نفسها.  العلمّية  واملحافل  املؤّلفات 
األوىل  الدرجة  أفالم  من  كبرًيا  عدًدا  أنتجت 
أو  صريٍح  بشكٍل  داروين  نظرية  تدعم  اليت 
»إكس  أفالم  سلسلة  أهّمها  ولعّل   ، ضمينٍّ

القردة«. »كوكب  وسلسلة  مان« 

وضمن هذه الطائفة من األفالم يبز فيلم 
»لويس« الذي أنتج عام 2014.

الشهري  األمريكّي  املمثل  يظهر  البدء  يف 
متخصصٍّ  كبوفيسوٍر  فريمان«  »مورغان 
يقّدم  وهو  نورمان«،  »صموئي�ل  يدعى 
العقلّية  القدرات  بت�أثري  تتعّلق  مهّمًة  نظرّيًة 
ككائٍن  اإلنسان  مّخ  يف  تكمن  اليت  الهائلة 
يرتّبع على قّمة هرم التطّور للكائن�ات احلّية 
املوجودة على األرض وفًقا لنظرية داروين.

يقول البوفيسور صموئي�ل يف محاضرته:

خاصًة،  حالًة  نن�اقش  دعونا  “اآلن 
قدراته  يستخدم  الذي  الوحيد  اليّح  الكائن 

الدماغّية أفضل منا هو الدولفني، هذا 
 20% حىت  يستخدم  املذهل  احليوان 
القدرة  وتلك  الدماغية،  قدراته  من 
عن  األشياء  مواقع  بتحديد  له  تسمح 
أفضَل  بدقٍة  الصوتي�ة  املوجات  طريق 
اجلنس  صّممه  سونار  جهاز  أيِّ  من 
بهذا  تقم  لم  الدالفني  ولكن  البشرّي، 
الصوتّي�ة  املوجات  فجهاز  قصد.  عن 

ا. طبيعيًّ تطّور  بها  اخلاّص 

املطروج  الفلسفي  اجلزء  هو  هذا 
هل  األيام.  هذه  للمناقشة  أمامنا 
من  أكرث  تملك  الناس  جنعل  أن  يمكنن�ا 
للحظات  نتخّيل  دعونا  لديها؟  الذي 
من  تمكّنا  إن  حياتن�ا  ستكون  كيف 
الولوج إىل %20 من قدراتن�ا الدماغية. 
إّن هذا املعّدل سيدع لنا مطلق احلرّية 

أدب وفن بقعة

ـ محمد علي العسكريحيدر الكعبي
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جبسدنا«. خلّية  كّل  يف  نتحّكم  لكي 

إثب�ات ذلك  يسأل أحد اجلالسني: هل تم 
ا؟ علميًّ

تلك  اآلن  فإىل  ال،  البوفيسور:  جييب�ه 
مجّرد فرضّية، ولكن إن فّكرت يف األمر جّيًدا 
كانوا  القداىم  والهنود  املصريني  أن  فستجد 
اخرتاع  قبل  قرون  منذ  باخلاليا  علٍم  على 

)داروين(  عن  وماذا  امليكروسكوب، 
وضع  عندما  أحمَق  اعتبه  اجلميُع 
حباجٍة  حنن  التطّور،  خبصوص  نظريًة 
من  لنصل  والقوانني  القواعد  إىل 
يقرب  ما  هناك  الثورة.  إىل  التطّور 
لكلِّ  عصبّي�ٍة  خلّيٍة  مليون  المائة  من 
إنسان، ونسبة %15 منها فقط هي ما 
جسم  يف  اتصاالٌت  هناك  نستخدمه. 
املوجودة  االتصاالت  من  أكرث  اإلنسان 
شبكٌة  لدين�ا  مجرتن�ا.  يف  النجوم  بني 
من  نتمّكن  لم  املعلومات  من  ضخمٌة 

اآلن.. حلّد  إليها  الولوج 

يسأل شخٌص آخُر: سّيدي ما هي املرحلة 
التطّور؟ من  املقبلة 

ربما  اآلتي�ة  اخلطوة  البوفيسور:  جييب�ه 
بالتحّكم بأشخاٍص آخرين.  تسمح لإلنسان 
وحلدوث هذا ال بّد لنا من الولوج إىل ما ال يقّل 
للسيطرة  الدماغّية  قدراتن�ا  من   40% عن 
على أنفسنا واآلخرين وللتحّكم باألمر برّمته. 
. )ثم  ا هذا يعّد محَض خياٍل عليمٍّ ولكن حاليًّ
خيتم كالمه مازًحا(: منذ زمن لم نكن نعرف 

القمر.. إىل  كلًبا سيذهب  أّن 

املصحوبة  العلمّية  املحاضرة  هذه  إّن 
لتأيي�د  الواقعّية  احلياة  من  بلقطات 
مقوالتها، ُتبنيِّ لنا أّن هذا الفيلم ليس مجّرد 
خياٍل عليمٍّ فحسب، بل هو مدرسة تعليمّية 
تؤّسس ملذهٍب جديٍد من املعرفة، حتاول مزج 
املعرفية. النظريات  من  ثالث  أو  نظريتني 

ومن خالل هذه املحاضرة 

السين�اريو  كاتب  ء  ُيهيِّ اجلادة،  العلمية 
املقبلة،  الفيلم  أحداث  لقبول  املشاهدين 
اسمها  عادية  أمريكية  فتاة  بلوغ  تمّثل  اليت 
واجلسدّي  العقلّي  التكامل  مراحل  لويس 
دون  من   - تعاطيها  بسبب  مذهلٍة  بسرعٍة 
إىل  أّدى  َبْعد،  اختب�اره  يتّم  لم  لعقار   - قصد 
تطّور قابليتها على استغالل قدراتها العقلية 
بشكل مذهل. ما جعلها قادرًة على فهم حركة 

حولها. والكائن�ات  الطبيعة 

بالبوفيسور  لويس  تتصل  ذلك  وأثر 
جعلها  عّقاًرا  تن�اولت  بأنها  وختبه  صموئي�ل 

ال تشعر بألٍم أو خوٍف أو رغبٍة بشرّيٍة، وأنها 
 - تقّل  البشرية  رغباتها  بأن  شعرت  كّلما 
كّلما    - مثاًل  اجلنس  أو  للطعام  كالشهوة 
والرياضيات  الكّم  فزيياء  عن  تعرفه  ما  زاد 
اخللّية. لنواة  الاّلنهائّي�ة  والقدرة  التطبيقّية 

إّن محور سين�اريو الفيلم هذا يؤّكد على أّن 
ما  إذا  لإلنسان  العقلية  القدرات 
نمت بطريقة أو بأخرى فإنها 
قدرة  االنسان  يف  ستفّجر 
ويتحكم  يعلم  جتعله 
من  يشٍء  بكلِّ  �ا  تكوينيًّ
لها  فكرة  وهي  حوله، 
الديني�ة  بالعقائد  مساس 
تتعّلق  خباّصة،  املسلمني  لدى 
عليهم  هللا  أنعم  الذين  البشر  بمنح 
هذا  يف  تكوينّي�ة  سلطًة  كاملة،  بعقول 

لوجود. ا

األحداث  من  بكثرٍي  لويس  تمّر  ثّم 
تزداد  نفسه  الوقت  ويف  واملغامرات، 
ومع  املضطرد،  بالتطور  العقلّية  قدراتها 
هذا  من  النهائي�ة  املراحل  بلوغ  من  اقرتابها 
بكّل  االنتقال  فإنها تمتلك قدرة على  التطور 
فتشهد  المايض،  إىل  احلاضر  من  سهولٍة 
على  احلياة  تكّون  على  مسريتها  خالل 
األرض، واليت يظهرها املخرج على أنها كانت 
والنشوء،  للتطور  داروين  لنظرية  مطابقة 
بالِقْردة  تلتقي  معّين�ة  حقبة  يف  أنها  حبيث 
الدارويني�ُة  النظريُة  َتعّدها  اليت  “لويس” 
والبشر،  الِقَردة  بني  التطورّية  الوصل  حلقَة 
أن  على  البداية  يف  يؤكد  الفيلم  أّن  علًما 

أدب وفن
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يكن  لم  لويس  باسم  البطلة  تسمية  سبب 
اعتب�اًطا، وإنما ألنها تمّثل النقلة الّثاني�ة من 
تطّور البشر كما كانت الِقْردة “لويس” تمّثل 

تطّورهم. سلسلة  يف  األوىل  النقلة 

تتعّرف  المايض  إىل  رحلتها  أثن�اء  ويف 
الكون  نشوء  بدايات  على  أيًضا  “لويس” 
حدثت  قد  أّنها  على  املخرج  ُيظهرها  واليت 
اليت  العظيم  الكوين  االنفجار  لنظرية  وفًقا 
ستيفن  الشهري  الفزييايئ  نظرية  تؤكدها 
ظهرت  اليت  احلياة  أصول  وأن  هاوكينغ، 
خاليا  بسبب  ظهرت  إنما  األرض  على 
نزيك  منت  على  مقبلة  كانت  حّية  أّولية 

الفضاء.  من  سقط 

جسد  خيتفي  العقلّي  تكاملها  حلظة  ويف 
لويس لتتحول إىل وجوٍد عقليٍّ مهيِمٍن على 
عاَلم المادة، وحينما يدخل رجل شرطٍة إىل 
الغرفة يف اللحظة اليت ختتفي فيها “لويس” 
على  فوريٌة  رسالٌة  َتِرده  عنها،  ويسأل 
“لويس”:  جواب  فيها  يقرأ  اجلّوال  هاتفه 

مكان”. كّل  يف  “أنا 

للنظرية  مطابقٌة  هذه  الفيلم  فكرة  إن 
باسم  املعروفة  الشهرية  األفالطونّي�ة 
للفيلسوف  وفًقا   - وهي  املثل«  »عالم 
وجود  عن  تتحدث  نظريٌة   - أفالطون 
المادي،  أو  احليس  العالم  قبل  ما  عاَلم 
يكون فيه اإلنسان على علٍم جبميع العلوم 
احليّس  العالم  إىل  ذهابه  وعند  واخلفايا، 
هذه  كل  نيس  قد  يكون  يولد(  حينما  )أْي 
العلوم، وما عليه إال أن يسعى إىل تذّكرها 

احليس. العالم  يف 

النظرية  مجرى  أّن  من  الرغم  وعلى 
على  يؤّكد  ديينٌّ  مجًرى  هو  األفالطوني�ة  
إال  الوجود،  واجِب  إلٍه  وعلى  الغيب  عاَلم 
حنو  النظرية  بهذه  يميل  الفيلم  مخرج  أن 
يمزج  حينما  وذلك  ذكيٍة،  بطريقٍة  اإلحلاد 
النظرية  وبني  األفالطوني�ة  النظرية  بني 

بذكاٍء.  الدارويني�ة 

الفتاة “لويس”  أضف إىل ذلك فإّن حتّول 
فكرة  يدعم  اإللهيَّ  الوجود  يشبه  وجوٍد  إىل 
أّن االنسان يمكن أن يتحّول إىل ذاٍت إلهيٍة 
قدرته  كامل  ببلوغه   - تعاىل  هللا  جّل   -
العقلية، وتأسيًسا على ذلك فإّن كّل إنساٍن 

إلٍه. بذرَة  بداخله  حيمل 

التطّور،  نظرّية  أصحاب  حاول  لقد 
الدين.  مواجهة  يف  العلم  أنَّ  على  التأكيد 
وهو ما نالحظه يف سياقات الفيلم. يف حني 
مع  مواجهة  يف  يدخل  احلقيقة  يف  العلم  أّن 
ِفق يف أن 

ُ
العلم نفسه، ألن الدارويني�ة لم خت

أثارها  اليت  اإلشكاالت  أمام  نفسها  تثبت 
وجهات  أمام  أيًضا  بل  فحسب،  املتدينون 
إىل  تقود  واليت  لها،  املقابلة  العلمية  النظر 

مغاِيرٍة. نت�اجَئ 

  إىل ذلك، فقد ترك التوظيُف األيديولويجٌّ 
بصمته على هذه النظرية عندما ُاسُتعِملت 
كدليٍل على نفي وجود اخلالق، السيما بعد 
تطورها يف ظل االكتشافات اليت حصلت يف 
أو ما  اجُلزيئّي�ة،  والبيولوجيا  الوراثة  ميدايَنِ 

ُعرف بالدارويني�ة اجلديدة.

يمكن  ال  الكون  تركيب  يف  التعقيد  فهذا   
أن يأيت عن طريق الصدفة، فيصّرح ويليام 

هذا  يف   [1[)William Stokes(ستوكس
السياق: “لو أحضرنا مليارات الكواكب مثل 
كوكب األرض، وامتألت كل هذه الكواكب 
وانتظرنا  األميني�ة،  باألحماض  آخرها  عن 
على  حنصل  فلن  السنني،  مليارات  عليها 

واحٍد”. بروتنٍي 

يف  جهًدا  السين�اريو  كاتب  يّدخر  لم  وإْذ 
طوال  الدارويني�ة  النظرية  على  االعتماد 
النظرية  على  يعّرج  فإنه  الفيلم،  أحداث 
وضعها  اليت  الشهرية  الفزييائّي�ة  النسبّي�ة 
الكون  أّن  على  تؤكد  اليت  آينشتاين  ألبت 
وإنما  ثابت�ٍة  وقواننَي  بقواعَد  محكوٍم  غرُي 
عنصٌر  الزمن  وأّن  النسبّي�ة،  ملبدأ  خيضع 
أسايسٌّ يف صناعة الوجود كما تتحّدث هذه 

. ية لنظر ا

العقلية  البديهيات  “لويس”  تنكر  وإذ 
 - البسيطة  احلسابي�ة  العمليات  مثل   -
قد  ليشٍء  مقياًسا  »أنشأنا  بأّنا  تصّرح  فإنها 
أنن�ا لن نستطيع سب أغواره«، وهي  نسين�ا 
النسبّي�ة  النظرّية  من  حتّور  فكرٌة  بالتأكيد 
كل  أّن  مفادها  فكرّيًة  مغالطًة  آلينشتاين 
حقيقٌة  له  ليس  نسيبٌّ  الوجود  هذا  يف  يشء 
العمليات  مستوى  على  حىت  مطلقٌة، 

البديهّية. احلسابّي�ة 

الفزيياء والفلك، منذ  أّن علماء  إال 
مدارس  غالبي�ة  ويف  آينشتاين،  إىل  نيوتن 

أنَّ  ُمقتنعني  باتوا  احلديث�ة،  الفزيياء 
ُمتن�اظٍم،  وإيقاٍع  بهدٍي  يعمل  الكون 

طبيب    ،)1878 ين�اير   10  -  1804 أكتوبر   1( ستوكس  ويليام   -  -1

ايرلندي، وهو أستاذ ريجيوس فزييك يف جامعة دبلن.

أدب وفن بقعة
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حيدر الكعيب محمد علي العسكري
باحث إعاليم ـ العراق باحث إعاليم ـ العراق

أدب وفن

قّوٌة راشدٌة  ُتشرف عليه 
وعاقلٌة. 

وقد أكّدت قوانني 
الرياضيات وحتديدًا قوانني 
االحتماالت فيها، استحالة 
دفة وعجزها كسبي�ٍل  الصُّ

لتفسرِي حركة الكون يف 
اإلبداع والنظام الدقيق يف 
العوالم املتن�اهية يف الصغر 
ويف الكب. إذ يقول نيوتن يف 
هذا السياق: »إنَّ حركات 
الكواكب الراهنة ال ُيمكن 

أن تكون قد انبثقت من 
أيِّ عّلٍة طبيعّية فحسب، 

بل كانت مفروضًة بُقّوٍة 
عاقلٍة«. 

فإنه  آينشتاين،  أما 
املعادلة  اىل  وصل  عندما 

تبنّي   ،e=mc² النسبي�ة 

تساوي  الطاقة  بأن  لديه 
مربع  يف  مضروبة  الكتلة 
يبني  وهذا  الضوء  سرعة 

أيِّ مادِة يستلزم  إنت�اج  بأّن 
هائلة. طاقة 

وخلص إىل أّن طاقًة 
هائلًة جّدًا كهذه ال يمكن 

العدم،  أن تنتج من 
الطاقة  تلك  مصدر  وأن 

خالق  هو  جدًا  الهائلة 
آينشتاين  كان  لقد  الكون. 
يرّدد كلمة »إله« يف كثري 

عباراته. من 

الفكري  املزيج  إّن 

يتضمنه  الذي  العجيب 

لدى  يفتح  الفيلم،  هذا 

من  الكثري  املشاهد 

التفسريّية  االحتماالت 

الكون  نشأة  حول 

أكان  سواًء  وحقيقته، 

أم لم يكن،  بالرّب  مؤمًنا 

وهو بذلك خيلق لدى 

الضجيج  من  حالًة  املرء 

الكبري. الفكريِّ 

إىل ذلك يعتب كاتب 

السمو  بأن  السين�اريو 

اإلنسان  لدى  العقلّي 

بت�أثري  حيدث  أن  يمكن 

مراعاٍة  دون  كيميايئٍّ  عّقار 

ُيظهر  إذ   . الرويحِّ للنقاء 

بأّنها  “لويس”  الفيلم 

املالهي  ترتاد  فتاٍة  مجّرد 

بذلك  فإنه  اخلمر،  وتعاقر 

حتت  من  البساط  يسحب 

وخفٍة. ذكاٍء  بكل  املؤمنني 
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هتف األمني اقرأ فهّز كياين

واقرأ، بفجر ادلّهر نبض جناين 

يف الصحف ألف حاكيٍة قد عششتُا

بني السطور أَهمي يف البدلان

إرث احلضارة ُحزتُه من مصحٍف

فوجدت نفيس عاِلامً بزماين

اي رب إين قد تلوت كتابنا

فرأيت هنجا للحياة حواين

ود مك جمد حوت تكل الّسطور السُّ

جلّت معارفُها عن األمثان

رفعة اإلنسان

 علي بن عبد هللا آل داود صفوى
طالب يف الصف الثاين متوسط )اإلعدادي(

إرث املعارف خري ما ورث الفىت

ليس القصور البيض  لألعيان

مك من أمري أو غين قد قىض

مل يذكروا واذلكر معر اثين

والعارفون خمدلَّون بعلمهم

من فضل ربٍّ عاِلٍم منّاِن

وقد ازدهت بعلوهمم أوقاتنا

فغدوا مفاخَر هذه األزمان

فامعل لكسب العمل دون تردد

إّن العلوم لرفعة الانسان
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مصطلح ومعنى

األبعاد   ُ متكرثِّ مفهوٌم  الثقافّية  التعددّية  أّن  الواقع 

الغىن  إىل  يشري  هو  ناحيٍة  فمن  االستعمالية.  والدالالت 

واجلماعات  الشعوب  بني  والتعارف  اإلنساين،  والتنّوع 

سلوكيٍّ  جانٍب  إىل  ر  يؤشِّ أخرى  ناحية  ومن  املختلفة. 

تن�اقضات  رغم  الثقافات  احرتام  بضرورة  يتعلق  معياريٍّ 

األخاليق. أو  املعريف  منتجها 

للعوملة  كنقيٍض  الثقافّية  التعددّية  فهم  ويمكن   

اجلارية للحياة البشرية واليت أدت إىل دمٍج ثقايفٍّ شمويلٍّ 

إليه  النظر  يمكن  وكذلك  الغريب.  والنسق  اإلطار  حتت 

اليت  املعيارية  الثقافات  لتفكيك  استخداُمها  يتمُّ  كأداٍة 

تسمح  واليت  حداثوّية،  المابعد  اللعبة  يف  بعُد  تدخل  لم 

مشروعيتها  بني�ل  سلوكّيٍة  أو  نظرّيٍة  مقاَربٍة  أو  فكرٍة  أليِّ 

لفتح  اآلخر  البعض  يستخدمه  كما  املحازبني،  ر 
ُّ
توف مع 

واليت  الطاغية  الثقافة  قبول  بذريعة  العوملة  أمام  الباب 

واالنتشار.  الوصول  تستطيع 

حبيث  واالستخدام،  التداول  معناه  حيكم  مفهوٌم  إّنه 

يمكن  الذي  املفتوح  السيايس  الشعار  من  يقرتب 

القائل  حبسب  تأويله  ويتّم  اجتاٍه،  كلِّ  يف  استخدامه 

التعددّية الثقافّية
Pluriculturalism

لدى  صاغية  آذانًا  جتد  أن  لثقافته  يريد  من  فكلُّ  واملستمع. 

الذي يتخذ  املفهويم  العنوان  الثقافات األخرى يلجأ إىل هذا 

مثل  أخرى  مقوالٌت  منه  وُتشَتقُّ  معيارّيًا،  ال  وصفّيًا  منىًح 

منىًح  لتتخذ  والتمايز،  اإلختالف  حق  اآلخر،  الرأي  احرتام 

اجتماعيٍّ  وتطبيقيٍّ  عمليٍّ  بت�داوٍل  وتسمح  حقوقّيًا،  سلوكّيًا 

املعىن  يف  الهشة  احلدود  ذات  وفق  األساس،  للمفهوم 

واالستخدام.  والداللة 

لقد نشأ املفهوم برتكيب�ه الوصفي يف احلقل التداويل الغريب 

االحتدام  حمأة  يف   ،2001 عام  األونيسكو  منظمة  يف  درج 
ُ
وأ

هذه  لتعميم  ني�ٍة  عن  كتعبرٍي  هنتغتون]1]،  بلغة  احلضاري 

العاليم،  املستوى  على  مؤدياتها  وإنضاج  ونشرها  الفكرة 

إّبان  التواصل  ثورة  مع  العوملة  حركة  فيه  تسارعت  وقت  يف 

األلفية.  نهاية 

»التعددّية  مفهوم  فيها  نشأ  اليت  الغربي�ة  الثقافة  تتمتع 

الثقافية« خباصية فقدان املعيار. وهي خصلٌة اكتسبتها مذ 

جاليليو  ثقب  يف  وتالشت  الديني�ة  الكوني�ة  الرؤية  انهارت 

اجلزئي�ات  عن  دائمٍة  حبٍث  حبركة  استب�دالها  ليتم  األسود، 

1- صامويل هنتنجتون، صدام احلضارات: إعادة صنع النظام العاليم، سطور، 1999.

هادي قبييس
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واإلنسان  العالم  على  اإلنسان  تسلط  حنو  ٍة  مستمرَّ فعٍل  وحركة 

كل  على  منفتحًة  ثقافًة  نفسها  تقدم  أن  استطاعت  ولذلك  اآلخر، 

رؤيًة  تملك  اليت  املعيارية  للثقافات  مباِشٍر  كنقيٍض  اخليارات 

والطروحات  األفكار  اكم 
ُ

حت العناصر،إذ  ومكتملَة  مستقرًة  كوني�ًة 

معايريها.  منظومة  عب 

فكرة  ريفكني،  جريييم  بتعبري  الوصول]1]  وسائل  قدمت  لقد 
ثقافاٍت  مواجهة  يف  لتستخدمه  األخاليق  للتفوق  كشعاٍر  التعددية 
على نقيض  احلقويق،  الغريي  التعامل  حاسمًة يف  تمتلك أخالقياٍت 
وحتاول  حقوقّيًا  اآلَخر  استب�احت  اليت  الغربي�ة  والتجربة  الثقافة 
نقيٍض  منهٍج  لنفوذ  املجال  فتح  خالل  من  وأفكاره  هويت�ه  تفكيك 

. ية ر للمعيا

وتنّوٍع  ذايتٍّ  فرٍز  لعملياِت  ختضع  الثقافات  كل  أّن  واضًحا  ويب�دو 
إىل  له  للمفهوم حيوِّ أدايتُّ  لكْن، ثمة استخداٌم   . وتعّدٍد بشكٍل طبيعيٍّ

1- جريييم ريفكني، عصر الوصول: الثقافة اجلديدة للرأسمالية املفرطة، املنظمة العربي�ة للرتجمة، بريوت، 2009.

لتتحول  الذايت  الفرز  حركة  تسريع  يتطلب  سيايسٍّ  ملشروٍع  عنواٍن 
إىل عملّيِة تشظٍّ وتفكيٍك، ورّبما حركِة صداٍم وهدٍم داخليٍّ كذلك.  

زمنن�ا  يف  حيويًة،  وأكرثها  ها  وأهمِّ املعيارية  الثقافات  أبرز  ومن 
حنو  على  معايريها  بلورة  إىل  حتتاج  لكّنها  اإلسالمية.  الثقافُة  هذا، 

الطروحات  مع  يت�الءم  وبشكٍل  املعاصرة]2]،  القضايا  يف  التفصيل 
واملناهج اليت تأيت بها الثقافة املفتوحة، كيما تتمكن من التعامل مع 
ا، بما ال يضعها يف خانة االنغالق،  التعددية الثقافية نظرّيًا وتطبيقيًّ

2- هادي قبييس، املعايري القرآني�ة للعلوم اإلنساني�ة، معهد املعارف احلكمية، بريوت، 2017.



مع الشباب
العــدد 3 ـ صيف 2018

57

M a a  a l s h a b a b ( 3 )  |  S u m m e r  2 0 1 8

مصطلح ومعنى

، وحىت نضوِج املنهج  وال يذيبها يف نظاٍم فكريٍّ مضطرٍب ومختلٍّ
على  سلبي�ٍة  داللٍة  ذا  الثقافية  التعددية  مفهوم  سيبقى  املعيارّي 

اإلساليّم.  التداويّل  املستوى 

ومن زاويٍة أخرى، ويف ظل أحادّية هيمنة الثقافة الغربي�ة على 

املقاومة  حركاُت  يه  ُتغذِّ بتفاوٍت  وإن  األخرى،  الثقافات  سائر 
معىًن  الثقافية  التعددية  ملفهوم  يصبح  والهوّياتي�ة،  الثقافية 
واستمرارها  وجودها  يف  املستهدفة  الهوّيات  حتمله   ، دفاعيٌّ
الذي  الغريّب،  الثقايّف  املشروع  أحادّية  مقابل  ع  التنوُّ لتفرض 

ومستهلكني  بزبائَن  يعّج  سوٍق  إىل  العاَلم  حتويل  على  يشتغل 
على  تطغى  غربّي�ٍة  ثقافّيٍة  رموٍز  اعتن�اق  حنو  بالتدريج  يميلون 

حياتهم.  جوانب 

إّن التعامَل املوضوعيَّ مع مفهوم التعددّية واملفاهيم املتفّرعة 
عنه واملستن�دة إليه جذرًا واقعّيًا وعقالنّي�ًا، حيتاج إىل اخلروج من 
حاَليَت االنغالق. األوىل حالة انغالق املستِب�ّد إْذ يعمل على ختريب 
االستهالك،  روح  بذرِة  نشر  من  ليتمّكن  األخرى،  الثقافات 
ناجت  مع  التعامل  من  اخلائف  املستهَدف  انغالق  حالة  والثاني�ة 
افتقاده  يستدعي  انغالقه  من  املستب�د  وخروج  الغري.  ثقافة 
املوارد  إىل  يفتقر  حني  واالخرتاق  السيطرة  إمكاني�ة  لقناعة 
منهيجٍّ  مشروٍع  إىل  فيحتاج  املستهَدف  خروج  أما  تالًيا،  واإلرادة 
خدمة  يف  ويطّوعه  اآلخَر  الفكر  ناجت  يستوعب  شامٍل  معياريٍّ 

والتفصيل.  باإلجمال  الكوني�ة  رؤيت�ه 

هادي قبييس

كاتب وباحث يف الفكر والعلوم االجتماعية
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تكنولوجيابقعة ضوءإسهامات حضارية

من  صنٍف  مئة  على  حتتوي  الحئًة  النادل  لك  قّدم  إذا 
بل  تأكل؟«،  أن  حتّب  »ماذا  لك:  يقول  ال  فإّنه  األطعمة 
اليت  املئة  األصناف  بني  من  ختتار  »ماذا  لك:  يقول  إّنه 

أمامك؟«.

إّن معظم  ئ�ًا، حيث  أمرًا سيِّ بالضرورة  الواقع ليس  هذا 
الناس يميل ألن حتصر اخليارات أمامه، هو امليل الغريزّي 
للراحة، ألّن عملية اختاِذ القرار هي عمليٌة مرهقٌة تتطّلب 
النت�اجئ  تدرس  وأن  الشخصية  ظروفك  تالحظ  أن  منك 
تريم  بأن  يقبل  ال  الناس  بعض  ذلك،  من  أكرث  عة. 

ّ
املتوق

االختي�ار عليه أصاًل، كأن تذهب إىل الطبيب مثاًل وحيصل 

بينكما: احلوار  هذا 

أنت أمام حّلني: إّما أن جتري العملّية، أو أن تب�دأ بعالٍج 
طويٍل. حسنات العملية ومخاطرها كذا وحسنات العالج 

ومخاطره كذا.. قّرر.

أّيهما أفضُل أيها الطبيب؟

ال يوجد يشٌء اسمه أفضل! املعطيات أمامك، اخرت.

ب لو كنت مكاين ماذا كنت ستفعل؟ طيِّ

من  سيعاين  من  وأنت  املريض  أنت  مكانك،  لست 
! جئ لنت�ا ا

التكنولوجيا 
ومعركة الخيارات

قّلت  اخليارات  قّلت  كّلما  السبب:  احلوار؟  هذا  حيصل  أال 
األمل. خيب�ة  وقّلت  احلسرة 

جاء اإلعالم اجلديد ليستغّل هذه اخلاصرة الرخوة يف الرتكيب�ة 
أمامك  اخليار  حيّدد  ال  فهو  ومدروسًا،  متقنًا  استغالاًل  البشرية 
فحسب، بل إّنه يقودك حنو خياراٍت أقلَّ مّما يوهمك به. وبالعودة 
عصر  نعيش  اجلديد  اإلعالم  بفضل  أّنن�ا  ُيقال  الفكرة:  أصل  إىل 
الثورة  هذه  إّن  هل  لكْن،  رّبما،  املفتوحة.  واخليارات  احلرّيات 
زال  ال  هل  أعين  أصاًل؟  خياٌر  هي  اإلعالم  مجال  يف  التكنولوجية 
بإمكانك اليوم أن ترفض ركوب املوجة اليت أحدثتها هذه الثورة؟ 
ِارِم هاتفك الذكّي يف أقرب بركة ماٍء وتعال بعد أسبوٍع واحسب 
هذه  عن  وأِجب  بمحيطك  مقارنًة  الفرتة  هذه  يف  خسرته  ما 

بنفسك. األسئلة 

التكنولوجيا، رماٌل متحركٌة:

لماذا يستغرق أحدنا ألكرَث من ثالث ساعاٍت مّتصلة يف مواقع 
التواصل؟ 

أو  »فارٌغ”  شخٌص  بالضرورة  ليس  ذلك  يفعل  من  أّن  املؤّكد 
“عاطٌل عن العمل«، بل على العكس، قد يفعلها مدير مؤسسٍة 
ضخمٍة وينىس جدول مواعيده حىت! املسألة لها وجهان، أحدهما 

. لنشّرح هذه الفكرة سوّيًا: تقينٌّ واآلَخُر نفيسٌّ

هو  مثاًل  هاتفك  على  الفايسبوك  تطبيق  أّن  نفرتْض  دعونا 
»سّلٌة”، البنامج يقوم بتعبئ�ة هذه السّلة تلقائّي�ًا كّلما أوشكت 
ساعة  ملدة  صعودًا  إصبعك  حتّرك  أن  بإمكانك  النفاذ،  على 
الرقمية  اخلاصّية  هذه  لك.  يعرضه  ما  دائمًا  البنامج  وسيجد 
خاصّية  أيضًا  تنحدر  »أوتو«  ساللة  من   .Auto refill ُتدعى 
منصات  يف  ستجدها  التلقايّئ،  التشغيل  أي   Autoplay الـ 
تشغيل  سيتم  املقطع  مشاهدة  من  انتهائك  فبمجّرد  الفيديو، 
املقطع الذي يليه تلقائّي�ًا. نعم يمكنك إيقاف هذه اخلاصّية لكّنها 
ستعود لتتفّعل عند دخولك إىل البنامج من جديد. التكنولوجيا، 
إذًا، تقودك لالستغراق يف عاملها حيث إّنها تستغّل حّب االّطالع 

آخَر. حين�ًا  التسلية  عن  وحبثك  حين�ًا  لديك 

حسين عّمار
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تكنولوجيا

ُيدخلنا  سؤاٍل  عن  اإلجابة  من  هنا  بّد  ال 
كيف  الرمال:  من  املستنقع  هذا  عمق  إىل 

حدوده؟ وتضع  املجازيَّ  عاَلمك  ُتشّكل 

لنفرتْض أّنن�ا اتفقنا على أّن مجّرد دخول 
بّد منها، لكْن  العاَلم أصبح ضرورًة ال  هذا 
البيئ�ة  حبجم  يتحّكم  الذي  من  ذلك  بعد 
اجلواب  أنت؟  فيها  تن�دمج  اليت  املجازية 
أن  إىل  وذلك  التكنولوجيا.  هو:  مبدئّي�ًا 
الواقع وتعمل على قلب  تلتفت أنت لهذا 

عليه.  الطاولة 

- سأستمّر يف اعتماد الفايسبوك كمثاٍل 
ألّنها املنّصة األكرث رواجًا:

يتواجد  ال  شخٍص  مع  جتلس  أن  جّرب 
فايسبوك،  على  أصدقائك  الحئة  ضمن 
ظهر  قد  اسمه  أن  قليل  بعد  ستالحظ 
املقرتحني«. »األصدقاء  خانة  يف  أمامك 

الذي  أسماء  واستعرض  منشورًا  افتح 
قاموا بوضع إعجاٍب عليه، سرتى قرب كّل 

بتعليق. عليه  للرّد  زّرًا  اسٍم 

وستالحظ  الرئيسية  الصفحة  راقب 
واحلسابات  الصفحات  لك  تعرض  أنها 

أصدقاؤك. معها  يتفاعل  اليت  الشخصية 

وسرتى  »اإلشعارات«  سياسة  راقب 
أّنها حتاول دفعك ألقىص حدٍّ من التفاعل.

أخريًا، املثال األكرث وضوحًا برأيي: عندما 
برنامج  لتغلق  »رجوع«  زّر  على  تضغط 
الفايسبوك على هاتفك فإّنه يعود بك إىل 
حينها  بتحديثها،  يقوم  ثم  الصفحة  رأس 
قد جتد ما يلفت اهتمامك مجّددًا لتستمّر 

التصّفح. عملية  يف 

أيضًا  رٌة 
ّ
متوف وغريها  التفاصيل  هذه 

االجتماعي  اإلعالم  منّصات  معظم  يف 
لهذا.  ُصّممت  ألّنها  األخرى، 

االجتماعي  باجلانب  يتعّلق  ما  يف  اآلن، 
واألخاليّق لهذه القضية، ال يمكنن�ا االّدعاء 
ممنهٍج  استهداٍف  أو  ما  بمؤامرٍة  سريعًا 
املباشرة،  االجتماعية  العالقات  لضرب 
اًل. لكْن، ما  أوَّ األمر منوٌط بك كمستخدٍم 
الشركات  هذه  حبث  هو  به  اجلزم  يمكن 
مصلحتك،  مراعاة  دون  مصلحتها  عن 
لديك  »احلاجة«  خبلق  يقومون  إّنهم 

أكَب. بشكٍل  لتستهلك 

وهم اخليارات 

يف اإلعالم االلكرتويّن:

أكرث  فاألمر  احلرّيات  صعيد  على  أّما 
يتحّكم  بالالحئة  يتحّكم  من  إّن  تعقيدًا، 

خليارات... با

سبل  ستختلف  األسئلة  من  الكثري 
تظهر  اليت  الالحئة  على  بن�اًء  عنها  اإلجابة 

: مك ما أ

الحئة  الليلة؟”:  سأخرج  من  “مع 
مؤّخرًا  معهم  تواصلت  الذين  األصدقاء 
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مثاًل.  Messenger أو   Whatsapp عب 

“أين سأتن�اول الغداء؟”: الحئة املطاعم اليت تقرتحها 
عليك SIRI يف iPhone واليت هي باملناسبة اقرتاحاٌت 

مدفوعة الثمن بشكٍل من األشكال.

األكرث  الوسوم  الحئة  العالم؟”:  أخبار  آخر  هي  “ما 
 .)Hashtag Trends( رواجًا 

األفالم  الحئة  السهرة؟«:  يف  سأشاهد  فيلٍم  “أيَّ 
.IMDB معايري  وفق  تصنيفًا  األعلى 

Challenge Kiki على  إّن تصّدر فيديوهات   هل 
صالة  بعد  األقىص  املسجد  اقتحام  مشاهد  حساب 
بكثرٍي،  أكرُث  األّول  مع  التفاعل  حجم  أن  ملجّرد  اجلمعة، 

باالختي�ار؟ حّريتك  يدعم 

أْن  من  اخلوف  بداخلك  لزترع  التكنولوجيا  ُتْبَ  لم 
“مارشال  أصاب  كذلك.  أصبحت  لكّنها  يشٌء،  يفوتك 
الرسالة«]1]،  هو  “الوسيط  قال:  حني  ماكلوهان” 
ُصّممت  الوسائط.  باختالف  ختتلف  الرسالة  ألّن 
تسّخر  اليوم  لكّنها  اإلنسان،  خلدمة  التكنولوجيا 

آخَر. إنساٍن  خلدمة  اإلنسان 

1- “The medium is the message”, Marshall McLuhan (1911 – 1980).

حسني عّمار
كاتب وخبري برمجيات

يا أصدقائي،
 تحّكموا بالالئحة لتمتلكوا القرار.

يا أصدقائي،
 تحّكموا بالالئحة لتمتلكوا القرار.

تكنولوجيابقعة ضوءإسهامات حضارية
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كاتب وخبري برمجيات

بريشة: فرح احلاج دايب



عند استخدام اإلنرتنت:

وهي   :)Phishing( التصيد 
يعرض  حبيث  احتي�اليٌة  عمليٌة 
أحد  أنه  على  ٌه  مموَّ موقٌع  عليك 
على  للحصول  املوثوقة،  املواقع 
كلماِت  أو  شخصيٍة  معلوماٍت 
مصرفيٍة...  معلوماٍت  أو  مروٍر، 
عادة  حتصل  العملية  هذه  إلخ. 
الرسائل  أو  اإللكرتوين  الربيد  عرب 
روابط  على  حتتوي  اليت  املباشرة 
قد  وتكون  املمّوهة،  للصفحة 
الصفحة  لُتشابه  صممت 

مطاِبٍق. بشكٍل  احلقيقّية 

اخلبيث�ة  الربمجيات 
عن  عبارٌة  هي   :)Malware(
أيضًا  تكون  صغريٍة  برمجياٍت 
ما  برنامَج  شكِل  على  هًة  مموَّ
الربامج  أحد  ضمن  مدَمجًة  أو 
هذا  ويعمل  كشُفها.  ليصُعب 
على  حتركاتك  رصد  على  الربنامج 
السّر  كلمات  وتسجيل  اإلنرتنت 
املربمج.  يريدها  اليت  واملعلومات 
عرب  الربنامج  هذا  يوّزع  وعادة 
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االتصاُل  أو  اإلنرتنت  أصبح  لقد 
حياتن�ا  من  األكَب  اجلزَء  الشبكيُّ 
وقتن�ا  من  كبريًا  ًا  حزيِّ ويأخذ  اليومية، 
من  وحىت  اآلخرين،  مع  وتواصلنا 
والبيع  الّشراء  وعمليات  معامالتن�ا 
وكسب  الّدراسة،  حىّت  بل  وغريها. 
الشبكة  صارت  والّتسلية،  املعلومات، 

أداَتها. هي  العنكبوتي�ة 

بعدما  خاّصًة  واجٌب!  احلذَر  لكّن 
الرقمية  الشبكة  هذا  خيوط  يف  علق 
أشخاص   10 أصل  من   1 األقل  على 
بني  ما  املخاطر  تتنّوع  إذ  نعرفهم. 
أو  الشخصية،  اخلصوصية  انتهاك 
وغريها. اخلاّصة،  املعلومات  سرقة 

أن  املستحيل  من  يكون  قد  حسًنا،   

أيِّ  من   100% بنسبة  نفسك  حتيم 
بعض  فحىّت  اإلنرتنت،  على  انتهاٍك 
حولها  يدور  آمنًة  تعتب  اليت  الشركات 
بسبب  قانوني�ٌة  ومالحقاٌت  شكوٌك 
معلوماٍت  بيع  أو  اخلصوصية،  انتهاك 

خاصٍة باملستخِدمني. فمثاًل فايسبوك 
اليومّية،  تفاصيلنا  كلِّ  إىل  دخل  الذي 
ألكرث  الشخصية  املعلومات  بأن  اعرتف 
ُسّربت  قد  مستخدٍم  مليون   87 من 
األمر  هذا  وسياسّيٍة.  دعائي�ٍة  ألغراٍض 
أن  جيب  خطواٍت  سلسة  علين�ا  يرّتب 
نّتبعها من أجل احلصول على أكب قدٍر 
من احلماية املمكنة على هذه الشبكة.

املخاطر  على  لنتعرف  بدايًة  ولكن   
استخدام  عند  نواجهها  قد  اليت 

: نت نرت إل ا

التصيد )Phishing(: وهي عمليٌة 

موقٌع  عليك  يعرض  حبيث  احتي�اليٌة 

املوثوقة،  املواقع  أحد  أنه  على  ٌه  مموَّ

أو  شخصيٍة  معلوماٍت  على  للحصول 

مصرفيٍة...  معلوماٍت  أو  مروٍر،  كلماِت 

عب  عادة  حتصل  العملية  هذه  إلخ. 

املباشرة  الرسائل  أو  اإللكرتوين  البيد 

للصفحة  روابط  على  حتتوي  اليت 

لُتشابه  صممت  قد  وتكون  املمّوهة، 

مطاِبٍق. بشكٍل  احلقيقّية  الصفحة 

كيف تحمي نفسك على

كيف تحمي نفسك على

اإلنترنت

اإلنترنت

إنترنتبقعة ضوءإسهامات حضارية

علي الرضا سبييت

?
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 :)Malware( الخبيثة  البرمجيات 

هي عبارٌة عن برمجياٍت صغريٍة تكون أيضًا 
هًة على شكِل برنامَج ما أو مدَمجًة ضمن  مموَّ
هذا  ويعمل  كشُفها.  ليصُعب  البامج  أحد 
اإلنرتنت  على  حتركاتك  رصد  على  البنامج 
اليت  واملعلومات  السّر  كلمات  وتسجيل 

البنامج  هذا  يوّزع  وعادة  املبمج.  يريدها 
عب البيد اإللكرتوين أو عند تنزيل امللفات أو 

موثوقٍة. غرِي  مواقَع  من  البامج 

 :)Stalking( اإللكترونية  المطاردة 

أو  فرٍد  قبل  من  الشخص  مالحقة  وهي 
يف  تساعد  معلوماٍت  على  للحصول  جهٍة 
أو  أسرته  أفراد  كمعرفة  أذيت�ه،  أو  مضايقته 

اهتماماته. أو  املزنل،  من  خروجه  أوقات 

عملية  هي   :)hacking( االختراق 

لسرقة احلسابات على أحد املواقع اليت قام 
فيها املستخدم بتسجيل الدخول، أو سرقة 

األجهزة. أحد  على  املخّزنة  البي�انات 

أسلوٌب  وهي  االجتماعية:  الهندسة 

من  املعلومات  على  واحلصول  للتحايل 
ال  قد  أسئلٍة  طرح  عب  مباشرًة  الشخص 
تب�دو ذاَت أهميٍة، ولكنها تساعد املستهِدف 
املستهَدف،  الشخص  ضد  استخدامها  يف 

والعمل.. السكن  وعنوان  كالعمر 

ثّمَة  املخاطر  هذه  يف  الوقوع  ولتفادي 
على  اإلنرتنت  ِحك  تصفُّ عند  خطواٌت 
احلاسوب أو الهاتف، أو لدى تعاملك مع أيِّ 

باإلنرتنت: موصوٍل  جهاٍز 

عدم اإلتصال بشبكات اإلنرتنت املجاني�ة 

بأغلبها  ألنها  والفنادق،  املطاعم  يف  كما 
من  وجتعل  آمنٍة،  وغرُي  مفتوحٌة  شبكاٌت 
مّتصٍل  مخرِتٍق  أليِّ  سهلًة  لقمًة  جهازك 
معك على الشبكة نفسها. وعند استعمال 
االستعانة  ل  ُيفضَّ الشبكات  من  النوع  هذا 
على  يساعدك  برنامٌج  وهو   ،VPN خبدمة 

ويغرّي  آمنة،  شبكٍة  عب  باإلنرتنت  االتصال 
مّما  ر  ومشفَّ وهيمٍّ  بآخَر  اتصالك  مكان 
الوصول  املخرِتق  على  الّصعب  من  جيعل 
 Tor إىل جهازك، أو يمكن استخدام برنامج 
ولكن  نفسها  بالعملية  يقوم  الذي  للتصفح 

ما. نوعًا  أبطأ  يكون  قد  األخري  هذا 

من  للحماية  جّيد  برنامج  وجود  ضرورة  
دائمًا  حتديث�ه  من  والتأّكد  الفريوسات، 
لضمان احلماية من أيِّ نوٍع من الفايروسات 

اجلديدة. اخلبيث�ة  البمجّيات  أو 

التشغيل  نظام  حتديث  من  دائمًا  التأكد 
إىل  باإلضافة  والهاتف  احلاسوب  على 

دائمًا  تتضمن  اليت  املستخدمة  البامج 
واخلصوصية. باحلماية  تتعّلق  حتديث�اٍت 

من  إلكرتوينٍّ  بريٍد  أو  رسائَل  فتح  عدم 
مصَدٍر مجهوٍل، ألنها قد حتتوي على روابَط 
ملواقَع مشبوهٍة أو تتضّمن برمجّياٍت خبيث�ًة، 

إنترنت
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تب�دأ بالعمل بمجّرد فتح البيد اإللكرتويّن إذا 
كان عبارًة عن كود HTML، بدون أن يعِرف 

التشغيل. نظام  بها 

أو  واضحٍة  غرِي  رواَبط  أيِّ  فتح  عدم 
أيِّ  إىل  الدخول  وعند  املصدر،  مجهولِة 
يف  القفل  شعار  وجود  من  التأّكد  موقٍع، 
مقدمة الرابط، أو أن يب�دأ بـHTTPS  عوضًا 
عنHTTP  فقط، هذا يشري إىل أّنك مّتصٌل 

آمٍن. موقٍع  مع 

عدم التسجيل على أيِّ موقٍع غرِي موثوق، 
من  أكرَث  أسئلًة  فيه  التسجيُل  يتضّمن  أو 
جمع  على  يعمُل  موقًعا  يكون  فقد  املعتاد، 

فقط. باملستخدمني  اخلاّصة  البي�انات 

على  شراٍء  أو  بيٍع  بعملّيات  القيام  عدم 

تقم  وال  موثوقٍة.  غرِي  أو  معروفٍة  غرِي  مواقَع 
حسابك  عب  اإلنرتنت  عب  الشراء  بعمليات 
البنكّي األسايّس. بل قم بإنشاء حساٍب خاصٍّ 
لهذه العملّيات توِدع فيه املبلغ املطلوب عند 
كلِّ عملّيٍة فقط. ويف حال حدوث أيِّ مشكلٍة 
ستقتصرعلى هذا احلساب الصغري وسيبقى 

بأمان. الرئييسُّ  حساُبك 

التحميل  أو  املجانّي�ة  البامج  تنزيل  عدم 
من مواقع مشاركة امللفات. ذلك أّنها املواقُع 
األكرُث قدرًة على القرصنة، وعلى استهدافك 
منها.  التحميل  عند  اخلبيث�ة  بالبمجيات 
على  المال  بعض  استثمار  هو  واألسلم 
احلاجة  شديد  كنت  إذا  األصلّي  البنامج 
إليه، كي ال ختاطر خبصوصّيتك ومعلوماتك 

. لشخصّية ا

اإللكرتويّن  التصّفح  خيّص  ما  يف  هذا 
، ولكن عندما نكون أكرَث حتديًدا،  بشكٍل عامٍّ
اليت  واملواقع  البامج  إىل  نصل  عندئٍذ 
. هنا، ثّمة إجراءاٌت  نستخدمها بشكل يويمٍّ
االجتماعّي،   التواصل  مواقع  ففي  إضافّيٌة. 
الفريوسات  من  فقط  القلق  عليك  ليس 
والبمجّيات أو املخرتقني، هنا اخلطر يكون 
تكون  وقد  العاديني،  املستخدمني  من  حىت 
أو  حسابك،  اخرتاق  محاولة  يف  املشكلة 
بأيِّ  ومراقبتك  ومالحقتك  أخبارك  متابعة 
غرٍض كان، وقد تكون مجرد شخٍص عاديٍّ 
ال يرغب أن يشارك أمور حياته مع أيٍّ كان.

لنبدأ بإجراءات الحماية 

بحساباتك:

لكل  نفسها  السر  كلمَة  تستعمل  ال 

لتكن  متشابهًة،  كلماٍت  أو  حساباتك، 

وال  آلخَر،  موقٍع  من  مختلفًة  السّر  كلمات 

أو  ميالدك  كتاريخ  التخمني  سهلة  جتعْلها 

بك  يتعّلق  يشٍء  أيِّ  أو  عزيٍز  شخٍص  اسم 

األحرف  بني  ادمج  ختمين�ه،  يسهل  وقد 

والرموز. واألرقام 

كان  إن  بك  اخلاصة  املرور  كلمة  ترسل  ال 

الرسائل اخلاصة على أيٍّ  أو  التعليقات  عب 
من مواقع التواصل االجتماعي، وإذا اضطر 

مباشرة. تغيريها  من  تأكد  األمر 

ادخــــــــل إلـــــى االعـــــدادات اخلـــــاصة 

إنترنتبقعة ضوءإسهامات حضارية
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علي الرضا سبييت
متخصص يف تكنولوجيا املعلومات

باخلصوصية واألمان على هذه املواقع وقم جبولة 

أكَب،  بشكٍل  حمايتك  يضمن  بما  وعّدلها  فيها 

املكرر. الدخول  تسجيل  تأكيد  خاصّيِة  كتفعيل 

عند  حساٍب  أيِّ  من  اخلروج  تسجيل  من  تأكد 

ًة إذا لم تكن تستخدم هاتفك  االنتهاء منه، خاصَّ

كلمة  حفظ  عدم  لضمان  الشخيّص  حاسبك  أو 

السّر، وعند تسجيل الدخول إذا ُطلب منك حفظ 

بأن  الكلمة يف املتصفح اضغط ال إن كنت تعتقد 

وقم  نفسه،  املتصفَح  يستخدم  قد  غريك  أحد 

واآلخر. احلني  بني  املتصفح  ذاكرة  بمحو 

جتعل  وال   ،)private( سرّيًا  حساَبك  اجعل 

كرقم  كان،  أليٍّ  متاحًة  الشخصية  معلوماتك 

يسّهل  مّما  وغريها،  امليالد  وتاريخ  الهاتف 

ِاستخداَمها يف انتحال شخصّيتك يف أماكن أخرى.

كان عاّمًا  إذا  خاّصة  تقوم بنشره  ما  راجع جّيدًا 

يكون  ال  مثاًل  إليه،  الوصول  كان  أليٍّ  ويمكن 

فيها  ترتك  اليت  األوقات  أو  سفرك  وقت  واضحًا 

ودخولك  خروجك  أوقات  تظهر  ال  فارغًا.  مزنلك 

خصوصًا  الصغرية  عائلتك  وتفاصيل  وحتركاتك 

األطفال. تضّمنت  إذا 

من  الكثري  وفيه  جّدًا،  واسٌع  العالم  هذا 

انتب�ه  لذلك  وهناك،  هنا  تنتظرك  اليت  املخاطر 

العنكبوتّي�ة،  للشبكة  جّيدًا واحذر عند تصّفحك 

للعرض  ليست  ومعلوماتك  فخصوصّيتك 

كان. أيٍّ  مع  وللمشاركة 
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قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية

المراهقون
مون ما ُيعايشونه

ّ
يتعل

صدر عن مكتب�ة جرير االلكرتوني�ة الرتجمة 
ما  يتعلمون  »املراهقون  لكتاب  العربي�ة 
يعايشونه« للدكتورة دورويث لوو نوليت وهي 
األسرّية،  احلياة  ماّدة  يف  ومحاِضرٌة  أستاذٌة 
والدكتورة رايتشل هاريس املعاجلة النفسّية 
واملتخصصة يف عالج املشاكل األسرّية، وفيه 
للتعامل  إجتماعّيًا  نفسّيًا  منظورًا  تقّدمان 
أربعمئة  من  ف  مؤلَّ دليٍل  يف  املراهقني  مع 
وأربعني صفحًة، والذي يشّكل مرِشدًا للرتبي�ة 
مع  جرت  اليت  واملواقف  التجارب  خالل  من 
يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املراهقني 

املضطربة. املراهقة  سنوات 

الكتاب  طّيات  بني  املوجودة  التجارب  كل 
جتارَب  وكانت  واملراهقون.  األهايل  بها  مرَّ 
حقيقيًة وواقعيًة غرَي متخيلٍة حتصل مع الكثري 
من األهل كلَّ يوٍم ويف كلِّ بلٍد، مع تمزّي بعض 
اخلصائص املرتبطة فقط باملجتمع األمريكي 

لكْن  املجتمعات،  من  غريه  عن  يتمايز  الذي 
املكتوبة  التجارب  من  جتربٍة  كلُّ  عامٍّ  بشكٍل 
تعّلم قيمًا وطرقًا مختلفًة للتعامل مع األبن�اء 

املراهقة. بمرحلة  يمّرون  الذين 

هم  الكتاب  هذا  َكَتَب  َمْن  أّن  صحيٌح 
مجتمعنا  خصائص  يعايشا  لم  شخصان 
عن  حتمًا  خيتلف  الذي   واإلساليم  العريّب 
غريه من املجتمعات اليت طالها االنفتاح بكّل 
الذين يريدون أن  جوانب�ه، لكن يمكن لألهل 
يتعّلموا ماذا يعين أن يراهق الطفل أن يقرأوا 
عن  شاملًة  فكرًة  يعطي  ألنه  الكتاب  هذا 
املراهقة: تعريفًا، وخصائَص، وسباًل للتعامل 

حتدياتها.   مع 

رّكزت  عنوانًا  عشر  وستة  مقدمٍة  ضمن 
الكاتبت�ان بشكل أسايس على طرٍق ومقارباٍت 
لكيفية بن�اء قنواِت تواصٍل سليمٍة بني األهل 
احلوار  من  مختلفٍة  وبوسائَل  واملراهقني 

وتقرير  الرأي  إبداء  يف  واملشاركة  والتفاوض 
واألحالم  لألهداف  احلّر  االختي�ار  يف  املصري 
هذا  يقدم  باملراهق،  اخلاصة  والتطلعات 
أن  يمكن  ما  لكلِّ  بانوراميًة  صورًة  الكتاب 
ومشاكَل  ضغوطات  من  األوالد  له  يتعّرض 
وصحّيٍة  وثقافّيٍة  وإقتصادّيٍة  إجتماعّيٍة 
وغريها من األمور اليت حتصل مع كلِّ أسرٍة يف 

العالم. هذا 

بن�اء  على  ينعكس  املراهق  يعايشه  ما  كلُّ 
هو  املزنل  وألّن  ذاته،  وتكوين  شخصيت�ه 
يمارسه  ما  كل  فإّن  لألوالد  األوىل  املدرسة 
إنعكاٌس  هو  ويطّبقه  وخيتبه  ويراه  املراهق 
واألم.  األب  هي  اليت  األوىل  لدائرته  فعليٌّ 
فيها  الطفل  يرى  اليت  املرآة  األهل  وُيعتب 
والنجاح  والدعم  الثقة  تعطيه  واليت  نفسه، 
ذلك  مقابل  النفس.  مصاحلة  على  والقدرة 
إذا  وظيفّيًا  خلاًل  دَث 

ُ
حت أن  املرآة  لهذه  يمكن 

زهراء ديراني
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قراءة يف كتاب

مشاعرهم  ضبط  كيفية  األهل  يعرف  لم 
ومخاوفهم. 

يلجأ االوالد أحيانًا إىل األهل لإلفصاح عن 
مشاكلهم، من ضغوطاٍت يف املدرسة أو مع 
أصدقائهم أو خالل النشاطات اليت يقومون 
بعض  يف  بتجاهلهم  األهل  يقوم  وقد  بها، 
نصاحَئ  لهم  يوجهون  أخرى  وأحيانًا  األحيان 
نظريًة ال تمّت لما يقومون به بصلٍة، دون أن 

ينتبهوا أنهم يتصرفون عكس ما ينصحون به 
وهذا ما خيلق قطيعًة وُبعدًا بني الطرفني وال 

يبين عالقًة سليمًة بني الطرفني. 

كّلما كِب املراهُق أصبح التعامُل معه أصعَب 
يمكن  ال  الذين  املراهقني  بعض  وهناك 
التحدث معهم أبدًا، لذلك من املهّم أن حيافظ 
أقاربهم  العالقات مع  األهل على شبكٍة من 
الذين يمكن أن يؤثروا على أوالدهم بطريقٍة 

أخرى، وهنا تكمن أهمية صلة الرحم. 

يروي الكتاب عن جتربٍة نّظمها بعض اآلباء 
يف أحدى الواليات األمريكية وهي إعفاء األوالد 
أجهزتهم  من  ومنعهم  اليومية  وظائفهم  من 
اإللكرتوني�ة والتعويض عنها بتقضية وقٍت مع 
العائلة. كانت نتيجة التجربة أّن األهل واألبن�اء 

استمتعوا بقضاِء وقٍت حقيقيٍّ عكَس ما كان 
حميٍم  وقٍت  ختصيص  أن  واكتشفوا  عًا 

َّ
متوق

للعائلة يكسر الكثري من احلواجز وحُيّسن مزاج 
أفراد األسرة.

قبل  األوالد  تأهيل  فكرة  اليوم  تزتايد 
التحاقهم بالكليات، ولذلك يسعى األهل إىل 
لبن�اء  املختلفة،  النشاطات  عب  أوالدهم  دعم 
يف  التمزّي  حنو  دفعًة  تعطيهم  خاصٍة  قدراٍت 

اجلامعات، فيغرق األوالد باألنشطة املتالحقة 
قبل  من  عاتقهم  على  املرمية  واملسؤوليات 
برامَج يومية ألبن�ائهم  الذين يرسمون  األهل، 
االختي�ار.  حلرية  لهم  املجال  ترك  دون  من 
وكثريًا ما يتمىن األهل أن حيققوا ذواِتهم، اليت 
لم يستطيعوا يف مرحلة من املراحل حتقيقها، 

األوالد. على  ِعْبئ�ًا  يشّكل  ما  أبن�ائهم  عب 

مليئ�ًا  بهم  خاصًا  وقتًا  املراهقون  حيتاج   
بالهدوء كي يتمكنوا من التعبري عن مشاكلهم 
لهم  يكن  لم  إذا  خاصة  تتطور  أن  يمكن  اليت 
أولويٌة يف برامج األعمال اليومية لدى األهل. 
اختي�ار  حرية  إعطاؤهم  مفيدًا  يكون  وقد 
والتعويض  وشكرهم  وتقديرهم  أنشطتهم 
مسؤولية  فيها  يتحّملون  اليت  األّيام  عن  لهم 

العمل املزنيّل أو تويّل مسؤولية اإلخوة األصغر 
املسؤولّيات.  من  وغريها  سّنًا 

جيب  العائلة  يف  الطالق  حيصل  عندما  أما 
سيتعّرضون  األبن�اء  أّن  األهل  يدرك  أن 
ملشاكَل نفسّيٍة، ويمكن أْن تتحّول إىل مشاكَل 
بسبب  سري  حلوادث  كالتعرض  جسدّيٍة، 
عدم الرتكزي أو إدمان املخدرات للتعويض عن 
األوقات السعيدة اليت يعتبون أنها ستختفي 
بمجرد وقوع خالٍف بني األبوين. ويطلق على 
الطالق  فرتة  يف  العائلة  تواجه  اليت  املشكلة 
بالفشل الوظيفّي األبوّي، وهذه املرحلة يسود 
فقط  ال  السّيئ�ة،  التصرفات  من  الكثري  فيها 
كما  أيضًا،  األبن�اء  جتاه  بل  الزوجني  عالقة  يف 
على  ولذلك  اجلنون  بوقِت  الطالُق  ُيسمَّ 
األهل أْن يكونوا مسؤولني جتاه تصرفاتهم ألن 
الطالق يؤّثر على املراهق بشكٍل كبرٍي، وخيتلف 
هذا التأّثر من فرٍد اىل آخَر، فهناك من يعب عنه 
املباَلغ  بالهدوء  يعّبعنه  من  وهناك  بالعنف 

للمشكلة.  التاّم  النكران  أو  فيه 

يف  ُتوِقعه  قد  عديدًة  جتارَب  املراهُق  خيتب   
الفشل وهذا ما يرّتب على األهل مسؤولية زرع 
شعور  أّن  خصوصًا  الدائم،  والتشجيع  األمل 
العجز يرتك أثرًا عميقًا قد ال يستطيع البعض 
الوقت  يف  تداركه  يتّم  لم  إذا  منه،  اخلروج 
املناسب. إن التشجيع على االستمرار وحتدي 
الصعوبات هو واجٌب على األهل الذين جيب 
أبن�اَءهم أوقات اإلخفاق والنجاح  أن يشاركوا 
التواصل  على  املثابرة  وتعتب  سواء.  حد  على 
لتكوين  بابًا  املراهقني  مع  نقاشات  وفتح 

واقعّيٍة. عاٍت 
ّ

توق

عدم  شعوُر  املراهقني  يرافق  ما  غالبًا 
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أن  فكرة  جتاه  حّساسون  هم  ولذلك  األمان 
ون  يرفضهم اآلخرون خاّصًة أنهم ال يزالون ينمُّ
إحساسهم بأنفسهم، وال يمكن املرور بمرحلة 
املراهقة من دون أْن يشعر املراهق بعدم التقّبل 
من قبل اآلخرين، إْن كان جلهة األصدقاء الذين 
خيتارونهم أو األزياء أو اآلراء اليت يقتنعون بها. 

واليوم باتت الصورة الذهني�ة 
اليت يكّونها املراهُق عن جسده 
إحساسه  يف  مهّمًا  دورًا  تؤّدي 
املتن�ايم بنفسه سواءًا كان صبّي�ًا 
أم فتاًة، وهذه الصورة تؤّثر على 
الثقافَة  أّن  علمًا  بنفسه،  ثقته 
االعالم  وسائل  توّجهها  اليت 
دٍة  محدَّ مقاييَس  على  مبني�ٌة 
يمكن  مقاييُس  وهي  للجمال 
لنسبٍة ضئيلٍة من الّناس فقط 
الواقع  حتقيقها. وهذا ما جيعل 
خصوصًا  للجميع  أصعَب 
يتعرضون  الذين  للمراهقني 
الّنقد  من  يزيد  ثقايفٍّ  لضغٍط 
دور  يأيت  وهنا  ألنفسهم،  الّذايت 
إجيابي�ٍة  نماذَج  إعطاء  يف  األهل 

وواقعيٍة عن احلالة الذهني�ة واجلسدية املمزية 
األبن�اء.  من  ولٍد  بكل 

التعبري  أشكال  من  شكاًل  األصدقاُء  يعتب 
واحرتام  املراهقني،   لدى  االستقالل  عن 
ألن   ، ضروريٌّ أمٌر  هو  الرومانسية  العالقات 
على  دائمًا  ر  يفسَّ للمراهق  ه  ُيوجَّ الذي  الّنقد 
مشاعر  فإن  ولذلك  له،  شخيصٌّ  رفٌض  أّنه 
وتعابري املراهقني جيب أن ُتؤَخَذ جبدّيٍة، ألّنهم 
يشعرون  بالضياع والهجران ويمكن أن يفقد 

إذا  أو  إذا تعاملوا معهم بعنٍف  أبن�اَءهم  األهل 
جتاهله.  أو  رفضه  يتّم  أّنه  املراهق  شعر 

إىل  يدفع  االنفعالية  االستجابة  نمط  إن 
للتجاوب  األهل  حيتاجها  اليت  املرونة  خسارة 
يقوم  عندما  لذلك  املراهقني،  مع  الالئق 
حتما  اليت  جتاربهم  بمشاركة  املراهقون 

أو  الغرباء  مع  التحّدث  مثل  بها  سيخطئون 
أو اخلروج  لها األهل  ُيفضِّ تكوين صدقاٍت ال 
تعزيز  هي  الرئيسّية  األهل  مهمة  تكون  لياًل، 
وترك  لهم  وتقّبلهم  بأنفسهم  أبن�ائهم  ثقة 
من  شخصياتهم  الكتشافهم  لهم  املجال 
الداخل وتطويرها حىت يكون بإمكانهم تطوير 
مع  االخنراط  من  يتمّكنوا  وحىت  ذواتهم، 

املجتمع. يف  اآلخرين 

لدى  اختن�اقًا  دث 
ُ

حت القواعد  من  الكثري   

املراهق كما ختلق حالًة من العصيان والتمّرد، 

وضَع  يكون  املرحلة  هذه  يف  َي  التحدِّ فإّن  لذا 

خّطٍة عادلٍة تعطي احلرية لألبن�اء، ويف الوقت 

يرتكبون  عندما  املسؤولية  ّملهم 
ُ

حت نفِسه 
واسعو  بإنهم  املراهقون  ويتمزي  األخطاء. 
بقواعد  األمر  يتعّلق  عندما  خاصة  احليلة 
أن  دائمًا  جيب  ولذلك  والّنظام،  اآلباء 
القواِعد اإلرشاَد والتوجيَه  يكون هدُف 
الّنضج  من   ٍ

معنيَّ مستًوى  وتكويَن 
والتقيي�َد. احلبَس  ال  والوعي 

إّن ترك املساحة للتفاوض عب إشراك 
أو عب اعتب�اره  القواعد  املراهق يف وضع 
مشاركًا يف حتديد أولوياته يؤّدي إىل بن�اء 
مواطنني فاعلني ومؤّثرين يف املجتمع، 
السلطة  تكوين  يف  يشارك  فمن 
األمَر  يفعل  أن  يستطيع  مزنله  داخل 
البعيد  األمد  وعلى  املزنل،  خارج  نفَسه 
جتعَل  أْن  تستطيع  شرحيًة  سيكونون 

أفضَل. مكانًا  العالَم 

شخصّية  يف  االستقالل  حّب  ينمو 
مساعدة  األهل  على  ولذلك  املراهق 
أبن�ائهم على تعّلم كيفّية التعامل مع احلرّية، 
اختب�ار  إىل  ويسعى  دائمًا  ٌد  متمرِّ املراهَق  ألّن 
قصة  من  التقليدية  احلكمة  ولعّل  احلدود، 
مشاعر  يف  التدّخل  أن  هي  وجولييت  روميو 
األبن�اء وقراراتهم قد حيدث كارثة، وأّن املعضلة 
األبوية املعتادة هي الّسيطرة والتحّكم، ولذلك 
قد يكون من األفضل أن ال يقوم اآلباء بأّي رّدة 

باملراقبة. االكتفاء  بل  فعٍل 

الكاذبة  والوعود  اخلذالن  ُيعدُّ  وبينما 

قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية
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املراهق  مع  العالقة  لضعف  سبب�ًا  لألبن�اء 
على  جيب  الثقة،  وعدم  اإلحباط  شعور  ونمّو 
قدوًة  يكونوا  وأن  كالمهم  ينّفذوا  أن  األهل 
للتصّرف السليم، ما خيلق مجااًل لالعتمادّية 
نتعّلم  أن  يمكنن�ا  أنه  خصوًصا  الطرفني  بني 
احرتام بعضنا البعض عن طريق احلفاظ على 

العالقات.  احرتام  يعّلم  ما  وهذا  وعودنا 

اآلخرين  مع  الوالدين  تواصل  أساليب  أما 
قدوًة  فتصبح  بن�اءًة  أم  هّدامًة  أكانت  سواٍء 
للمراهقني، خصوصًا أّن السلوَك السليبَّ الذي 
ال يّتسم باالحرتام يدفع األوالد إىل تكراره ألّنه 
َيرُسخ أكرَث من السلوك اإلجيايّب، ومن السهل 
مراهقونا  يتخذ  عندما  املقابل  يف  به.  التأّثر 
ناضٍج  غرِي  تفكرٍي  على  �ًة  مبنيَّ غريب�ًة  قراراٍت 
ما  وغالبًا  املوقف  يف  األهل  يت�دّخل  أْن  ينبغي 
أن  يدركون  ألنهم  باالرتي�اح  املراهقون  يشعر 

يفعلونه. ما  يعرفون  والديهم 

تطورّيٌة  عمليٌة  هي  التعّلم  عملية  إن 
املراهقني  تعليم  فإّن  ولذلك  األمِد،  طويلُة 
على حتّمل املسؤولّية جيب أن خيرج من دائرة 
التحّكم والّسيطرة. وحتّمُل املسؤولية هو من 
عالمات النضج اليت تملي مجموعة كبرية من 
السلوكيات بدًءا من التعامل مع األمور المالية 
دفع  وُيعدُّ  الشخصية.  العالقات  إىل  وصواًل 
املراهق إىل املشاركة يف تأدية مشروٍع جماعيٍّ 
اليت  الرياضة  أنواع  ممارسة  أو  املدرسة  يف 
مع  والتعامل  للتشبيك  فرصة  فرقًا،  تتطلب 
أّن  يب�دو  وقد  الفردية.  عن  واالبتعاد  اآلخرين 
باملراهق يشٌء  الغرفة اخلاّصة  طلَب تنظيف 

يتحملها. مسؤولية  أول  لكنه  عابٌر 

العادات  من  جوٍّ  يف  املراهقون  عاش  إذا 
الصحّية فسيعتنون بأجسادهم، عندما يكون 
املراهقون  يت�أثر  صحّيًا  نظامًا  يتبعون  األهل 
بهذا النمط ويصبحون أشخاصًا مسؤوليني، 
ومدركني ألهمّية أْن حيظوا بصحٍة جيدٍة، اليت 
بدورها تؤثر على أدائهم اليويّم واملجتمعّي. هم 
بأنفسهم  صيحٍّ  إحساٍس  تنمية  إىل  حيتاجون 
مثل  سيئ�ٍة  صحيٍة  بعاداٍت  سيتعّلقون  وإال 
التدخني. وليست الصحة اجلسدّية وحدها 
النفسّية  الصحة  أيضًا  بل  األهل  مسؤولّية 
إذا  أنه  خصوصًا  باملساندة  تتجّسد  اليت 
عاش املراهقون يف جوٍّ من الدعم فسيكونون 

إجيابيني. أشخاصًا 

يف  املراهقون  عاش  إذا  أما 
فسيشاركون  اإلبداع  من  جوٍّ 
وتطّلعاتهم  بهويتهم  اآلخرين 
لذلك  احلياة.  يف  وفلسفتهم 
احلسَّ  األهل  يدعم  عندما 
كان  إن  ألوالدهم،  الفينَّ 
عب  يظهر  الفين  احلس  هذا 
التصوير  أو  بالرسم  أو  األزياء 

املراهق  حنوها  يميل  هوايٍة  أيِّ  أو  الفوتوغرايف 
عن  للتعبري  فرصًة  بإعطائه  يقومون  فإنهم 
هوّيت�ه اليت تمزّيه أمام اآلخرين وجتعله فريدًا 

مجتمعه. يف 

جوٍّ  يف  املراهقون  عاش  إذا  النهاية  ويف 
حُيّبون.  كيف  فسيتعّلمون  االهتمام  من 
عن  للّتعبري  خطوٍة  أهّم  هو  واالهتمام 
ُيعّلموا  أن  األهل  أراد  إذا  ولذلك   . احلبِّ
أوالدهم كيف حُيّبون أنفسهم وكيف حُيّبون 

اتصال  على  دائمًا  يبقوا  أن  عليهم  اآلخرين 
وأن  خاّصًا  وقتًا  ُيعطوهم  وأن  أوالدهم  مع 
يوفروا  وأن  الكافية  بالرعاية  حُييطوهم 
حيصل  عندما  ألنه  لالستماع،  أوقاتًا  لهم 
عندها  احلّب،  من  كاٍف  قدٍر  على  املراهق 
واحلّب  حوله.  من  حيبَّ  أن  يستطيع  فقط 
حيّبون  ما  ألوالدنا  نشرتي  أن  فقط  يعين  ال 
وأن نليّبَ لهم كل احتي�اجاتهم بل يعين أيضًا 
إطالق  وعدم  هم  كما  وتقّبلهم  مرافقتهم 
األمَل  وإعطاَءهم  عليهم   مسَبقٍة  أحكاٍم 
ينطلقوا  كي  اإلجيابّي�َة  عاِت 

ّ
والتوق والدعَم 

سليمٍة.  مجتمعاٍت  بن�اء  حنو 

ماجستري  علوم اإلعالم واالتصال

زهراء ديراين

قراءة يف كتاب
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األوروبيني  إعجاب  من  بلغ 
املستشرق  عنه  قال  أن  بالبريوين 
أكب  البريوين  »إن  سخاو:  األلماين 
آخر  ويصفه  التاريخ«،  يف  عقلية 
يكتمل  أن  املستحيل  »من  بقوله: 
أيُّ حبٍث يف التاريخ أو اجلغرافيا دون 
اإلشادة بأعمال هذا العالم املبدع«.

كتابه  يف  سارتون  جورج  فه  عرَّ
العلم(:  تاريخ  لدراسة  )مقدمة 
ا،  ورياضيًّ ا، 

ً
وفيلسوف رّحالًة  »كان 

ا،  ا، وعالًما موسوعيًّ ا، وجغرافيًّ وفلكيًّ
ومن أكب عظماء اإلسالم، ومن أكابر 

العاَلم«. علماء 

أبو الرحيان محمد بن أحمد البريوين 
 ومؤرٌخ ورحالٌة 

ٌ
اخلوارزيم، فيلسوف

يف  وعاِلٌم  وشاعٌر،  ولغويٌّ  وجغرايفٌّ 
الرياضيات والطبيعيات والصيدلة. 
وعلى الرغم من اطالعه الواسع على 
عصره،  يف  املعرفة  مجاالت  مختلف 
على  أكرث  مركزًا  اهتمامه  كان  فقد 

والفلك. الرياضيات 

على  البريوين  الرحيان  أبو  كان 
من  كان  الذي  سين�ا  بابن  اتصاٍل 
أشهر علماء عصره، فكرثت الرسائل 
العلمّية بينهما، فأعجب به ابن سين�ا 
رسائلهما  واستمرت  شديًدا  إعجاًبا 
حوايل خمس سنواٍت يتب�ادالن الرأي 

كثريٍة. علميٍة  قضايا  حول 

وُيعدُّ البريوينُّ أبا الصيدلة العربي�ة 
عن  كتب  فقد  اإلساليم،  العالم  يف 
حيتل  جعلته  عديدًة  كتًب�ا  الصيدلة 
الطب  تاريخ  يف  املهمة  املكانة  هذه 
من  كثرًيا  كتب�ه  يف  سجل  اإلساليم. 
والعقاقري  الطبي�ة  النب�اتات  فوائد 

ألدوية. وا

آمن البريوين بدوران األرض، 
وأنكر أن تكون األرُض مسطحًة، 
ا به، وافرتض  فأنشأ مرصًدا خاصًّ

أن األرض ربما هي اليت تدور 
حول الشمس. ورأى أن األزمان 
اجليولوجية تتعاقب يف صورة 

دوراٍت زماني�ٍة. كما أنه اهتم أيًضا 

بدراسة التكوين الطبقي للصخور 
واألنهار واملحيطات، وابتكر 

ا لرسم اخلرائط رسًما  نظاًما خاصًّ
ًما. وكانت له يف حقَلي التأليف  مجسَّ

والرتجمة  جهوٌد علميٌة طيب�ٌة يف 
الرتجمة عن لغاٍت أخرى مثل: اللغة 

د 
َ

الهندية والفارسية وغريها. وق
قام برتجمة اثنني وعشرين كتاًبا إىل 
اللغة العربي�ة أهمها: كتاب )أصول 

إقليدس( وكتاب )املجسطي( 
لبطليموس الفلكي وغريهما.

ولد أبو الرحيان محمد بن أحمد 
البريوين يف شهر ذي احلجة سنة 
362هـ/ 3 من سبتمب 973م، 
يف إحدى ضوايح خوارزم، وهي 

مدين�ة )كاث( اليت تقع يف جمهورية 
أوزبكستان. وال ُتعرف تفاصيُل 
كثريٌة عن طفولته، وإن كان ال 

خيتلف يف نشأته عن كثرٍي من أطفال 
املسلمني يف ذلك الزمان. حيث 
ِم مبادئ القراءة  ُيدفعون إىل َتَعلُّ

البيروني
أبو الصيدلة العربّية

إسهامات حضاريةبقعة ضوءإسهامات حضارية

خضر فرحات
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إسهامات حضارية

والكتابة، 
وحفظ القرآن 

الكريم، ودراسة يشء من الفقه واحلديث لكي تستقيم حياتهم الدينّي�ة. 
ويب�دو أنه مال منذ وقٍت مبكٍر إىل دراسة الرياضيات والفلك واجلغرافيا، وشغف بتعّلم 

اللغات، فأتقن الفارسية والعربي�ة، والسرياني�ة، واليوناني�ة.

ثم التقى أبو الرحيان يف بداية شبابه بمعلم أعشاٍب استطاع أن يتعلم منه شيًئ�ا عن حتضري النب�اتات الطبي�ة، وأن 
يعرف أسماء النب�اتات والزهور وفوائدها الطبي�ة والعالجّية، األمر الذي دفعه إىل االهتمام بالعلوم الطبيعية.

وتمكن )أبو الرحيان( من أن يتصل بأيب نصر منصور بن علي، وكان عالًما كبرًيا يف الرياضيات والفلك، فأطلعه على هندسة 
اًل لدراسة الفلك، كما اكتسب درايًة كبريًة بالعلوم الهندسية والفلك واملثلثات من أيب الوفاء  إقليدس، وفلك بطليموس، فأصبح مؤهَّ

العالم الفلكي الشهري وصاحب مرصد بغداد. درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق )970 – 1036( وعاصر ابن سين�ا 
)980 – 1037( و ابن مسكويه )932 – 1030(. أبدع نظرياٍت حول تكوين القشرة األرضية، وما طرأ على اليابسة والماء من تطوراٍت 

خالل األزمنة اجليولوجية. وله حبوٌث يف حقيقة احلفريات، وكان يرى أنها لكائن�اٍت حيٍة عاشت يف العصور القديمة. 

وحبث يف الوزن النوعي، وقّدر بدقٍة كثافة 18 نوعًا من األحجار الكريمة واملعادن، وتوصل إىل أن سرعة الضوء أكب من سرعة الصوت.

وإىل جانب ذلك اشتغل بالفلك. وحبث يف هيئ�ة العاَلم وأحكام النجوم، ووضع طريقة الستخراج مقدار محيط األرض تعرف عند العلماء 
الغربيني باسم » قاعدة البريوين«؛ ووصف ظواهر الشفق وكسوف الشمس وغري ذلك من الظواهر الطبيعية. 

رحل البريوين إىل الهند وأقام فيها بضَع سنني، نتج عنها كتابه املعروف بـ )حتقيق ما للهند من مقولٍة مقبولٍة يف العقل أو مرذولٍة( 
أودع فيه نتيجة دراساته من تاريخ وأخالق وعادات وعقائد وآداب وعلوم الهند، ومن جملتها ما كان عندهم من املعرفة بصورة 

األرض.

ثات، وهو من الذين حبثوا يف التقسيم الثاليث للزاوية. كما أنه رغم اهتمامه بالعلم  ا بعلم املثلَّ لقد كان ملمًّ
فإنه كان ذا باٍع طويٍل يف األدب؛ وقد كتب شرح ديوان أيب تمام، ومختار األشعار واآلثار.

املعايل  شمس  أراد  فقد  امللوك  عند  خطره  وجاللة  قدره  نب�اهة  عن  وأما 
ويضمه  لصحبت�ه  يستخلصه  أن  وشمكري  بن  قابوس 
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إىل داره، على أن تكون له اإلمرة املطاعة يف جميع ما حيويه ملكه، ويشتمل عليه ملكه، 

يطاوعه. ولم  عليه  فأىب 

.
ترك البريوين مؤلفاٍت عديدًة، تزيد عن مائٍة وخمسني كتاباً

ومن أشهر مؤلفاته:

)421هـ/1030م(  سنة  البريوين  ألفه  والنجوم،  الهيئ�ة  يف  املسعودي  القانون 

بطلب من »مسعود بن محمد الغزنوي«. وهو كتاب ضخم يشتمل على 143 باباً 

حيدرآباد  يف  الكتاب  طبع  و  والرياضيات.  الفلك  موضوعات  مختلف  فيه  تن�اول 

لهند. با

يف اجلغرافيا: تصحيح الطول والعرض ملساكن املعمور من األرض، وحتديد نهايات 

األماكن لتصحيح مسافات املساكن.

يف التاريخ: تصحيح التواريخ، واآلثار الباقية عن القرون اخلالية.

يف الفلك: االستشهاد باختالف األرصاد، واختصار كتاب البطليموس القلوذي.

يف الرياضيات: كتاب استخراج الكعاب واألضالع وما وراءه من مراتب احلساب، 

األرقام. وكتاب 

يف الفلسفة: كتاب املقاالت واآلراء والديانات، ومفتاح علم الهند، وجوامع املوجود 

يف خواطر الهنود، ورسالة يف امليكانيكا.

إذا  ما  مسألة  وناقش  العرض،  وخطوط  الطول  خطوط  بدقة  البريوين  حّدد  لقد 

أم ال، وسبق يف ذلك جاليليو وكوبرنيكوس، إضافًة  كانت األرض تدور حول محورها 

عديدٍة. أخرى  اكتشافاٍت  إىل 
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