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جملة علمية ثقافية شاملة تأسست عام 1429هـ - 2008م

تصدر عن جائزة يوسف بن أمحد كانو - مبملكة البحرين

العدد احلادي عشر – صفر 1437هـ - نوفمرب 2015م

قواعــد النشر
 غايتنا المساهمة في تنمية اإلبداع والثقافة والتقدم العلمي.

 المجلة ترحب بالبحوث والدراسات في جميع المجاالت العلمية واألدبية واالقتصادية.

 وتحتفي أيضًا بالموضوعات المتعلقة بالطب ومجاالت التقنية والمعلومات إلى جانب الدراسات المستقبلية.

 الخرائط التي تنشر بالمجلة توضيحية وليست مرجعًا للحدود الدولية.

 البيانات واإلحصاءات تقريبية.

 المجلة ال تلتزم بإعادة المواد التي تتلقاها للنشر.

 ما ينشر يعبر عن رأي الكاتب وال يعبر عن رأي المجلة.

 يجوز االقتباس مما ينشر شرط اإلشارة إلى المجلة ورقم العدد وتاريخ اإلصدار، وإال اعتبر خرًقا لقانون الملكية الفكرية.

 يرسل الكاتب عنوانه كاماًل، وسيرته الذاتية إذا كان يكتب ألول مرة في هذه المجلة.

المجلة ترحب بكل نقد وتوجيه واقتراح
 يسعدنا أن نتلقى رسائلكم بواسطة البريد أو على البريد اإللكتروني.

وللجميع شكرنا وتقديرنا،،،

هيئة التحرير
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جائزة كانو..  رؤية واعدة..  وانطالقة جديدة

استطاعت  ع��ام��ا  عشر  مخسة  م��ن  أك��ث��ر  م��دى  على 
جائزة كانو أن ختط لنفسها خطا مائزا بني املؤسسات 
ت  العلمية والثقافية على مستوى الوطن العريب، وضمَّ
إىل رصيد إجنازاتها الكثري على مدى مثاين دورات متتالية، 
مت فيها العديد من العلماء والباحثني واملبدعني يف  كرَّ

جماالت املعرفة اخملتلفة.
وحرًصا من جملس أمناء اجلائزة على حتقيق فلسفتها 
واملعريف،  العلمي  واإلن��ت��اج  واالبتكار  للتميز  الداعمة 
اعتمد اجمللس رؤية جديدة لتواكب املتغريات اإلقليمية 
وتدعيم  ال��ش��ب��اب  لتحفيز  م��ن��ارة  ول��ت��ك��ون  وال��ع��امل��ي��ة، 

املبادرات العلمية اخلالقة،

خالد محمد كانو
رئيس التحرير
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تخصيص
جوائز تشجيعية 
لإلبداع الشبابي
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للجائزة،  ج��دي��دة  جم���االت  �إ���ض��اف��ة  مت  فقد   
�لذي  �الإ�ضالمية(  )�لدر��ضات  جانب  �إلى  لت�ضم 
يعرب عن �لهوية، جمال )�البتكار و�لتقنية( حتى 
يفيد  �ل��ذي  �مل��ب��دع  للتمّيز  د�ف��ع��ا  �جل��ائ��زة  تكون 
�ملجتمع، ويقّدم له �حللول الإ�ضكالياته، وي�ضهم يف 

ترقيته ومنائه.
كما ��ضتحدثت �جلائزة جمال )�ل�ضباب وريادة 

�ل�ضباب  باأن  منها  �إميانا  �الأعمال( 
هم �ضناع �حلا�ضر وبناة �مل�ضتقبل، 
والأنهم �لطاقة �خلالقة، �لتي ينبغي 
�أن توظف يف خدمة �ملجتمع، وحتديد 
للحياة،  �أف�����ض��ل  م�ضتقبٍل  م��الم��ح 
)�القت�ضاد  جم��ال  �إل��ى  باالإ�ضافة 
و�لتنمية(، لكون �القت�ضاد �لع�ضب 
و�لتنمية  �لتنمية،  لعملية  �ملحرك 
نقاء  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  �مل�����ض��ت��د�م��ة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة، وم����و�رده����ا �مل��ت��ع��ددة. 
�مل��ج��ال �خلام�س م��ن جم��االت  �أم��ا 

�إن  �إذ  و�للياقة(،  ب�)�لريا�ضة  فيتعلق  �جل��ائ��زة 
�لثقافة �لعلمية �ملتعلقة بهذ� �جلانب تعد من �أهم 
خالية  �ضحية  حياة  ت�ضمن  �لتي  �لثقافات  �أن��و�ع 
�ضات، كما �أن �ملجال �لريا�ضي مبفهومه  من �ملنغِّ
قاعدة عري�ضة من  �هتمام  على  ي�ضتحوذ  �لو��ضع 
ذ�ت  �الأع��م��ال  �أ�ضحاب  تكرمي  و�ضيتم  �ملجتمع، 
�لناحية  م��ن  �ملبدعة  و�جل���ودة  �لرفيعة  �لقيمة 
و�الإن�ضانية،  و�الجتماعية  و�القت�ضادية  �لعلمية 
لالختيار  كاأ�ضا�س  �ملتميزة  �لر�ئدة  و�الإجن��از�ت 
و�لرت�ضيح يف ثالثة من �ملجاالت �خلم�ضة �ل�ضابقة، 

يحددها جمل�س �الأمناء يف كل دورة للجائزة.
تكتفي  لن  كانو  �أحمد  بن  يو�ضف  ج��ائزة  �إن 
�ملجاالت  يف  �ملتميزة  �الأع��م��ال  �أ�ضحاب  بتكرمي 
�أ�ضحاب  على  ح��ك��ًر�  ت��ك��ون  رمب��ا  �ل��ت��ي  �ل�ضابقة 
�خلرب�ت و�لكفاء�ت �لعالية، بل �ضتحاول �جلائزة 
قائمة  �ضمن  �ل�ضباب  م��ن  ع��دد  �أك���رب  �إ���ض��ر�ك 
جو�ئز  تخ�ضي�س  مت  حيث  منها،  �مل�ضتفيدين 
�ل�ضبابي،  ل���الإب���د�ع  ت�ضجيعية 
�ملجاالت  يف  �جلائزة  عن  ف�ضال 
دوري،  ب�ضكل  وذل���ك  �ل�ضابقة، 
ج��ائ��زة  تخ�ضي�س  ي��ت��م  ح��ي��ث 
لتكرمي  �ضهور  �أربعة  كل  لل�ضباب 
�مل���ب���دع���ن م��ن��ه��م و�ل��������رو�د يف 
و�الإجن���از�ت  �مل�ضروعات  جم��ال 
وت��ق��وم جل���ان فنية  �جل���دي���دة، 
�لفائزين  بتحديد  متخ�ض�ضة 
�جلديدة  �لروؤية  وفق  وتكرميهم 
�لتي تنظر �إلى �ل�ضباب على �أنهم 
�أي  �الإيجابي يف  �لتغيري  لقاطرة  �لرئي�س  �ملحرك 

جمتمع.
روؤي��ة  تطوير  على  تقوم  وه��ي  كانو،  عائلة  �إن 
�أع�ضاء  روؤى  خ��الل  م��ن  �جل��ائ��زة  ه��ذه  وفل�ضفة 
به  توؤمن  ما  عاتقها  على  َلتاأخُذ  �الأمناء،  جمل�س 
�إميانا يقينيا �أن �لعلم وحده �ضبيل �الأمم و�ل�ضعوب 

للنه�ضة و�لنماء. 
ل  ت�ضكِّ �أخرى،  �إ�ضهامات  للجائزة  �ضيكون  كما 

�إ�ضافة �إيجابية �ضمن روؤيتها �جلديدة.
و�هلل �ملوفق.

كانو الثقافية / أكتوبر 2015
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د. محمد نعمان جالل

التجديـد في الفكر اإلسالمي   
والحاجة لمعاهدة وستفاليا جديدة  

بادئ ذي بدء يجب أن نميز بين 
ثالثة أمور: األول تجديد الفكر 
الديني، والثاني تجديد الشريعة 
االسالمية، والثالث تجديد 
الدين. فتجديد الفكر الديني 
هو تجديد لألفكار المرتبطة بفهم وتطور كل ما يتعلق 
بالدين أو بعضه، باعتبار الفكر عمال بشريا وإنتاج البشر 
بما يتالءم مع فهمهم وظروفهم، وتجديده يعني 
تجديد نظرتنا إلى المفاهيم الدينية التي تؤثر على 
سلوك البشر. والثاني تجديد الشريعة يعني تجديد 
فهم القواعد الدينية المتعلقة بالمعامالت والعبادات. 
وهذه القواعد لها مصدران رئيسان: هما القرآن الكريم 
والحديث الشريف. فالقرآن الكريم أنزله اهلل على نبيه 
وانتهى الوحي، كما انتقل النبي صلى اهلل عليه وسلم 
إلى الرفيق األعلى. ومن ثم فإّن النصوص أصبحت 
جامدة ويمكن فهمها وتفسيرها من البشر. 

كانو الثقافية / أكتوبر 2015
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يتما�ضي  �لقو�عد  لهذه  فهمنا  جتديد  فاإنَّ  ثم،  ومن 
هو  وه��ذ�  تاريخية،  مرحلة  وكل  جمتمع  كل  ظ��روف  مع 
�أ�ضا�س �ل�ضريعة ذ�تها؛ فالعلماء �الأفا�ضل �أفتو� و�ضرحو� 
فهمهم للقو�عد �لدينية، ومن هنا ظهر �لعلماء و�لفقهاء 
و�ختلفو� فيما بينهم يف فهم تلك �لقو�عد �لدينية، وهذ� 
ورد  ول��ذل��ك  بالب�ضر،  رحمة  ه��و  قيل-  -كما  �خ��ت��الف 
�لقول �ملاأثور �إن �هلل يبعث لهذه �الأمة كل مائة عام من 
د لها �أمر دينها، �أي فهم �لقو�عد �ل�ضريعة �ملرتبطة  يجدِّ

بالدين.

كما  فالدين  خاطئ،  مفهوم  فهو  �لدين  جتديد  �أما 
هما  رئي�ضن  م�ضدرين  على  يعتمد  �الإ���ض��ارة  �ضبقت 
و�ضلوكه.  �لكرمي  �لنبي  و�أح��ادي��ث  �لقر�آنية  �لن�ضو�س 
يديه  �لباطل من بن  ياأتيه  »ال  �لكرمي  �لقر�آن  و�إذ� كان 
�ل�ضريف-  �حل��دي��ث  يف  ورد  -كما  فهو  خلفه«  م��ن  وال 
��ت �ل�����ض��ح��ف«. �أم���ا �الأح��ادي��ث  »ُرِف���ع���ت �الأق����الم وج��فَّ
وكذلك  �ل��ظ��روف،  مع  لتتنا�ضب  قيلت  فاإنها  �ل�ضريفة 
ظهر  كما  و�لت�ضويه،  �لتحريف  من  كثري  عليها  �أدخ��ل 
�أن  �أو  �ل�ضعيفة  �أو  �ملو�ضوعة  �الأحاديث  عليه  �أطلق  ما 
و�ضع  وقد  ذلك.  نحو  �أو  به  موثوق  غري  �أ�ضانيدها  �أحد 

لتنا�ضب  �ختلقوها  �أحاديث  و�ل�ضيا�ضين  �ملفكرين  بع�س 
وظهر  �ملجتمع.  على  طر�أت  �لتي  �ل�ضيا�ضية  �الجتاهات 
ذلك مع بروز �ملذ�هب �لفل�ضفية و�الجتاهات �ل�ضيا�ضية. 
عك�ضت  و�الج��ت��ه��اد�ت  �الجت��اه��ات  ه��ذه  ك��ل  وحم�ضلة 
�لتغرّي�ت يف �ملجتمعات �ملختلفة و�أدت �إلى جتديد �لفكر 
تف�ضري  وجتديد  �ل�ضريعة  فهم  وجتديد  بالدين  �ملتعلق 
زيادة  مع  لتتما�ضى  تاريخية  مر�حل  يف  �لكرمي  �لقر�آن 
هو  وهذ�  �لدينية.  للن�ضو�س  و�ملجتمعات  �ل�ضعوب  فهم 
�لديني. ولذلك  �لفكر  �إلى جتديد  �لد�عية  �ملقولة  مد�ر 
ت�ضود  �لتي  و�مل��ذ�ه��ب  �مل�ضلمن  �ضلوك  يف  يبحث  م��ن 
عهد  يف  �ضائد�  كان  عّما  كثرًي�  �ختالفا  فيها  يجد  �الآن 
يف  �مل�ضطلحات  �إن  بل  �لر��ضدين،  و�خللفاء  �لر�ضول 
عليه يف  كانت  ت عما  تغريَّ معانيها  �لكرمي جند  �لقر�آن 
�أي  مثل  �لزمن  بتغري  يتغري  حي  كائن  فاللغة  �ملا�ضي؛ 
�القت�ضادية  و�لبيئة  �ل�ضعوب  تطور  مع  يتطور  كائن حي 
�أ�ضباب  و�أخطر  �أهم  �أحد  ولعل  و�لثقافية.  و�الجتماعية 
�خلالفات بن �ل�ضعوب �الإ�ضالمية هو حالة �جلمود �لتي 
�لتفكري  وحالة  ناحية  من  �لديني  �لفكر  على  ت�ضيطر 
ذهبيا  ع�ضر�  ك��ان  باأنه  �ملا�ضي  �إل��ى  بالنظر  �لعك�ضي 
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ذ�تها  يف  مفاهيم  وه��ذه  �ملفقودة،  �جلنة  مبثابة  و�أن��ه 
له  �لتقدم  وه��ذ�  �الأم��ام،  نحو  ي�ضري  فالتقدم  خاطئة؛ 
�لع�ضور  �ضاأن  هو  كما  �ضلبية،  و�أخرى  �إيجابية  جو�نب 
�الخرت�عات  حمدودية  من  ي�ضودها  كان  وما  �لقدمية 
و�لتفكري و�الإنتاج، ومن ثم حالة �لرفاهية �لتي تعي�ضها 
�حل��ادي  �ل��ق��رن  �أو  �لع�ضرين  �ل��ق��رن  يف  �ملجتمعات 
خلت.  ق��رون  ب�ضعة  قبل  وج��ود  لها  يكن  مل  و�لع�ضرين 
�لتجديد  �إل��ى  �لد�فعة  �ل��دو�ع��ي  �أك��رب  ذ�ت��ه  وه��ذ� يف 
�لدين  �أ�ضول  بعيًد� عن  و�لتف�ضري  �لفهم  يتناول  و�لذي 
ذ�ته  يف  فهو  �لفقه«  »�أ���ض��ول  ي�ضمى  ما  �أم��ا  ورك��ائ��زه. 
ع�ضر  ولكل  جمتمع  فلكل  وتطوير؛  تف�ضري  �إلى  يحتاج 
و»فقه  �الأول��وي��ات«  »فقه  ي�ضمى  ما  ظهر  ولهذ�  فقه، 
موجودة  �لفكر  هذ�  �أ�ضول  �ل�ضرورة«.  و»فقه  �ملهجر« 
يختلف  �الأ���ض��ول  ه��ذه  وتطبيق  فهم  ولكن  �ملا�ضي  يف 
باختالف �لزمان و�ملكان وظروف كل جمتمع وتاريخه 
�لتجديد  ولو حدث مثل هذ�  تو�جهه.  �لتي  و�لتحديات 
من  كثري  من  للتخل�س  خمرًجا  يكون  �أن  ميكن  فاإنه 
ع�ضور  يف  قيلت  �ل��ت��ي  �لدينية  و�الج��ت��ه��اد�ت  �لفكر 
قدمية مثل �خلالف بن �ملذ�هب �الإ�ضالمية و�خلالف 
�أكربها )�ل�ضنة و�ل�ضيعة  بن �لطو�ئف �الإ�ضالمية �لتي 
وهذ�  منها(.  كل  عن  يتفّرع  وما  و�لزيدية،  و�الإبا�ضية 
هو �ملنهج �لذي �تبعه �الأوروبيون يف معاهدة و�ضتفاليا.

لقد عقدت معاهدة و�ضتفاليا عام 1648 لت�ضع نهاية 
�لربوت�ضتانتية  �لدول  بن  عاما  ثالثن  ��ضتمرت  حلرب 
على  �لفاتيكان  بابا  �ضيطرة  �إنهاء  و�أّكدت  و�لكاثوليكية، 
�ملطلقة  �ل�ضيادة  مبد�أ  ت  و�أقرَّ �ملدين  �ل�ضيا�ضي  �لنظام 
للدولة �لوطنية على مو�طنيها كافة، ومن �أر��ضيها، كما 
و�فقت على مبد�أ �ل�ضيادة �لتامة لكل دولة على �أر��ضيها 
�الأوروبية  �لدول  �نطلقت  وهكذ�  �ل�ضيادة.  يف  و�مل�ضاو�ة 

يف معر�ج �لنه�ضة.

من  �لتخل�س  ن�ضتطع  مل  �مل�ضلمن  بالد  يف  لالأ�ضف 

وغريهما،  و�لغرب�ء«  »د�ح�س  وحرب  »�لب�ضو�س«  حرب 
�ضنو�ت  منها  و�ح��دة  ك��ّل  �جلاهلية  يف  ��ضتمرت  �لتي 
ما  بعدها ويف مرحلة  �نتهت  �أربعن عاًما،  بلغت  طو�اًل، 
بعد ظهور �الإ�ضالم ثم وفاة �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه 
مفهوم  على  �لقائمة  �جلاهلية  �لروح  هذه  عادت  و�ضلم 
لتطحن  مفرغة  د�ئ���رة  يف  �مل�ضتمر  �ل��ث��اأر  وعلى  قبلي 
�أطلق  من  بن  له  مربر  وال  معنى  ال  بانق�ضام  �مل�ضلمن 
ال  �ل�ضحيح  �الإ�ضالم  �أن  و�ل�ضنة يف حن  �ل�ضيعة  عليهم 
خمتلفة  عو�مل  لعبت  وق��د  �النق�ضام.  ه��ذ�  مثل  يعرف 
�حل�ضا�ضية  بع�س  �إثارة  دورها يف  داللة  ذ�ت  وت�ضور�ت 
بن �خللفاء �لر��ضدين، وهم كما قال �الإمام �لبو�ضريي 
ر�ضول  من  )وكلهم  �ل��ربدة  با�ضم  �ملعروفة  ق�ضيدته  يف 
�لدمِي( نقول  �أو ر�ضفًا من  �لبحر  �هلل ملتم�ٌس غرفًا من 
عنه  �هلل  ور�ضي  �ل�ضالم  عليه  طالب  �أب��ي  بن  علي  �إن 
�مل�ضلمن  باختيار  �لر�بع  �خلليفة  كان  وجهه  �هلل  م  وكرَّ
وقبل  و�ضلم،  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر���ض��ول  �ضحابة  م��ن 
�أمينًا للخلفاء �لثالثة �لذين  توليه �خلالفة كان نا�ضحًا 
علي  »ل���وال  �خل��ط��اب:  ب��ن  عمر  عنه  ق��ال  حتى  �ضبقوه 
�إن عالقة �خللفاء �لر��ضدين �الأربعة  �أقول  لهلك عمر«. 
بع�ضهم ببع�س كانت وثيقة للغاية، وبع�س �خلالفات يف 
و�ملو�قف  �الأح��د�ث  بع�س  تف�ضري  �إز�ء  نظرهم  وجهات 
كانت من قبيل �الجتهاد �لذي كان قائما بينهم جميعًا، 
للود ق�ضية،  �لعرب- ال يف�ضد  ولكنه خالف -كما قالت 
�أم  �بنَته  �خلطاب  بن  عمَر  طالب  �أب��ي  بن  عليٌّ  َج  وزوَّ
كلثوم، ولعل ذلك خري دليل على �لعالقة �لطيبة بينهما، 
بن  علي  �إن  ب��ل  �الآخ���ر،  م��ودة  على  منهما  ك��ل  وح��ر���س 
و�ليا  بكر  �أب��ي  بن  حممد  عنَّ  �ل�ضالم  عليه  طالب  �أب��ي 
من  �لبنات  وهكذ�  �آن��ذ�ك،  �ضنه  �ضغر  رغم  م�ضر  على 
حفيد�ت �أبي بكر تزوجن من �ضاللة علي بن �أبي طالب 
من  �أخرى  تزوجت  كما  �ل�ضادق،  جعفر  �أجننب  ومنهن 
حممد �لباقر بن علي زين �لعابدين، وهكذ� كان جعفر 
�أما  �أبي بكر من جهتن،  �إلى  ينت�ضب  �إنه  �ل�ضادق يقول 
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نحن �ليوم من �أن�ضار علي بن �أبي طالب �أو من �أن�ضار 
بيننا  �أ�ضبحت  فقد  �الآخرين،  �خللفاء  �أي من  �خللفاء، 
حرب �ضعو�ء ونت�ضاءل هل ن�ضتطيع �أن نغري �لكون ونعيد 
علي  �إل��ى  �خلالفة  ونعيد  �ل��ور�ء؟  �إل��ى  �ل�ضاعة  عقارب 
�أن  ن�ضتطيع  وهل  �ل�ضنن؟  هذه  كل  بعد  �حل�ضن  �إلى  �أو 
�أو  جهنم  نار  �الأربعة  �ل�ضابقن  �خللفاء  من  ��ا  �أيًّ ندخل 
ندخلهم �جلنة �أو نعيدهم جميعًا �إلى �حلياة لكي يدّلونا 
على طريق �ل�ضو�ب. �إن هذ� من �مل�ضتحيالت و�إذ� كان 
بدعوى  �ضعو�ء  حرب  يف  ننطلق  فلماذ�  م�ضتحيال  ذلك 
منا�ضرة هذ� �خلليفة �أو ذ�ك، ونحن المنلك من �الأمر 
�ضيئًا؟ �إن ذلك ل�ضيء عجاب من �مل�ضلمن �ضنة و�ضيعة، 
عن  �لتخلي  �إل��ى  �لدعوة  ف��اإن  ثم  ومن  �ضو�ء.  َح��دٍّ  على 
يف  نعي�س  جتعلنا  و�لتي  حتقيقها  ميكن  ال  �لتي  �الأفكار 
ما�ٍس لن يعود تعد �ضرورة ال حمي�س عنها ملن يريد �أن 
يحقق تقدما ملجتمعه ودولته ومفاهيم �ل�ضيادة �ل�ضيا�ضية 
كانو�  �الأربعة  فاخللفاء  �لوطنية.  للدولة  �ل�ضعوب  على 
�لكرمي  �لنبي  �ضحابة  ومن  �مل�ضلمن،  رجال  خرية  من 
ومنهم من ع�ضريته �لطاهرة وعالقتهم ببع�ضهم كانت 
على �أف�ضل ما تكون �لعالقة، فما بالنا نحن بعد خم�ضة 
ع�ضر قرنا نعي�س ق�ضايا �خلالف و�الأحقاد و�ل�ضر�عات 

�ملري�ضة  �لنفو�س  وغر�س  �لدماء  �إر�ق��ة  �إلى  توؤدي  �لتي 
قر�آن  يف  جميعا  نت�ضارك  �إننا  �الآخ��ر.  جتاه  بالكر�هية 
و�حد ونبي و�حد ويف �إله و�حد وقبلة و�حدة وغري ذلك 
بنا  و�ضل  هل  ونت�ضاءل  كثرية.  هي  �لتي  �مل�ضرتكات  من 
�الأمر �إلى حّد تدمري بع�ضنا م�ضاجد بع�س؟ وهل لو كان 
�أح�ضن  �ضنكون  �ضيعة  جميعهم  �أو  �ضنة  �مل�ضلمن  جميع 
حااًل �أو تكون هذه �لطائفة �أو تلك يف عي�ضة هنية ورغد 
قال  �لكرمي  �لقر�آن  �إن  ح�ضاب؟  بغري  �جلنة  ويدخلون 
لنبيه  �أمة و�حدة« كما قال  �لنا�س  �ضاء ربك جلعل  »ولو 
ي�ضاء«،  من  يهدي  �هلل  ولكن  �أحببت  من  تهدي  ال  »�إنك 
ولقد �ضاءت �إر�دة �هلل �أن يحدث �الختالف بن �لب�ضر، 
�خ��ت��الف يف  يكون هناك  �أن  �آي���ات �هلل  م��ن  �آي��ة  وه��ذه 
�لليل  و�ختالف  و�للهجات  �للغات  �أي  و�الأل�ضن،  �الألو�ن 
علينا  و�أنَّ  قدرنا،  �أنه  ندرك  �أن  وعلينا  وهكذ�،  و�لنهار 
وبالتي  �لطيبة،  وبالكلمة  باحلو�ر  �الختالف  هذ�  �إد�رة 
�لعد�ء  ونوقف  �لفتنة يف مهدها  �أح�ضن حتى نخمد  هي 
�لدين  حرية  ن��رتك  �أن  وعلينا  و�خل�����ض��ام،  و�ل�����ض��ر�ع 
ونحر�س  و�لطائفة،  �ملذهب  حرية  وكذلك  ف��رد،  لكل 
دول��ة  ك��ل  و�ضيادة  �لوطنية،  �ل��دول��ة  ���ض��اأن  �إع���الء  على 
وال  �مل�ضتقبل  نعي�س  و�أن  مو�طنيها،  وعلى  �أر��ضيها  على 

أحد مؤتمرات التقريب بين المذاهب اإلسالمية
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و�ل�ضر�ع  �لظالمية  من  د�ئ��رة  يف  �ملا�ضي  يف  نتحجر 
و�لثاأر �ملتبادل يف حلقة مفرغة، ونت�ضاءل �أين هم حكماء 
من  �أتباعهم  ملنع  و�ل�ضنة  �ل�ضيعة  من  وعلماوؤها  �الأم��ة 
�لتعاي�س  مبد�أ  نعلي  �أن  علينا  و�أن  و�القتتال؟  �لت�ضاحن 
لقوله  �إعمااًل  و�الآر�ء  و�الفكار  �مل�ضالح  ونتبادل  �ل�ضلمي 
َئُة  يِّ �ل�ضَّ َواَل  �َضَنُة  َ �حلحْ َتِوي  َت�ضحْ »َواَل  ف�ضلت  �ضورة  تعالى يف 
ُه  نَّ َنُه َعَد�َوٌة َكاأَ َنَك َوَبيحْ َذ� �لَِّذي َبيحْ �َضُن َفاإِ َفعحْ ِبالَِّتي ِهَي �أَححْ �دحْ
َوِلٌّ َحِميٌم« )34( لو تعامل �ل�ضيعة و�ل�ضنة بع�ضهم مع 
��ضتمرو�  �إذ�  �أما  �ملودة،  ل�ضادت  �لقر�آين  باملنطق  بع�س 
كان  �أم��رً�  �هلل  يق�ضي  ف�ضوف  و�لبغ�ضاء  �ل�ضحناء  على 
مفعواًل با�ضتمر�ر �الأحقاد و�ل�ضر�ع. وهل يعقل �أن يقتل 
�مل�ضلم �أخاه �مل�ضلم يف �مل�ضجد وهو ي�ضلي؟ �إن مثل هذه 
�إلى  نقلتنا  و�الإجر�مية  و�لوح�ضية  �ل�ضنعاء  �الأ�ضاليب 
م�ضتوى دون �حليو�نات �لتي �أ�ضبحت �أكرث حكمة ور�أفة 
�مل�ضلمون  �أيها  عقالنية  من  هل  ببع�س.  بع�ضها  ورحمة 
وكتابكم  ودينكم  وبنبيكم  باأنف�ضكم  رحمة  و�ضيعة،  �ضنة 
و�أبنائكم وع�ضريتكم و�أتباع مذهبكم و�إخوتكم يف �لوطن، 
�ضديًد�  بينكم  باأ�ضكم  يكون  �أال  حتر�ضو�  لكي  و�أدعوكم 

»حممد  تعالى:  �هلل  قول  وتقروؤون  �لكتاب  تتلون  و�أنتم 
ر�ضول �هلل و�لذين معه �أ�ضد�ء على �لكفار رحماء بينهم« 
ونت�ضاءل �أين �لرحمة فيما بيننا �أيها �مل�ضلمون؟ �حذرو� 
�إلى  �ل�ضاعن  �لطموحن  �ل�ضيا�ضين  ثالثا(  )و�أكررها 
�حلق  �إلى  يدعون  فئة  منكم  ولتكن  و�لتو�ضع،  �ل�ضيطرة 
كل  ولريدد  و�لعقالنية،  و�العتد�ل  و�مل�ضاحلة  و�حلو�ر 
ا �أو �ضيعيًّا قول �هلل تعالى يف �حلو�ر  منكم �ضو�ء كان �ضنيًّ
بن �بني �آدم »لئن ب�ضطت �إل يدك لتقتلني ما �أنا ببا�ضط 
�لعاملن  )28(   رب  �هلل  �أخاف  �إين  الأقتلك  �إليك  يدي 
�إين �أريد �أن تبوء باإثمي و�إثمك فتكون من �أ�ضحاب �لنار 
�أخيه فقتله  عت له نف�ضه قتل  وذلك جز�ء �لظاملن فطوَّ

فاأ�ضبح من �خلا�ضرين« )�ملائدة 28-30(.

لعمري �إن �ل�ضماء تكاد تنفطر لقتل م�ضلم بل لقتل �أي 
�إن�ضان، ولذ� قال تعالى »�أنه من قتل نف�ضا بغري نف�س �أو 
ف�ضاد يف �الأر�س فكاأمنا قتل �لنا�س جميعا ومن �أحياها 
لو هدمت  و�إنه   .32 �ملائدة  �لنا�س جميعا«  �أحيا  فكاأمنا 
�لكعبة  هدمت  لو  بل  و�ل�ضيعة،  لل�ضنة  �لعبادة  دور  كل 
�مل�ضرفة لكان ذلك �أهون عند �هلل من قتل نف�س و�حدة. 

رسم تخيلي لمعاهدة وستفاليا عام 1648 تضع نهاية حرب استمرت ثالثين عاما بين الدول البروتستانتية والكاثوليكية
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وحقا قال �لنبي �لكرمي �إن حرمة �لنف�س �أكرب عند �هلل 
وتعالى.  �ضبحانه  �هلل  �ضرفها  �لتي  �لكعبة  حرمة  من 
كم من م�ضلم قتل بيد �أخيه �مل�ضلم وهو قائم ي�ضلي يف 
قول  هذه  �ل�ضنيعة  بفعلته  قام  من  َر  تذكَّ هل  �ملحر�ب؟ 
�لر�ضول �لكرمي: »�إذ� �لتقى �مل�ضلمان ب�ضيفيهما فالقاتل 
نا  و�ملقتول يف �لنار«. فا�ضتف�ضر �ل�ضحابة من �لنبي َعِلمحْ
�لقاتل فما بال �ملقتول؟ فردَّ عليهم �لنبي �ملبعوث رحمة 

للعاملن »الأنه كان حري�ضا على قتل �ضاحبه«. �ألي�س ذلك 
كله من ت�ضامح �الإ�ضالم؟ �إنني ال �أدري �أي �إ�ضالم يوؤمن 
به هوؤالء �لذين يرتكبون �أعمال �لقتل بدم بارد و�إخوتهم 
يف  ِج�ضاًما  حتديات  نو�جه  �إننا  �ملحر�ب؟!  يف  ي�ضلون 
�لنف�س  قتل  بينها  من  لي�س  و�لع�ضرين  �حل��ادي  �لقرن 
قرن  باأنه  �لقرن  هذ�  و�ضف  ولقد  كانت،  ��ا  �أيًّ �لب�ضرية 

�لت�ضامح ونبذ �لعنف ونبذ �لكر�هية.

وحقا قال �لعلماء من �ل�ضابقن لنتعاون فيما �تفقنا 
�إنني  فيه،  �ختلفنا  فيما  بع�ضا  بع�ضنا  وليعذر  عليه 
�أن  �ملو�طنن  وجميع  و�حلكام  و�حلكماء  �لعلماء  �أنا�ضد 
ير�عو� حرمة �لنف�س �لب�ضرية وحرمة نف�س �ملوؤمن، و�أال 
فيقوم  �إليه  و�الإ�ضاءة  �الآخ��ر،  �ضد  بالتحري�س  يقومو� 
�لب�ضرية،  �ضد  جرمية  �أخطر  بارتكاب  �لنفو�س  �ضعاف 
وال حول والأ قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم، �للهم �أهِد قومي 

فاإنهم ال يعلمون.

�إلى جتديد  �أن ثمة حاجة ما�ضة  �ضبق  ون�ضتخل�س مما 
و�حتياجاته  �ملجتمع  م�ضلحة  منظور  من  �لديني  �لفكر 
�أمتي علي  �أف��ر�ده، ولذ� ورد يف �الأثر: »ال جتتمع  وم�ضالح 

ولكن  �لكامل،  �الإج��م��اع  يعني  ال  �الأم��ة  و�جتماع  �ضاللة«، 
ت�ضتهدف  �لتي  �ملجتمعية  �أو  �لربملانية  �الأغلبية  مبد�أ  يعني 
بو�ضوح  يتناق�س  ال  �الإج��م��اع  �أن  طاملا  �ملجتمع،  م�ضلحة 
مع ن�ضو�س دينية �ضريحة وو��ضحة، ولي�س مع �جتهاد�ت 
�أبي  �الإم��ام  مذهب  كان  ولهذ�  �ل�ضلف،  يف  �آخرين  علماء 
�أو  �لقر�آن  من  �ضريح  ن�س  يرد  مل  ما  �أنه  �لنعمان  حنيفة 
�حلديث �لنبوي �ل�ضحيح �أو ورد عن �ل�ضحابة، فاإن ما يرد 
�لتابعن هو �جتهاد ور�أي مبني على مقولة»هم رجال  عن 
مذهب  عن  قيل  ولهذ�  نخالفهم.  �أن  رجال«فيمكن  ونحن 
�أبي حنيفة �إنه مذهب �أهل �لر�أي، �أي يعتمد �لعقل مقيا�ًضا، 
�إلى  �لقر�آنية  و�ل��دع��وة  �لدين  �ضحيح  مع  يتما�ضى  وه��ذ� 

�إعمال �لعقل يف �آيات كثرية.
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الناس فيما يبدعون معادن
يقول العرب كما يروي لنا التاريخ بأن “الناس معادن” 

والمقصود بذلك أن الناس مختلفون ومتفاوتون في 
كثير من األمور وأن الشيئ الفصل بينهم  في حقيقة 
األمر هو  مستوى اإلنسان في التعامل والتعاطي مع 

الناس واألحداث والمواقف وما يترتب عليه وقد قدر الناس هنا بمقياس 
المعادن الثمينة النادرة  من الذهب والجواهر  بعكس النحاس 

والحديد وغيرها فهي من المعادن الرخيصة المتواضعة وهي أقل 
مقياس في ميزان المعادن وميزان القيمة المعنوية كقياس لها.

د. عبداللطيف جاسم كانو
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موقف  �أو  نافع  كبري  عمل  الأي  فاح�ضة  دقيقة  نظرة  نظرنا  ولو 
من  �إال  ت��اأت��ي  ال  جميعًا  �إن��ه��ا  لوجدنا  رفيع  ب��ارز  �إجن���از  �أو  متميز 
مكانتهم  لهم  �لذهب،  من  معدنهم  يف   متميزين  و�أ�ضخا�س  �أنا�س 
عن  تختلف  وثو�بت  ذ�تية  ولهم  و�حل�ضارية،  �لفكرية  و�إنطالقاتهم 
معدنهم  �أن  و�لعظماء  للمفكرين  نقول   د�ئمًا  فاإننا  ولهذ�  غريهم 
�الأ�ضيل  �لعمل  وقيمة  �الأ�ضيل  �ملعدن  قيمة  ونقدر  نعرف  الأننا  �أ�ضيل 
وكم من �لنا�س �لذين �ضكلو� معادن ثمينة و�ضخ�ضيات �أ�ضيلة خدمت 
�الأمة و�أعطت باإمتياز وجترد وباإخال�س وحمبة وتفاين لتطور �لنا�س 

و�ملجتمع و�حلياة.

�أجيالها  وع��رب  �ملجيد  تاريخها  وع��رب  �لعزيزة  �لبحرين  ويف 
وثروتها  �الأ���ض��ي��ل..   �لثمن  معدنها  هم  �أبنائها  �أن  جند  �ملتعاقبة 
�حلقيقية �ملتز�يدة بل �ملتدفقة دومًا و�ملثمرة باإ�ضتمر�ر فهذه �الأر�س 
تعطي  ال  فهي  �لطيب  �ل��زرع  فيها  �أر���س خ�ضبة..   �ملعطاءة  �لطيبة 
�إال �ملعدن �الأ�ضيل �لثمن..  وهو  �لثمار �لطيبة.  وال يخرج منها  �إال 
�الأ�ضيل  ومعدنها  �حلقيقية  ثروتها  يعد  �ل��ذي  �لبحريني  �الإن�ضان 
�ملتطورة..   �ملتح�ضرة  �حلياة  �ضنع  يف  د�ئماأً  وي�ضارك  �ضارك  �لذي 
و�أمته يف  بلده  �لكبري خلدمة  بالعطاء  �ملتميزة  باالإجناز�ت  و�ضناعة 
�ضتى �ملجاالت و�مليادين..  حتى �أ�ضبحت �لبحرين باإ�ضهامات وعطاء 
�أبنائها لوؤلوؤة ثمينة وجوهرة �أ�ضيلة م�ضرقة يف عقد �خلليج وحتظى 

بتقدير كبري م�ضتوى �لعامل كله.

ميلك  من  �إال  وثمنه  قيمته  يقدر  وال  يعرفه  ال  �لثمن  و�مل��ع��دن 
�مل�ضتوى �لرفيع من �لفطنة و�خلربة �لو��ضعة وباالخ�س من �لرجال 
و�لقياد�ت �ملميزة  �لر�ئدة من �بناء �لوطن و�لذين تدعمهم وتقف 
بقيادتها  �لبحرين  �أن  د�ئماأً  ولتثبت  �إجناز�تهم  كل  ور�ء  فخر  بكل 
باملعدن  د�ئمًا  مليئة  �لطيبة  ورعايتها  �حل�ضارية  وروؤيتها  �حلكيمة 

الأن  وتدفعها  وت�ضاندها  وتدعمها  وت�ضجعها  ترعاها  بحيث  �الأ�ضيل 
تكون د�ئمًا يف �على �ملر�تب و�مل�ضتويات وما هذ� بغريب عليها.

ويف �لو�قع �أننا �إذ� نظرنا �إلى موؤ�ض�ضاتنا �القت�ضادية �لهامة و�إلى 
وز�ر�ت �لدولة و�إلى خمتلف �خلدمات �الأ�ضا�ضية يف �لقطاعن �لعام 
و�خلا�س فاإننا نرى �أن �لبحريني قد �حتل �لقيادية يف هذه �ملوؤ�ض�ضات 
وقد حقق �ضورً� جميلة من �لتفوق لهذ� �لوطن و�ملكانة �لرفيعة بعد 
�لعناء و�ملثابرة بعد ح�ضولهم على �لثقة و�لكفاءة �لتي توؤهلهم لذلك.

ويزيدنا فخرً� �أن نرى �أن موؤ�ض�ضاتنا �لوطنية مبختلف �لقطاعات 
تد�ر باأكفاأ �لقياد�ت �لبحرينية من �لذين در�ضو� وعملو� يف �خلارج 
�لعربية  �ملتجمعات  م��ن  و�الع����رت�ف  و�ل��ك��ف��اءة  �خل��ربة  و�كت�ضبو� 
بكل  �ملوؤ�ض�ضات  هذه  تقود  ثمينة  وجو�هر  معادن  �الآن  وهم  و�لعاملية 
كفاءة و�قتد�ر وهم يقدمون ب�ضمت وبتفان ي�ضكلون �روع �ل�ضورلهذ� 

�لوطن.

وهم كوكبة كبرية من �ملتميزين �لذين �ضطرو� لنا م�ضاحات من 
�لعطاء �ملميز �لذي غري �لكثري من م�ضار�ت �حلياة بجميع مر�فقها 
لت�ضبح  و�الإن�ضانية  و�الجتماعية  و�القت�ضادية  �لفكرية  وجماالتها 
�حلياة �ليوم و�لعلوم لهذ� �لتعامل �لر�ئع و�لر�قي �ملحت�ضر  بن جميع 
و�لقيم  �ملناهج  يف  و�الختالف  �لهائل  �جلغر�يف  �لبعد  رغم  �لب�ضر 

و�ملبادئ ولي�ضبح �لعامل قرية جميلة �ضغرية متو��ضلة �الطر�ف!!

�لالآلئ  تلك  من  �لعديد  �لبحرين  يف  فاأن  �أمر  من  يكون  ومهما 
�لذين يعملون ب�ضمت وهدوء وحب وتفان يقدمون د�ئمًا ويف كل وقت 
ومكان عطاء�تهم و��ضهاماتهم من �جل خدمة �أوطانهم ويكونو� د�ئمًا 

رمز�أً للمعدن �لثمن �لذي ال يعادله �إى معدن حتى لو كان ذهبًا.
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من روايات الحنين الدافئ إلى المكان، والقيم، والتراث، إنّها رواية 
تدفعك من قمة جبٍل عاٍل من دون أن تحذرك، أو تمسك بك، بل 

تتركك وحيدا تصارع النزول، ومع ذلك تتمتع أنت بهذا الهبوط 
المخيف وأنت تشاهد عالمًا لم تره أو تألفه، فتحضن الرواية 

كمظلة واقية تظل تهبط بها رويداً رويداً حتى ترى غزال صياد 
»إنموشار« النبيل الطارقي من »كيل – تالغيموس« بطل الرواية 

مًا لقيمه، وُمَحّطمًا في آٍن واحد. ُمَحطِّ
عبدالرزاق حسين
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طوارق فيكيروا والحض
(

العربي( والحضور  فيكيروا  )طوارق   

فيكيروا باثكث  ألبرتو  اإلسباني:  للكاتب   

زغبور عبدو  د.  ترجمة:   

والــنشــر،  للـطـــبــاعــة  ورد  النـــاشر:   

دمشق  ـ  سورية 

2004م األولى   الطبعة 
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من  جزء  وعن  عربي،  بلٍد  عن  تتحّدث  رو�ي��ة  �إنه����ا 
وجهل  �ل�ضحر�وي،  �جلزء  وبالذ�ت  �لب�لد،  ه���ذ�  �ضعب 
مع  �حلكومات،  ه��ذه  من  �أج��ه��زة  �أو  �حلكومات،  تعامل 

بع�س مو�طنيها.
يف  مطلوبًا  تالحق  �أمنها،  باأجهزة  ممثلة  فاحلكومة 
غاية �الأهمية، هو عبد�لكبري رئي�س �لدولة �لذي �أُطيح به 
�أحد رجال �لطو�رق مع  يف �نقالب ع�ضكري، وجتده عند 
�ضاحب  �ضياح  غز�ل  على  �ضيفن  دخال  وقد  له،  مر�فق 
وبخا�ضة  �لقيم،  عن  �لعنيد  و�ملد�فع  و�لنخوة،  �ل�ضهامة 
قيم �حرت�م �ل�ضيف، وهو ال يعرفهما، وال يعرف مكانتهما، 
فقط هما �ضيفان لهما من �لو�جب ما توجبه قيم �لقبيلة.
لكنَّ هذه �ملفرزة من �ل�ضرطة مل تعرف قيمة ل�ضاحب 
�لبيت، وال لقَيمه، وال ل�ضيوفه، فقتلت �ملر�فق، و�ختطفت 
قيم  عن  �لدفاع  يف  غ��ز�ل  رحلة  تبد�أ  وهنا  عبد�لكبري، 

�لقبيلة، فيرتك زوجه حبيبة فوؤ�ده، و�أوالده 
وملعب  �أن�ضه،  مكان  وخيمته  قلبه،  �ضغاف 
�خليال  فيها  يختلط  مغامرة  ليبد�أ  �ضباه، 
ب��االأ���ض��ط��ورة،  �ملعرفة  ومت��ت��زج  باحلقيقة، 
�لت�ضوير،  وجمال  �لو�ضف،  دقة  وتاأخذك 
وروعة �الأد�ء، لتجد �ضخ�ضًا و�حدً� ووحيدً� 
ب��ك��ل جماهلها  �ل�����ض��ح��ر�ء  غ��م��ار  ي��خ��و���س 
قيمه،  على  �عتدى  ممن  ليثاأر  وخماطرها، 
�أن  دون  م��ن  �آخ��ر  و�ختطف  �ضيفًا،  فقتل 
�أي �كرت�ث للم�ضيف، من هنا يتعقب  يبدي 
كان  و�إن  �ل�����ض��رط��ة،  دل��ي��ل  فيقتل  �لقتلة، 
ي�ضل  ثم  �ضريفة،  مبارزة  يف  مثله،  طارقيًا 

�إلى �لقائد غالب �لذي �أ�ضرف على عملية �غتيال �ضيفه، 
فيقتله، ومي�ضي يتتبع كّل من له �ضلة؛ مل�ضح عار ما حلقه 
�ل�ضحر�ء،  تخوم  عرب  �ضيفه،  حماية  ي�ضتطع  مل  �أنه  من 
هو  �أح��د غري طارقي،  ي�ضتطيع  ال  ما  �الأه��و�ل  من  والق��ى 
غز�ل �ضياح، �حتمالها، عد� عن مطاردة رجال �ل�ضرطة 
له، وحماولة قتله يف كلِّ حلظة، �إلى �أن �نتهى به �ملطاف 
وهو  فيقتله،  �جلمهورية  رئي�س  �إلى  لي�ضل  �لعا�ضمة،  �إلى 
تغرّي  �إذ  للدفاع عنه،  �الأ�ضل  قام يف  يقتل من  �أنه  يعلم  ال 

نظام �حلكم وهو ال يدري.
 فقتل �لرئي�س وُقتل.

من  �لرو�ية  م�ضمون  حد�س  ت�ضتطيع  �لثاقبة  �لروؤية 

�لكاتب  يعر�س  حيث   )11  ��  10 )�س  �الأولى  �ضفحاتها 
وه��ذه  ج��ي��ل،  بعد  ج��ي��اًل  �ل��ط��و�رق  يتناقلها  الأ���ض��ط��ورة 
�أفنت  عائلتن  بن  جرت  حرب  عن  تتحّدث  �الأ�ضطورة 
رجالهما، ويف �لنهاية قامت �إحدى �لعائلتن باأخذ طفل 
فتمَّ  رجالها،  ق�ضى  �أن  بعد  وحيدة  بقيت  �لتي  �أم��ه  من 
ة لهفتها  تقييدها ودفن �بنها بعيدً� يف �لرمال، ومن �ضدَّ
�بنها  عن  تبحث  و�أخ��ذت  قيودها،  عت  قطَّ وحيدها  على 
�أحد  يدري  وال  �أ�ضابها �جلنون،  �لرمال حتى  حافرة يف 
ما حدث لها بعد ذلك، ولكنَّ �الأ�ضطورة تقول: �إنَّ روحها 
عن  بحثًا  حتفر  �لليل  يف  تاأتي  �ملكان  ذل��ك  يف  ماز�لت 

�بنها �ملفقود.
عندما  �لرو�ية  بطل  بها  �أح�سَّ  �لتي  هي  �لروح  وهذه 
ذهب لزيارة �أخيه �ملري�س و��ضطرَّ يف �ضفره �إلى �لنوم يف 

تلك �لبقعة من �ل�ضحر�ء.
ت��وؤدي  �حل��رب  �أنَّ  �الأ�ضطورة  وخال�ضة 

�إلى �ل�ضياع، �أو �جلنون، �أو �ملوت.
�لبحث  �إل��ى  �الأم  دفعت  �لتي  فالعاطفة 
هي  فاملوت،  �جلنون  �إل��ى  لت�ضل  �بنها  عن 
�لفذ  �لتي دفعت غز�ل �ضياح �ملد�فع  ذ�تها 
�لقيم �ل�ضحر�وية، فالتعدي على قيمه  عن 

دفعه �إلى �أن ي�ضحي بكل �ضيء. 
�الأ���ض��ط��ورة  ه���ذه  �إنَّ  ق��ول��ن��ا:  يعني  وال 
مفا�ضل  على  �مل�ضلَّط  �لكا�ضف  �ل�ضوء  هي 
�لرو�ية، �أنها جتعل �أحد�ث �لرو�ية و��ضحة 
ال،  متابعتها،  �إل���ى  م�ع�ه��ا  حتت��اج  ال  نة،  بيِّ
�ل�ضري  بالرقم  �الأ�ضطورة  هذه  و�ضف  �أ�ضتطيع  ولكّنن��ي 
�لذي يفتح لك �لباب لتدخل من خالله، و�إذ� دخلت فلن 
ت�ضتطيع �خلروج -حتى �إنحْ رغبت- قبل �أن ت�ضل �إلى �آخر 

�ضطر يف �لرو�ية.
�حل�ضور  يف  قر�ءتي  ح�ضرت  قد  منهجيًا  �أّنني  ومع 
�لعربي، و�ألزمت نف�ضي بعدم جتاوزه �إلى �لفني �إالَّ مبقد�ر 
ما يتعلَّق بهذ� �حل�ضور، ال هربًا منه، ولكن حتى نتبنَّ فكرة 
�الآخر وت�ضوره وروؤيته لنا نحن �لعرب، �إلى جانب �أنَّ هذه 
�لعاملية  �لرو�يات  من  هي  بقر�ءتها  �أقوم  �لتي  �لرو�يات 
�أ�ضحابها  مكانة  خ��الل  من  عالية  �ضهرة  �أح���رزت  �لتي 
�أكرث  كونها  �أو  عاملية،  جو�ئز  على  ح�ضولها  �أو  �لرو�ئية، 

الثاقبة  الرؤية 
تستطيع حدس 
مضمون الرواية 

من صفحاتها 
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عن  يخرجنا  ي  �لفنِّ �إلى  �لدخول  وكون  مبيعًا،  �لرو�يات 
، وعذري هنا يف  له  �لدر��ضة  نذرنا هذه  �لذي  مو�ضوعنا 
جملة معرت�ضة هو �أنَّ ما لفت نظري بقوة يف هذه �لرو�ية 
طاردة،  بيئة  يف  �إبقائك  على  �جلاذبة  ية  �لفنِّ �لقدرة  هو 
وجمهولة،  مرعبة  حمدودة،  ال  حارقة  قاحلة  �ضحر�ء  يف 
�لهالك، يف هذه  �إلى حدِّ  �ملوت، ومدّمرة  �إلى حّد  قا�ضية 
�ل�ضحر�ء و�ضمن ظروف بيئية �ضاقة، وحياة مّرة جافة، 
و�ضور مرعبة، و�ضظف قا�ٍس، وو�ضائل عي�ٍس �ضئيلة، وترّقب 
خلطر حمدق، يف ف�ضاٍء النهائي، و�ضخ�ضية حمورية ذ�ت 
�ضحر�ئه  يف  ويبقيك  �لكاتب،  عليك  يقب�س  ذ�ت��ي،  بعد 
يف  ورغ��ب��ة  ط��وع��ًا  م��ق��ّي��دً�  �أ���ض��ريً�  �ل�ضابقة  �ضفاتها  بكل 
�قتفاء �أثر هذ� �مل�ضهد �لعجيب، و�لفعل �ملغامر، و�حلدث 
�ل�ضحر�ء  هذه  يف  ما  كلِّ  مع  �لبقاء  �إل��ى  تو�قًا  �لباهر، 

وم�ضاهد  قا�ضية،  وحياٍة  منّفرة،  �ضور  من 
ليلها  وترقب  وظماأها،  رّيها  تعي�س  مرعبة، 
وتنال  و�أن�����ض��ه��ا،  رعبها  وحت�����ّس  ون��ه��اره��ا، 
من  رئتيك  ومت��الأ  وزمهريرها،  قيظها  من 
ونتنها، ومت�ضي  وغبارها، وعبريها  ن�ضيمها 
يجوب  وه��و  كظّله،  تتبعه  �ضياح  غ��ز�ل  مع 
�إلى  �ضرقها  من:  �ل�ضا�ضعة،  �ل�ضحر�ء  هذه 
غربها، ومن �ضمالها �إلى جنوبها، تعرب معه 
فيها،  �ل��د�خ��ل  تبتلع  �لتي  �خل���و�ء  �الأر����س 
يف  معه  وتنام  ورمالها،  كثبانها  معه  وتقطع 
يف  ت�ضاركه  ذلك  ومع  و�أو�ضالها،  �ضبخاتها 
�أخ�ضر  منتنًا  ماًء  �جلمل  كر�س  من  �ل�ضرب 

�للون، ويدعوك �إلى مائدته، فتاأكل حلم جمل �ضارف على 
�ملوت، �أننت من طول �لرحلة و�جلو �لهائج، بل وحتفر معه 
�الأر�س،  هو�م  كلِّ  من  حفظًا  فيها  لتنام  حفرة  �لرمل  يف 
ل  و��ضتبقاًء� على ما تبّقى يف ج�ضمك من رطوبة، بل تتحوَّ
ك منك رم�س لتظلَّ حمتفظًا بقوتك  مثله �إلى حجر ال يتحرَّ
غري  ب�ضري  غالف  فارغة،  )قوقعة  ت�ضبح  بل  ومائيتك، 

قادر على �الإح�ضا�س �أو �لوجع �س198(.
لنا هذ� �حلاكي،  �لذي يحكيه  �ل�ضحر�ء هذ�  حديث 
بحديث  ذّكرين  �الإ�ضباين  )�حلكو�تي(  طريقتنا  على  �أو 
ر�ئعته  يف  هيمنجو�ي  �آرن�����ض��ت  لنا  ق��ّدم��ه  �ل��ذي  �لبحر 
)�لعجوز و�لبحر( �لذي ��ضتطاع يف ف�ضاٍء الحمدود �أي�ضًا، 
وحتت ظروف قا�ضية يف مو�جهة خطر د�هم، وب�ضخ�ضية 

و�حدة حمورية هي �ضخ�ضية �ل�ضيخ �أو �لعجوز �ل�ضياد �أن 
يربطك يف قارب هذ� �لعجوز حتى و�ضوله �إلى �ل�ضاطئ، 
قد يختلف �لد�فع و�لبيئة و�لعر�س، ولكنَّ جو�نب �التفاق 
�مل��ح��وري��ة،  �ل�ضخ�ضية  ح��ي��ث:  م��ن  �ل��رو�ي��ت��ن  كلتا  يف 
و�لف�ضاء �لو��ضع، و�الأخطار �ملخيفة �ملحدقة بكال �لبطلن 
تقّربهما من بع�ضهما، وال يعني هذ� باأي حال من �الأحو�ل 
�القتبا�س، �أو �لن�ضخ، �أو �لتحوير، ال.. فالرو�يتان تتحّدثان 
عن مو�ضوعن خمتلفن متام �الختالف، ولكنَّك ت�ضتطيع 
�أن جتد خطًا يجمعهما، ول�ضت ب�ضدد �ملقارنة، و�إمّنا هي 

روؤية لعّل �أي قارئ للرو�يتن يتفق معي �أو يخالفني.
�إلى  �ألربتو فيكريو�  يعيدنا فيه  �ل�ضحر�ء هذ�  حديث 
وحتمله  حملته  ما  بكل  �لعرب،  جزيرة  يف  �الأم  �ضحر�ئنا 
�أخ��الق  م��ن  فوقها  ���ض��اد  وم��ا  ق��ي��م،  م��ن  �ل�ضحر�ء  ه��ذه 
وعاد�ت، وما �ضغلته من َوَلٍه حقيقي بها عند 
يف  �جلاهلي  �ل�ضعر  على  لع  فاملُطَّ �ضعر�ئها، 
�إنَّ كاتب هذه  يقول:  يكاد  �ل�ضحر�ء  و�ضف 
�لرو�ية قد عرب �إلى رو�يته من خالل �ضعرنا 
يد  بخطوط  الكاتب  معرفة  ويف  ال��ع��رب��ي، 
�ل�ضحر�ء، وقر�ءتها قر�ءَة عّر�فة حمّنكة، 
)يف  للرو�ية:  تقدميه  يف  حيدر  حيدر  يقول 
حقيقة �الأمر يبدو هذ� �لرو�ئي هو �لعارف 
ال ب��ال�����ض��ح��ر�ء وت��ف��ا���ض��ي��ل��ه��ا �جل��غ��ر�ف��ي��ة 
و�لبناء  و�الأعر�ف  بالتقاليد  و�إمّنا  فح�ضب، 
�جل��ر�أة  وروح  �ل�ضحر�ء،  ل�ضعب  �لنف�ضي 

و�ل�ضهامة �س 6(
يجريها  �ل��ت��ي  �مل��ق��ارن��ة  تلك  ه��و  �ل��رو�ي��ة  يف  ودليلنا 
�أر���س �خل���و�ء، )�لربع  وب��ن  �ل��رب��ع �خل��ال  ب��ن  �لكاتب 
د�بر� يف  وتيك  �لعربية،  �ضبه �جلزيرة  �خلال يف جنوب 
قلب �ل�ضحر�ء �لكربى ي�ضكالن �ملنطقتن �الأقفر من هذ� 

�لكوكب �س193( 
ولنتابع حديث فيكريو� من خالل جملة رو�بط وردت 

يف هذه �لرو�ية عن �ل�ضحر�ء:
اأولها: عالقة العربي بالإبل 

�الإبل للعربي يف هذه �ل�ضحر�ء هي �حلياة، وهي �لقوة 
ووعاوؤه  و�ضيلته  وهي  و�ملعن،  و�لرفيق،  و�لتابع  و�حلركة، 
فغز�ل  منها،  ج��زٌء  وه��و  منه،  ج��زٌء  هي  وغ���ذ�وؤه،  و�أمنه 

التكّيف مع 
الصحراء خربة 
وذكاء فطري 

ُوِهَبه ابن 
الصحراء
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هذ�  يف  )�لوحيد  �أن��ه  وي��رى  يحبه  �ملهري  بجمله  �ملتعلق 
�أحلك  يف  حتى  م�ضربه  �إلى  �إعادته  ي�ضتطيع  �لذي  �لعامل 

�لليال 17( 
تخوم  يف  �ل�ضعيفة  �الإب����ل  م���وت  ف��ي��ك��ريو�  ���ف  وو����ضحْ
�ل�ضعر�ء  �أح��د  �إلينا  نقله  ما  يكون  يكاد  �ل�ضحر�ء  هذه 
وظهرت  �لطريق  فوق  جثثها  �نت�ضرت  حيث  �جلاهلين، 
�لفحل:  علقمة  يقول  عهدها،  لقدم  �لبي�ضاء  عظامها 

)ديو�ن علقمة 86(.
ب����ه����ا ج����ي����ف �حل�����������ض�����رى ف�������اأّم�������ا ع���ظ���اُم���ه���ا

ف�����ب�����ي�����������سٌ و�أّم������������������ا ج������ل������ُده������ا ف���������ض����ل����ي����ُب
و�لقوة، ومغامرة  �لرجولة  و�إثبات  وحتدي �ل�ضحر�ء، 
يف  غ��ز�ل  )ع��رب  فيكريو�:  ق��ول  يف  تظهر  �أي�ضًا  �ل�ضباب 
كانت  �الأولى  تلك مرتن:  �أر�س �خلو�ء  بقع  �إحدى  حياته 
باأن  جدير  باأنه  يربهن  �أن  �أر�د  حينما  �لتحّدي  من  نوعًا 
قد  وكان  و�لثانية  �الأ�ضطورية،  �لطو�رق  �ضاللة  من  يكون 
باأن  جديرً�  ماز�ل  باأنه  لنف�ضه  يبّن  �أن  �أر�د  رجاًل  �أ�ضبح 
�ضني  �لقادر على �ملخاطرة بحياته يف  �لغز�ل  يكون ذلك 

�ضبابه �س19(
 متامًا كما كان �ل�ضاعر �ل�ضاب �جلاهلي يقوم بعبور 
و�لقوة  للفتوة  �إب��د�ًء  �ل�ضحر�ء  يف  رهبة  �الأماكن  �أ�ضد 
�ل�ضحر�ء  قطع  يتم  �لقوية  فبالناقة  �ملغامرة؛  وح��ب 
�أح��د  ي��ق��ول:   �ج��ت��ي��ازه��ا،  م��ن  ُف  ُي��ت��خ��وَّ �ل��ت��ي  �لرهيبة، 

)122 �ل�ضعر�ء: )ديو�نه 
دى وق�������د �أق�����ط�����ع �خل����������رَق �مل������خ������وَف ب�����ه �ل��������رَّ

ِد ���������سٍ ك����ج����ف����ِن �ل�����ف�����ار������ض�����يِّ �ملُ�������������ض������رَّ ب����ع����نحْ
دليل  فهذ�  �لنجوم،  طريق  عن  و�لهد�ية  �ل�ضري  و�أّم��ا 
�لنجوم، �ختار  �بن �ل�ضحر�ء )مع حلول �لظالم ظهرت 
ورد  وقد  با�ضتمر�ر �س197(  وتبعها  منها،  و�حدة  غز�ل 
ِم  جحْ ذلك يف �لقر�آن �لكرمي يف قوله تعالى )َوَعالَماٍت َوِبالنَّ

َتُدوَن( )�لنحل: ١٦(. ُهمحْ َيهحْ
)ديو�ن  �ل�ضاعر:  ق��ول  َوَرَد  �جل��اهل��ي  �ل�ض�ع��ر  وف��ي 

.)40 علقمة 
ح�����ٌب وال  �ل�������ف�������رق�������د�ن  �إل���������ي���������َك  ه������������د�ين 

ل��������ه ف�����������وق �أ�������������ض������������و�ِء �مل����������ت����������اِن ع������ل������وُب

بها،  �لدقيقة  و�ملعرفة  بال�ضحر�ء  �ل�ضغف  ثانيها: 
وو�ضفها:

بها  خبري  ت�ضوير  �ل�����ض��ح��ر�ء  ف��ي��ك��ريو�  لنا  ر  ي�����ض��وِّ
ومب�ضالكها ودروبها، و�أحو�لها، و�ضّدة هولها، و�أواًل يتحّدث 
عن ع�ضق �ملكان حتى لو كان )�أر�س قا�ضية بيد �أنَّ غز�ل 
وقيظه،  ظماأه،  ل  يبدِّ وال  �آخر،  مكان  يف  �لعي�س  يتخّيل  ال 
عامل  من  رفاهية  باأي  �لالنهائي  �لقفر  هذ�  يف  و�ضقيعه 

�آخر حمدود وبال �آفاق �س41( 
�لكلبية  بحدل  بنت  مبي�ضون  تذكرنا  �لعبارة  هذه  �إنَّ 
�ضفيان  �أب��ي  ب��ن  معاوية  �مل�ضلمن  خليفة  تزوجها  �لتي 
دم�ضق،  �خل��الف��ة  عا�ضمة  �إل���ى  كلب  ب��ادي��ة  م��ن  ونقلها 
فرف�ضت �لبيئة �الأنيقة �لرقيقة، ومتّنت �لعودة �إلى خيمة 

�ل�ضحر�ء، فقالت:
ل��������ب��������ي��������ٌت ت�������خ�������ف�������ق �الأري���������������������������������اُح ف����ي����ه

م�����ن�����ي�����ِف ق�������������ض������ر  م����������ن  �إلَّ  �أح�������������������بُّ 
فهو ي�ضفها باجلحيم �لذي يذيب �لكائنات �لب�ضرية، 
�لكثري  ثناياها  يف  تخفي  �لتي  �لز�حفة  �لرمال  وي�ضف 
بل  �أث���رً�،  لهم  ت��رتك  �أن  دون  من  و�ل��رج��ال  �لبهائم  من 
باجلفاف  �ل�ضائرين  ي�ضيب  �ل�ضديد  �لهاجرة  قيظ  �إنَّ 
ي�ضل  �ضخونته  ل�ضدة  �لهو�ء  يكاد  وال  �ل�ضم�س،  و�ضعقة 
ي�ضعر  ال  �ل�ضحر�ء  يف  �الإن�ضان  �أنَّ  لدرجة  �لرئتن،  �إلى 

بالزمن؛ �إذ يتوقف �نظر �س 21 -72
ُوِه��َب��ه  فطري  وذك���اء  خ��ربة  �ل�ضحر�ء  م��ع  و�لتكّيف 
�بن �ل�ضحر�ء، فاإذ� ما ��ضتدَّ �لقيظ ومل تكن متلك �ملاء 
باحلاجة  �إح�ضا�ضك  تفقد  و�أن  حركتك،  ح�ضاب  فعليك 
�إلى �ل�ضرب، بل حتاول �أن تفقد �إح�ضا�ضك بالقيظ نف�ضه، 
و�أن حتتفظ بالهدوء و�ل�ضكينة، �أّما �لنوم يف �لرمل خ�ضية 
�أو  �ل�ضبخات،  �إلى  �لو�ضول  عند  �ل�ضديد  و�حلذر  �لهو�م، 
�لرمال �لتي قد يغرق فيها من يقرتب منها، كّل ذلك له 
ح�ضابه �لدقيق عند هذ� �لطارقي �لعليم بحياة �ل�ضحر�ء، 
بل من �أجل �لعي�س يتم ��ضتخد�م كر�س �جلمل كوعاء ماء 
يتم ��ضتخد�مه عند �حلاجة �ملا�ضة، فهو بعد �أن ذبح جمله 
�أخ�ضر-  -ُمننت  )ماء  كر�ضه  يحتويه  مما  �أخذ  �ملري�س، 
�س111(  �جلمل  معدة  يف  �أي��ام  خم�ضة  من  �أكرث  له  كان 
وهذ� يذكرنا بخالد بن �لوليد ر�ضي �هلل عنه، حيث �جتاز 
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�لريموك،  معركة  يف  �ل�ضام  �إلى  متوجهًا  �ل�ضماوة  بادية 
فا�ضتخدم �جلمال كخز�نات ملياه �ضرب �جلنود 

�إّن �ضدة حر�رة �ل�ضحر�ء ولهيبها �لذي يكوي �لوجوه 
�مل�ضموم،  جوها  من  خوفًا  �لتنقب  �إل��ى  عابرها  ي�ضطر 
يفعل  �لروؤية، متامًا كما  �لذي يحجب  و�ضر�بها وغبارها 
�أ�ضبح  �لتي  �لعفنة  و�ملياه  �الآب��ار  ذكر  �إنَّ  بل  �لطو�رق، 
�ل�ضبيب  و�ضجر  �حلناء،  كلون  �لعفن  �ضدة  من  لونها 
�لذي ُيخت�ضب به َيِرُد يف �ل�ضعر �جلاهلي يف و�ضف يكاد 
يقول:  �ضاعر  فهذ�  �لرو�ية،  يف  جاء  ما  نف�ضه  هو  يكون 

)ديو�نه 42(
ف����������اأوردت����������ه����������ا م��������������اًء ك�����������������اأنَّ ِج������م������ام������ُه

م��������ن �الأج����������������ن ح���������ّن���������اٌء م�������ع�������ًا و�����ض����ب����ي����ب
بل �إنَّ �للحم ذ� �لر�ئحة �لعفنة كان عابرو �ل�ضحر�ء 

يلتهمونه، كما يف قول �أحد �ل�ضعر�ء
وق���������د �أُ���������ض��������اح��������ُب ف�����ت�����ي�����ان�����ًا ط�����ع�����اُم�����ُه�����ُم

خ�����������ض�����ُر �مل����������������ز�ِد وحل������������ٌم ف�����ي�����ه ت���ن�������ض���ي���ُم
1/381 كانو�   فقد جاء يف �ملعاين �لكبري البن قتيبة 
فاإذ�  كر�س،  يف  فجعلوه  �للحم  قطعو�  و�ضافرو�  غزو�  �إذ� 
�إذ�  �لكر�س  وتخ�ضر  تن�ضيمه،  تغريَّ فذلك  �أيام  �أتى عليها 

تغري �للحم فيها.
وثيابه  �ل�ضحر�ء  يعرب  وه��و  للطارقي  و�ضفه  �إنَّ  بل 
م�ضرعة للريح تذكرين باأبيات قالها �أحد �ل�ضعر�ء يف فتية 
وهم يعربون �ل�ضحر�ء، و�لريح جتاذبهم ثيابهم، وكاأّنها 

تطلب عندهم ثاأرً�، يقول:
ورك�������������ٍب ك�������������اأنَّ �ل��������ري��������َح ت�����ط�����ل�����ُب ع���ن���ده���م 

ل�����ه�����ا ِت��������������رٌة م���������نحْ ج�����ذب�����ه�����ا ب���ال���ع�������ض���ائ���ب
�لقدرة  �إظهار  ل��و�زم  من  �ل�ضحر�ء  وعبور  و�لفتوة 
الإث��ب��ات  يت�ضابقون  �ل��ي��وم  �ضباب  ك��ان  و�إذ�  و�ل��ت��ح��دي، 
بطولتهم وفتوتهم من خالل ريا�ضات خمتلفة، فاإّن �ضباب 
على  قدرتهم  خ��الل  من  يتفتون  كانو�  �جلاهلي  �لع�ضر 
عبور �ل�ضحر�ء . كما فعل غز�ل حيث عرب �الأر�س �خلو�ء 

مرتن، و�أ�ضبح ُي�ضرب به �ملثل.
�لبند  ي�ضكل  �ل�ضيافة  )ح�س  �ل�ضيف:  مكانة  ثالثًا: 

�الأول من قانون �الأماهج غري �ملكتوب �س25( 
وقد قامت �حلكومة ممثلة مبفرزة �أمنية بتحطيم هذ� 
�لقانون �ل�ضحر�وي، فقتل �ضيف غز�ل، وخطف �ل�ضيف 
�الآخر من خيمته و�أمام عينيه، �إهانة ال ُتغتفر، ولذلك كان 
على غز�ل �أن يقيم قانونه �ل�ضحر�وي بنف�ضه )�إذ� قبلت 
باأن يقتلو� و�حدً� من �ضيويف، �أال يجب �أن �أقبل باغت�ضاب 
�س33(  و�أ�ضلحتي  جملي  وهيِّئ  �ذهب  عائلتي....  وقتل 
ملاذ� يرتك طارقيٌّ بيته و�أهله ويهيم يف �ملجهول لالنتقام 
لهم  م  قدَّ �لذين  �ملجهولن  )ه��وؤالء  الأنَّ  �ضيفه  قتل  ممن 

لون �س45( يومًا ماأوى هم حقيقة �أبناوؤه �ملف�ضّ
بح�ضب  �لعدل  يقيم  قا�ٍس  �إل��ى  غ��ز�ل  ل  حت��وَّ ولذلك 
يعرف  �لعدل....  يقيم  �أن  يحاول  وطريقته )غز�ل  روؤيته 
عن  فيكريو�  يقول  �س45(  كقا�ٍس  يت�ضرف  �أن��ه  غ��ز�ل 
مكانة �ل�ضيف يف عرف �لطو�رق �إنَّ �الأ�ضاطري تروي ق�ضة 
�أحدهما  �أنَّ  درج��ة  �إل��ى  بع�ضهما  على  )يحقد�ن  رجلن 
�ضيافة،  ملتم�ضًا  ع��دوه  خيمة  �إل��ى  بغتة  ح�ضر  �الأ�ضعف 
�لطارقي �ضيافته �س51( وهذ�  �لتقاليد قبل  غيورً� على 
يقف  �لثاأر  فطالب  �لعربية،  �ل�ضحر�ء  يحدث يف  كان  ما 
عند حدود �ل�ضيافة، فهي �ل�ضياج �لوحيد �لذي مينعه من 

�أخذ ثاأره.
�ل�ضيف  مكانة  عن  نتحّدث  �أن  �لقول  ف�ضول  وم��ن   
�الأمر  و�ضل  حيث  �ضحر�ئهم،  يف  وبخا�ضة  �لعرب،  عند 

باأحدهم �إلى �أن يقول:
ن���������ازاًل م��������������اد�م  �ل���������ض����ي����ف  ل����ع����ب����د  و�إيّن 

�ل����ع����ب����د� ت�������ض���ب���ه  غ�����ريه�����ا  �����ض����ي����م����ٌة  وم��������ا ل 
نف�ضه،  للم�ضيف  بثاأر  ومطلوبًا  قاتاًل  كان  لو  و�ل�ضيف 
فاإّن قيم �ل�ضيافة تتطّلب من �مل�ضيف �إكر�م �ضيفه، وعدم 

�لتعدي عليه.
يعرف  �لكاتب  ك��ان  و�إذ�  ي�ضاأل،  ب�ضائل  ننتهي  ق��د   
يف  عنها  حت��ّدث  �لتي  تلك  -���ض��و�ًء  �لعربية  �ل�ضحر�ء 
�ل�ضحر�ء �ملغربية �أو �ضحر�ء �جلزيرة �لعربية- كل هذه 
�ملعرفة �لدقيقة، فما عالقة ذلك باحل�ضور �لعربي؟ وهل 
�لعربي يف  �أن نناق�س �حل�ضور  �لطو�رق عرٌب حتى يجوز 

هذه �لرو�ية؟
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�لكاتب  ث عنهم  �أنَّ �لطو�رق �لذين حتدَّ و�جلو�ب هو 
يف �أر�س عربية، و�ضحر�ء عربية، فالبيئة عربية خال�ضة، 
وقيمها،  وم�ضمونها،  �لرو�ية،  �أح��د�ث  كلَّ  �أنَّ  جانب  �إلى 

و�أ�ضاليبها، وعبار�تها، و�ضخ�ضياتها، عربية �لطابع.
غ��ز�ل،  �ل��رو�ي��ة:  �ضخ�ضيات  �أ�ضماء  �إل��ى  نظرنا  فلو 
�ضياح، ليلى، �ضويلم، مبارك، �ضعد، غالب، عبيد، مالك، 
ليلى  ��ضم  ع��د�  عربية،  فهي  عبد�لكبري،  علي،  ح�ضان، 
�لذ�ئع �لت�ضمية لي�س يف بو�دينا فقط بل وحو��ضرنا �أي�ضا.

خ���الل  م���ن  ي��رت�ض��م  �حلقيقي  �ل�ح���ض���ور  ولك���نَّ 
�أرب���عة �أمور، هي:

اأوًل: اأثر ال�ستعمار وتركته الثقيلة:

�لقدرة  و�متلك  فهم  �ال�ضتعمار  لعلَّ   
��ضتعمرها  �لتي  �ل�ضعوب  مع  �لتفاهم  على 
يقول  و�إثنياتهم،  عقائدهم  �ختالف  على 
غز�ل: )�لفرن�ضيون �حرتمو� د�ئمًا تقاليدنا 

�س43(.
�لتي  �ل�����ض��ع��وب  بطبائع  �خل���ربة  وه���ذه 
يف  �ل��ب��الد  �أه��ل  ف�ضل  �ال�ضتعمار،  �متلكها 
�ضيء،  كل  رغم  دوبريه  )�لكولونيل  فهمها، 
تقاليد  �ضيحرتم  كان  كولونيال“   “ وكونه 
�لكابنت  �خلنزير  من  �أف�ضل  �لطارقي  هذ� 
�ال�ضتقالل  ل�ضالح  ن�ضاله  رغ��م  غ��ال��ب، 
�س91( ومع ذلك فاال�ضتعمار قتل كل �ضيء، 

وق�ّضم  �الإخ��وة،  ق  ف��رَّ �خل��ري�ت،  ��ضتنزف  �لطبيعة،  قتل 
�لبالد، وو�ضع حدودً� م�ضطنعة حتى للقبيلة �لو�حدة يف 
�لبلد �لو�حد، فاأ�ضبحت ق�ضمن يف بلدين، كل ذلك فعله 
�ال�ضتعمار، كل هذه �لقنابل �ملوقوتة �لتي دفنها �ال�ضتعمار 
�ن��ف��ج��ار�ت، وحت��ّول  �إل��ى  ذه��اب��ه  بعد  �أر�ضنا حت��ّول��ت  يف 
و�لبع�س  �ضيئًا  يريد  )�لبع�س  �الإخوة  �ضر�ع  �إلى  �ل�ضر�ع 
�الآخر يريد �ضيئًا �آخر.... عندما ذهب �لفرن�ضيون ق�ّضمو� 
�الأر��ضي بحدود ر��ضمن خّطًا على �خلريطة، بحيث نف�س 
بلدين  �إلى  تنتمي  �أن  ميكنها  �لعائلة  ذ�ت  وحتى  �لقبيلة 
فعلها  �لتي  �ملرة  �حلقيقة  هذه  نعم  �س161(.  خمتلفن 
�إلى  )ق�ّضمونا  ��ضتعمرها  �لتي  �لبالد  كل  يف  �ال�ضتعمار 
قطع �ضغرية، وجزوؤونا كما يحلو لهم �س184( وما ز�لو� 

على ��ضتعد�د لعمل كل �ضيء و�أي �ضيء، ينتقم خلروجهم، 
م�ضممن  �لفرن�ضيون  كان  )�إذ�  �ضيطرتهم  �إليهم  ويعيد 
�إهانات  لهم  يغفرو�  مل  �الأهلية،  �حلرب  تنفجر  �أن  على 
لو�ضع  بالعودة  يحلمون  ماز�لو�  �ملا�ضية،  �ضنة  �لع�ضرين 
ملكهم  �أنها  قرن  خالل  يعتربونها  كانو�  ثروة  على  يدهم 

�س292(. 
ثانياً: حكومات ال�ستقالل: 

على  فيكريو�  باثكث  �ألربتو  �الإ�ضباين  �لكاتب  ياأخذ 
�ال�ضتقالل،  بعد  ما  نظم  تعرية  �ل��رو�ي��ة  ه��ذه  يف  عاتقه 
بع�ضنا  فهم  ع��دم  فكرة  خ��الل  م��ن  �أح��د�ث��ه  يف  وينطلق 
بحق  ما  و�رتكاب خطاأ  و�حد،  وطن  كمو�طنن يف  لبع�س 
�الآخر حتى لو كان جزءً� مّنا من دون تقدير 
ال  ما  حترق  حتى  �ضر�رته  متتد  قد  لعو�قبه 
على  نقدر  ال  ما  ون��دّم��ر  �إط��ف��اءه،  ن�ضتطيع 

�إعادة بنائه.
�إذ� كان �ال�ضتعمار قد ترك تركة ثقيلة، 
هذه  ح��ك��وم��ات  �ل��ف��ا���ض��دة  تركته  م��ن  ف���اإّن 
وت�ضحيات  ث��ور�ت  بعد  ُوج��دت  �لتي  �ل��دول 
���ض��د �ال���ض��ت��ع��م��ار، ول��ك��نَّ ه���ذه �حل��ك��وم��ات 
م�ضتغل  �إلى  �ل�ضعب  عن  مد�فٍع  من  لت  حتوَّ
���ُه �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �حل��ك��م،  ف��ا���ض��د، ه���مُّ
�أم��ا  �ل�ضخ�ضية،  �مل�ضالح  على  و�حل��ف��اظ 
كانو�  �أن  بعد  فهم  فغائبة،  �ل�ضعب  م�ضالح 
لقتلهم،  الق�صبة  حيِّ  يف  الفرن�صيني  ال�صباط  دون  يرت�صّ
�أو �إلقاء �لقنابل على جتمعاتهم يف �حلي �الأوروبي، �ضارو� 
جديدً�  ع��دوً�  فيهم  يرون  �لذين  �لوطن  �أبناء  يرت�ضدون 
يف  �لقانون  على  �خلارجن  ي�ضعون  مثاًل  نظامهم،  �ضد 
فموقع  لهم،  عقابًا  �خلطرية  و�مل��و�ق��ع  �لنائية  �ملناطق 
من  جنودً�  �إليه  �أر�ضلو�  �خلو�ء  لالأر�س  �ملتاخم  عدور��س 
)حثاالت �لثكنات و�ل�ضجون يف �لبالد... ما من �أحد -من 
يف  يريدهم  ال  �ملجتمع  الأّن  حّيًا،  يعود  �أن  يجب  ه��وؤالء- 
�إذ�  بالتال  يبال  �أحد  ال  �الأبد،  �إلى  رف�ضهم  وقد  كنفه، 
تاهو�  �إذ� ما  �أخذتهم �حلّمى،  �إذ� ما  بع�ضهم،  َطعنو�  ما 

خالل دورية روتينية، �إذ� ما �ختفو� �س71(. 
ُيفرت�س  �لتي  �لوطن  �أبناء  من  �ضريحة  مع  وللتعامل 

القنابل املوقوتة 
التي دفنها 

االستعمار حتّولت 
بعد ذهابه إىل 

انفجارات
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وتقاليدهم،  عاد�تهم  يعرفون  خرب�ء  �إليه����ا  ُي��ر�ضل  �أن 
فعلى  وبيئتهم،  وثقافتهم،  و�إمكاناتهم  ظروفهم  وتقدير 
ير�ضلونهم  �لذين  هم  �جليف  من  �لنمط  )ه��ذ�  �لعك�س 
و�لذين يجب علينا رعايتهم،  نقاًء،  �الأكرث  �أُنا�ضنا  ملعاملة 
�ضعبنا  وب��ن  تاريخنا  يف  و�الأف�����ض��ل  �حل��ي  �جل��زء  الأن��ه��م 
�س91(، هذه �حلقيقة �ملرة �لتي تبدي البن �لوطن ُح�ضن 
�لوطن تدمغ فرتة ما  �بن  و�ضوء معاملة  �مل�ضتعمر،  تعامل 

بعد �ال�ضتقالل.
�الإخوة  �إلى  �حلرية  �ضبيل  يف  �ملقاتلون  �الإخوة  ل  وحتوَّ
بدعم  �ال�ضتعمار  ويقوم  �ل�ضلطة،  على  يتقاتلون  �الأع��د�ء 
ي��ر�ه،  وم��ا  م�ضلحته،  بح�ضب  �آخ��ر  ح�ضاب  على  ط��رف 
�ضيئة،  �مل�ضتعمر  مع  عالقته  تكون  قد  �ل�ضلطة  يف  فالذي 
فاإذ� ما �نقلب عليه �إخو�نه وجد عونًا من �مل�ضتعمر، �ملهم 
�لدول  هذه  يف  �ال�ضتقر�ر  وع��دم  و�لفنت،  �لقالقل  �إث��ارة 
�خلروج،  على  و�أجربتهم  م�ضتعمريها  على  متردت  �لتي 
ا من �ال�ضتعمار عندما كان  فعبد�لكبري �لذي مل يالق ر�ضً
)�ضاعة  �لع�ضكر  عليه  �نقلب  �أن  بعد  �أ�ضبح  �حلكم،  يف 
باحلكومة  يقذف  �أن  �ضهر  م��ن  �أق��ل  يف  ميكنه  موقوتة، 
و�لنظام يف �لهو�ء �إذ� ��ضتطاع �أن يجتاز �حلدود، وي�ضل 
�إلى باري�س، فالفرن�ضيون �ضي�ضعون و�ضائل �الإعالم نف�ضها 
�لتي منعوها عنه يف زمن �ضابق حتت ت�ضرفه، بن �لنقود 
�لفرن�ضية، و�لزحف �جلماهريي ال توجد قوة قادرة على 
من  �الأ���ض��ر�ف  ه��وؤالء  بل حت��ّول  �ضده �س177(  تقف  �أن 
لديهم  �الآن  )�جلميع  فا�ضدين  رجال  �إلى  �أنقياء،  رجال 
مع  �ضوي�ضر�،  يف  و�أر���ض��دة  �لريفري�،  يف  ق�ضور  يخوت، 
�أننا �أق�ضمنا عندما كنا �ضبابًا ننا�ضل معًا، �أن نكافح �ضد 
لكن  �لفرن�ضين....  بها  نكافح  �لتي  �لروح  بذ�ت  �لف�ضاد 
مل يكن �ضهاًل �لن�ضال �ضد �لف�ضاد �س190ـ191(، وقيام 
�لفاح�ضة  وفعل  �ضياح،  عائلة  باعتقال  �ل�ضرطة  رج��ال 
�لبلد�ن  بع�س  يف  �ملوجودة،  �لف�ضاد  �ضور  من  زوجته  مع 
خمالفة  بل  فح�ضب،  دينية  خمالفة  لي�ضت  وهذه  �لنامية، 
�أخالقية و�إن�ضانية، وحتّول �أبناء هذه �لبالد �لذين فرحو� 
�أبناء  من  �جلدد  ل�ضادتهم  جدد  �ضحايا  �إلى  باال�ضتقالل 
وطنهم )ل�ضتم �أكرث من �ضحايا ملا �آلت �إليه �لبالد يف ظل 
�أ�ضئلة حارقة  �لرو�ية تطرح  �إّن  هذه �حلكومة �س253(، 
موؤملة، فهل ن�ضحي من �أجل �أهد�ٍف �ضامية، وعندما تتحّقق 
ي�ضبح  وهل  باأيدينا؟  ونخنقها  لها،  نتنّكر  �الأهد�ف  هذه 
�لوطن �ضلعة؟ ويتحّول �لثوري �إلى تاجر؟ بكل �أ�ضف، نعم، 

هذ� ما توؤكده �لرو�ية، ويوؤكده �لو�قع �ل�ضيا�ضي.
ثالًثا: ح�سور اجلانب الديني: 

متم�ضكة  فئة  وعن  عربي،  بلد  عن  �حلديث  كان  �إذ� 
لنا  ويظهر  موؤكدً�،  �ضيكون  �لديني  �حل�ضور  فاإّن  بدينها، 
هذ� �حل�ضور من بد�ية �لرو�ية �لتي تبد�أ ب�)�هلل �أكرب وهلل 
�حلمد(، و�إذ� كانت �لر�ضالة ُتقر�أ من عنو�نها، فاإّن هذه 
�لرو�ية ُتنبُئَك عن ح�ضور عربي من �أول خيط يف ن�ضيجها 

�إلى �آخر غرزة ُتغلق هذ� �لن�ضيج.
 فرت�ه حا�ضرً� يف: �ل�ضالة و�ل�ضوم، و�حلج، و�لذبح، 
و�لر�ضول �ضلى �هلل  �لكرمي،  �لقر�آن  و�لرجم، وورود ذكر 
�إلى  �لتوجه  يف  عدة،  مر�ت  َي��ِرُد  مكة  و��ضم  و�ضلم،  عليه 

�ل�ضالة، و�حلج، وعند �لذبح.
)ويف كّل يوم يف كل �ضلو�ته متوجهًا �إلى �ل�ضرق.. �إلى 

مكة �س 41( و)غدً� يبد�أ رم�ضان �س203(.
وهي  و�لروم،  �لكفار،  مثل:  �أخرى،  ورود م�ضطلحات 
يف  �ضائعة  ك��ان��ت  ق��دمي��ة  �إ�ضالمية  عربية  م�ضطلحات 

فرت�ت �لفتوحات �الإ�ضالمية.
�النتحار  مثل  �لدين،  �ملحرمة يف  �الأمور  بع�س  ر  وِذكحْ  
)لي�س لالنتحار مكان يف عقول �لطو�رق، كذلك يجب �أاّل 
�مل�ضلمن،  �ل�ضاحقة من  �الأغلبية  له مكان يف عقول  يكون 
ال  حياته  على  �الع��ت��د�ء  يحاول  �ل��ذي  �أنَّ  يدركون  الأنهم 

ي�ضتطيع �أن ياأمل ببلوغ �جلّنة �س113(.
�ضتكون  م��ن  ع��ذري��ة  على  غ��ي��ور  )�ل��ع��رب��ي  و�ل��رج��م، 
زوجته، �أو �ضرف �بنته،... وعبد�لكبري يعرف بلد�نًا مثل: 
وطنه  يف  �ملناطق  بع�س  وحتى  وليبيا  �ل�ضعودية  �لعربية 
ذلك  من  الأقل  �الآثمن  ر�أ�س  قطع  �أو  رجم  فيها  يتم  ذ�ته 

بكثري �س200(.
هذ�  �أي�ضًا يف  يظهر  �الإ�ضالمية  �لطريقة  على  و�لذبح 
�حل�ضور، )غز�ل كم�ضلم �ضالح ال ياأكل حلمًا غري مذبوح 
باجتاه مكة تالًيا �ل�ضلو�ت �لتي �أمر بها �لر�ضول �س49( 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم.
رابعاً: الأ�سلوب يف الرواية:

�إنَّ �لقارئ لهذه �لرو�ية يجد �لكاتب متاأثرً� باالأ�ضاليب 
�أو  �الأمثال،  �أو  �لقر�آنية،  �الآي��ات  متثل  يف  �ضو�ء  �لعربية، 
لالأ�ضلوب  �حل�ضور  هذ�  دالل��ة  ومن  �لرت�ثية،  �لق�ض�س 
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�لعربي، قول �لرو�ئي: )مل ي�ضاأ �إدر�ك ذلك �إاّل بالتي هي 
�أح�ضن �س217(.

كانت  )�إذ�  قوله:  �مللك يف  �أ�ضا�س  �لعدل  وجتد عبارة 
نهايتها  تكون  عادلة  غري  باأعمال  بالقيام  ُتبنى  �لبلد�ن 

وخيمة �س 136(.
ويف حديثه عن موت كل �أفر�د �لقافلة �لعظمى، ُيرجع 
ما وقع لها ب�ضبب �لذنوب و�ملعا�ضي، وهذ� �أ�ضلوب قر�آين 
يف عقاب �الأمم �لتي جتاهر باملعا�ضي، يقول: )كان يكفي 
ينقذو�  كي  �جلنوب  �ضوب  قلياًل  ينحرفو�  �أن  لقادتها 
�أنف�ضهم، لكن �هلل مل ي�ضاأ ذلك، وال �أحد �ضو�ه ي�ضتطيع �أن 
�س234(،  �أفر�دها  عاقب  فظيعة  �آثام  �أي  ب�ضبب  يعرف 
و�الأمثال كذلك تنبع من �لبيئة �لعربية، فت�ضبيه �الزدحام 
بيئة  من  هو  �س266(  كي�س  يف  )مت��ر  مثل  و�اللت�ضاق، 

�ل�ضحر�ء و�لنخل.
ه��ذ�  �ل�����ض��رر،  م�ضت�ضغر  م��ن  �حل���رب 
قوله  يف  �لرو�ية  توؤكدها  �لفكرة  وهذه  �ملثل 
)بد�أت حرب الأّن جماًل �ضحق غنمة(، وهذ� 
يذكرنا بحرب �لب�ضو�س وناقتها �لتي �أ�ضعلت 

حربًا بن بكر وتغلب مدة �أربعن عامًا.
�لق�ض�س،  ب��ع�����س  �ل�����ض��ي��اق  يف  وي����رد 
و�حلكايات �لرت�ثية، مثل ق�ضة ورود �جلر�د 
�إلى  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  �ضحر�ء  من 
�أ�ضطورية،  حكاية  يف  �جلز�ئرية  �ل�ضحر�ء 
حقل  �إل��ى  �ضن��ويًا  �جل���ر�د  ي����اأتي  حيث 

ومن  منه  للتخل�س  �خلليفة  �إل��ى  جري�نه  فيحمله  رج��ل، 
�ضنن  �ضبع  مدة  ينفيه  �خلليفة  لكن  يحبه،  �لذي  �جلر�د 
�إلى �ل�ضاحل �لغربي حتى )يوزع �لعبء بالت�ضاوي ون�ضتمتع 
كبديل �ضبع �ضنن يف �لرخاء، و�ضبٍع يف �لبوؤ�س �س259(، 
يف  ورد  معروف،  هو  كما  �لفكرة،  وه��ذه  �لتق�ضيم  وه��ذ� 

�ضورة يو�ضف يف �لقر�آن �لكرمي. 
�لعر�فة  وبخا�ضة  �ل�ضحر�ء،  ثقافة  من  ج��زء  ورود 
مكمالت  من  �ل�ضريرة،  و�الأرو�ح  و�ل�ضعوذة،  و�لكهانة، 
بعيدً� عن عاملك،  تعاين من �جلهل )�ضتموت  �لتي  �لبيئة 

تكّهنت له �لعجوز كلثوم �س277(.
وتظهر يف نهاية �لرو�ية �لهزمية �حلقيقية، فما ي�ضمى 
�للقطة  �لرو�ية  ويف  �ل�ضدور  على  �الأعجاز  رد  �ل�ضعر  يف 

�لنهاية،  عن  بئ  ُتنحْ �لبد�ية  حيث  �ملنعك�ضة،  �أو  �مل��رت��دة 
ل �إلى  فم�ضروع غز�ل �لثاأري �ملتفق مع �لعرف و�لتقليد حتوَّ
نقي�س مل�ضروعه �الأ�ضري، ف�)�لكائنات �لتي �أحّبها حتّولت 
�إلى �ضحية حلربه �خلا�ضة، و�ضّكلت يف �حلقيقة �لهزمية 
يف  ذكرها  �لتي  �لعبارة  فتلك   )255 �س  فظاعة  �الأك��رث 
�نتهت بها �الأ�ضطورة، وتقول: )�أترون  �لتي  �لرو�ية  بد�ية 
�ضيء  �إلى  يقود  ال  �لعائالت  بن  و�ل�ضر�ع  �حلق  �أنَّ  كيف 
بها  �أنهى  ما  و�ملوت �س257( هي  �لرعب و�جلنون  �ضوى 
يقتل  ثمَّ  �أ�ضرته،  يفقد  �لرو�ية  بطل  ر�أينا  عندما  رو�يته، 
�لنموذج �لذي خاطر بحياته من �أجله ود�فع عنه، �إلى �أن 

ينتهي بقتله هو. 

�إن كنتم  �أحتّد�كم  لنا:  يقول  �أن  �أخريً�: يريد فيكريو� 
�أعرفه،  ما  �ل�ضحر�ء  ع��و�مل  عن  تعرفون 
�أنتم �أبناء �ل�ضحر�ء، فمعلوماتي �ضتبهركم، 
�أن  ��ضتطعت  باأنني  ل  ت�ضلمون  وجتعلكم 
حديث  فاإليكم  ناطقة،  �ل�ضحر�ء  �أج��ع��ل 
�لعارية  �ل�ضحر�ء  ه��ذه  حديث  �أر���ض��ك��م، 
�أنظمة  عو�ر  ك�ضف  �متلكت  �لتي  �ملك�ضوفة، 
ما بعد �ال�ضتقالل، لقد حتّولت هذه �لرو�ية 
تنطلق  بد�يته  �ضاطع  �ضوٍء  �إل��ى  �لكا�ضفة 
يقول حيدر حيدر:  وكما  فردية،  من حكاية 
)ويف ���ض��ي��اق ه���ذه �مل��غ��ام��رة �الأ���ض��ط��وري��ة، 
يف  �ضيا�ضي  �أف��ق  نحو  �لفردي  �لبعد  ينز�ح 
على  �ل�ضر�ع  هو:  �أعمق،  مرمى  عن  لنا  ليك�ضف  �لنهاية 
�لعربي،  �ملغرب  عن  �ال�ضتعمار  رحيل  �أعقاب  يف  �ل�ضلطة 
ومن خالل هذ� �النزياح من �لفردي �إلى �جلماعي، ومن 
مو�ضوعيًا،  �أفقًا  �لرو�ية  تكت�ضب  �ملو�ضوعي  �إلى  �لذ�تي 
�ل�ضيا�ضي،  بال�ضر�ع  �لرو�ئي  معرفة  �إلى  ي�ضري  ومعرفيًا، 
�لعامل  بلد�ن  جمتمعات  بنية  يف  �لقائمة  �لف�ضاد  و�آل��ي��ة 

�لثالث �س7(.

على  ُنطلق  هل  �أق��ول:  �ملتاألق  �حل�ضور  هذ�  ختام  ويف 
�ملفعم  �لن�ضيد  ه��ذ�  �ل�����ض��ح��ر�ء؟  ن�ضيد  ط���و�رق  رو�ي���ة 
يتحّول  وكيف  بالقيم،  ع  �ملرُتحْ باحل�ضن،  �ملُرونق  باجلمال، 
�لقبح �إلى جمال، و�لع�ضري �إلى ي�ضري، و�ل�ضعب �إلى �ضهل؟ 

نعم �إنها ن�ضيد �ل�ضحر�ء.

العربي غيور 
على عذرية من 

ستكون زوجته، أو 
شرف ابنته
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لم يبَق إال أربعُة أعوام ويمرُّ قرٌن 
من الزمان على تأسيس التعليم 
النظامّي في البحرين. مائة عام 
انقضت حملت في مالمحها وبين 
طياتها هذا الحدث التنويري الذي 
أضاء الشعلة األولى في انتشار التعليم والتنوير 
في منطقة الخليج العربي. كيف استطاع الجيل 
المؤسس من األوائل وضع األسس األولى 
للتعليم، بل كيف حافظ الجيل المؤسس على 
هذا اإلرث التعليمي. قرٌن من الزمان مرَّ، ومرَّ معه 
التعليم في البحرين بمراحل عديدة، لعل أبرزها 
ظهور مدرسة الهداية الخليفية في مدينة المحرق، 
وصدور أول تقرير عن التعليم في البحرين، 
وانطالق تعليم البنات خالل فترة العشرينيات.

د. إبراهيم عبداهلل مطر

نحو مئوية التعليم النظامي في البحرين
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على  �حلكومة  �أقدمت  �أن  �لثالثينيات  فرتة  خالل  مّت  وقد 
حتت  وو�ضعتها  �الأه��ل��ي��ة،  �خل��ريي��ة  �مل��د�ر���س  م�ضوؤولية  ت��ولِّ 
ي �لتعليم يف �إطار و�حد وجمل�س  �إ�ضر�فها �ملبا�ضر، فدجمت �ِضقَّ
فرتة  مالمح  �أبرز  ولعل  �ل�ضناعي.  �لتعليم  �إطالق  ومّت  و�حد، 
باملنامة  للبنن  ثانوية  مدر�ضة  �أول  �فتتاح  هي  �الأربعينيات 
و�ضميت )�لكلية(، وكانت ت�ضمُّ �ملتفوقن يف �ملرحلة �البتد�ئية. 
�لبحرين  حاكم  قيام  �أن  كذلك  �الأربعينيات  فرتة  �ضهدت  كما 
�ل�ضيخ �ضلمان بن حمد �آل خليفة بتعين �أحمد �لعمر�ن مديًر� 
�ملعارف.  م�ضوؤولية  يتولى  بحريني  مدير  �أول  وهو  للمعارف، 
ت�ضكيل  مالحمها  �أبرز  من  ولعلَّ  �خلم�ضينيات..  فرتة  وجاءت 
�ضلمان  بن  خليفة  �ل�ضيخ  �الأمري  �ضمو  برئا�ضة  �ملعارف  جمل�س 
�ملعهد  �فتتاح  �ل�ضتينيات  ف��رتة  �ضهدت  وك��ذل��ك  خليفة.  �آل 
�ل�ضناعية  �خلليج  كلية  و�إن�ضاء  و�ملعلمات،  للمعلمن  �لعال 
�نطالقة  �ضهدت  كما  و�لتقني،  �لفني  �لتعليم  يف  لتتخ�ض�س 
�لر�حل  �الأمري  �ضمو  برعاية  �أقيم  �إذ  �لعلم،  عيد  حفالت  �أول 
�ل�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان �آل خليفة. �أما فرتة �ل�ضبعينيات، فقد 
بعد  �لبحرين  يف  و�لتعليم  للرتبية  وز�رة  �أول  ت�ضكيل  �ضهدت 
و�ملعلمات  �ملعلمن  معهد  تطوير  كذلك  و�ضهدت  �ال�ضتقالل، 
وخالل  و�لرتبية.  و�لعلوم  ل��الآد�ب  �جلامعية  �لكلية  لي�ضبح 
لت�ضبح  �ل�ضناعية  �خلليج  كلية  ت�ضمية  �أعيدت  �لثمانينيات 
�لرتبوية  �مل��وؤمت��ر�ت  ب��دء  و�ضهدت  للتكنولوجيا،  �خلليج  كلية 
�ل�ضنوية، وتاأ�ضي�س جامعة �خلليج �لعربي يف �لبحرين، بعد قر�ر 
للموؤمتر �لعام ملكتب �لرتبية �لعربي لدول �خلليج عام 1979. 
كليتي  ب�ضم  �لبحرين  تاأ�ضي�س جامعة  �لثمانينيات  �ضهدت  كما 

�خلليج للتكنولوجيا و�لكلية �جلامعية لالآد�ب و�لعلوم و�لرتبية. 
للدر��ضات  �لبحرين  معهد  �إن�ضاء  مت  �لت�ضعينيات،  فرتة  ويف 
�نطالق  معها  حاملة  �لثانية  �الألفية  ج��اءت  ث��م  �مل�ضرفية. 
�جلامعات  تعدد  تنظيم  بد�ية  كانت  خالله  من  �لذي  �مليثاق، 
يف  متخ�ض�س  جمل�س  �أول  وتاأ�ضي�س  �لبحرين،  يف  و�ملعاهد 
�ضوؤون �لتعليم �لعال، وهو جمل�س �لتعليم �لعال، وظهور قانون 
للتعليم، و�إطالق م�ضروع �مللك حمد بن عي�ضى �آل خليفة ملد�ر�س 
و�إن�ضاء  و�لتدريب،  �لتعليم  تطوير  مبادر�ت  و�إطالق  �مل�ضتقبل، 

كلية �لبوليتكنك، وكلية �لبحرين للمعلمن.

�لبحرين؛  يف  �ملجتمعي  �لتحول  ركائز  �أه��م  �لتعليم  ويعد 
�آخر،  �إلى  �ضكل  من  �لبحرين  �لعي�س يف  فبالتعليم حتول منط 
كان  جمتمعي  من��ط  م��ن  حت��ول  بالطويلة.  لي�ضت  ف��رتة  خ��الل 
يعي�س على خري�ت �لبحر و�لياب�ضة و�لب�ضتان �إلى جمتمع يعي�س 
و�ل�ضناعة  �القت�ضاد  وحركة  �لنفط  مثل  �أخ��رى،  م��و�رد  على 
�لعن�ضر  هو  �لبحريني  �ملجتمع  �أن طبيعة  �ضك  وال  و�الت�ضال. 
�مل�ضاعد �الأول على هذ� �لتحول، فهو جمتمع ذو طبيعة مميزة 
قطاعات  �أك��رب  من  �لتعليم  وُيَعدُّ  �لتحول.  هذ�  على  �ضاعدت 
�ملجتمع ديناميكية، وقد �ضجلت �لبحرين �ضبقا يف هذ� �لقطاع 
ومن  �جل���و�ر.  ب��دول  مقارنة  ع�ضر  �لتا�ضع  �لقرن  بد�ية  قبل 
�الإ�ضار�ت �جللية على ريادة �لبحرين للتعليم و�لتنوير يف �ملنطقة 
من  �لثالثينيات  منت�ضف  منذ  �ل�ضناعي  �لتعليم  تاأ�ضي�س  هو 
تتلم�س  بالكاد  �ملجاورة  �الأقطار  كانت  �ملن�ضرم، حينها  �لقرن 
خطو�تها �الأولى نحو �لتعليم �لنظامي �لعام. وعند �حلديث عن 

المعهد العالي للمعلمين.. انطلق عام 1968م

ية
ــ

دب
ت أ

سـا
درا



كانو الثقافية / أكتوبر 2015كانو الثقافية / أكتوبر 2015
2627

تاريخ هذ� �لقطاع �لز�هر، ال �ضك �أنك �ضوف ترى تاريخا ملونا 
بتفا�ضيل دقيقة و�ضور وم�ضاهد ناطقة، ورمبا مرئيات قد حفظ 
وتعتمد  �لالحقة.  لالأجيال  خاللها  من  �لتاريخ  ه��ذ�  �الأو�ئ���ل 
منهجية تقدمي هذ� �ملحتوى على �لوقوف عند عدد من �ملر�حل 
�ملهمة خالل �ل�100 عام �ملا�ضية من م�ضرية �لتعليم �مل�ضيئة. 
ومما ال �ضك فيه �أن هناك عدد� ملمو�ضا من �ملحطات و�لوقفات 
�لتعليم و�لتي قد �ضاعدت -بحق- يف تغري وجه  خالل م�ضرية 

�حلياة يف �لبحرين وباالإمكان �ختز�لها على �لنحو �الآتي:

�أوال: ما قبل �لتعليم �لنظامي، وهنا نتحدث عن �ملد��س �أو 
�ملعاهد �لتي خرجت قبل �إن�ضاء مدر�ضة �لهد�ية �خلليفية ما بن 

عامي 1890 و1919.

 .1919 عام  بد�أ  �لذي  �لر�ضمي  �لتعليم  بدء  بعد  ثانيا: 
حتى  �خلليفية  �لهد�ية  مدر�ضة  �إن�ضاء  بعد  عّما  نتحدث  هنا 
عام  من  �ملمتدة  �لفرتة  �أثناء  �أي   ،1932 عام  �لنفط  تدفق 

1919 �إلى 1932.

�ضنو�ت  �إل��ى  �لنفط  وت��دف��ق  �ل��ل��وؤل��وؤ  جت��ارة  مرحلة  ثالثا: 
�ال�ضتقالل يف بد�ية �ل�ضبعينيات. وميكن �أن نطلق عليها مرحلة 
بناء �لتعليم مبر�حله �ملختلفة وربطه مبتطلبات �لتنمية �آنذ�ك، 

�أي ما بن 1932 و1971.

ر�بعا: مرحلة ما بعد �ال�ضتقالل �إلى ما قبل �لت�ضويت على 
ت�ضكل  مرحلة  عليها  نطلق  �أن  وميكن  �لوطني،  �لعمل  ميثاق 

�لتعليم و�ت�ضاعه وتنوعه ما بن عام 1971 و2001.

�لوطني  �لعمل  ميثاق  على  �لت�ضويت  بعد  م��ا  خام�ضا: 
و�إلز�مية �لتعليم وجمانيته وكفل �خلدمات �لتعليمية و�لثقافية، 
�أي هي مرحلة �ضبط �لتعليم، وظهور موؤ�ض�ضات للتعليم �لعال 

وتنوعها و�لتو�ضع فيها، منذ عام 2001 �إلى �لوقت �حلا�ضر. 

و�خت�ضاًر� حلجم �ملعلومات هنا، �ضوف نلقي �ل�ضوء فقط 
�لتعليم  تاأ�ضي�س  على �ملرحلة �الأولى، وهي �ملرحلة �لتي �ضبقت 
�إلى   1890 �ملمتدة من عام  �لفرتة  �أي  �لبحرين،  �لر�ضمي يف 
عام 1919. و�ضوف منر �ضريعا �إلى مرحلة ما بعد بدء �لتعليم 
�لر�ضمي، وهي بدء �نح�ضار �قت�ضاد �للوؤلوؤ وتدفق �لنفط، �أي يف 
�لفرتة من 1921 �إلى 1932. �إجمااًل، بد�أ �لتعليم نظاميا يف 
منطقة �خلليج �لعربي مع مطلع �لقرن �لتا�ضع ع�ضر. و�لبد�ية 
وم��د�ر���س ومن��ط غري  ب��د�أ مب��ح��اوالت  �لبحرين حن  كانت يف 
بد�ية  فكانت  �لكويت،  يف  �أم��ا   .1899 عام  قبل  حتى  ر�ضمي 
ويف   ،1913 ع��ام  قطر  ويف   ،1912 ع��ام  �لر�ضمي  �لتعليم 
�ل�ضعودية عام  �لعربية  1930، ويف �ململكة  �ضلطنة عمان عام 
1932، ويف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بد�أ تطور �لتعليم ب�ضورة 
فعلية عام 1962. و�لبحرين من �أولى دول �ملنطقة �لتي بد�أت 
كان  حينها  �لتعليم   .1900 عام  قبل  �لنظامي  قبل  تعليمها 
تعليمية  مو�قع  وهي  ع(،  )�ملطوَّ �لكتاتيب  بيوت  على  مق�ضوًر� 

تقليدية هدفها �الأ�ضا�ضي تعليم قر�ءة �لقر�آن للنا�ضئة. 

قبيل 1900.. المطوع والمدارس الوقفية
�ملعتمد  �القت�ضاد  مرحلة  ي  ليلبِّ �لتعليم  ب��د�أ  �لبد�ية  يف 
وبيعه،  �لبحرين  ه��ري�ت  م��ن  �ل��ل��وؤل��وؤ  ��ضتخر�ج  جت��ارة  على 

طالب مدرسة الهداية الخليفية بعد التأسيس

ية
ــ

دب
ت أ

سـا
درا



كانو الثقافية / أكتوبر 2015كانو الثقافية / أكتوبر 2015
2627

�لدين  علوم  تعليم  تتطلب  باأنها  و�ضفها  ميكن  مرحلة  وهي 
و�ل�ضرع و�لقليل من �لقر�ءة و�لكتابة و�حل�ضاب، وهي مرحلة 
نتج من  بتعليم  �لتعليم حينها  �تَّ�ضف  ع(.  �أو )�ملطوَّ �لكتاتيب 
�لنظامي.  �لتعليم  بعدها  نتج  عدة،  وخريية  �أهلية  حماوالت 
�لقرن  نهاية  مع  �أنه  �الأولية  �القت�ضاد  ومر�جع  تذكر م�ضادر 
و�ضيد  �لزر�عة  مثل  �الأ�ضا�ضية  �حِل��َرف  كانت  ع�ضر  �لتا�ضع 
للعي�س  �الأ�ضا�ضية  �الأن�ضطة  هي  �للوؤلوؤ  و��ضتخر�ج  �الأ�ضماك 
حم��دود.  جت��اري  ن�صاط  يوجد  ك��ان  كما  البحرين.  ل�صاكني 
�ضكان  القت�ضاد  �لرئي�ضي  �ملحرك  ت�ضكل  �للوؤلوؤ  جتارة  كانت 
�ملناطق �ل�ضاحلية يف منطقة �خلليج �لعربي على مدى ع�ضر�ت 
فيه،  و�لتجارة  �للوؤلوؤ  قطاع  يف  �لتجارة  �ضاحب  لقد  �ل�ضنن. 
�حلاجة �إلى عدد من مفاهيم �حل�ضاب و�لقر�ءة، �الأمر �لذي 
لتعلم �حل�ضاب  �أوالدهم  يبعثون  �لزمان  �لتجار يف ذلك  جعل 

و�لقر�ءة و�ضيء من �لكتابة عند �لكتاتيب.

�آنذ�ك على  خالل ه�ذه �لفرتة، وهي فرتة �عتماد �ملجتمع 
�لبحر و�لب�ضتان، �ضهدت �لبحرين ب�ضكل عام �نت�ضاًر� و��ضًحا 
�أي )�ملطاوع و�لكتاتيب( يف �ملدن و�لقرى.  لدور تعليم �لقر�آن 
�إذ كان �ملطوع يتولى تعليم �لقر�ءة و�لكتابة و�حل�ضاب �نطالقًا 
من تدري�س �لقر�آن. �إذن، �لبد�ية بالكتاتيب، ومع نهاية �لقرن 
�لثامن ع�ضر، كان عددها يفوق 30 ُكت�ّاًبا منت�ضرة يف عدد من 
عبارة  فالكتاتيب  �ملجرد،  ومبعناها  وقر�ها.  �لبحرين  مناطق 
عن غرف لتعليم �لقر�ءة و�لكتابة وحتفيظ �لقر�آن. وكان قبول 
10 من دون متييز ومن دون �لنظر  �الأوالد و�لبنات حتى �ضن 
يف  فتطورت  �لكتاتيب  �أما  �الجتماعي.  �لو�ضع  �أو  �مل�ضتوى  �إلى 
ذلك �لزمان، فاأ�ضبحت تقدم تعليم مبادئ �حل�ضاب و�قت�ضر 
�لبنات.  دون  من  فقط  ول��الأوالد  و�لتجار،  �الأغنياء  �أبناء  على 
و�ضهدت هذه �لفرتة ظهور عدد من �ملد�ر�س �لوقفية �لتي تعلم 
مبادئ �لدين و�لفقه و�الأخالق و�ضيئا من �لكتابة، مثل مدر�ضة 
ح�ضن بن مطر �لوقفية يف و�ضط �ملحرق )ولعل �أ�ضهر من در�س 
ح�ضن  ومدر�ضة  �جل��ودر(،  عبد�للطيف  �ل�ضيخ  �لقا�ضي  فيها 
بن خاطر، ومدر�ضة �ضعيدة بنت ب�ضر )�لغتمان( ومدر�ضة بن 
هندي. ومدر�ضة علي بن �إبر�هيم �لزياين. يف هذ� �ل�ضدد �أ�ضار 
�لتعليم  قبل  دينية  مد�ر�س  وج��ود  �إل��ى  �خلاطر  مبارك  �مل��وؤرخ 
مو�قعها  يف  با�ضتقاللية  تتمتع  �مل��د�ر���س  ه��ذه  و�أن  �لنظامي، 
وت�ضخ  �أي�ضا حجج و�ضكوك  ولها  �ملالية،  و�ضوؤونها  وم�ضاجدها 
بال�ضدقات و�لهبات من �ملح�ضنن. هناك �أي�ضا مدر�ضة �ل�ضيد 
يو�ضف  ومدر�ضة  بور��ضد،  وعبد�هلل  �لطباطبائي  عبد�لوهاب 
�ملهزع.  �أحمد  ومدر�ضة  �لر�ضتاقي  ومدر�ضة  بابيع،  �أحمد  بن 
كانت بع�س هذه �ملد�ر�س تعلم �أي�ضا �خلط و�لكتابة و�حل�ضاب، 
�إ�ضافة �إلى �لقر�آن �لكرمي. وفيما يخ�س �لكتاتيب �أي�ضا، فاإنه 

قبل بدء �لتعليم �لنظامي يف �لبحرين كانت �لدر��ضة مقت�ضرة 
عند  �حل�ضاب  وم��ب��ادئ  �لعربية  و�للغة  �ل��ق��ر�آن  تعليم  على 
�لكتاتيب. كان �الأوالد يتلقون تعليمهم عند )�ملال( �أو )�ملطوع( 
بينما �لبنات عند )�ملطوعة(، كل هذ� نظري مبلغ مال ي�ضري. 
بعدها ُيعَطى �ملال مبلًغا �آخَر متفًقا عليه عندما يختم �لطالب 
�لعيدية و�لفطرة )زكاة  �أي�ضا  �لقر�آن بالكامل. ويعطى �ملطوع 
و�لتهديد  �ل�ضرب  �أ�ضلوب  ي�ضتخدم  �ملطوع  وك��ان  �لفطر(. 
و�لوعيد لرتهيب �الأوالد. كانت �لكتاتيب تنت�ضر يف مدن وقرى 
�ملنامة  مدينتي  يف  �لكتاتيب  هذه  �أهم  تركزت  فقد  �لبحرين، 
و�لدر�ز وجدحف�س.  و�ضرتة  و�ملحرق، و�حلد، وقرى �خلمي�س 
وتزويدهم  �لن�سء  تن�ضئة  ومهمة  و�ج��ب  عاتقها  على  وحملت 
باملعارف �لدينية �لتي يحتاج �إليها �ملجتمع يف ذلك �لوقت، وهي 
جانب  �إلى  �لثالثن،  �أجز�ئه  وحفظ  �لقر�آن  تعليم  يف  �ملتمثلة 

�ضيء ي�ضري من �لتف�ضري و�لو�جبات �لدينية. 

ج- در��ضته حلفظ �لقر�آن  عندما ينهي �خلامِت -�أي �ملتخرِّ
وهي  باخلتمة،  قر�ءة  له  تقام  كانت  �لثالثن  باأجز�ئه  �لكرمي 
مبنزلة حفل �لتخرج. ميّر موكب �لتخرج هذ�، يتقدمه �خلامِت 
�لذي �أنهى قر�ءة �لقر�آن، �إذ يرتدي �خلامِت �أجود ما عنده من 
�ملالب�س �لتقليدية ب�)�لب�ضت و�لعقال(، وقد مي�ضك �ضيفا بيده 
فيمرون  �أقر�نه  وبقية  معلمه  �خلامِت  �لطالب  وير�فق  �ليمنى، 
بع�س  بتقدمي  بدورهم  �الأهال  يقوم  بيوت �حلي، عندها  على 
للتخرج تكرميا وتقديرً�  �لبيوت  �لتي هي مبقام هدية  �لنقود، 
يقوم  �أن  �لعادة  جرت  لقد  و�أ�ضاتذتهم.  �لعلم  لطالب  منهم 
�ملر�فقون من �الأقر�ن يف �ملوكب برتديد ما ي�ضمى )�لتحميدة(، 
�لتي ُتقَر�أ من كتاب �ضغري، ويف �إطارها �للغوي فاإن )�لتحميدة( 
تتكون من نظم �ضعري موزون، وعند كل بيت ومطلعها: »�حلمد 
هلل �لذي هد�نا، للدين و�الإ�ضالم و�جتبانا، �ضبحانه من خالق 
�ضبحانا، بف�ضله علمنا �لقر�آنا... حتى �لنهاية«. و��ضتمرت هذه 
�لقرن  من  �الأولى  �الأربعة  �لعقود  خالل  �لبحرين  يف  �لكتاتيب 
�لع�ضرين. »و�أ�ضتطيع �جلزم باأنَّه منذ مطلع عقد �خلم�ضينيات 
بد�أت �لكتاتيب يف �لتال�ضي و�الختفاء نظرً� �إلى �نت�ضار �ملد�ر�س 
�حلكومية يف مدِن �لبحرين وقر�ها«، ر�جع: من�ضور �ضرحان - 

�الأيام فرب�ير 2012.

جوزة البلوط عام 1899 وبداية

 لمنهجية جديدة للتعليم في البحرين 
كما �أ�ضرنا �إليه �ضالفا، كان تعليم �لكتاتيب �أو �ملطوع يف 
كان  �إذ  �لزمان،  ذلك  وفق  �ملمكنة  �لتعليمية  �ضوره  �أب�ضط 
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كثريون يف ذلك �لزمان ي�ضعرون باأن ذلك �لنوع من �لتعليم 
بد�يات  م��ع  �لع�ضر.  روح  تنا�ضب  علمية  كفاية  يحقق  ال 
�الأمور،  تغريت  �الأولى  �لعاملية  �حلرب  �نتهاء  وبعد   ،1900
ومعطيات  تطور  على  �أ�ضمل  ب�ضورة  �لبحرين  �نفتاح  و�أدى 
�ضيا�ضية  حت��والت  �إح���د�ث  �إل��ى  �جل��دي��دة  �لغربية  �لنه�ضة 
حتديد�.  و�لبحرين  �خلليج  منطقة  يف  كبرية  و�جتماعية 
ونتج عن ذلك حتول يف �لوعي و�نبثاق ثقايف و�جتماعي بن 
�إلى  �حلاجة  ظهرت  ذلك  وبحكم  �لبحرين.  جمتمع  �أف��ر�د 
�لكتاتيب  �أو  �ملطوع  عن  تختلف  حديثة  تعليمية  مو�قع  �إن�ضاء 

من ناحية نظمها ومناهجها و�أهد�فها.

 1900 ولكن قبل هذ� �لتحول، حدث �أمر �آخر قبيل عام 
وهو وجود بعثة �الإر�ضالية �الأمريكية �لتي �تخذت من �لبحرين 
قبل  ما  �لتعليم  بد�أ  �ملر�ضودة،  للوثائق  فوفًقا  لها.  �نطالقة 
�الإر�ضالية  �أن�ضاأت  �إذ  حتديًد�.  �لبحرين  يف  مبكر�  �لنظامي 
�أول  و�لتعليمية(  �لطبية  �خل��دم��ات  خ��الل  )م��ن  �الأمريكية 
ج��وزة  �ضعار  م��ن  و�ت��خ��ذت   .1899 ع��ام  للفتيات  م��در���ض��ة 
البلوط رمًزا لها منذ التاأ�صي�س، وذلك يف بيت جمعة بو�صهري 
يف �ملنامة، وهو موقع مدر�ضة عائ�ضة �أم �ملوؤمنن �الآن. وت�ضري 
وهي  زومي��ر  �إمي��ي  �ل�ضيدة  فتح  �إل��ى  �ل�ضدد  هذ�  يف  �ملر�جع 
زوجة �لق�س �ضموئيل زومير، مدر�ضة للبنات، �ضمتها )�ضجرة 

البلوط(، وذلك عام 1899. 

�أي�ضا  �لفرتة  هذه  عن  كتبت  �لتي  �لتاريخ  مر�جع  وتذكر 
�أي�ضا  �ضهد   1902 عام  يف  �أي  �ضنو�ت،  ثالث  م��رور  بعد  �أن��ه 

�أول مدر�ضة للبنن تابعة لالإر�ضالية �الأمريكية. مل يقف  �إن�ضاء 
�لتب�ضري  عملية  ولكن  و�لتعلم،  �لطب  علوم  �ضد  �لبحرين  �أهل 
�إلى  �أبناءهم  يبعثون  �الأه��ال  �أن  بدليل  بها،  ب  مرحَّ يكن  مل 
مدر�ضة �لتب�ضريين للتعلم �ضباحا و�إلى �ملطوع يف �مل�ضاء. هذ� 
�لذي حدث فعال، فمع مرور �ل�ضنو�ت وحتديًد� يف عام 1936 
�أغلقت مدر�ضة �الإر�ضالية �الأمريكية يف �لبحرين و�لتي �أ�ض�ضتها 
1902 للبنن،  1899 للبنات ومن ثم عام  �إميي زوميري عام 
بعد �أن تبن �أن كلتا �ملدر�ضتن قد ف�ضلتا يف حتقيق هدفهما وهو 

�لتب�ضري بالديانة �مل�ضيحية. 

ظهور مدرسة اإلصالح المباركة في 1913
مدر�ضة  ظ��ه��ور  و�ضهد  �آخ���ر  �أم���ر  ح��دث   1913 ع��ام  يف 
مدر�ضة  �أول  هي  �لعجم.  مدر�ضة  و�ضميت  �ملباركة،  �الإ�ضالح 
�أهلية يف فريج �لعجم مبنطقة �ملنامة. عمل بو�ضهري دوًر� يف 
مدر�ضة  بعد  �لبحرين  يف  نظامية  �ضبه  مدر�ضة  ثاين  تاأ�ضي�س 
�الإر�ضالية �الأمريكية �لتي تاأ�ض�ضت عام 1899. ويف عام 1913 
خا�ضة  مدر�ضة  بتاأ�ضي�س  �لعجم  �لتجار  من  جمموعة  قامت 
لتعليم �لبنن. عقدت �ملدر�ضة ف�ضولها �لدر��ضية يف بادئ �الأمر 
 ،1913 �أكتوبر  على عتبات ماأمت �لعجم يف فريج �ملخارقة يف 
ثم �نتقلت �إلى عري�س موؤقت يف مو�جهة �ملاأمت. ويف عام 1915 
و�أطلق  بو�ضهري  جمعة  من  م�ضتاأجر  مبنى  �إلى  �لعري�س  �نتقل 
نف�س  يف  �ملدر�ضة  هذه  ظلت  �ملباركة.  �الإ�ضالح  مدر�ضة  عليها 
قرب  �ل��د�ئ��م  مقرها  �إل��ى  �نتقلت  حينما   1923 حتى  �ملوقع 

مدر�ضة فاطمة �لزهر�ء يف �ملنامة. 

المطوع والمدارس الوقفية شكلت فترة مهمة من مسيرة التعليم قبل عام 1919.
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شعلة التعليم تضيء والمحرق تشهد أول 

مدرسة أهلية -خيرية-نظامية عام 1919
وفق عدد من �مل�ضادر فاإّن مدر�ضة علي بن �إبر�هيم �لزياين 
وقد كان ذلك  �ملحرق،  تقام يف  �أهلية خريية  �أول مدر�ضة  هي 
مثل  بيتا  كان  �لزياين  �إبر�هيم  بن  علي  مدر�ضة   .1912 عام 
�ملطوع ويقع على م�ضارف �حلالة باملحرق. كان ل�ضيًقا للم�ضجد 
�لزياين  �بر�هيم  بن  علي  مدر�ضة  �لزياين.  فريج  منطقة  يف 
�أي  1912م،  عام  �أهلية خريية يف  كمدر�ضة  �فتتحت  قد  �لتي 
قبل �فتتاح مد�ر�س �لتعليم �لنظامي ب�ضبع �ضنو�ت وكان يتحمل 
نفقات �ملدر�ضة وكل ما يتعلق بالتدري�س �ملح�ضن علي بن �إبر�هيم 
�لزياين. �ملدر�ضة ب�ضيطة وكانت تفي باأغر��س وحاجات ذلك 
�لزمان وكانت حتتوي على ثالثة ف�ضول ويدر�س فيها خم�ضون 
طالًبا. كان عدد �ملدر�ضن خم�ضة وكان يدير �ملدر�ضة �الأ�ضتاذ 
حافظ وهبة. بعدها ب�ضنو�ت قليلة، ��ضتخدمت مدر�ضة علي بن 
يف  ذلك  وكان  �لهد�ية،  ملدر�ضة  موؤقًتا   � مقرًّ �لزياين  �إبر�هيم 
عام تاأ�ضي�س مدر�ضة �لهد�ية عام 1919 �إلى حن �النتهاء من 
�لتعليم  �نطلق  �ملوقع  ذلك  من  للهد�ية.  �جلديد  �ملبنى  �إن�ضاء 
�لنظامي يف �لبحرين من �ملحرق. در�س يف تلك �لفرتة و�ملدر�ضة 
كثري من �لطالب، ومنهم �الأ�ضتاذ �أحمد �لعمر�ن �لذي �أ�ضبح 
ناظر �ملعارف الحقا. يف عام 1922 ز�ر �ملوؤرخ �أمن �لريحاين 
�لبحرين وز�ر مدر�ضة �لهد�ية �ملوؤقتة )وهو موقع مدر�ضة علي 
�الأ�ضتاذ  �آن��ذ�ك  �ملدر�ضة  مدير  وك��ان  �ل��زي��اين(  �إبر�هيم  بن 
عبد�لعزيز �لعتيقي. �لبد�ية كانت �ضعبة و�ملر�حل �الأولى نحو 
فهناك  �ضدفة،  تكن  مل  �لبحرين  يف  �لتعليم  نظامية  تاأ�ضي�س 
عو�مل رئي�ضية �أدت �إلى �نت�ضار �لتعليم يف بد�يات عام 1900، 
ربوع  يف  وتعميمه   1920 ع��ام  بن  ما  �لبحرين  يف  ب��رزت  �إذ 
�لبحرين ما ي�ضبه �لطفرة. ولعل �أهم هذه �ملظاهر: هي تفاعل 
وظهور  �الأول���ى،  �لعاملية  �حل��رب  ب�ضبب  �ملنطقة  يف  �الأح���د�ث 
�ملوؤ�ض�ضات �الإد�رية وتطورها، و�لفكر �لتنويري �لذي كان يتمتع 
به �ل�ضيخ �حلاكم عي�ضى بن علي �آل خليفة وهو مم�ضك مبقاليد 
�لعامل  على  ووجهائها  �لبحرين  جتار  و�نفتاح  �آنذ�ك،  �ل�ضلطة 
وباري�س  �لهند  �إلى  �ملتكررة  �أ�ضفارهم  لتعدد  وذلك  �خلارجي، 
وتقبال  �نفتاحا  �أكرث  �لبحرين  �أ�ضبحت  �إذن،  �لتجارة.  بهدف 
�لبنن  تعليم  �إل��ى  و�حلاجة  و�لتجارة  �لغربية  �لتاأثري�ت  على 
�حلرب  �إب��ان  منهجية  �أك��رث  ب�ضكل  و�لكتابة  و�للغة  �حل�ضاب 
�لعاملية �الأولى. هذ� �الأمر �لذي جعل �لوجهاء و�لتجار يفكرون 
 1919 �إذن، يف عام  �لبحرين.  الأبناء  تعليمي  �إن�ضاء نظام  يف 
�ضهد تاأ�ضي�س وظهور �أول مدر�ضة نظامية لتدري�س �لبنن وهي 
مدر�ضة �لهد�ية �خلليفية، وهي �أول مدر�ضة نظامية ر�ضمية يف 
�ملحرق، ولكنها كانت خريية، وقد �تخذت من منزل �حلاج علي 

بن �إبر�هيم �لزياين موقًعا لتنري به �ل�ضعلة �الأولى.

يف  �لتعليم  حلركة  �الأول  �ملوؤ�ض�س  �جليل  على  وللتعرف 
التابعة  ال��ب��ل��وط  ج���وزة  م��در���ص��ة  ظ��ه��ور  بعد  ف��اإن��ه  البحرين، 
عام  �ملباركة  �الإ�ضالح  مدر�ضة  وظهور  �الأمريكية  لالإر�ضالية 
1913، وقبيل عام 1919 ت�ضاور �أهل �لر�أي و�لعقد يف جزيرة 
نظامية  مدر�ضة  الإن�ضاء  �لعمل  �ضرورة  على  و�أجمعو�  �ملحرق 
�لند�ء  ه��ذ�  �لبحرين  حاكم  ب��ارك  �حل��ال،  بطبيعة  جمانية. 
و�كتتبو� ل�ضالح �مل�ضروع وُبدئ �لعمل �ملنظم وتاأ�ض�ضت مدر�ضة 
�لهد�ية �خلليفية للبنن يف عام 1919م يف �ملنطقة �ل�ضمالية 
من مدينة �ملحرق. لقد قام باإن�ضاء هذه �ملدر�ضة جلنة خريية 
عبد�هلل  �ل�ضيخ  له  �ملغفور  ورئا�ضة  برعاية  �الأه��ال  من  �أهلية 
بن عي�ضى �آل خليفة رجل �ملعارف حينها، مب�ضاعدة �لتربعات 
�ملوؤ�ض�ضة  �للجنة  �أع�ضاء  �لغر�س. بخ�ضو�س  لهذ�  �لتي جمعت 
�ل�ضيخ  وهم:  �خلليفية،  �لهد�ية  مدر�ضة  �أ�ض�ضت  �لتي  �خلريية 
عبد�هلل بن عي�ضى بن علي �آل خليفة، �ل�ضيخ �إبر�هيم بن حممد 
ح�ضن  بن  �ضلمان  �لزياين،  حجي  بن  عبد�لوهاب  خليفة،  �آل 
بن مطر، حممد بن ر��ضد بن هندي، حممد �ضالح بن يو�ضف 
ح�ضن  بن  عبد�لعزيز  فخرو،  عبد�لرحمن  بن  يو�ضف  خنجي، 
�لق�ضيبي، حممد بن �ضباح �آل بن علي، عبد�لرحمن بن حممد 
عبد�لرحمن  �لزياين،  عبد�لوهاب  بن  عبد�لرحمن  �لزياين، 
ب��ن �أح��م��د �ل����وز�ن، �أح��م��د ب��ن ح�ضن ب��ن �إب��ر�ه��ي��م، علي بن 
ملدر�ضة  �الأ�ضا�س  و�ضع  مت   1920 عام  يف  �لعبيدل.  عبد�هلل 
 .1923 �ملدر�ضة يف عام  �فتتاح  للبنن، ومت  �لهد�ية �خلليفية 
�ملحرق،  �ضمال  �خلليفية يف  �لهد�ية  مبنى مدر�ضة  �فتتاح  ُيَعدُّ 
و�لتي هي مرحلة مهمة يف تاريخ وم�ضرية �لتعليم يف �لبحرين 
�ملحرق.  جزيرة  �ضمال  يف  �لبنن  لتعليم  حديثة  مدر�ضة  كاأول 
�أنو�ع  �أف�ضل  �ملدر�ضة  بناء  ��ضتخدم يف  �أنه قد  �مل�ضادر  وتذكر 
�حلجر �لطبيعي، مت جلبه من جزيرة جدة، ويقال من منطقة 
مهند�س  �ملدر�ضة  مبنى  ت�ضميم  على  �أ�ضرف  �لبحرين.  قلعة 
معماري هندي، وُتَعدُّ �ملدر�ضة حمطة مهمة يف م�ضرية �لتعليم 
يف  �ملحادين  عبد�حلميد  �الأ�ضتاذ  يقول  �لدولة.  يف  �حلديث 
�أحد لقاء�ته، لقد كان �ختيار �للغة �لعربية للتعليم �لر�ضمي يف 
�لبحرين �ختياًر� موفقا، فلو كان �ختيار لغة غري �للغة �لعربية، 
لكانت �ل�ضورة خمتلفة عّما نر�ه �ليوم. �إذن، �ضهد عام 1920 
و�ضع حجر �الأ�ضا�س ملدر�ضة �لهد�ية �خلليفية �لنظامية للبنن 
�ملبنى  كلف   .1920 نوفمري   16 �الإثنن  يوم  وذلك  باملحرق، 
و�لوجهاء.  و�الأع��ي��ان  �الأه��ال  تربعات  من  روبية   300000
جلبت �الأحجار من جزيرة جدة، و�الأبو�ب و�لنو�فذ من ملبار 
معطيات  وفق  ��ضتثنائيًّا  �لهد�ية  مدر�ضة  ت�ضييد  كان  بالهند. 
ذلك �لزمان، يف كل �ضيء، ومميًز� عن غريه يف نو�ٍح عديدة. 
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فاملبنى �أقيم على �أحجار كبرية قطعت من جزيرة جدة ويقال 
�لهند  لها من  �أتو�  بل  لي�س هذ� كل �ضيء،  �لقلعة.  من منطقة 
�الأحجار  �لنوع من  ببنائن مهرة �خت�ضو� يف تقطيع مثل هذ� 
�لكبرية، بينما �أبو�بها و�ضبابيكها جلبت �أي�ضا من مليبار بالهند، 
وقد �ضرع يف �لبناء عام 1920، ومبا �أن بناء هذه �ملدر�ضة كان 
ُيَعدُّ يف ذلك �لوقت م�ضروًعا كبرًي� نتيجة جلهود �أهلية م�ضرتكة، 
من  �لتربعات  جلمع  باالكتتاب  ب��دئ  فقد  �خلطو�ت  وك��اأول��ى 
�أهال �خلري، وخ�ضو�ضا من مدينة �ملحرق، حتى بلغت مائتي 
�ألف روبية بينما بع�س �الأهال �ملي�ضورين ف�ضلو� دفع ��ضرت�كات 
هذه  عليها  �أقيمت  �لتي  �الأر���س  م�ضاحة  كانت  �ضهرية.  مالية 
�ملدر�ضة هي هبة من �ل�ضيخ �حلاكم عي�ضى بن علي �آل خليفة، 
�أ�ضف �إلى ذلك تربعه �ملال �ل�ضخي هو و�لعائلة �حلاكمة. �أما 
كلفة �لبناء فقد بلغت ثالثمائة �ألف روبية. وقد فتحت �ملدر�ضة 
1923 حن �كتمل من �ضفوف �الأجنحة  �أبو�بها للطالب عام 
�لثالثة باملدر�ضة. كما بنيت حجر�ت �ضكن لالأ�ضاتذة �ملدر�ضن 
�لزمان  مّر  �ل�ضمالية.  �جلهة  من  �لعلوي  �لطابق  يف  �لو�فدين 
مدير  �أجرب  ما  فيها،  من  على  وت�ضيق  متتلئ  بال�ضفوف  و�إذ� 
على  باملحرق  �الأدب��ي  �لنادي  �إد�رة  مع  يتفق  �أن  على  �ملدر�ضة 
جرى  ذلك  وكل  نف�ضه.  �لنادي  يف  موؤقتة  م�ضائية  �ضفوف  فتح 
ب�ضبب �الإقبال �لكبري على تلقي �لعلم و�ملعرفة. وت�ضري �لوثائق 
��ضطلع  �لذي  �لبارز  �لدور  �إلى  �ملتو�فرة  �لتاريخية  و�مل�ضادر 
�لرئي�س  خليفة  �آل  عي�ضى  بن  عبد�هلل  �ل�ضيخ  �حلاكم  �بن  به 
�ملعارف  وزير�  و�لذي �ضار  للتعليم،  لالإد�رة �خلريية  �لر�ضمي 
فيما بعد، يف �ضبيل �لرتويج لقبول فكرة �ملدر�ضة من قبل �أبناء 
خالل  من  جناحها  يف  بامل�ضاهمة  ومطالبتهم  �آن��ذ�ك  �ملجتمع 

تربعهم لهذ� �مل�ضروع.

الهداية الخليفية وجلسة العمل األولى 

برئاسة الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة
�إلى  �لكاتب  تطرق  »قد  �أن��ه  �إل��ى  كتابه  يف  �ملحادين  ي�ضري 
بالبحرين،  �الأولى  �لنظامية  �ملدر�ضة  تاأ�ضي�س  �نطالق  ظروف 
وكان ذلك خالل جل�ضة �لعمل �الأولى لهم، �لتي عقدت برئا�ضة 
�ل�ضيخ عبد�هلل بن عي�ضى بتاريخ 13 ربيع �لثاين 1338 �ملو�فق 
للر�بع من يناير 1920. وقد ح�ضر هذه �جلل�ضة 47 من وجهاء 
�ملحادين  عبد�حلميد  ي��روي  �ملثّقفة«.  نخبتها  ومن  �لبحرين 
خليفة  �آل  عي�ضى  بن  عبد�هلل  �ل�ضيخ  ب��د�ر  »ك��ان  �الجتماع  �أّن 
وبرئا�ضته. و�أثناء �الجتماع دخل مندوب �مللك حاماًل مر�ضومه 
و�أمر من  �أختامه  وف�ّس  فتناوله  رئي�س �جلل�ضة،  لنجله  �لكرمي 
يتلوه على م�ضامع �حلا�ضرين، فتناوله �ل�ضيد يو�ضف كانو وتاله 

على �حلا�ضرين:

ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم

»من عي�ضى بن علي �آل خليفة �إلى ح�ضر�ت �الأجالء �لكر�م 
عليكم  �ل�ضالم  �لعاملن،  رب  ير�ضي  ما  يف  �ملجتمعن  �ل��ذو�ت 
ورحمة �هلل وبركاته، �أّما بعد فاإين �أنهي �إليكم �بتهاجي �لعظيم 
و�ضكري �جلزيل على �جتماعكم و�تفاقكم يف �ضبيل هذ� �لعمل 
�خلريي �جلليل �ضائاًل �ملولى جل �ضاأنه �أن يوّفق �جلميع ملا فيه 
ر�ضاه يوم تلقاه �إّنه �ضميع جميب. و�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل 
وبركاته يف 13 ربيع �لثاين 1338 )ويو�فق 4 يناير 1920(«. 

بدو�م  له  ودع��و�  �ملعّظم  �مللك  تعّطف  �حلا�ضرون  �ضكر 
ويقول  �لعتمة(.  من  �خل��روج   - �ملحادين  )ر�ج��ع  �لتاأييد. 
مهمة  �ضخ�ضية  عند  �ل�ضدد  »ونقف يف هذ�  �أي�ضا:  �ملحادين 
هي �ل�ضيخ �ملالكي قا�ضم بن مهزع �لذي ت�ضّدى لبع�س علماء 
�لّدين �لذين عار�ضو� �إن�ضاء مدر�ضة �لهد�ية. فلّما ظهرت لدى 
بع�س وجهاء �لبحرين فكرة تاأ�ضي�س تعليم حديث يف �لبحرين 
�أحد  �إمام  �ل�ضحاف  �ل�ضيخ  �أّن  حّتى  حاّدة،  معار�ضة  و�جهو� 
�ضّد  �لتعليم  �أّن  ومدعًيا  �لتعليم  من  حمّذًر�  خطب  �مل�ضاجد 
�لدين بل هو نقي�س �لّدين. هذ� جعل �ل�ضيخ قا�ضم بن مهزع 
ما  معترًب�  �ل�ضّحاف  �ل�ضيخ  على  رّد  باأن  للتعليم  تاأييده  يعلن 
ا بن �لّدين و�لعلم«. )د. عبد�حلميد �ملحادين -  قاله تناق�ضً

�خلروج من �لعتمة(. 

�إّن هذ� �ملوقف �جلليل يجعل من �لقا�ضي قا�ضم بن �ملهزع 
�حلديث  �لنظامي  �لتعليم  ب��روز  جم��ال  يف  ري��ادي��ًة  �ضخ�ضيًة 
�خلا�ضة  لدى  هيبًة  منحته  دينّية  �ضلطة  من  به  يتمّتع  كان  ملا 
و�لعامة. وقد قّدمت هذه �ل�ضخ�ضية م�ضاعدة �أ�ضا�ضّية للقائمن 
على م�ضروع �إن�ضاء �ملدر�ضة يف مقابل �أطر�ف معار�ضة لها من 
�ملوؤ�ض�ضة �لدينية. وقد جتّلت هذه �مل�ضاعدة من خالل حم�ضر 
 1338 �ضنة  �الأول  ربيع   19 يف  �مل��وؤرخ��ة  �لتمهيدية  �جلل�ضة 
للم�ضروع  »معار�ضة  وجدت  فقد   ،1919 دي�ضمرب  ل�5  �ملو�فق 
حّتى  �جلل�ضة  وعّلقو�  �إليها  �لتفتو�  بل  �حلا�ضرون،  يغفلها  مل 
يزيلو� من �أذهان �ملعرت�ضن ما علق بها من �ضوء فهم مل�ضروع 
�لتعليم وتوجهاته وملا �أوج�ضو� من نتائجه. وكان ال بّد الإز�لة هذ� 
�للجوء  من  دينية  �أ�ضانيد  �إلى  �أ�ضحابه  ��ضتند  �لذي  �لتوّج�س 
من  وتزيل  �مل�ضروع  ه��ذ�  عن  تد�فع  دينية  مرجعّية  جهة  �إل��ى 
�آنذ�ك،  �ملهزع  قا�ضم  غري  وتطمئنهم،  خماوفهم  �لعاّمة  ذهن 
لكي يقول كلمته �لفا�ضلة يف هذ� �الأمر، وهو �ملوثوق من �لعامة 
�مل�ضروع  ب��و�أد  كفيلة  �لدينية  �ملعار�ضة  كانت  ولقد  و�خلا�ضة، 
عبد�حلميد  )د.  من  �قتبا�س  ر�ضلها«.  على  تركت  لو  مهده  يف 
�أح��د�ث  كانت  �إذن،  هكذ�  �لعتمة(.  من  �خل��روج   - �ملحادين 
وهو  �آل خليفة،  علي  بن  عي�ضى  �ل�ضيخ  �الأول��ى يف عهد  �لتعليم 
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�أجل  من  �مل��ي��د�ن  �أر���س  على  ميّثله  عبد�هلل  �بنه  جعل  �ل��ذي 
حتقيق م�ضروع �ملدر�ضة �الأولى، �لذي كان حا�ضًر� يف �ملحطات 
�أّول مدر�ضة نظامية حديثة  �إن�ضاء  �لرئي�ضة لهذ� �حلدث، وهو 
بو�ضع  �الحتفال  يوم  ح�ضوره  يف  جتّلى  ما  وهذ�  �لبحرين.  يف 
نوفمرب  ل�15  �ملو�فق  �الثنن  يوم  �ملدر�ضة  لهذه  �الأّول  �حلجر 
1920. خطب �ل�ضيخ عبد�هلل بن عي�ضى �آل خليفة، �أثناء و�ضع 
حجر �أ�ضا�س �ملدر�ضة، خطاًبا مملوًء� باالأمل �مل�ضرق، وكانت له 
قلبي  باأن  ت�ضعرون  كما  �أ�ضعر  »�إين  قال:  حن  �خلا�ضة  دالالته 
للحياة  غر�س  �أول  غر�ضنا  الأننا  ك��ب��اًر�؛  و�آم���ااًل  ���ض��روًر�  يطفح 
يثمر  و�ضروركم م�ضاعفا عندما  �ضروري  و�ضيكون  �ل�ضحيحة، 
�لهد�ية  مدر�ضة  يف  �لفعلية  �لدر��ضة  ب��د�أت  �ل�ضهي«.  غر�ضنا 
�ل�ضاد�س من �ضبتمرب. كما  1921، وهو يف يوم  �خلليفية عام 
وكان  وهبة،  حافظ  �الأ�ضتاذ  وه��و  لها  مدير  �أول  تعن  مت  �أن��ه 
 19 �ملدر�ضن  وعدد  طالبا   140 فيها  �لد�ر�ضن  �لطلبة  عدد 
وم�ضرية  و�ضورية  وكويتية  بحرينية  عدة جن�ضيات  من  �أ�ضتاذ� 
ومينية. �ختلفت �لرو�يات بخ�ضو�س من �أد�ر مدر�ضة �لهد�ية 
يف �لبد�ية، هل هو حافظ وهبة �أم �ضخ�س �آخر؟ �إذ تذكر كتب 
�لتاريخ �أن �الأ�ضتاذ عبد�هلل �ضدقة دحالن كان �أول مدير �أد�ر 
مدر�ضة �لهد�ية بعد �الفتتاح. وكان �ل�ضيخ عبد�هلل بن عي�ضى �آل 
خليفة وبدعم من حاكم �لبحرين �آنذ�ك �ل�ضيخ عي�ضى بن علي 
�آل خليفة، قد لعب دور� مهما يف بد�ية مدر�ضة �لهد�ية �خلريية 
منذ مرحلة �لتاأ�ضي�س. يف �لوقت نف�ضه بينما كان �لعمل جاريًا 
تولى  و�لتي  �لبحرين،  �لنظامية يف  �ملدر�ضة  تاأ�ضي�س هذه  على 
�أي�ضًا رئا�ضة جمل�س �إد�رتها �ل�ضيخ عبد�هلل بن عي�ضى �آل خليفة 
عام 1919، كان �لعمل جاريا لتاأ�ضي�س مدر�ضة لتعليم �لبنات 
من  معار�ضة  �إز�ل��ة  بعد   1926 عام  هذ�  حدث  ولكن  �أي�ضا، 

بع�س �ملحافظن. �ضاهم �ل�ضيخ عبد�هلل بن عي�ضى �آل خليفة يف 
�أول بعثة من �لطلبة للدر��ضة على ح�ضاب �حلكومة يف  �إر�ضال 
�خلارج عام 1928 ويف عام 1931 عن كاأول وزير للمعارف 

وخول �ضلطات و��ضعة يف �ضئون �لتعليم كافة حينها.

ما بعد الهداية... ونمط الهداية للتعليم

 الخيري األهلي ينتشر في قرى ومدن البحرين
�ضهد  �أي�ضا  �لفرتة  باالت�ضاع، ويف هذه  �لتعليم  فكرة  بد�أت 
و�ملنامة.  و�ل��رف��اع  و�حل��د  �مل��ح��رق  يف  �لهد�ية  م��د�ر���س  بناء 
 1921 ع��ام  يف  �ملنامة  يف  للبنن  �بتد�ئية  مدر�ضة  ففتحت 
و�أطلق عليها �أي�ضا ��ضم �لهد�ية �خلليفية. كما ُفِتَحت مدر�ضتان 
وحملت   1927 �ضنة  يف  �ل�ضرقي  و�ل��رف��اع  �حل��د  مدينتي  يف 
�أ�ضماوؤها  ت  ُغ��ريِّ �ضنو�ت  وبعد  �خلليفية.  �لهد�ية  ��ضم  �أي�ضا 
و�حتفظت مدر�ضة �لهد�ية �حلالية يف �ملحرق باال�ضم �لتاريخي 
مدر�ضة  بناء  وخ��الل  �لنظامي  �لتعليم  تاأ�ضي�س  وخ��الل  لها. 
�مل�ضرفة  �خلريية  �الأهلية  �للجنة  قامت  �خلليفية،  �لهد�ية 
�ملدر�ضة  مدير  ومنهم  �لعربية  �ملنطقة  من  معلمن  با�ضتقد�م 
�حلور�ين(  و)عثمان  �لعتيقي(  و)عبد�لعزيز  وهبة(  )حافظ 
و)عمر يحيى(. كانت بد�ية �نت�ضار �ملد�ر�س �لنظامية �ضعبة، 
و�ملر�حل �الأولى نحو نظامية �لتعليم �ضهدت عقبات عدة، ولكن 
حمرك  عليها.  تتغلب  �أن  �خلريية  �الأهلية  �للجنة  ��ضتطاعت 
�ضريع  ب�ضكل  �لتعليم  �نت�ضار  يف  �ضاعد  كربى  �أهمية  ذو  �آخ��ر 
و�لذي �ضب يف م�ضلحة ظهور هذه �ملد�ر�س �لنظامية �خلريية 
�آل  يف �ملحرق و�ملنامة، وهو يتعلق بفكر �ل�ضيخ عي�ضى بن علي 
خليفة حاكم �لبحرين �آنذ�ك. فكانت عنده روؤية عميقة للتعليم، 
وال نن�ضى يف هذ� �ل�ضياق �مل��وؤ�زرة من �بنه �ل�ضيخ عبد�هلل بن 

وصول البعثة التربوية المصرية األولى للتدريس في البحرين عام 1944
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�آل خليفة )رئي�س جلنة �ملعارف حينها( �لذي  عي�ضى بن علي 
كان د�عما للتعليم �أي�ضا و�لذي �ضهد ع�ضره حتّول �لتعليم من 

�الأهلي �خلريي �إلى �حلكومي �لر�ضمي. 

بوادر انحسار تجارة البحر.. وكارثة سنة الطبعة.. 

ووصول المستشار بلغريف.. وبوادر تدفق النفط:
�آثار تدهور  بد�أت  و�مل�ضادر،  �لكتب  �الأمر، وفق  يف حقيقة 
�للوؤلوؤ �لطبيعي  �لتي كانت تعتمد على  �قت�ضاد منطقة �خلليج 
بعد �حلرب �لعاملية �الأولى، وخا�ضة خالل �لفرتة �لع�ضرينيات 
�آنذ�ك،  �لر�ضمية  �الإح�ضائيات  فوفق  �الأربعينيات.  فرتة  حتى 
�لبحرين  �أ�ضياف  من  تتحرك  �لتي  �لقو�رب  عدد  تقل�س  �إذ 
ال�ضتخر�ج �للوؤلوؤ يف �ضنة 1948 �إلى 80 قاربًا مقارنة ب�1500 
قارب يف �ضنة 1833، كانت جتارة �للوؤلوؤ تعد �ل�ضناعة �الأولى 
يف �خلليج �لعربي، �أي�ضا لكونها �ملهنة �الأكرث �قرت�نًا باملنطقة 
�لبحرية. وكانت �لقوة �ل�ضر�ئية ل�ضكان �ل�ضاحل �ل�ضرقي ل�ضبه 
من  ي�ضتخرج  ما  على  كبري  حد  �إل��ى  تعتمد  �لعربية  �جلزيرة 
هري�ت �للوؤلوؤ. كانت �لبحرين مركز� مهما لتجارة �للوؤلوؤ، حيث 
بد�أت  �أنه  �إال  �لهند.  �لعاملية منها، وخا�ضة  لالأ�ضو�ق  يباع  كان 
هذه �لتجارة يف �النح�ضار، ف�ضكل هذ� �ملحرك �لثاين الن�ضغال 
�أهل �لبحرين بتطوير �لتعليم يف منت�ضف �لع�ضرينيات، وخا�ضة 
بعد و�ضول �مل�ضت�ضار بلغريف �إلى �لبحرين عام 1926. كانت 
نتائج �حلرب �لعاملية �الأولى وظهور �لتعليم �لنظامي وتغري منط 
ذلك  �إلى  �أ�ضف  �ملنطقة،  يف  �لنفط  �كت�ضاف  وب��و�در  �لتجارة 
 5000 �لتي ذهب �ضحيتها حو�ل   1925 �لطبعة عام  كارثة 
كانت  كلها  �لكبرية..  و�ل�ضفن  و�ملحرتفن  �لغو��ضة  �ملهرة  من 
يف �حلقيقة �ملحركات �ملوؤثرة يف حتول �ملجتمع �لبحريني، من 
حَّ �لتعبري، �إلى  جمتمع يعتمد على جتارة �لبحر و�لب�ضتان، �إن �ضَ
جمتمع يتجه �ضوب �لبديل، وهو �ل�ضناعة �لتي تتطلب تعليًما 
بلغريف  ت�ضارلز  �مل�ضت�ضار   1926 �أكرث حد�ثة. وو�ضل يف عام 
�إلى �لبحرين، وبعدها مبا�ضرة يف عام 1927 مت �أي�ضا �ضدور 

�أول تقرير عن �لتعليم يف �لبحرين و�أعده بلغريف. 

 تعليم البنات األول.. يرى النور عام 1928
�ضريكات  ُك��نَّ  باأكمله،  �خلليج  ويف  �لبحرين  يف  �لفتيات   
فقد  �لتعليم،  عن  بعيدة  �لفتاة  تكن  ومل  �لتعليم،  يف  �لبنن 
�الأهال  ��ضت�ضعر  �أن  بعد  �لنظامي  �لتعليم  فر�ضة  لها  �ضنحت 
�إر�ضاء  مت  �إن  ما  للبنن.  ك�ضرورته  للبنات  �لتعليم  ���ض��رورة 
 ،1927 ع��ام  مطلع  �لبنن  لتعليم  �لرتبوية  �الأول��ي��ة  �الأ�ض�س 
لت�ضطلع بدورها يف  وتثقيفها  �لفتاة  تعليم  �لتفكري يف  حتى مت 
�ملجتمع، �إذ هي �لن�ضف �الآخر �ملوؤثر يف �ملجتمع. ويف �لبد�ية، 

قوبلت فكرة �إن�ضاء مد�ر�س لتعليم �لبنات باالحتجاج و�لرف�س 
من �ل�ضارع يف تلك �لفرتة، وخ�ضو�ضا �أن فكرة �الإن�ضاء جاءت 
يومها  �أعلن  �لذي  �مل�ضت�ضار  بلغريف وهي زوجة  من مارجوري 
�حلاجة �إلى فتح مد�ر�س للبنات. فبد�أت يف عام 1928م �أول 
مدر�ضة تعليمية للبنات، وكانت يف مدينة �ملحرق، و�ضميت �أي�ضا 
��ضم  عليها  �أطلق  ثم  ومن  للبنات،  �خلليفية  �لهد�ية  مدر�ضة 
هذه  حتى  نف�ضه  �ال�ضم  حتمل  وهي  �لكربى،  خديجة  مدر�ضة 
�للحظة. كان عدد �لطالبات 104 طالبات. وكانت �أول مديرة 
جهاز  �إل��ى  �مللحة  للحاجة  ونتيجة  �الأ���ض��ل،  �ضورية  للمدر�ضة 
�ل�ضوريات  �ملدر�ضات  �ملدر�ضة مبجموعة من  ��ضتعانت  تعليمي، 
1929م مت  �إلى �لبحرين لهذه �ملهمة، ويف عام  �لالتي قدمن 
و�أطلق عليها مدر�ضة  �ملنامة،  للبنات يف  �أخرى  �فتتاح مدر�ضة 
�لهد�ية �خلليفية يف �ملنامة، ثم حتولت �إلى مدر�ضة عائ�ضة �أم 
 3 بتدري�ضهن  يقوم  طالبة،   51 طالباتها  عدد  كان  �ملوؤمنن. 
مدر�ضات. يف هذ� �الإطار ال بّد من ذكر �أنه كان لالأ�ضتاذ عثمان 
�ملحرق  �آنذ�ك يف  �لهد�ية �خلليفية،  �حلور�ين، مدير مدر�ضة 
مدر�ضة  فتح  على  �مل��ع��ارف  جمل�س  �أع�ضاء  حث  يف  مهم  دور 
لتعليم �لبنات، رغم معار�ضة بع�س �الأهال. وكان �أي�ضا لنائب 
و�أع�ضاء  �آل خليفة  �حلاكم وحرمه و�ل�ضيخ عبد�هلل بن عي�ضى 
�للبنات دور مهم  تعليم  و�ملتعلمن من موؤيدي  �ملعارف  جمل�س 
بلغريف  مارغوري  �لليدي  �أ�ضهمت  وقد  �ل��دور.  هذ�  تعزيز  يف 
�ملد�ر�س.  يف  �لبنات  تعليم  يف  وعربيات  بحرينيات  ومدر�ضات 
وال بدَّ من ذكر دور �الأ�ضتاذة فوزية �لبيات وو�لدتها يف قيامهما 

بدور تطوعي يف تعليم �لبنات حينها.

 المدرسة الجعفرية في المنامة عام 1928

يف  �الإ���ض��ر�ع  �إل��ى  بالتعليم  �لبحرين  حكومة  �هتمام  �أدى 
تاأ�ضي�س �ملد�ر�س ودور �لتعليم و�نت�ضارها �أي�ضا يف �لبحرين. وال 
نن�ضى دعم �الأهال وت�ضجيعهم و�مل�ضاهمة �ملالية. لذ� فقد مت 
�ضعوبة  �إلى  ونظر�   .1928 عام  �ملدر�ضة �جلعفرية يف  �فتتاح 
�إيجاد �ملكان، كان �لتدري�س يقام ب�ضكل موؤقت يف بيت �جل�ضي 
يف �ملنامة. وقد مت بناء �ملدر�ضة عن طريق جمع �لتربعات من 
وجهاء �ملنطقة و�أهاليها بعد �أن �أعطتهم �حلكومة قطعة �الأر�س 
لبناء �ملدر�ضة، و�أ�ضرف على بناء هذه �ملدر�ضة جلنة من �الأهال. 
�فتتحت �ملدر�ضة �جلعفرية حتت رعاية �ل�ضيخ حمد بن عي�ضى 
وبعدها  خا�ضة  مدر�ضة  �جلعفرية،  �ملدر�ضة  كانت  خليفة.  �آل 
حتولت �إلى مدر�ضة تابعة للدولة، وتغري ��ضم �ملدر�ضة �جلعفرية 
)�ملدر�ضة  �لبد�ية  يف  �ضميت  فقد  �أ�ضماء.  عدة  �إلى  �ملنامة  يف 
�إلى �حلكومة تغري �ال�ضم  �جلعفرية(، وبعد �نتقال م�ضوؤوليتها 
وهي  �لغربية(،  )�ملدر�ضة  �إلى  ثم  �خلليفية(،  )�ملدر�ضة  �إلى 

ية
ــ

دب
ت أ

سـا
درا



كانو الثقافية / أكتوبر 2015كانو الثقافية / أكتوبر 2015
3233

�ملنامة. يف  �أبو بكر �ل�ضديق( يف منطقة  �الآن با�ضم )مدر�ضة 
عام 1928 �أي�ضا، مت �فتتاح �ملدر�ضة �لنظامية، وهي �ملدر�ضة 
�ملباركية �لعلوية يف منطقة �خلمي�س مع ح�ضور بع�س �ملدر�ضن 
�لعلوية يف  �ملباركية  ��ضم مدر�ضة  تغيري  �لعر�ق. بعدها مت  من 
حتى  للبنن  �البتد�ئية  �خلمي�س  مدر�ضة  �إلى  �خلمي�س  منطقة 
ويت�ضح  �لبحرين،  يف  �لتعليم  دعائم  �أول  ثبتت  هكذ�  �ليوم. 
�لتعاون  مدى  للتعليم  �الأول��ى  �لبد�يات  ��ضتعر��س  خالل  من 
و�لتكامل بن �لقطاعن �لر�ضمي للحكم و�الأهلي �خلريي و�لذي 
كان له �أعظم �الأثر يف �لنه�ضة �لتعليمية �لتي حققت �أهد�فها 

�ملرجوة يف تلك �لفرتة.

بعثة طالبية للدراسة في الخارج

 )الجامعة األمريكية( فـي 1928م
 يف �ملرحلة �لتالية ومع �بتعاد عالقات �الإنتاج تدريجيًا عن 
�لبحرين  يف  للتعليم  �لنظامي  �ل�ضكل  تر�ضخ  �لتقليدي،  �لنمط 
وباتت �لبحرين تلعب دورً� تربوي�ًا رياديًا يف منطق�ة �خلليج على 
�إلى  وكانت  �خل��ارج،  للدر��ضة يف  بعثة طالبية  �أول  �إر�ضال  �أثر 
�جلامعة �الأمريكية يف عام 1928م. وتز�يدت جماميع �لطلبة 
من  �عرت�فًا  للتعلم  �لبحرين  �إلى  تقاطرو�  �لذين  �خلليجين 
�ملوقع  على  �لرتبية  ف�ي جمال  �لبحرين  �ملجاورة مبوقع  �لدول 
�الإقليمي. فاأول بعثة طالبية من �لبحرين �إلى �جلامعة �الأمريكية 
كانت تتاألف من �لطلبة: �أحمد �لعمر�ن وعبد�لرحمن �ملعاودة 
وخليفة  �خلليفة  �إبر�هيم  �ل�ضيخ  بن  وعبد�هلل  �لزياين  ور��ضد 
وعبد�لعزيز  �خلليفة  عبد�هلل  بن  وحمد  �خلليفة  حممد  بن 
�إلى  �لطالبية  �لبعثة  بهذه  �ملعارف  جمل�س  �أر�ضل  �ل�ضمالن. 
يف  مهم  بدور  �لبحرينيون  ليقوم  ببريوت،  �الأمريكية  �جلامعة 
�لتعليم و�الأ�ضعدة �الأخرى عند عودتهم. حدث هذ� بدعم مال 
�لذي  �لعمر�ن  �أحمد  �الأ�ضتاذ  بينهم  من  وكان  �حلكومة،  من 
�أ�ضبح مدير� للمعارف يف �ضنة 1946، و�أول وزير للتعليم بعد 
�ال�ضتقالل، وله �إ�ضهامات بارزة يف �لتعليم منذ 1947. �إال �أن 
عام  ويف  �قت�ضادية.  الأ�ضباب   1930 عام  رجعت  �لبعثة  هذه 
1929 جنت مدر�ضة �لهد�ية ثمارها و�ضهدت تخريج �أول دفعة 

من �ملرحلة �البتد�ئية من مدر�ضة �لهد�ية. 

 تحول مهمة التعليم من اللجنة الخيرية 
أدهم  فائق  والناظر  الرسمية  إلى  األهلية 

ليتسلَّم المعارف في الفترة )-1930 1939(

م�ضت�ضارها  ب����اإد�رة  �لبحرين  حكومة  �جتهت  �أن  ح��دث 
فجاءت  لبنانين،  مبعلمن  �ال�ضتعانة  �إل��ى  بلجريف  ت�ضارلز 

عامي  ب��ن  �لبحرين  �إل��ى  �الأول���ى  �للبنانية  �لتعليمية  �لبعثة 
كان  �لذي  �أدهم  فائق  �ملدر�س  ��ضتقد�م  ومت  و1932،   1931
قد �أ�ضبح �آنذ�ك ناظرً� ملعارف �لبحرين. كانت �لبعثة �للبنانية 
�أكفاء، هم: ممدوح �لد�عوق، وحممد خري  �أ�ضاتذة  تتاألف من 
�حلبال، وندمي حالق، وجنيب يليق، وفندي �ل�ضعار، ومعروف 
�ضعب. ولكن نظًر� �إلى �ل�ضعوبات �ملالية و�الإد�رية �لتي و�جهت 
�أعد�د �لطلبة و�لطالبات،  �لتعليم وزيادة  �للجنة �مل�ضرفة على 
�إد�ري ومال،  لعجزين:  �الأهلية  �للجنة �خلريية  تعر�ضت  فقد 
على  1930م  عام  ت�ضرف �حلكومة  �أن  �إل��ى  �أدى  �ل��ذي  �الأم��ر 
�إ�ضر�فها �ملبا�ضر.  ِعها حتت  تول م�ضوؤولية هذه �ملد�ر�س، وو�ضحْ
طاقات  �لنظامي  �لتعليم  تر�ضيخ  على  تعاقبت  �لفرتة  هذه  يف 
بد�أت  وقتها.  �ملعارف  �إد�رة  ت�ضّلمت  و�أجنبية  عربية  وكفاء�ت 
�إلى   1930 من  �لفرتة  يف  عن  �ل��ذي  �أده��م  �إبر�هيم  بفائق 
1939، وهو من �أهال �ضيد� يف لبنان. عندما عينت حكومة 
�أدهم  �أدهم ناظر� للمعارف، عمل فائق  �لبحرين حينها فائق 
على �إعادة تنظيم �ملد�ر�س و�ضاعده يف ذلك �لد�عوق و�حلبال 

وجنيب �ضليق ومعلمون �آخرون. 

رافد التعليم والتحوالت

 الرئيسة في المجتمع البحريني
يف  �لبحرين  يف  �لنظامي  �لتعليم  منظومة  حتولت  هكذ� 
�أهلية- مبحاوالت  ب��د�أت  فقد  �ملا�ضية،  �ل�100  �الأع��و�م  فرتة 

�حلاكم  من  وقتها  يف  وبدعم  و�لهبات  �لتربعات  من  خريية 
وبعد  �لثالثينيات  ف��رتة  خليفة.  �آل  علي  ب��ن  عي�ضى  �ل�ضيخ 
�لنفط  ر�فد  �لنفط،  باكت�ضاف  جديدة  فرتة  �لبحرين  دخول 
�إلى  �لنمطية  من  ثم  �لر�ضمية،  �إلى  �خلريية  من  �لتعليم  ل  حوَّ
جاءت  �ل�ضتينيات.  نهاية  مع  �لتعليم  �أل��و�ن  وتعدد  �لتو�ضعية 
عنه  فنتجت  �ل�ضبعينيات  ف��رتة  خ��الل  �لنفط  وف��رة  ع��ائ��د�ت 
موؤ�ض�ضات و�أدو�ت تعليمية تنا�ضب تك �ملرحلة �لوفرية من عو�ئد 
�لنفط. بلغ �لتو�ضع خالل فرتة �لثمانينيات مرحلة جديدة لفتح 
جت كثرًي� من  �جلامعات و�ملعاهد �لر�ضمية �لوطنية و�لتي خرَّ
�أبناء �لبحرين للعمل يف موؤ�ض�ضات �ملجتمع. جاء ن�س �مليثاق مع 
�الألفية �لثانية لي�ضيف حتول �آخر وجانب �آخر لتطور �لتعليم، 
موؤ�ض�ضات  يف  و�لتو�ضع  وجمانيته  �لتعليم  �إلز�مية  تاأكيد  وهو 
�لتعليم �لعال، ومن ثم تقنن �أطر �لتعليم وو�ضع �آليات حلفظ 

جودة �لتعليم يف موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعال.
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إن المكتبات من أهم الوسائل 
التي تبناها اإلنسان من أجل تيسير 
تداول أوعية المعلومات بين أفراد 
المجتمع وجماعاته؛ من عمليات 
نقل للرسائل المعلوماتية من مصادرها إلى 
المستفيدين منها، عبر سلسلة اإلجراءات 
الفنية واإلدارية التي تتمثل في جمع واقتناء 
وتحليل وتنظيم واختزان واسترجاع تلك الوثائق 
واألوعية، ومن ثم إيصالها إلى أفراد المجتمع 
بأيسر السبل وأقل الوقت والجهد.

التحوالت التاريخية
للمكتبات الوقفية اإلسالمية

د.محمد مرسي محمد مرسي
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و�نطالقًا من هذ�، فاإن �ملكتبات �لوقفية تلتقي جميعها 
�أه��د�ف رو�ده��ا، وت�قدم للباحثن مادة علمية ال  يف خدمة 
ون��و�در من  نفائ�س  �ملكتبات  وت�ضم هذه  تتو�فر يف غريها، 
�ملخطوطات ال تقدر بثمن، كما ال تقل �ملطبوعات �لتي توجد 
يف هذه �ملكتبات يف �أهميتها عن �ملخطوطات �لتي متلكها، 
ولعل من �أهم ما مييز �ملكتبات ع�ن غريها �أنها تخدم جميع 
فئات �ملجتم�ع من دون تفري�ق بن فئ�ة و�أخ�رى، وحتقيقًا لهذ� 
فاإن هناك جملة من �الأهد�ف �لتي ت�ضعى �ملكتبات �لوقفية 

�إلى حتقيقها، منها: 

�ملجتمع  تنمية  و�الإ�ضهام يف  �الإ�ضالمي،  �لفكر  ن�ضر   -1
�لعربي  �لكتاب  ون�ضر  �أف���ر�ده،  ق��در�ت  وتنمية  �الإ�ضالمي، 

�الإ�ضالمي على نطاق و��ضع.

2- توفري �لو�ضائل �لتي ت�ضاعد على �لتعليم �لذ�تي للفرد 
و�جلماعة من خالل �أفر�د �ملجتمع.

3- �لتعرف على وقف �لكتب، و�ملكتبات، وو�ضائل دعم 
�ملكتبات �لوقفية.

4- �إبر�ز مكانة �لوقف يف ن�ضاأة �ملكتبات وتطورها عند 
�مل�ضلمن. 

5- تهيئة �ملكان و�لو�ضيلة �ملنا�ضبة لال�ضتفادة من �أوقات 
�لفر�غ وتوظيفها خلدمة �ملجتمع، مثل �مل�ضاركة يف �للجان، 

و�لندو�ت، و�مللتقيات.

المبحث األول:  التطور التاريخي 

للمكتبات الوقفية اإلسالمية
�صملت  التي  الأمن��اط  من  التاريخ  عرب  الأوق���اف  تعترب 
قطاعا عري�ضا من �ملجتمع، خلفاء و�ضالطن وحكام و�أمر�ء، 
و�ملتتبع  �لنا�س،  عامة  من  وبع�س  ووزر�ء،  وعلماء  و�أثرياء 
�إن�ضاء  �إل��ى  �مل��والة  �لعناية  عظم  ي��درك  �الإ�ضالمي  للتاريخ 
�الإ�ضالمي  �لعامل  �أرجاء  يف  �نت�ضرت  �لتي  �لوقفية  �ملد�ر�س 
ظاهرة  و�إقامتها  �إن�ضائها  نحو  �لت�ضابق  كان  �إذ  �ملعروف؛ 
�لنائية مل تخلو منها، فما  �لقرى  �إن  للعيان، حتى  و��ضحة 
�ملتنوعة  باملد�ر�س  تعج  كانت  �لتي  �لكبرية  باملدن  بالك 
�لفقهية،  �ملذ�هب  ومد�ر�س  و�حلديث  �لقر�آن  دور  مثل  من 
ومد�ر�س �لطب، و�ملد�ر�س �لكبرية �ل�ضاملة. ويقدم لنا كتاب 
�لنعيمي �لذي و�ضعه يف تاريخ مد�ر�س دم�ضق وحدها �ضورة 
ر�ئعة تربز عناية ال نظري لها يف �لتاريخ بالتعليم و�حلر�س 

على ن�ضر �لثقافة، ومن كان يتولى �لتدري�س فيها من �أعالم 
و�أقطاب يف جماالت �لعلم �ملختلفة، فالكتاب كما ي�ضري موؤلفه 
يف مقدمته كان يهدف من ور�ء تاأليفه �ضبط �الأماكن �لتي 
وقفها بدم�ضق من �ضاق �هلل تعالى �خلري على �أيديهم و�أوقفو� 
على ذلك �أوقافًا د�ّرة وبالتال �أورد فيه تاريخ جمموعة كبرية 
من �أ�ضماء �ملد�ر�س �لوقفية يف دم�ضق، فبد�أ بدور �لقر�آن ثم 
�حلديث ثم مد�ر�س �الأئمة �الأربعة �ل�ضافعية، فاملالكية، ثم 
�حلنفية، و�حلنبلية، ثم مد�ر�س �لطب، مع تر�جم �الأعالم 
�لذين ت�ضدرو� للتعليم يف كل و�حدة منها منذ �أن �أُن�ضئت. 
موؤكدً�  تاريخًا  جند  وال  �س163(.  1996م،  )�إبر�هيم، 
يحدد لنا بد�ية �الجتاه نحو هذ� �لنمط من �لوقف، ومع ذلك 
فقد نتلم�س هذه �لبد�يات يف مكتبة عبد�حلكم �جلمحي �لتي 
ال  و�لتي  �الأول،  �لهجري  �لقرن  �ملكرمة يف  مكة  �أن�ضاها يف 
جند عنها غري �خلرب �لتال: �أخربين �حلرمي، قال حدثنا 
عمرو  بن  عبد�هلل  عن  عبد�لرحمن  حدثني  ق��ال:  �لزبري، 
�جلمحي قال: كان عبد�حلكم بن عمرو قد �تخذ بيتًا فجعل 
فيه �ضطرجنات ودفاتر فيها من كل علم، وجعل يف �جلد�ر 
�أوتادً� فمن جاء علق ثيابه على وتد منها ثم جر دفرتً� فقر�أه 

�أو بع�س ما يلعب به مع بع�ضهم. )حممد، 1417ه�، 89(.

علمية،  موؤ�ض�ضة  �لهجري  �لثاين  �لقرن  يف  لنا  وت��ربز 
�أق�ضامه مكتبة حظيت  هي بيت �حلكمة �لذي كان من بن 
�ملاأمون  كان  و�إن  �لعبا�س،  بني  خلفاء  من  جمموعة  بعناية 
�أكرثهم �هتمامًا بها ورعاية لها ودعمًا لتنمية جمموعاتها، 
وذلك عن طريق �إيفاد مبعوثن �إلى بالد �لروم جللب �لكتب 
�لفل�ضفية وغريها، �إ�ضافة �إلى �الهتمام بامل�ضنفات �لعربية 
لكبار �لعلماء من خمتلف مناطق �خلالفة �لعبا�ضية، ولكن 
ال ن�ضتطيع بحاٍل من �الأحو�ل �إدخال مثل هذه �ملكتبة �ضمن 
يف  �ل�ضريح  �لعلمي  �ل�ضند  �إلى  الفتقارنا  �لوقفية  �ملكتبات 
هذ� �ل�ضدد، و�إن كان �لهدف من ور�ء �إن�ضائها كان م�ضاعدة 
�ملعلومات  م�ضادر  من  قدر  �أكرب  بتوفري  و�لباحثن  �لعلماء 
يرغب  ملن  و�لرتجمة  و�ملطالعة  �لدر�س  �ضبل  لت�ضهيل  لهم 
�لكتب  يقفو� على  �أن  �لنا�س  يتعذر على  يف ذلك، فقد كان 
�لعلمية �لنادرة و�لتي ترجمت من �للغات �ملختلفة �إلى �للغة 
و�لدر�س يف  �ملطالعة  �ضبل  للنا�س  فذلل �خللفاء  �لعربية... 
�ملنقولة  و�مل��ع��ارف  �لعلوم  لن�ضر  �أن�ضئ  �ل��ذي  �حلكمة  بيت 
عن �الأمم �الأخرى...وهذ� �لهدف يقرتب من دون �ضك من 
هدف �لذين �أ�ضهمو� يف وقف �لكتب و�ملكتبات ب�ضكل �ضريح 
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يف مرحلة تالية؛ اإذ اإنه مع ازدهار التاأليف، ون�صاط احلركة 
�ل�ضعور  بد�أ  �لد�ر�ضن،  وكرثة  �الإ�ضالمي  �لعامل  يف  �لعلمية 
يتعمق يف  �مل�ضتفيدين  من  الأكرب عدد  �لكتب  توفري  باأهمية 
نفو�س �حلكماء و�لوزر�ء و�الأثرياء، ووجد هوؤالء يف �لكتاب 
يف  �لرغبة  منطلق  من  �خل��ريي  �لعمل  و�ضائل  من  و�ضيلة 
�لكتب  على  �حل�ضول  م�ضاعب  على  و�لتغلب  �لعلم  �إ�ضاعة 
لطلبة �لعلم يف مدن ومناطق معينة، فاأدى ذلك �إلى ظهور 

�لوقف �خلا�س بالكتب و�ملكتبات.
من  عامة  �مل�ضلمن  على  كتبه  يوقف  من  �لنا�س  فمن 
من  ومنهم  �جلامع،  خز�نة  يف  كتبه  فتو�ضع  تعين،  دون 
�لبلدة  �أو  �لفالين  �ملكان  على  �أوقفتها  فيقول  يخ�ض�س 
يف  ح��رً�،  ��ضتعمالها  ي��رتك  من  ومنهم  �لفالنية...�إلخ، 
فعل  كما  و�إعارتها  ال�ضتعمالها  �ضروطًا  �آخرون  ي�ضع  حن 
�إعارة كتبه خارج �ملبنى...  �لقا�ضي �بن حيان �لذي منع 
وبع�ضهم وقف كتبه على �أهل �لعلم كما فعل �بن �خل�ضاب. 

)�لنملة، 1420ه�، �س563(.
�لعامل  �أرج��اء  يف  �لوقفية  �لكتب  خز�ئن  �نت�ضرت  وقد 
�الإ�ضالمي منذ �لقرن �لر�بع �لهجري، لدرجة �أننا قلما جند 
مكتبة تخلو من كتب موقوفة و�أ�ضبحت هذه �ملكتبات مبا فيها 
من كتب وقفية قبلة لطالب �لعلم تعينهم على �لتزود بكل 
جديد وتوفر لهم فر�س مو�كبة �الأفكار و�الآر�ء �ملدونة ملوؤلفن 
من �أ�ضقاع �لعامل �الإ�ضالمي، وقد بلغ من �نت�ضارها وتو�فرها 
م�ضرتي  على  يعيب  كان  �لنحوي  حيان  �أب��ا  �أن  �الأندل�س  يف 
�لكتب ويقول: �هلل يرزقك عقاًل تعي�س به، �أنا �أي كتاب �أردته 
��ضتعرته من خز�ئن �الأوقاف. )حممد، 1417ه�، �س93(. 
وللتدليل على �ضخامة عدد �ملكتبات �لوقفية و�ضيوعها ن�ضري 
�إلى �أنه كانت يف مدينة مرو �ل�ضاهجان ع�ضر خز�ئن للوقف، 
وذلك يف �لقرن �ل�ضابع �لهجري، يقول عنها ياقوت �حلموي: 
منها خز�نتان يف  وج��ودة،  مثلها كرثة  �لدنيا  �أر يف  مل 
له  يقال  رجل  وقفها  �لعزيزية،  لها  يقال  �إحد�ها  �جلامع 
عزيز �لدين �أبو بكر عتيق �لزجناين �أو عتيق بن �أبي بكر، 
يبيع  �أم��ره  �أول  يف  وك��ان  �ضنجر،  لل�ضلطان  فقاعيًا  وك��ان 
�ألف  ع�ضر  �إثنا  فيها  مرو...وكان  ب�ضوق  و�لريحان  �لفاكهة 
وبها  �لكمالية...  لها  يقال  و�الأخ��رى  يقاربها،  ما  �أو  جملٍد 
من�ضور  بن  حممد  �ضعد  �أبي  �مل�ضتويف  �مللك  �ضرف  خز�نة 
يف مدر�ضته... وخز�نة �أخرى يف �ملدر�ضة �لعميدية، وخز�نة 
ملجد �مللك �أحد �لوزر�ء �ملتاأخرين بها، و�خلز�ئن �خلانوتية 

�ضهلة  وكانت  هناك،  خانكاه  يف  و�ل�ضمريية  مدر�ضتها،  يف 
و�أكرث بغري رهن.....  �لتناول ال يفارق منزل مائتا جملد 

)ياقوت، 1324ه�، �س48(.

المعوقات التي تواجه

 المكتبات الوقفية عبر التاريخ: 
اأوًل: الوعي بالوقف: 

و�أهمية  �لكتاب  باأهمية  �لوعي  هي  �ملعوقات  �أب��رز  من 
وقفه؛ �إذ �إن �لذين يرغبون يف �لوقف قد ال يتحم�ضون خلدمة 
ما  بقدر  به،  ينتفع  علم  �أو  جارية  �ضدقة  �أن��ه  على  �لكتاب 
يتوجهون �إلى عمارة �مل�ضاجد، �لتي وردت لها �آثار �ضريحة 
يلقاه من يقوم على  �لذي  بنائها، وِعَظم �جلز�ء  �أهمية  يف 
بنائها يف �لدنيا و�الآخرة، ومنها قول �لر�ضول حممد - �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم -من بنى م�ضجدً� - قال بكري: ح�ضبت �أنه 
له مثله يف �جلنة. رو�ه  بنى �هلل  به وجه �هلل -  يبتغي  قال 

�لبخاري.
ثانياً: الإعرا�ض عن الوقف: 

�لكتب  وق��ف  ع��ن  �لنا�س  �إع��ر����س  �ملعوقات  �أه��م  م��ن   
مبكتبات  �إحلاقها  طريق  عن  �مل�ضتفيدين،  على  و�ملكتبات 
حكومية �أو �أهلية قائمة بحيث تكون متاحة للم�ضتفيدين، بل 
�إن بع�س �لعلماء و�ملثقفن �لذين يكّونون مكتبات جيدة يف 
منازلهم يرتكونها للورثة �لذين ي�ضعونها بالكر�تن، فتطول 
ية،. كل  بها �ملدة، ورمبا تعر�ضت للرطوبة و�حلر�رة و�الأَر�ضَ
هذ� ب�ضبب �إغفال �ضاحبها عن �أن يدرجها يف و�ضيته، ونعلم 
مة �لتي تعّر�ضت لهذ� �مل�ضري لهذ�  عن عدد من �ملكتبات �لقيِّ
�ل�ضبب �لذي يدخل فيه �ضعور بع�س �لورثة باأنها من �لرتكة 
�لو�ضية  قبل  كذلك  وهي  �الإرث،  توزيع  حلكم  تخ�ضع  �لتي 
�لذي  �لثلث  تدخل يف ح�ضاب  �أن  �ملمكن  من  وكان  بوقفها. 
يو�ضي به �ضاحبها قبل وفاته، �أو يتفق �لورثة على ح�ضابها 
من �لثلث بتثمينها ماديًا، مع �أن قيمتها �لعلمية ملن يدركونها 

�أعلى بكثري من تثمينها ماديًا.
ثالثاً: اجلهل العلمي: 

ومن �ملعوقات، عدم �لرتكيز على مفهوم �لوقف و�أهميته 
يف بناء جمموعات �ملكتبة.. وبالتال طرق �لتعامل مع �لكتب 
جامعية  �أو  عامة  مكتبات  �إل��ى  موقوفة  ترد  �لتي  و�ملكتبات 
�أث��رً� يف �ملناهج و�خلطط �لتي  بعينها، فال تكاد جتد لهذ� 
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ُيدّر�س بها طلبة �أق�ضام �ملكتبات و�ملعلومات وطالباتها. فيذكر 
جمموعات  بناء  يف  �لقدمية  �لو�ضائل  من  �أن��ه  على  �لوقف 
�ملكتبة. من هنا تظهر م�ضكلة �لتعامل مع �ملكتبات �ملوقوفة، 
�أنها جمموعات مثلها يف ذلك مثل بقية  �إليها على  بالنظر 
�ملجموعات �لتي ترد �إلى �ملكتبة عن طريق �ل�ضر�ء �أو �الإهد�ء 
اإليه  ُينظر  الذي  الواقف  اإغفال �صرط  التبادل، مع عدم  اأو 
على �أنه ميثل �مل�ضكلة �لفّنية �لثانية �لتي تو�جه �ملكتبات �أو 

�لكتب �ملوقوفة.

رابعاً: �شرط الواقف: 

يف  عقبة  يك�ون  قد  �صرعًا،  معترب  وهو  الواقف،  �صرط   
كان  �إذ�  �ضيما  وال  �ملوقوفة،  �لكتب  �أو  �لكتاب  من  �الإف�ادة 
ال�صرط يتعار�س مع النظرة الفنية لتنظيم املجموعات؛ اإذ 
قد ي�صرتط الواقف عزل الكتب عن بقية املجموعات الأخرى، 
واإفراد املكتبة املوقوفة بزاوية خا�صة، ورمبا �َصَرط اأن يكون 
�الطالع عليها مق�ضورً� على فئة علمية حمددة، �إما بالعمر 
�أو �جلن�س، �أو �النتماء �لثقايف. وهذ� يحدُّ من �الإفادة منها 
�أن  �أن وقف �لكتب ميكن  �إذ� علمنا  �إف��ادة فاعلة، وال �ضيما 
ينظر �إليه على �أنه من �لعلم �لذي ينتفع به. وهذ� هو مر�د 
�لو�قف منه، �إذ �إنه يبحث عّمن ي�ضتفيد من هذه �لكتب �لتي 

�إقباله على  �أو يف فرتة من فرت�ت  �أفاد هو منها يف حياته، 
�لقر�ءة، فلما �أح�س �أنه �أعر�س عنها الأي �ضبب، مل ين�س �أن 
عليهم.  بوقفها  لالآخرين  فاأتاحها  عليها،  يقبل  من  هناك 

)�ضتيفيت�س، 1993م، �س239(.

خام�ًسا: الإجراءات الفنية: 

 رمبا طلب �لو�قف �إجر�ء�ت فنية خا�ضة يف تهيئة �لكتب 
يوؤثر  �ملكتبة، مما  تتبعها  �لتي  �لفنية  �ل�ضيا�ضة  مع  تتفق  ال 
�ملكتبة  تت�ضمنها  �لتي  �ملعلومات  �إلى  �لو�ضول  �ضرعة  على 
قد  �ملوقوفة  �ملكتبة  ه��ذه  تكون  �أال  �ملمكن  وم��ن  �ملوقوفة، 
�أُخ�ضعت لالإجر�ء�ت �لفنية من فهر�ضة وت�ضنيف، ولكنها 
ال تخلو من و�ضع عالمات و�أختام و�أرقام على �لكتب، مما 
�لعالمات  ه��ذه  يف  �لنظر  �إع���ادة  �إل��ى  �ملكتبة  �ضعي  يعني 
للعالمات  بديلة  تكون  �أن  لها  ُير�د  �لتي  عالماتها  الإحالل 
من  ُيحّمل  ما  بكرثة  �لكتاب  بت�ضويه  ينتهي  وه��ذ�  �الأول��ى. 
�ملوقوفة  �ل�ضخ�ضية  �ملكتبات  على  ه��ذ�  وَي�ضدق  رم��وز. 
هذه  وتختلط  نف�ضه.  �لو�قف  قبل  من  ��ضتخد�م  طول  بعد 

�لعالمات بن �لقدمية و�حلديثة.

ت�ضنيف  لنظام  �أخ�ضعت  قد  �ملوقوفة  �لكتب  تكون  وقد 
على  َي�ضدق  وهذ�  �ملكتبة،  عليه  ت�ضري  �لذي  للنظام  مغاير 
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تنظيمها  يف  �ضاحبها  بها  يعتني  �لتي  �ل�ضخ�ضية  �ملكتبات 
نظام  تتبع  �ملوقوفة  �لكتب  تكون  كاأن  و�ضيانتها،  وجتليدها 
�ملوقوفة  للكتب  �مل�ضتقبلة  �ملكتبة  وتطبق  �لع�ضري،  دي��وي 
نظام مكتبة جمل�س �ل�ضيوخ �الأمريكي. وهذ� يعني �أن تعيد 
�ملكتبة ت�ضنيف هذه �لكتب �ملوقوفة على �لنظام �ملتبع لديها. 
�ل�ضخ�ضية  و�ملكتبات  �لكتب  له  تتعر�س  ما  هذ�  ويدخل يف 
�إلى �لرتميز�ت �الجتهادية �لتي ال تقوم على  �ملتوقع وقفها 
و�ضفحات  �الأغلفة  على  تكرث  رموز  و�إمن��ا هي  بعينه،  نظام 
�لعنو�ن، ولي�س لها مدلول و��ضح �إال عند من �جتهد بو�ضعها 

على �لكتب.

�ساد�ًسا: النُّظم وال�سوابط: 

ت�ضطر �ملكتبات �لتي ت�ضتقبل �لكتب �ملوقوفة �إلى �إ�ضد�ر 
ما  بح�ضب  �ملوقوفة،  �لكتب  بهذه  وتنظيمات خا�ضة  قو�عد 
ياأتيها من �صروط الواقف التي قد تت�صمن منع اإعارة هذه 
مق�ضورً�  عليها  �الطالع  يكون  �أن  �أو  �ملكتبة،  خارج  �لكتب 
و�لد�ر�ضن،  كالباحثن  �مل�ضتفيدين؛  من  معينة  فئة  على 
عامة  بن  للتد�ول  قابلة  �ملوقوفة  �لكتب  ه��ذه  تكون  و�أال 
�مل�ضتفيدين. وقد مينع �لو�قف �إعارتها كلها خارج �ملكتبة، 
و�الكتفاء باالطالع عليها يف �ملكتبة، بل رمبا �ضمح باإعارتها 
�أو �أن يطلب منه دفع تاأمن  �إلى �ضخ�س ذي �ضمعة جيدة، 
�بن خلدون عندما  فعل  كما  ��ضتعارته،  �ملر�د  �لكتاب  على 
وثيقة  فن�س يف  و�خل��رب،  �ملبتد�أ  ودي��و�ن  �لعرب  كتابه  وقف 
�إذ� كان  )�اإال  �ملكتبة  �إعارته خارج  �لوقف على عدم جو�ز 
�مل�ضتعري �ضخ�ضًا ذ� �ضمعة جيدة و�أمينًا، و�ضريطة �أن يدفع 
�ضهر�ن(  �أق�ضاها  مدة  يف  �لكتاب  يرد  و�أن  منا�ضبًا،  رهنًا 

)حمادة، 2001، �س161(.

�سابًعا: عزل الكتب: 

قد تكون �ضمن جمموعات �ملكتبة �ملوقوفة بع�س �ملو�د 
�لكتب  فت �ضمن  نِّ �لعام، ورمبا �ضُ �لتد�ول  �لتي ال حتتمل 
حمدودة �الطالع، �إال �أن �لو�قف ال يرغب يف عزل �أي من 
للمكتبة  �إح��ر�ًج��ا  يحدث  وه��ذ�  بع�ضها.  عن  �لكتب  هذه 
مثل  حتكم  �لتي  �ل�ضو�بط  هذه  فتاأتي  عليها،  و�لقائمن 
جمموعات  بن  يكون  �أن  ه��ذ�  يف  ويدخل  �مل��و�ق��ف.  ه��ذه 
تخ�ضع  �ل��ت��ي  �مل��خ��ط��وط��ات،  م��ن  ع��دد  �مل��وق��وف��ة  �ملكتبة 
تخزينها  حيث  من  معها  �لتعامل  يف  خا�ضة  الإج���ر�ء�ت 
�ملخطوطات  من  �لعدد  هذ�  فيحتاج  وترميمها،  وتهويتها 

�إن  هذ�  �ملكتبة،  يف  �ملخطوطات  ق�ضم  �إلى  ُي�ضّم  �أن  �إلى 
على  وي�ضدق  للمخطوطات،  ق�ضمًا  حت��وي  �ملكتبة  كانت 
�ملوقوفة،  �ملكتبة  حتتويها  �ل��ت��ي  �ل��دوري��ات  جمموعات 

ويحتاج �الأمر �إلى �أن ُت�ضم �إلى ق�ضم �لدوريات باملكتبة.

ثامًنا: ال�سرقة: 

ومن م�ضكالت �لكتب �ملوقوفة تعر�ضها لل�ضرقة �لفردية 
�أو �لكلّية، �أي �أن تتعّر�س �لكتب لل�ضرقة من �الأفر�د وب�ضورة 
متفّرقة، �أو �أن تتعر�س لل�ضرقة �لكلية، كما ح�ضل يف بع�س 
�ملكتبات �لرت�ثية �لتي تعر�ضت للنهب و�ل�ضرقة و�مل�ضادرة 
من �أعد�ء �مل�ضلمن. وتزخر كتب �لرت�ث �لعربي �الإ�ضالمي 
رمي  وق�ضة  و�ملكتبات،  �لكتب  م�ضري  تبّن  �لتي  باالأخبار 
على  م��ّر  م��ا  ومثلها  ببعيد(،  منا  لي�ضت  دجلة  يف  �لكتب 
�الأندل�س  يف  �الإ�ضالمي  �ملغرب  وكذ�  و�ضاوة،  مرو  مكتبات 
�إلى  مكان  من  �لنقل  �إلى  تف�ضي  �لتي  �ل�ضرقة  من  )و�أ�ضدُّ 
�آخر، كما ح�ضل لق�ضم كبري من �لرت�ث �لعربي �الإ�ضالمي 
املوقوفة  املكتبات  باإحراق  النا�س  يقوم  اأن  هو  املخطوط، 
�الإ�ضالمي  �لعربي  �لرت�ث  تاريخ  ويف  و�لعلماء.  �لعلم  على 
�ضو�هد موّثقة عن �ضنوٍف من �إحر�ق �لكتب و�ملكتبات، �أو 

�إغر�قها(. )�لن�ضار، 1993م، �س250(.

تا�سًعا: البيع: 

من  وذل��ك  �مل�ضروع،  غري  للبيع  �ملوقوفة  �لكتب  تتعّر�س 
بع�س �ضعاف �لنفو�س �لعاملن يف �ملكتبات من �أمناء �ملكتبات 
وخازين �لكتب �أو غريهم، �أو من �ملرتددين عليها لي�س بق�ضد 
�الإفادة، بل بق�ضد �ل�ضرقة �ملف�ضية �إلى �لبيع. �أما �ل�ضرقة �لتي 
مرت من قبل فاإنها تف�ضي �إلى �الحتفاظ بالكتب �مل�ضروقة، 
مما قد يعدُّ مر�ضًا من �الأمر��س �لتي تعرتي �الإن�ضان. وقد 
تتعّر�س �لكتب �ملوقوفة للبيع �مل�ضّوغ �ضرعًا، عند بع�س علماء 
�الأمة، وذلك ق�ضدً� �إلى ��ضتبد�ل غريها بها، نظرً� �إلى ما 
�ل�ضكل  يف  �أو  �ملعلومات  يف  تقادم  من  عليها  ط��ر�أ  قد  يكون 
ه �آر�ء مب�ضوطة  �خلارجي لها. ولعلماء �مل�ضلمن يف هذ� �لتوجُّ
يف كتب �لفقه، ويف �لكتب �لتي عاجلت �لوقف، وناق�ضت هذه 
�لق�ضايا عن معرفة وعلم. و�إذ� ِبيعت ومل ُي�ضتبدل بها غريها 
فاإن لهذ� �أي�ضًا حكمًا �آخر. و�ضمي هذ� باالغت�ضاب، على �أن 
�الغت�ضاب قد ي�ضمل �لوجهن؛ �إذ ُوجد من �ملهتمن بدر��ضة 
�لوقف وم�ضريه من �أطلق عليه م�ضطلح �الغت�ضاب، �إما عن 

طريق �ال�ضتبد�ل، �أو بطرق �أخرى غري �ال�ضتبد�ل.
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عا�شًرا: الكوارث: 

من  غريها  تتعر�س  مثلما  �لوقفية،  �ملكتبات  تتعر�س 
كالزالزل  �لطبيعية؛  و�لكو�رث  �لكونية  للعو�ر�س  �ملكتبات، 
�لتي تتعّر�س لها بع�س بالد �مل�ضلمن بن �لفينة و�الأخرى. 
لهذه  �لوقفية،  باملكتبات  غنية  وهي  م�ضر،  تعّر�ضت  وقد 
�ملكتبات  �أن  �لن�ّضار  �ل�ضّيد  ويذكر  مرة،  من  �أكرث  �لكو�رث 
تاأثرت بالزالزل �لتي مّرت على م�ضر يف �لع�ضر �ململوكي 
�ضنة 702ه� / 1302م، وما تبعها من في�ضانات �أتت على 

�مل�ضاجد و�ملد�ر�س و�لبيوت، وفيها جميعها مكتبات(.
حادي ع�سر: التقانة: 

يف  �ملعلومات  نقل  يف  �حلديثة  �لتقانة  �أ�ضهمت  رمب��ا   
مز�حمة �لكتاب �ملوقوف، وال �ضيما �إذ� تعّر�س هذ� �لكتاب 
باإدخال  �آل��ي��ًا  منه  ل��الإف��ادة  قاباًل  و�أ�ضحى  �الآل،  للن�ضخ 
�ملكتبة كلها يف نظام �الأقر��س �ملدجمة �لتي رمبا ��ضتوعب 
�لو�حد منها �ملكتبة �ملوقوفة كلها. ورمبا هذ� ي�ضدق على 
�أن  قبل  �ملدجمة،  �الأقر��س  �إلى  �لورق  من  �ملنقولة  �لن�ضخ 
يتم نقل �لكتب �ملوقوفة �إلى �ملكتبة. وعلى �أي حال، ومهما 
نظر �ملعنيون �إلى �أهمية هذ� �لعامل يف �ختز�ن �ملعلومات، 
فاإنه لي�س موؤثرً� قويًا؛ �إذ �ضيظل للكتاب �ملطبوع �أثره يف نقل 

�ملعلومة، مهما ز�دت �الأوعية �حلديثة يف مز�حمته.

المبحث الثاني:مراحل التحوالت

 التاريخية للمكتبات الوقفية اإلسالمية
�ملاألوف  من  �أ�ضبح  �مليالد  قبل  �لر�بع  �لقرن  بد�ية  مع 
ومن  بهم،  و�الأدب��اء مكتبات خا�ضة  �لعلماء  يجمع  �أن  جدً� 
�أر�ضتوفان،  كوميديات  �إحدى  يف  وردت  �إ�ضارة  ذلك  �أمثلة 
�لع�ضر  يف  �أما  يوريبيد�س.  مكتبة  وجود  �حتمال  على  تدل 
�الإ�ضالمي فقد ظهرت �ملكتبات بعد �نت�ضار �لدين و�هتمام 
كنتيجة  �ملكتبات  ظهرت  ل��ذ�  و�ملعرفة،  بالعلم  �مل�ضلمن 
�أنف�ضهم،  �مل�ضلمون  �أوجدها  �لتي  �جلديدة  للحياة  طبيعية 
فكانت تعك�س و�قعهم �جلديد و�هتمامهم و�ضغفهم باملعرفة 
�الإ�ضالمية،  و�لعقيدة  �لدين  ملبادئ  ون�ضرهم  �الإن�ضانية 
ولقد مّرت �ملرحلة �لتاريخية للمكتبات �لوقفية �الإ�ضالمية 

مبرحلتن هما: 
اأوًل: مرحلة تدهور املكتبات: 

يف هذه �ملرحلة و�جهت �أغلب �لكتب و�ملكتبات �لوقفية 

م�ضريً� موؤملًا ينم عن جحود ونكر�ن �ملجتمعات �لتي قامت 
فيها، ذلك الأن �أغلب ما حل بها من تفريط م�ضدره �أفر�د �أو 
جماعات ��ضتفادت هي �أو ��ضتفاد �أ�ضالفها من حمتوياتها، 
�أو  �خلارجي  �لغزو  جز�ء  من  نكب  بع�ضها  �أن  �إلى  �إ�ضافة 

بفعل �لكو�رث �لطبيعية، وخا�ضة �حلر�ئق.
�لتدمري  عنها  تولد  �لتي  �الأ�ضباب  ت�ضنيف  حاولنا  ولو 
�للذين حال بهذ� �لنمط �لثقايف �لذي كان يقوم  و�الإ�ضاءة 
على �لذ�ت �ملحبة لالآخرين، �مل�ضبعة بروح �لف�ضل و�لرغبة 
�لثقافة،  �أنو�ر  منه  وت�ضع  �لعلم  فيه  ر�ٍق،  �إقامة جمتمع  يف 

ف�ضنجدها تتمثل يف �لتال: 
1- �لفنت و�لقالقل و�لتغري�ت �ل�ضيا�ضية: 

على  �لق�ضاء  يف  ��ضتغل  �ضر  عن�ضر  �أكرب  كانت  ولعلها 
�ملكتبات،  تدمري  ر�أ�ضها  وعلى  �لعربية،  �لثقافية  �لبنية 
فكان �لنهب و�ل�ضلب و�ل�ضرقة و�حلرق من �لطرق �لتي كان 
يلجاأون  �جلهالء  من  �لنا�س  عامة  �أو  �لفنت  يف  �مل�ضاركون 

�إليها يف �لتعامل مع �لكتب و�ملكتبات.
فمكتبة �ضابور بن �أرد�ضري �لتي عرفت بد�ر �لعلم، و�لتي 
�أحرقت  عامًا،  �ضبعن  مدي  على  جليل  ثقايف  بدور  قامت 
عند جمئ طغرلبك �إلى بغد�د، ورغم �أن �الأخبار �لتي رويت 
�أننا  �إال  مق�ضودً�،  عماًل  كان  �أنه  �إلى  ت�ضري  ال  حرقها  عن 
ن�ضعر من �ضيغة �خلرب كما �أورده �بن �الأثري باأن بغد�د يف 
�ليوم �لذي �ضب فيه �حلريق بد�ر �لعلم كانت قد تعر�ضت 
الأعمال تخريبية ��ضتخدم فيها �حلريق كنوع من �الإرهاب 
هذ�  فيها  وقع  �لتي  �ل�ضنة  على  خالف  وهناك  و�النتقام، 
�ضنة  ح��و�دث  �ضمن  يجعله  �جل��وزي  فابن  �ملفجع؛  �حلدث 
450ه� بينما جعله �بن �الأثري �ضمن حو�دث �ضنة 451ه�، 
450ه�،  ع��ام  نهاية  يف  وقوعه  نتيجة  �خل��الف  يكون  وق��د 
يقول  �إذ  �إحر�قها؛  يف  بالعمد  �جل��وزي  �بن  ن�س  وي�ضعرنا 
)و�أحرقت عند جمئ طغرلبك يف �ضنة خم�ضن و�أربعمائة(

باأن  ُت�ضعر  ب�ضيغة  �حلدث  عن  فيعرب  �الأثري  �بن  ن�س  �أما 
باأن  يوحي  بينما  منه،  جزء  يف  وق��درً�  ق�ضاء  كان  وقع  ما 
�الأمر كان يف معر�س فتنة حادثة مل ي�ضتطع �حلاكم خاللها 

�ل�ضيطرة على �الأمور )حيدر �أباد، 1359ه�، �س22(.
ب��غ��د�د: و�ل��ك��رخ وغ��ريه وبن  يف ه��ذه �ل�ضنة �ح��رتق��ت 
�أرد�ضري  �أوقفها  �ل�ضورين و�حرتقت فيه خز�نة �لكتب �لتي 
�لكندري  �لدولة  عميد  وج��اء  كتبها،  بع�س  ونهبت  �لوزير 
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جملد  �آالف  ع�ضرة  بها  وك��ان  خريها،  �لكتب  من  فاختار 
م�ضحف  مائة  فيها  �لعلوم،  �أ�ضناف  من  جملد  و�أربعمائة 
بخطوط بني مقلة، وكانت العامة قد نهبوا بع�صها ملّا وقع 
�حلريق فاأز�لهم عميد �مللك، وقعد يختارها، فُح�ضب ذلك 
وفعل  فعله  بن  و�ضتان  �ختياره،  وف�ضاد  �ضريته  �ضوء  �إل��ى 
نظام �مللك �لذي عّمر �ملد�ر�س... ووقف �لكتب. ومن هنا 
رو�ية  من  ن�ضتخل�س  كما  �لعلم  د�ر  �أو  �ضابور  خز�نة  فاإن 
�لق�ضد  �ضوء  نتيجة  و�لنهب،  للحريق  تعر�ضت  �الأث��ري  �بن 
به عميد  به من خالل ما قام  ن�ضعر  و�لتعمد يف تخريبها، 
�مللك �لكندرى �لذي قد يكون من �ملت�ضببن يف ذلك �لعمل 
�أبعد  ولكنه  �حلريق،  �إخماد  �إلى  يلجاأ  مل  فهو  �الإجر�مي، 
�لعامة، وجل�س يختار لنف�ضه ما ي�ضاء من �لكتب �لتي �َضِلمت 

من �حلريق.
يف  �لكتب  خلز�نة  وقع  بغد�د  يف  �لعلم  ب��د�ر  حل  وما 
حلب يف حدود �ضنة 460ه�، �أي بعد ع�ضرة �أعو�م تقريبًا؛ 
فقد دفع �ل�ضلف و�جلهل وحب �النتقام �خللفية �لفاطمي 
�لذهبي  ربطه  فقد  �ل�ضبب  �أما  �إحر�قها،  �إلى  �مل�ضتن�ضر 
من  وكان  �أ�ضلم،  بن  ثابت  �حللبي  �حل�ضن  الأبي  مب�ضنف 
فقهاء �ل�ّضيعة، �ألف كتاًبا ك�ضف فيه عو�ر �الإ�ضماعلية وبدء 

و�أُحرقت  �مل�ضتن�ضر  و�ضلبه  م�ضر  �إلى  فحمل  دعوتهم، 
�آالف جملد.  �لكتب بحلب وكان فيها ع�ضرة  لذلك خز�نة 

)�بن كثري، 1977م، �س136(.

وهكذ� جند �أنه ما بن 451 حتى 483 هجرية �أُحرقت 
ثالث مكتبات كربى ب�ضبب �أحد�ث �ضيا�ضية وفنت تخريبية، 
و�إذ� كنا قد عرفنا جمموع ما كان يف مكتبتي حلب وبغد�د، 
فاإن �الإ�ضارة �إلى مكتبة �لب�ضرة باأنها كانت ت�ضم جمموعة 
وقفية مل ُير يف �الإ�ضالم مثلها، قد يدفع �إلى جعل متو�ضط 
ما كانت ت�ضمه هو ع�ضرة �آالف جملد �أي�ضًا، وبالتال فاإن 
وذخائرها  �لكتب  نفائ�س  من  جملد  �ألف  ثالثن  من  �أكرث 
�أُ�ض�ضت  مما كان قد ُجعل لعامة �لنا�س يف دور �لكتب �لتي 
�لقارئ  حرم  وبالتال  ُدم��رت،  قد  �لثقايف  �مل�ضتوى  لرفع 

�لفرد من م�ضدر فكري مهم كان يلجاأ �إليه.

�كت�ضحت  عندما  و�مل��غ��ول  �ل��ت��ت��ار  جحافل  و�أح��رق��ت 
�ضاوة،  مكتبة  بينها  من  كان  مكتبات  �الإ�ضالمية  �الأر��ضي 
617ه�، كان مما عملوه من  �إنه يف �ضنة  �لتي يقول ياقوت 
باأنها  ي�ضفها  �لتي  �ملكتبة  لتلك  �إحر�قهم  وتدمري  تخريب 
مل يكن يف �لدنيا �أعظم منها. )ياقوت، 1324ه�، �س23(.
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و�إذ� كان �حلرق هو �مل�ضري �لذي و�جهته تلك �ملكتبات، 
�لتي  �حلكمة  د�ر  بها  يق�ضد  قد  �لتي  �لق�ضر  مكتبة  ف��اإن 
�لقاهرة،  يف  �هلل  باأمر  �حلاكم  �لفاطمي  �خلليفة  �أ�ض�ضها 
�أي�ضًا،  �ضيئًا  م�ضريً�  كان  و�إن  ق�ضوة،  �أقل  م�ضريً�  و�جهت 
�الأيوبي على م�ضر، كان مما  �لدين  ��ضتيالء �ضالح  فبعد 
على  �ال�ضتيالء  من  حا�ضيتة  �أف���ر�د  بع�س  مّكن  �أن  عمله 
�أر�د(  م��ا  �لكتب  )م��ن  �لقا�ضي  فاأعطى  كتبها،  نفائ�س 
من  جانب  �إلى  �لبند�ري  �أ�ضار  فقد  للبيع،  بع�ضها  وعر�س 

�مل�ضري �ملوؤمل �لذي �آلت �إليه تلك �ملكتبة عندما قال: 
وهي  ي��وم��ان،  �أ�ضبوع  كل  �لق�ضر  يف  �لكتب  لبيع  ك��ان 
تباع باملجان وباأرخ�س �الأثمان.. فقيل لالأمري بهاء �لدين 
ل��الأم��ر: هذه  و�ل��ع��اق��د  �لق�ضر و�حل���ال  م��ت��ول  ق��ر�ق��و���س 
وال  و�ل��غ��ث  �ضمينها  وت�ضاوى  �لعث  فيها  ع��اث  ق��د  �لكتب 
�خلز�نة  بيوت  من  و�إخر�جها  ونف�ضها  تهويتها  عن  غنى 
�أن يف  ر  َيدحْ بالكتب ومل  له  تركي ال خربة  �أر�ضها، وهو  �إلى 
وكان  �إمر��ضها..  ت�ضحيحها  يف  و�أن  �نف�ضا�ضها  نف�ضها 
ويعك�ضوها  ويخرموها  يوك�ضوها  �أن  �لكتب  دالل  مق�ضود 
وُغّربت  �أماكنها  من  �ألف،  مائة  من  �أكرث  وهي  فاأُخرجت، 
و�لتو�ريخ  �الأم�ضار  كتب  من  فيها  وك��ان  م�ضاكنها...  من 
جملدً�،  �ضتن  �أو  خم�ضن  على  كتاب  كل  ي�ضمل  ما  �لكبار 
�إذ� فقد منها جزء ال يخلف �أبدً�، فاختلطت، فكان �لدالل 
يخرج ع�ضرة ع�ضرة من كل فن كتبًا مبت�ضرة فت�ضام بالدون 
فيها من عدة،  وما  �ضدة  كل  يعرف  و�لدالل  بالهون،  وتباع 
ويعلم �أن عنده من �أجنا�ضها و�أنو�عها، وقد �ضارك غريه يف 
�بتياعها حتى �إذ� لفق كتابًا قد تقوم عليه بع�ضرة باعه بعد 

ذلك لنف�ضه مبائة. )�لبند�ري، 1971م، �س235(.
ويقال �إن بيع حمتويات �لق�ضور �لفاطمية ��ضتمر ع�ضر 
و�لتي  �أي�ضًا،  �ملكتبة  �حتوته  ما  �ضمل  �الأمر  ولعل  �ضنو�ت، 
�ألف كتاب، وهو رقم  �إنها كانت ت�ضم مليونا و�ضتمائة  قيل 
مبالغ فيه بالطبع، و�الأقرب �إلى �لو�قع ما قيل �إن حمتوياتها 
كانت ترت�وح ما بن مائة �ألف ومائة وع�ضرين �ألف جملد، 
وقد �أخذ منها �ضالح �لدين ما حمله على ثمانية جمال �إل 

�ل�ضام. )�بن �لفر�ق، 1969م، �س167(.
وت�ضتت  �ملكتبة  تلك  يف  حفظ  مهم  ت��ر�ث  تبدد  وهكذ� 
بددً�، بيعًا على جتار �لكتب، وعطاء لبع�س �لعلماء، �إ�ضافة 
ُي�ضتغرب  �ملوقف  وهذ�  لنف�ضه،  �لدين  �أخذه �ضالح  ما  �إلى 
من �ضالح �لدين �لذي عرف بجهاده ومو�قفه �مل�ضهودة يف 

�لذود عن حيا�س �الإ�ضالم، ولكن يبدو �أنه وقع حتت تاأثري 
كان  ما  فكان  �إليه،  �لن�ضح  �إ�ضد�ء  يح�ضنو�  م�ضت�ضارين مل 
ونهبت مكتبة �ل�ضاحلية يف غزوة قاز�ن لل�ضام و�ضاع كثرٌي 

من حمتوياتها.
و�لو�ضاية يف  �النتقام  وحب  �ل�ضيا�ضي  وت�ضبب �خلالف 
�إقد�م �ل�ضلطان �لنا�ضر فرج على هدم �ملدر�ضة �جلمالية، 
ما  عليها  َكتب  كتبًا  منها  ف��اأق��ر  �لوقفية  كتبها  يف  ونظر 
�لقلعة...  �إلى  كتبها  من  كثريً�  وحمل  لها  وقفه  على  ين�س 

)�ملقريزي، 1969م، �س403(.
وعقب �لفتح �لعثماين مل�ضر...�ضطا �لوزر�ء على كتب 
�ملد�ر�س مثل �ملحمودية و�ملوؤيدية و�ل�ضرغتم�ضية ونقلوها 
من  �حل��ر�م  يعرفو�  ومل  عليها  �أيديهم  وو�ضعو�  عندهم 
حكمهم  خ��الل  �لعثمانيون  نهب  كما  ذل��ك،  يف  �حل��الل 
�لوقفية،  �لتي كانت يف �ملكتبات  �لكتب  للحجاز كثري� من 
�متدت  �لعثمانين  قبل  بغد�د  على  �لعجم  ت�ضلط  وعندما 
�لتي كانت  �لكتب  �إلى كنوز خز�نة  �لعبث و�خلر�ب  �أيدي 
يف جامع �الإمام �أبي حنيفة يف بغد�د �لتي تعترب من �أقدم 
جزلة  �ب��ن  �لطبيب  فيها  وق��ف  و�لتي  �مل�ضاجد  مكتبات 

)�جلبوري، 1969م، �س101(.

2- استغالل الكتب الموقوفة 
ونهبها من قبل بع�ض العلماء: 

�إن بع�س رجال �لعلم قد �أ�ضهمو� يف تدمري بنية �ملكتبة 
نفائ�ضها  ونهبو�  �لعام،  �لوقف  على  �ُضّيدت  �لتي  �لعربية 
�لقر�ء. فقد كان عنده من  الأنف�ضهم وحجبوها عن عامة 
�لكتب ما ال يدخل حتت �حل�ضر، منها ما هو ملكه، ومنها 
يتورع  ومل  �لفا�ضلية  �ضيما  �ملد�ر�ضوال  �أوق��اف  من  هو  ما 
عاملا  ك��ان  باأنه  ��ف  ُو���ضِ و�ل��ذي  �لكتاين،  عمر  بن  �ضالح 
�مل�ضاركة  من  بالقاهرة،  كثرية  مد�ر�س  يف  در�س  فا�ضاًل 
يف نهب كتب �الأوقاف، فرغم و�ضفه بالف�ضل وعلو �ملكانة 
وكتبًا جّمة من جملتها  دنيا طائلة  موته  بعد  �أنه خلف  �إال 
جملد  �أل��ف  على  يزيد  ما  ونحوها  �مل��د�ر���س  �أوق���اف  من 

)�ل�ضخاوي، د.ت، �س181(.
�أ�ضو�أ تلك �لنماذج �مل�ضتغلة �لقا�ضي حمب �لدين  ومن 
�أبو �لف�ضل حممد بن حممد �ل�ضهاب �بن �ل�ضحنة، و�لذي 
و�ضفه �ل�ضخاوي باأنه كان م�ضتغال ملن�ضبه يف �لق�ضاء، حتى 
با�ضمه  كان  ت�ضوف  من  �لعيني  �بن  �ل�ضهاب  ��ضتنزل  �أنه 
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�الإعادة  من  عبيد�هلل  بن  و�لبدري  �الأ�ضرقية �جلديدة،  يف 
بال�ضرغتم�ضية لولده �ل�ضغري... وزوج �بنه �ل�ضغري بابنة 
و�لت�ضوف  بالتزويج  ليتو�ضل  �لظاهرية  �ضبح  �لع�ضدي 
و�لنزول �إلى �أخذ �مل�ضيخة بكل من �الأماكن �لثالثة �ملعينة... 
و�أكرث من ت�ضليط �بن عبيد�هلل على خازن �ملحمودية حافظ 
�لدين �بن �جلالل لينزل له عنها فما �ضمح، ف�ضار يناكده 
ويتمقته مبا �ضعف �خلازن عن حمله وال �ضيما وهو نائبه يف 
�لق�ضاء، ومل ي�ضعفه �إال �أن عزل نف�ضه عن �لنيابة، هذ� مع 
�أنه حمل له من كتبها ما ينوف على مائة جملد، )�لتيمي، 

1403ه�، �س319(.

ومل يختلف �ضلوك قا�ضي �لق�ضاة بالديار �مل�ضرية �أحمد 
بن بدر �لدين بن �ضعبان عن �ضلوك �بن �ل�ضحنة؛ فقد ذكر 
�أنه كانت عنده من �لكتب �لنفي�ضة ما ينوف على �أربعن �ألف 
جملد. و�أكرثها من كتب �الأوقاف و�ضع يد عليها، ومنع �أهل 
�أعو�م  �الأيام وم�ضى عليها  �إليها، وطالت  �لنظر  �لعلم من 
كونها  من  به  ي�ضتدل  ومما  �ضروطها،  وغرّي  عنده  وُن�ضيت 
وقفًا من �أو�ئلها و�أو�خرها، وز�د ونق�س، و�ضارت كلها ملكًا 

له يف �لظاهر، ومل يخف �هلل وال �ليوم �الآخر.
�أوق���اف  على  �ل�ضطو  يف  �لعلماء  م��ن  جملة  و���ض��ارك 
لها؛  نظري  ال  بنفائ�س  كانت حتفل  �لتي  �ل�ضيائية  �ملدر�ضة 
كتاب  �إل��ى  �حتاج  عندما  مغلي  بن  �لدين  عالء  فالقا�ضي 
�ل�ضيائية،  �إال يف  يوجد  ال  �إنه  له  قيل  يعلي،  الأبي  �خلالف 
فاأر�ضل يف طلبه، فقام خازن �ملكتبة نا�ضر �لدين بن زريق 
�لذي يذكر �بن حجر �أنه ما ر�أى يف بالد �ل�ضام من ي�ضتحق 
��ضم �حلافظ غريه، فجمع جملد�ته يف قفتن و�أر�ضلها �إليه، 
اأمر املكتبة وطمع النا�س فيها. ثم ملا جاء  ومن ثم انفرط 
متر وذهب، زاد انفراط حالها، فجاء ابن حجر واأخذ منها 
عدة �أحمال، ثم جاء �حلافظ �ضم�س �لدين بن نا�ضر �لدين 

فاأخذ منها، ثم جاء قطب �لدين �خلي�ضري فاأخذ  منها.
��ضتوعب  �لثاين  زريق  بن  �لدين  نا�ضر  �لقا�ضي  �إن  ثم 
�ملكتبة  بنية  تقوي�س  يف  �لفقهاء  و�ضارك  فيها،  ما  �أحا�ضن 
�أيديهم  ت��د�ول��ت  عندما  نكبتها  يف  فاأ�ضهمو�  �لفا�ضلية، 
عليها بالعادية حتى تفرقت. ويعجب �ملرء حقيقة من هذ� 
�ل�ضلوك �الأناين �لذي �ضلكه �أمثال �أولئك �لعلماء و�حلّفاظ 
ركن  �أه��م  تقوي�س  على  �ضاعدو�  �أنهم  وكيف  و�لق�ضاة، 
�إ�ضاعة  بهدف  �لوقف  على  قام  �لعربية  �لثقافة  �أركان  من 
فو�ضعو�  منه،  �ال�ضتفادة  من  �الأف��ر�د  جميع  ومتكن  �لعلم 

�لنا�س  وجهله  �لغز�ة  مع  و�ح��د  خندق  يف  بذلك  �أنف�ضهم 
و� على دور �لكتب  �لذين كانو� ي�ضتغلون ت�ضلع �الأمن لينق�ضُّ
من  عري�ضة  جماهري  حرمان  وبالتال  و�إحر�قها،  لنهبها 

�مل�ضتفيدين من ذخائرها ونفائ�ضها.

-3 تفريط المشرفين على
 املكتبات و�سوء اإدارتهم: 

�لوقفية  و�لكتب  �ملكتبات  على  �مل�ضرفن  لبع�س  وك��ان 
دور مبا�ضر يف خلخلة بنيتها و�الإ�ضاءة �إلى هدفها �ل�ضامي؛ 
وذلك عن طريق �لتهاون يف �أد�ء �لر�ضالة �ملوكلة �إليهم، �أو 
�مل�ضاركة يف ��ضتغالل حمتوياتها عن طريق ت�ضهيل �ضطوها 
رغبة  �ملتنفذين  لبع�س  �ضمان  دون  من  �إعارتها  �أو  ونهبها 
مر  وق��د  طريقهم.  عن  دنيوية  �أغ��ر����س  �إل��ى  �لو�ضول  يف 
عمر،  �ل�ضر�ج  �ملحمودية:  خازين  من  وقع  ما  قبل  من  بنا 
و�لفخر عثمان؛ �إذ �أ�ضاء �الأول، وعندما �كُت�ضف �أمره ُعزل، 
وعقبه جاء �لثاين وكان من�ضبطًا، ولكنه كان جماماًل فيما 
من  يقرب  ما  عليها  �إ�ضر�فه  �أثناء  �ملكتبة  من  فُفقد  يبدو 
م قيمة �ملفقود من �لكتب.  �أربعمائة جملد، فُعزل �أي�ضًا وُغرِّ

)�ل�ضخاوي، د.ت، �س182(.
جمموعة  للنهب  تعر�ضت  �لتي  �لوقفية  �لكتب  وم��ن 
و�ضتون  وو�حد  �ضبعمائة  عددها  وكان  �لكندي،  �ليمن  �أبي 
جملدً�، وقفها على معتقه جنيب �لدين ياقوت، على �لعلماء 
خز�نة  يف  وجعلها  ذل��ك،  وغري  و�للغة  و�لفقه  �حلديث  يف 
كبرية يف مق�ضورة �بن �ضنان باجلامع �الأموي، ثم �إن هذه 
�لكتب تفرقت ومت بيع كثري منها ومل يبق باخلز�نة �مل�ضار 

ث. )�بن كثري، 1977م، �س139(. �إليها �إال �لقليل �لرَّ
و�أدى �ضوء �لو�ضع �الإد�ري يف مكتبة �ملدر�ضة �لفا�ضلية، 
عبة �لتي مرت مب�ضر  �إ�ضافة �إلى �لظروف �القت�ضادية �ل�ضَّ
يف عام 694 هجرية، �إلى قيام �لطلبة ب�ضرقة كتبها ف�ضارو� 
كان  ما  برغيف خبز؛ حتى ذهب معظم  يبيعون كل جملد 
فيها من �لكتب، وتعر�ضت مكتبة �ملدر�ضة �ل�ضهابية لظروف 
�صيئة فيما يبدو، مما ا�صطر القا�صي اإلى الإخالل ب�صرط 
الواقف الذي ا�صرتط اأن تكون يف خزانة اأمام بيته؛ اإذا اإنه 
عندما خاف عليها، �أمر بحملها وو�ضعها يف خز�نة �أخرى 
فرحون  �بن  �خلرب  �أورد  وقد  �ملدر�ضة،  باب  على  بيت  يف 
وختمه مبا ي�ضعر ب�ضوء �حلال؛ �إذ قال: و�أ�ضلح �هلل �أمرها 

ورد �إليها حالها )�بن فرحون، 1093ه�، �س54(.
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ط امللك ال�صالح املن�صور يف الكتب التي وقفها والده  وفرَّ
على �ملدر�ضة �لتي �أ�ّض�ضها، فباعها �إلى جمال �لدين �ال�ضتاد�ر 
مببلغ �ضتمائة دينار، رغم �أنها جميعها كانت ت�ضم يف �أولها 
من  ولعل  مدر�ضته،  يف  بوقفها  �الأ�ضرف  �مللك  على  �الإ�ضهاد 
ح�ضن �لطالع �أن هذه �لكتب ُوقفت من جديد باملدر�ضة �لتي 
�أ�ض�ضها �ال�ضتاد�ر �لذي كان حفيا بها. وكان �إبر�هيم بن عمر 
بن مو�ضى �ضارم �لدين �لنابتي �ضاحب �حلديدة قد �قتنى 
�أبي  �ملقبول  �بنته  زوج  ولكن  موته..  بعد  ووقفها  كثرية  كتبًا 
بكر �لزيلعي ��ضتولى عليها وحملها �إلى قريته �للحية وو�ضعها 
ن �أحد� من �ال�ضتفادة منها، فاأقدم على  يف خز�نة، ومل ميكِّ
و�ضوء ق�ضد  دناءة  يدلل على  �لذي  �ملقيت  جرمن ب�ضنيعه 
و�أبت �ضيدة فا�ضلة تنامى يف د�خلها  وُبعد عن حب �خلري. 
ح�س �جتماعي رفيع �إال �أن ت�ضهم يف �لعمل على رفع �مل�ضتوى 
�لثقايف و�لعلمي يف منطقتها، فكان �أن وقفت كتبها على طلبة 
�لعلم، وتلكم هي �ل�ضيدة فاطمة بنت حمد �لف�ضيلي �حلنبلي 
�لزبريية �لتي كانت تعرف بال�ضيخة �لف�ضلية، و�لتي توفيت 
كتبًا كثرية يف فنون  �أنها كتبت  1247، ومما يذكر  يف عام 
�ضتي وخطها ح�ضن، و�ضار لها هّمة يف جمع �لكتب، فجمعت 
على  جميعها  كتبها  ووقفت  �لفنون،  �ضائر  يف  جليلة  كتبًا 

طلبة �لعلم من �حلنابلة، وجعلت �لناظر عليها بلديها �لتقي 
�ل�ضالح �ضيخنا �ل�ضيخ حممد �لهديبي، فكانت عنده �إلى �أن 
�أر�د �لنقلة �إلى �ملدينة، فتورع عن �إخر�جها من مكة، فجعلها 
عند خادمته �ضائعة بنت �لنجار و�أوالدها، ثم �أر�دت �لتحول 
�إلى �ملدينة �أي�ضًا فاأ�ضارت عليها باأن تبقيها يف مكة كما فعل 
مل  �لو�قفة  �ل�ضيخة  �إن  وقالو�  �أوالده��ا،  عليها  فغلب  �ضيخنا 
ت�صرتط ذلك، وذهبوا بها معهم، فتوفاهم اهلل تعالى وذهبت 
�ضذر مذر �إال �أقلها كان عندي، فاأبيت �إخر�جه من مكة فبقي 

و�حلمد هلل. )مر�د، 1986م، �س388(.
باملدينة  حكمت  ع��ارف  �الإ�ضالم  �ضيخ  مكتبة  وتعر�ضت 
�أن  فكان  و�لنهب،  لل�ضرقة  متعاقبة،  �إد�ر�ت  �ملنورة، يف ظل 

فقدت جملة من نفائ�س خمطوطاتها؛ من ذلك: 
�أندل�ضي،  بخط  ن��ع��ام  رق  على  مكتوب  م�ضحف   -1
�لبطليو�س  بن  عبد�لرحمن  بخط  وه��و  �آخ��ره،  يف  مذهب 

�ضنة 488ه�، 905م.
2- م�ضند �أمري �ملوؤمنن عمر بن عبد�لعزيز، وهو �الآن 

يف مكتبة �ملتحف �لربيطاين.
�ملكتبة،  من  كتابا  �ضتن  بنقل  با�ضا  �ضريف  �أم��ر   -3
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�إ�ضارة )م(  �لقو�ئم  �لكتب يف  �أ�ضماء هذه  �أمام  و�أن يذكر 
�لتي تعني �أنه مفقود، وهذه �ملجموعة ال تز�ل حمفوظة يف 

��ضتانبول. )�الآلو�ضي، 1983م، �س38(.
4- كتاب يف تاريخ �ملغرب يقع يف ع�ضرة جملد�ت.

ا�صتن�صاخ خمطوط داخل  الأ�صخا�س  اأحد  ا�صتطاع   -5
�ملكتبة، ثم ختم من�ضوخه بخامت �ملكتبة و�ضرق �الأ�ضل.

6- بيعت جمموعة كبرية من �ملخطوطات يف عهد بع�س 
�الأمناء �لذين �ضعفت نفو�ضهم عن �لقيام بو�جب �الأمانة. 

حتمل  �لتي  �ملخطوطات  من  �لكبرية  �ملجموعات  وتدل 
�أرج��اء  يف  مكتبات  يف  حاليًا  و�ملحفوظة  وقفية،  ن�ضو�ضًا 
ما  عظم  على  عليها،  وقفت  �لتي  �الأماكن  خ��ارج  �ملعمورة 
�ضلب  يز�ل  وال  �لقرون،  عرب  بالء  من  �لكتب  وقف  �أ�ضاب 
جند  �إذ  �ل��ي��وم؛  حتى  ج��اري��ًا  بها  و�لعبث  �لوقفية  �لكتب 
�ضمن ما ُيتاجر به من �ملخطوطات �لعربية يف متاجر بيع 
�لكتب �لنادرة يف �أوروبا �أو مع جتار �ملخطوطات يف �لعامل 
�لعربي وتركيا، جمموعات هي من �أوقاف �الأ�ضر �أو �جلو�مع 

و�ملد�ر�س يف تركيا وبع�س بلد�ن �لعامل �لعربي.
ت�ضي�ضرتبيتي  مكتبة  يف  جند  �أن  غريبًا  �أم��رً�  يعد  ومل 

جو�مع  م��ن  �ضغري  جامع  يف  وق��ف��ًا  ك��ان  نفي�ضا  خمطوطا 
يف  خمطوط  من  فريدة  ن�صخة  على  نقف  اأن  اأو  القاهرة، 
�لتاريخ باملتحف �لربيطاين يحمل ن�ضًا يدلل على �أنه كان 

وقفا يف تون�س.

ثانيًا: مرحلة ازدهار المكتبات الوقفية: 
�لدول  وبع�س  �لعربي  �لعامل  من  كثرية  مناطق  �ليوم، 
وذل��ك  �لوقفية،  �ملكتبات  يف  �زده���ار�  ت�ضهد  �الإ�ضالمية 
�مل�ضاندة  �ملعلومات  �أوع��ي��ة  بتوفري  �لعناية  �إط���ار  �ضمن 
وحر�ضا  طالبها،  لدى  �الإن�ضانية  للمعرفة  و�لتنمية  للبحث 
على �دخار ما تبقى من تر�ث نال منه �الإهمال على مدى 
زمن طويل، مما �أدى �إلى �ضياع جانب كبري منه. وبالدليل 
�ملكتبات  �لوقفية يف جمموعات  �لكتب  على �ضخامة حجم 

�ملعا�ضرة؛ منها: - 

1-دار الكتب المصرية
كبرية  جمموعة  و�ضمت  1286م،  ع��ام  يف  �أن�����ض��اأت 
�ملرحوم  �إل��ى  �خل��دي��وي  �أم��ر  على  بناء  �الأوق���اف  كتب  من 
ون�ضتخل�س  �ل��وق��ت،  ذل��ك  يف  �مل��ع��ارف  ناظر  مبارك  علي 
من  جمموعة  �ملكتبة  هذه  تاريخ  حول  ُو�ضعت  در��ضة  من 
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�ملوؤ�ضر�ت �لتي تو�ضح دور �لكتب �لوقفية يف بناء جمموعة 
مكتبتا  �إليها  �ضمت  1876م  �ضنة  ففي  فيها؛  �ملخطوطات 
قولة وم�ضطفى فا�ضل وكانتا حتتويان على جمموعات طبية 
رت بحو�ل 3458 خمطوطا وقام علي  من �ملخطوطات قُدّ
�إلى هذه  مبارك مبجهود كبري جلمع �ملخطوطات �لنفي�ضة 
�لعلم، وبلغ ما جمعه  �ملكتبة من �مل�ضاجد و�الأ�ضرحة ودور 
قر�بة 30 األف جملد بني خمطوط ومطبوع. ثم �صمت اإليها 

فيما بعد مكتبات. 

2- مكتبة األسد الوطنية 
�ملكتبة  يف  جعلت  �لتي  �ملخطوطات  جمموعة  �أن  كما 
ع�ضر  ثالثة  �إلى  عددها  ي�ضل  �لتي  دم�ضق،  يف  �لظاهرية 
�ألف خمطوطة وجمعت منذ عام 1296 هجرية مب�ضاٍع من 
طاهر �جلز�ئري �لذي الحظ �ضياع كتب �لوقف ف�ضكا �إلى 
رئي�س �جلمعية �خلريية بدم�ضق مما �أدى �إلى جمع �لكتب 
�إبان حكم و�ل دم�ضق مدحت با�ضا، و��ضتمر هذ�  �لوقفية 
بعد  و�ليا  ُع��نِّ  �ل��ذي  با�ضا  �أحمدي  �أحمد  عهد  يف  �جلمع 
 1299 عام  يف  �ملكتبة  هذه  �إلى  �ضمت  وقد  با�ضا،  مدحت 

هجرية ع�ضر مكتبات. 

3- مكتبة األوقاف العامة في بغداد
ُج��م��ع��ت يف مكتبة  �ل��ت��ي  �أم���ا جم��م��وع��ة �مل��خ��ط��وط��ات 
من  بذل  كبري  جهد  ثمرة  فهي  بغد�د  يف  �لعامة  �الأوق��اف 
للنهب  �لتي تعر�ضت  �لعر�ق  �الأوق��اف يف  �أجل جتميع كتب 
لنا  ويو�ضح  �ملكتبة.  هذه  م�ضروع  جاء  �أن  فكان  و�الإهمال، 
)�جلابوري( مر�حل �لتفكري يف تاأ�ضي�س هذه �ملكتبة، فيذكر 
فكر  �أول من  كان  �لعر�قية  �الأوق��اف يف �حلكومة  وزير  �أن 
يف �إن�ضاء مكتبة تابعة لوز�رته جتمع فيها �لكتب �ملبعرثة يف 
م�ضاجد وجو�مع بغد�د و�ضاعده على تنفيذ �لفكرة حتم�س 
عبد�للطيف ثنيان مدير �أوقاف بغد�د. ولكن �مل�ضروع توقف 
بانتهاء فرتة عمل �ملنديل ثم �لثنيان، وعادت �لفكرة مرة 
�الأوق��اف  وز�رة  �لعبا�ضي  �أم��ن  حممد  تولى  عندما  �أخ��رى 
عهد  ويف  �لتنفيذ،  يف  �ل�ضروع  قبل  من�ضبة  ت��رك  ولكنه 
�أحمد �لد�ود �لذي تولى �لوز�رة عقب �لعبا�ضي تاألفت جلنة 
ومن  وتكاياها  بغد�د وجو�معها  �لكتب من م�ضاجد  جمعت 
�ضمت  �لتي  �لعامة  �الأوق��اف  مكتبة  �لوجود  �إلى  برزت  ثم 
نفائ�س ما وقفه �أهل �خلري يف �لقرون �ل�ضابقة و�أنقذ قيام 
من  �لنفي�ضة  �ملخطوطات  من  كبرية  جمموعة  �ملكتبة  هذه 

�لعبث و�ل�ضياع و�لدمار. 

4- مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
�ملدينة  مكتبة  با�ضم  /1960م  1380ه�  عام  تاأ�ض�ضت 
�الأكرب يف ذلك،  �لف�ضل  �لعامة، وكان جلعفر فقيه  �ملنورة 
-مكتبة  �إل��ي��ه��ا:  �ضمت  �لتي  �لوقفية  �ملكتبات  ب��ن  وم��ن 
-مكتبة  �لعرفانية  �ملدر�ضة  -مكتبة  �لقاز�نية  �ملدر�ضة 
�ملدر�ضة �الإح�ضانية -مكتبة مدر�ضة �ل�ضفاء -مكتبة مدر�ضة 

كيلي ناظري. 
�إبر�هيم  وقفها  �لتي  �لكتب  �ضمته  ما  بن  من  �أن  كما 
بن �ضعد �هلل �خلتني ومكتبة �ضايف �جلعفري �لعلوي، ويبلغ 
لت  عدد �ملخطوطات فيها حو�ل 7445 خمطوطة، وقد ُحوِّ
�مللك  مكتبة  �إل��ى  �لعامة  �مل��ن��ورة  �ملدينة  مكتبة  جمموعة 

عبد�لعزيز �لعامة �لتي تاأ�ض�ضت عام 1403ه�.

5- مكتبة األوقاف في حلب
تكونت من جمموعة وقفية متناثرة يف مد�ر�س وغريها، 

منها -�ملدر�ضة �لعثمانية -�ملدر�ضة �ل�ضديقية. 
عام  خمطوطات  من  علية  �حتوت  ما  ع��دد  و�ضل  وق��د 
م �إلى  1976م 5560 خمطوطا، ثم نقلت هذه �ملكتبة لُت�ضَ
مكتبة خمطوطات معهد �لرت�ث �لعربي يف جامعة حلب، ثم 
ُنقلت جميع �ملخطوطات �الأ�ضلية �إلى مكتبة �الأ�ضد �لوطنية 

يف دم�ضق.

6- مكتبة األوقاف في الموصل
من  جم��م��وع��ة   35 وت�����ض��م  1976م  ع���ام  �ف��ت��ت��ح��ت 
ن مكتبات يف مد�ر�س وم�ضاجد،  �ملخطوطات �لتي كانت ُتَكوِّ
�ملغرب  مثل  عربية  دول  يف  كثرية  �أخ��رى  من��اذج  وهناك 
�ملخطوطات  جتميع  جرى  حيث  و�ليمن،  و�جلز�ئر  وتون�س 
�لوطنية يف مكتبات حديثة. وهكذ� جند �أن �ل�ضرح �ل�ضامخ 
لي�ضبح  ق��رون  م��دى  على  �ملخل�ضون  �الأب���ر�ر  �ضيده  �ل��ذي 
بالعربية  فيها  ُينطق  رقعة  كل  يف  لالإن�ضان  غ��ذ�ء  �لكتاب 
تهاوى وُدِمَر وُنِهَب؛ فاأ�ضبح من غري �مل�ضتغرب �أن تكون كتب 
�مل�ضتن�ضر باهلل وغريه من  �لتي وقفها �خلليفة  �مل�ضتن�ضر 
�أنحاء  �ضتى  �أجنبية يف  �لعلماء �الأجالء موزعة يف مكتبات 
�لعامل. ومن يجوب مكتبات �لعامل وخا�ضة يف �أوروبا �ضيقف 
على خمطوطات كانت يف مد�ر�س وجو�مع ومكتبات عربية 
لل�صقوط  وال�صت�صالم  الك�صل  يف  والإغ��راق  اجلهل  خذلها 
مفاخر  من  لت�ضبح  �جلديدة  �أماكنها  �إلى  �أكد��ضا  فنقلت 

�ملكتبات �لتي حلت فيها يف �لعامل �لغربي.
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المبحث الثالث
متطلبات �لتطور �مل�ضتقبلي للمكتبات �لوقفية �الإ�ضالمية

�أّدى �لتطور �لكبري يف نظم �ملعلومات �إلى تاأثر �الأنظمة 
�ملفاهيم  م��ن  �لعديد  وظ��ه��ور  ج���دً�،  كبري  ب�ضكل  �ملكتبية 
�جلديدة مثل �لن�ضر �الإلكرتوين، وكذلك �ملكتبات �لرقمية، 
�مل�ضتويات  جميع  على  �ملعلومات  �أنظمة  ظهور  �أّث��ر  وق��د 
�أو  ككل  باملكتبة  �خلا�ضة  �ال�ضرت�جتيات  يف  �ضو�ء  �ملكتبية 
�أ�ضار دونالد كينج بوجود دور مهم  �لعمل كما  �أنظمة  على 
�ضوف تقوم به نظم �ال�ضرتجاع وعمليات �لن�ضر �الإلكرتوين 
لبع�س  يلي  فيما  نعر�س  و���ض��وف  �ملكتبية،  �خل��دم��ات  يف 
�ملتغري�ت �لتي �أحدثتها �أنظمة �ملعلومات يف �لبيئة �ملكتبية. 

)perez،2000،p.33(
1- املتغريات يف ال�سرتاتيجيات الكلية للمكتبات: 

تغريت  قد  للمكتبة  �ال�ضرت�تيجية  �لتوجهات  �إن  حيث 
تقت�ضر  تعد  فلم  بها،  �ملحيطة  بالظروف  تاأثرها  ب�ضبب 
�خلدمة �ملكتبية على جمرد توفري �الأوعية �لتي حتتوي على 
خدماتها  تطوير  �ملهم  من  �أ�ضبح  �أي�ضا  ولكن  �ملعلومات، 
�لرقمية  �لتغري�ت  مع  �ملتو�كبة  �ملكتبية  �خلدمة  لت�ضمل 

�لهائلة و�الطر�د �ملت�ضاعف يف �ملعلومات �ملتاحة.
الـمجمــوعــــات  تطـــوير  �سيـــــا�سة  فـــي  الـمتغريات   -2

)التـــزويـــــد(: 

حدث تغري جوهري يف �ضيا�ضة �لتزويد وتطوير �ملقتنيات 
�خلا�ضة باملكتبة، حيث �أ�ضبح من �ل�ضهل �لبحث يف جميع 
مفهوم  تغري  وكذلك  �لن�ضر.  دور  ت�ضدرها  �لتي  �لقو�ئم 
�ملكتبات  �إن  حيث  �ل��و���ض��ول؛  مبفهوم  و��ضُتبدل  �القتناء 
�القتناء  �ملجموعات  �قتناء  جمرد  على  تركز  ال  �أ�ضبحت 
يف  �ال�ضرت�ك  خالل  من  �إتاحتها  �إلى  ت�ضعى  ولكن  �مل��ادي، 
باجلهات  �خلا�ضة  �لعلمية  �لن�ضر�ت  �أو  �لبيانات  قو�عد 
�لعلمية من دون �حلاجة �إلى وجود تلك �ملجموعات وجودً� 
�إلى  �لو�ضول  �ضهولة  �إل��ى  �أدى  مما  �ملكتبية،  د�خ��ل  ماديًا 
�ملفاو�ضات  كلفة  و�نخفا�س  حتديثها  وكذلك  �ملعلومات، 
�ملعامالت  �إج���ر�ء  ميكن  فاإنه  كذلك  بال�ضر�ء،  �خلا�ضة 

�خلا�ضة بال�ضر�ء من خالل �ضبكة �ملعلومات. 
-3 املتغريات املتعلقة بطرق البحث: 

د�خل  �ملعلومات  �إل��ى  �لو�ضول  �ل�ضهل  من  �أ�ضبح  لقد 

�لبحث  �أنظمة  �ملعلومات  �أنظمة  �أت��اح��ت  حيث  �ملكتبة، 
�ضهولة  وكذلك  باملكتبة،  �خلا�ضة  �لبيانات  قو�عد  د�خ��ل 
�لو�ضول �إلى �ملعلومات وحتديد �مل�ضادر و��ضتبد�ل �أ�ضاليب 
�لتك�ضيف �لتقليدية بقو�عد �لبيانات �الإلكرتونية، مما �أدى 
�لبحث  نتائج  وت�ضييق  �ملعلومات  �إلى  �لو�ضول  �ضرعة  �إلى 
با�ضتخد�م  وذلك  �لقر�ر،  �أو متخذ  �لباحث  وقت  يوفر  مبا 

�الأ�ضاليب �ملتقدمة للبحث. 
4- املتغريات املتعلقة بالنواحي الفنية: 

و�لقائمن  �ملفهر�ضن  قيام  �ملمكن  من  �أ�ضبح  حيث 
�خلا�ضة  �لبيانات  قو�عد  على  باالطالع  �لفنية  بالعمليات 
باملكتبات و�لنا�ضرين مثل OCLC وRLIN مما يوؤدي 
�إلى دقة عملية �لفهر�ضة و�لتوثيق �خلا�ضة باملكتبة، وكذلك 
�إلى  يوؤدي بال�ضرورة  للعاملن، وهذ�  توفري �لوقت و�جلهد 
دقة �لبيانات �ملتاحة وتوحيدها مع باقي �لفهار�س وقو�عد 

�لبيانات �لعاملية. 
5- توفري الوثائق وتو�سيلها: 

وهو �أحد �لتطور�ت �لهائلة يف خدمات �ملكتبات وجمال 
�لتبادل و�الإعارة؛ فقد �أ�ضبح من �ل�ضهل �أن تقوم �ملكتبات 
�الإلكرتونية  و�ملطبوعات  بها  �خلا�ضة  �ملجموعات  بتبادل 
و�إي�ضالها �إلى �مل�ضتفيدين يف جميع �أنحاء �لعامل، وهو من 
�أهم �ملوؤ�ض�ضات �لتي تقوم بذلك وي�ضلها خالل �لعام �أكرث 
من مليون طلب للح�ضول على �لوثائق، وتقوم هذه �ملوؤ�ض�ضة 
بتوفري �لوثائق �ضو�ء يف �ضورتها �لرقمية �أو بالربيد �لعادي. 
لقد �هتمت �لعديد من �لدر��ضات �لعلمية يف جمال �ملكتبات 
�لبحوث  نتائج  )النك�ضرت(  �أورد  حيث  تطويرها؛  باإمكانية 
و�لدر��ضات و�لتي ميكن �ال�ضتفادة منها يف تطوير م�ضتقبل 

�ملكتبات �لوقفية �لعربية و�الإ�ضالمية، وهي: 
�ملكتبات  تكون  �أن  �ضرورة  )بنيمان(  �أّك��د   -)5-1(
�ملعلومات  �إي�ضال  على  حتر�س  و�أن  �مل�ضتقبل،  يف  �إيجابية 
�لتي ال ميكن �ختز�نها، ويوؤكد �أي�ضا �ضرورة تقييم �ملكتبات 
ما  �أ�ضا�س  على  ولي�س  خدمات  من  تقدمه  ما  �أ�ضا�س  على 
�أخت�ضا�ضي ��ضرتجاع  تقتنيه من م�ضادر معلومات، وعلى 
يف  �مل�ضاركة  على  و�لطاقات  �جلهود  يركز  �أن  �ملعلومات 
نظم  هي  ت�ضبح  �أن  للمكتبات  ت�ضمن  �لتي  �لبحث  �أعمال 
�إليها مكتبات  �لتي حتتاج  �لنظم  تلك  باملعلومات،  �الإمد�د 
�مل�ضتقبل، و�أن تتو�فر للمهنة  �ملهار�ت �لقيادية جلعل �ملهنة 
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نظما لالإمد�د ال غنى عنها، كما يرى )بنيمان( �أن �ملكتبات 
�الآن يف خطٍر؛ نظر� �إلى �فتقادها �لقيادة، وهو بهذ� يركز 
لتطوير  �أ�ضا�ضي  ب�ضكل  �لقيادي  �لب�ضري  �لعن�ضر  على 

مكتبات �مل�ضتقبل.)النك�ضرت: 407(.

�ملكتبات  بيئة  ع��ن  )م��ول��ه��ول��ت(  حت��دث��ت   -)5-2(
�لذي  �ملعلومات  تكنولوجيا  م  َتَقدُّ �أن  و�أّك��دت  �الأكادميية، 
يهدد وجود �ملكتبات �لتقليدية ميكن �أن يوؤدي يف �مل�ضتقبل 
كمهنة  و�ملكتبات  كموؤ�ض�ضات   �ملكتبات  مكانة  تعزيز  �إل��ى 
بنيمان  م��ع  مولهولت  وتتفق  قبل.  م��ن  يتحقق  مل  ب�ضكل 
�إلى  و�أ�ضارت  �ملهنة،  يف  تغري�ت  �إح��د�ث  �إلى  �حلاجة  على 
�ملكتبيون؛  به  ي�ضطلع  وما  �ملكتبات  �ضورة  تغيري  معناه  ما 
�لرتكيز  يف  تغري�ت  الإحد�ث  �لتخطيط  �إلى  بحاجة  فنحن 
بحيث يتحول �ملكتبيون و�ملكتبات من �ضدنة �لكتب �إلى �أدلة 
مر�ضدة يف عامل �ملعرفة، و�ضوف تكون قدرة �ملكتبين على 
�لتخيل وعلى �خلروج عن نطاق �ملكتبة �إلى �آفاق �ملعلومات 

�لرحبة )النك�ضرت: 407(.

ميثل  �ل��ذي   )1993( د�ول��ن  من  كل  ويتفق   -)5-3(
�ملكتبات  ميثل  �ل��ذي     )1993( وي��وجن  �لعامة   �ملكتبات 

�أي�ضا  يوؤكد�ن  لكونهما  ومولهولت  بنيمان  مع  �الأكادميية، 
�لو�ضائل  ع��ن  �لنظر  بغ�س  �ملهنة  يف  ت��غ��ي��ري�ت  �إح����د�ث 
و�لتعبري�ت �لتي ��ضتخدمت من قبلهما؛ �إذ يرى يوجن   �أن 
�الأ�ضكال  ب��اأك��رث  �ملعلومات  توفري  �إل��ى  �ضت�ضعى  �ملكتبات 
�الإلكرتوين  �أو  �ل�ضكل �ملطبوع  �ضو�ء كان  للم�ضتفيد  مالئمة 
�مل�ضتقبل.  يظهر يف  �أن  �آخر ميكن  �ضكل  �أي  �أو  �ل�ضوئي  �أو 
�ملكتبات  كتاب  تاأليف  يف  �مل�ضاركن  معظم  ف��اإن  وعموما 
�جلديدة  �ملعلومات  �أوعية  �أ�ضكال  يف  ي��رون  ال  و�مل�ضتقبل 
�أن  ي��وجن  ويعتقد  لها.  م�ضاحبة  و�إمن��ا  �لورقية  عن  بديال 
�لهدف �لنهائي للمهنة �ملكتبية هو �إن�ضاء �ملكتبة �لتخيلية �أو 
�لت�ضويرية �لتي ت�ضتمل على �ملعلومات �لتي ميكن �لو�ضول 
�إليها و�ملتاحة يف �أي مكان، ووفقا لهذ� �لت�ضور ي�ضبح مقر 
�ملكتبة جمرد نقطة �رتكازية لال�ضرتجاع، �أما د�ولن فريى 
يف  تكون  �أن  و�ملتوقع  كقلعة  �حلالية  �ضورتها  يف  �ملكتبة  �أن 

�مل�ضتقبل خطا لالأنابيب )النك�ضرت: 407-408(.
�ملعلومات  تقنيات  ر�ي��ت   )1993( ويوؤكد    -)5-4(
�حلالية و�لتي �ضتظهر يف �مل�ضتقبل، ويعتقد باأن �ملكتبي �ضيكون 
له دور يف تقييم �لتقنيات �ملالئمة وتزويد �الآخرين باملعلومات 
حول قدر�ت وطاقات هذه �لتقنيات. )النك�ضرت: 408-409(.
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�لكتاب  يف  �مل�ضاركن  �ملوؤلفن  معظم  ويتفق   -)5-5(
�ملذكور على �أن �ملكتبات كموؤ�ض�ضات و�ملكتبات كمقار ومباٍن 
�أن �لدور �لذي متار�ضه �ضوف يتغري  �إال  �ضوف تظل قائمة، 

)النك�ضرت: 409(.

�لنامية،  �لدول  وهو من  ميغان،  نيال  ويتوقع   -)5-6(
�أن يكون لتكنولوجيا �ملعلومات دور �إيجابي على مكتبات دول 
�ملعلومات  �إلى  �لو�ضول  فر�س  �ضتوفر  حيث  �لثالث؛  �لعامل 
عن طريق �ضبكات �ملعلومات بكل م�ضتوياتها، و�الإفادة من 
مثل  �الإلكرتونية  �ل�ضوئية  �لو�ضائط  على  �لبيانات  مر��ضد 

�الأقر��س �ل�ضوئية �ملكتنزة )النك�ضرت: 409(.

من  باحثة  وه��ي   ،)1993( ك��رمي��ر  ت��وؤك��د   -)5-7(
�لرب�زيل، �أن �ملكتبات وموؤ�ض�ضات �ملعلومات ينبغي �أن تتطور 
�أهميتها  تاأكيد  به  ت�ضتطيع  �لذي  �إلى �حلد  �لدولة  يف هذه 
يف تلبية �الحتياجات �الجتماعية و�لتقنية و�لثقافية لالأمة 

)النك�ضرت: 409(.

فهي  �مل�ضتقبل  مكتبة  �إل��ى  كلجور  نظرة  �أم��ا   -)5-8(
مر�ضد   من  يتكون  �إل��ك��رتوين  مكتبي  لنظام  ت�ضور  و�ضع 
بيانات مركزي يت�ضمن �لن�ضو�س �لكاملة للكتب و�ملقاالت 

بيانات  مر��ضد  �إلى  باالإ�ضافة  �الأخ��رى،  �ملعلومات  و�أوعية 
خمتلف  ت�ضم  ب��ع��د،  ع��ن  معها  �لتعامل  للمكتبات  تكفل 

ك�ضافات هذه �لن�ضو�س �لكاملة )النك�ضرت: 409(
)9-5(- ي�ضري كل من لورين �ضيالر وتوم �ضوربرنانت 
�إلى ما ياأتي �إننا نكاد نرى نهاية مكتبة �ملعلومات و�إن �لطباعة 
على �لورق يف �ضبيلها �إلى �النقر��س ويقدمان و�ضفا لعامل 
من �ملكتبات جميع م�ضادر �ملعلومات و�الإبد�ع و�لرتويح فيه 
�لذي  �لت�ضوري  �ملعلومات  �أن مركز  يريان  �إلكرتونية، كما 
يق�ضده يوجن )Young 93( رمبا يكون �لهدف �لنهائي 
حمل  يحل  �لت�ضوري  �ملعلومات  مركز  و�أن  �ملكتبات،  ملهنة 
�لرفوف، وباإمكان كل م�ضتفيد �أن يتجول �إلكرتونيا يف جميع 
�أرجاء م�ضتودع �لعامل من �ملعرفة �مل�ضجلة من دون مغادرة 

منزله )النك�ضرت: 410(.
  )Information UK 2000( ويف كتاب -)10-5(
�لذي �ضدر يف �ململكة �ملتحدة، هناك جمموعة من �لتنبوؤ�ت 
�أجريت  در��ضة  نتائج  �لكتاب  يقدم  حيث  فيه؛  وردت  �لتي 
�ملحتملة  بالطرق  للتنبوؤ  �لربيطانية  �ملكتبة  من  مببادرة 
فقد  �مل�ضتقبل،  يف  وتد�ولها  و�ختز�نها  �ملعلومات  الإنتاج 
�الجتماعية،  �مل�ضتقبلية  باالجتاهات  �لتنبوؤ  �لكتاب  تناول 
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يف  �لدر��ضة  هذه  يف  توقعات  من  جاء  ما  تلخي�س  وميكن 
�لتال )النك�ضرت: 410-413(.

اأ- اأن توؤدي �صغوط امليزانية اإلى التحول من �صراء املواد 
�إلى �ضر�ء حق �لو�ضول �إلى �ملعلومات.

ليكون  �لكربى  �ملكتبات  ي�ضم  �ضخم  جتمع  �إن�ضاء  ب- 
�الأخ��رى  للمكتبات  تتاح  �أن  ميكن  �لتي  للمقتنيات  �أ�ضا�ضا 

�إمكانية �لو�ضول �إليها.
يف  للتوجيه  م��ر�ك��ز  �إل��ى  �ملحلية  �ملكتبات  حت��ّول  ج- 

�ملقام �الأول.
د- �أُفول جنم �ملكتبات �الأكادميية بوجه عام؛ فوفقا ملا 
على  �الأكادميية  �الأق�ضام  تعمل  �ضوف  �ملحررون  �إليه  ذهب 
تدبري مقومات تعاملها مع �مل�ضادر �الإلكرتونية، �أما �ملكتبة 

�الأكادميية ف�ضوف ت�ضبح جمرد قاعة للدر�س.
�لتنبوؤ�ت  فاإن  و�لتدريب  بالتاأهيل  يتعلق  فيما  �أما  ه�- 

ت�ضري �إلى: 
�ل�م������وؤ�ض�ضات  ف���ي  �لت����وظيف  ف�����ر�س  ت����ض�����اوؤل   -

)�ملكتبات(. �لتقليدية 
�ملعلومات  وحتليل  �لبحث  ت�ضمل  جديدة  وظائف  ظهور 
لدعم �تخاذ �لقر�ر�ت وو�ضع �ل�ضيا�ضات ومعاجلة �ملعلومات 
�الإد�رة  مب�ضوؤولية  و�الإ�ضطالع  �لفنية  �لتقارير  و�ضياغة 

ومعاجلة �أن�ضطة �إنتاج �ملعلومات.
والو�سطاء. امل�ست�سارين  زيادة 

�ملوؤ�ض�ضي  �أو  �لر�ضمي  �لتدريب  ع��ن  حت��ّول  ح��دوث   -
تقنيات  برب�مج  و�الهتمام  �ملعلومات،  وعلم  �ملكتبات  يف 

�ملعلومات و�الإد�رة ثم باجلو�نب �الجتماعية يف �مل�ضتقبل.
و- يرى حمررو �لكتاب �أن مهنة �ملكتبات كما هي �الآن 
عر�ضة للتهديد�ت؛ فالتو�ضع يف ��ضتخد�م تقنيات �ملعلومات 
وزيادة �العتماد على �الأ�ضاليب �الآلية وتز�يد تاآلف �ملجتمع 
التجارية  ال�صغوط  الإلكرتونية وتزايد حدة  مع احلا�صبات 
من �أجل بيع خمتلف �أنو�ع منتجات �ملعلومات للجمهور؛ كل 
هذه �لعو�مل توؤدي �إلى �إ�ضعاف موقف �ملكتبين �لتقليدين 

�أو علماء �ملعلومات.
ز- �إن م�ضتقبل �ملكتبات �ضوف حتكمه -�إلى حد بعيد- 
�لتطور�ت �لتي حتدث خارج نطاق �ل�ضيطرة �ملبا�ضرة لهذه 

�ملكتبات هو  �ملوؤثرة يف م�ضتقبل  �لعو�مل  و�أبرز  �ملوؤ�ض�ضات، 
ما �ضيحدث يف �ضناعة �لن�ضر ويف نظام �الت�ضال �لعلمي، 
�ملعلومات  م�ضادر  م��ن  �مل��زي��د  ن�ضر  �مل�ضتقبل  و�ضي�ضهد 
يف  و�ملهم  �لورقية،  �لطباعة  �أهمية  وت�ضاوؤل  �الإلكرتونية 
ذلك هو كيفية �إتاحة �مل�ضادر �الإلكرتونية هذه يف �مل�ضتقبل، 
�أنها  �أو  �الإلكرتونية  �ل�ضبكات  �إليها عرب  �لو�ضول  �ضيتم  هل 
�ضتوزع على �ضكل �أقر��س مكتنزة �أو غري ذلك من �الأ�ضكال 

�لتي ميكن �أن تظهر يف �مل�ضتقبل.  
ل�ضكل  تبعا  �مل�ضتقبل  مكتبة  �ضكل  يتجدد  �ضوف  ح- 
�الأمور  تتجه  �ملتحدة  �لواليات   ففي  تتبعها   �لتي  �ملوؤ�ض�ضة 
نحو �جلامعة �الإلكرتونية  �لتي يتم فيها �جلانب �الأكرب من 
�لتو��ضل لالأغر��س �لتعليمية و�لعلمية و�لبحثية عن طريق 

�لو�ضائط �ملتعددة.
ط- التنبوؤ بحدوث انخفا�س 
خم�س�سات متويل املكتبات.

)11-5(- ويف در��ضة حول �لتحديات �لتي تو�جه مهنة 
�لدر��ضات  �أ�ضارت  �الألفية �جلديدة،  �لهند يف  �ملكتبات يف 
منها  �ملكتبات  مهنة  على  توؤثر  �لتي  �لعديدة  �لعو�مل  �إلى 
هذه  ظل  يف  �ملكتبات  و�أن  و�لتعليمية   �لرتبوية  �لعو�مل 
�لعو�مل حتتاج �إلى تغيري يف مهامها، كما �أن �أمناء �ملكتبات 
�أو  و�لتخلي  �ال�ضت�ضارية  باملهام  �أ�ضبه  مبهام  �ضيقومون 
�لتقليل من �لعمل �لتقليدي، و�أن �ملكتبات �ضتتحول من مركز 
�أ�ضارت  �إتاحة وخدمات موجهة. كما  �إلى مركز  للمقتنيات 
�لتحديات  هذه  تو�جه  �أن  ميكن  �ملكتبات  �أن  �إلى  �لدر��ضة 
�جلمعيات  وم�ضاهمات  و�ل�ضبكات  �مل�ضادر  م�ضاركة  عرب 
وتوفري �لربجميات و�إعد�د �لكو�در ذوي �ملهار�ت �ملطلوبة 

.)Jestin: 1-3(
ت��دري��ب  �إل���ى  �حل��اج��ة  ح���ول  در����ض��ة  ويف   -)5-12(
�ملكتبين على �الأمور �ملتعلقة بالبيانات يف جامعة وي�ضرتن 
لها  �أهد�ف  �لدر��ضة ثالثة  �أّكدت  �إفريقيا،  كاب يف جنوب 

عالقة مب�ضتقبل �ملكتبات، وهذه �الأهد�ف هي: -
�أ- تاأثري �لتكنولوجيا على رو�د �ملكتبات �الأكادميية.

ب - تاأثري �لتكنولوجيا على �ملكتبات �الأكادميية.
ج - تغري مهام �ملكتبات �جلامعية وفقا للمتطلبات �لتي 

�ضوف تلعبها يف �مل�ضتقبل.
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�إما  �ل�م�ك�����ت���ب���ات  �ض��ت�ج��ب�ر  �ل���ت�اأث���ي���ر�ت  وه�����ذه 
�أن تتاآلف مع هذه �لطبيعة �جلديدة �أو �أن متوت وتتال�ضى 

.)Paris: 6-10(
�لتطور�ت  �أن  �إلى  نيوتن(  )كارول  ي�ضري   -)5-13(
�ضتجعل  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �ملعلومات  �ضبكات  يف  �ملتالحقة 
�إلى  �حلاجة  دون  من  �ملعلومات  على  يح�ضل  �مل�ضتفيد 
�ضيعملون خارج  �ملكتبات  �أمناء  و�أن  �ملكتبة،  �إلى  �لدخول 
جدر�ن �ملكتبة، و�أن مبنى �ملكتبة �ضيكون غري �ضروري يف 
�مل�ضتقبل �لقريب، و�أن دور �ملكتبي يف �لع�ضر �الإلكرتوين 
حاجاتهم  و�إر����ض���اء  �مل�ضتفيدين  ع��امل  �إل���ى  �ضيتحول 
و��ضتخد�م  �مل�ضتفيد،  تدريب  خ��الل  من  و�هتماماتهم 
يف  �مل�ضتخدمة  �ال�ضرت�تيجيات  وتاأكيد  �حلا�ضبات  بر�مج 
�لبحث بغر�س �لو�ضول �إلى م�ضادر �ملعلومات �الإلكرتونية 

.)Newton Smith: 1-3(
)14-5(- ويتوقع )يوجنمان)  �أن �لتكنولوجيا متتلك 
�أمناء  و�ضلوك  �ملكتبات  توؤثر على مهنة  تغري�ت ال متناهية 
و�أن  �ضي�ضتمر  �لتغري  �أن  تبن  �مل��وؤ���ض��ر�ت  وك��ل  �ملكتبات، 
�أمناء �ملكتبات يتحركون باجتاه مهام جديدة خمتلفة مثل 
�خلدمات �لتي ظهرت و�لتي �ضتظهر يف �مل�ضتقبل، كما توقع 
)يوجنمان(  �أن �ملو�رد �لب�ضرية تعد �ضيئا جوهريا لنجاح كل 
خدمة مبنية على �لتكنولوجيا، وعلى �ملكتبة �أن تو�جه هذ� 
تكنولوجيا  على  �ملبنية  �خلدمات  وتقدمي  لتطوير  �لتحدي 
�ملعلومات، ف�ضال عن تطوير �خلدمات �لتقليدية �ملوجودة. 
مهار�ت  �إلى  حتتاج  �الإلكرتونية  �خلدمة  �أن  �إلى  �أ�ضار  كما 
خا�ضة تعتمد على مهارة �لتعامل مع تكنولوجيا �ملعلومات، 
كما تنباأ بعدم زيادة �ملالك �لوظيفي يف �ملكتبات، وتوقع �أن 
ت�ضيف �لتكنولوجيا مهام جديدة �إلى �أمن �ملكتبة، و�ضتكون 
بديال عنها  ولي�ضت  �لقدمية  �ملهام  �إلى  �إ�ضافة  �ملهام  هذه 

.)Youngman: 4-5(
تقنية  �إدخ���ال  يعد  �مل�ضتقبلية  �لنتائج  ه��ذه  �ضوء  ويف 
�أنو�ع  �أهمية من بع�س  �أكرث  �ملعلومات يف مكتبات �الأوقاف 
�لتي  �خل�ضائ�س  بع�س  ب�ضبب  وذل��ك  �الأخ���رى؛  �ملكتبات 
�لتي  و�أهد�فها  وخدماتها  �ملكتبات  تلك  جمموعات  متيز 

ت�ضعى �إلى حتقيقها وهي: 
اأوًل: جمموعات مكتبات الأوقاف: 

ت��ت��م��ي��ز م��ك��ت��ب��ات �الأوق������اف ب��ت��و�ف��ر ع���دد ك��ب��ري من 

�ملخطوطات و�لكتب �لنادرة فيها، وهي من �أوعية �ملعلومات 
ذ�ت �لقيمة �لكبرية من �لناحية �ملادية و�لعلمية؛ لذ� فاإن 
�حلاجة �إلى �حلفاظ على تلك �ملو�د وحمايتها من �لتلف �أو 
�الأوقاف  مكتبات  �ضهدت  وقد  ملحة،  �ضرورة  تعد  �ل�ضرقة 
�ملق�ضودة  �لتخريب  حم���اوالت  م��ن  �لعديد  �لتاريخ  ع��رب 
�لتي �أودت بعدد كبري من جمموعات تلك �ملكتبات، وتوجد 
�لقدمية،  �لع�ضور  يف  ظهرت  �لتي  �ملحاوالت  لتلك  مناذج 

وميكن تلخي�ضها يف �لتال: 
�ملجموعات  لبع�س  و�لفقهاء  �لعلماء  بع�س  نهب   -1
�ملوقوفة على �ملد�ر�س �أو يف مكتبات وقفية وغريها...وذلك 

رغبة منهم يف �ال�ضتئثار بالعلم وحجبه عن �لعامة.
و�غت�ضابهم  ملنا�ضبهم  �لق�ضاة  بع�س  ��ضتغالل   -2

لكتب �الأوقاف.
عليها  و�ضطوهم  �لكتب  لدور  و�جلهلة  �لغز�ة  3- حرق 

ونهبهم لها.
من  جمموعاتها  يف  �ملكتبات  �أمناء  بع�س  تفريط   -4
خالل ت�ضهيل نهبها و�ضرقتها باالإهمال يف �الإ�ضر�ف عليها 
�أو باإعارتها من دون �ضمانات، وذلك على �ضبيل �ملجاملة �أو 

لتحقيق منافع خا�ضة من ِقبل بع�س �أ�ضحاب �لنفوذ.
�لظروف  ب�ضبب  وبيعها  �لكتب  ب�ضرقة  �لطلبة  قيام   -5
�القت�ضادية �ل�ضيئة �لتي مرت بها دولهم يف بع�س �لفرت�ت 

�لتاريخية.
�إن ما تعر�ضت له جمموعات �ملكتبات �لوقفية يف خمتلف 
�أنحاء �لعامل �لعربي عرب �لع�ضور �لتاريخية �ملختلفة جعل 
�ملتاحة  �لو�ضائل  من  باال�ضتفادة  يهتمون  عليها  �لقائمن 
�مل�ضغر�ت  كان ظهور  وقد  �ملجموعات،  تلك  على  للحفاظ 
على  �ملكتبات  بع�س  �ضاعدت  �لتي  �لو�ضائل  �أحد  �لفيلمية 
�ملكتبات،  جمموعات  فقد�ن  م�ضكلة  من  كبري  جزء  تفادي 
وذلك ملا تتيحه تلك �مل�ضغر�ت من �حلفاظ على جمموعات 
كرثة  عن  �لناجت  �لتلف  من  �ل��ن��ادرة  و�لكتب  �ملخطوطات 
�ال�ضتخد�م، حيث ميكن �حلفاظ عليها من عمليات �ل�ضرقة 
�لتي قد يقوم بها بع�ضهم، ومن ناحية �أخرى ميكن حفظ 
وذل��ك  �حل��ري��ق؛  ت��ق��اوم  خا�ضة  خ��ز�ئ��ن  يف  م�ضغرة  ن�ضخ 
لتفادي تلفها يف عمليات �لتخريب �أو �حلر�ئق، وخ�ضو�ضًا 
�أن �مل�ضغر�ت ال ت�ضغل حيزً� كبريً� يف �حلفظ. وعلى �لرغم 
من مميز�ت �مل�ضغر�ت �لفيلمية �إال �أنها ال تخلو من بع�س 
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�جلو�نب �ل�ضلبية، مثل: -
�أ- �حتماالت تعر�ضها للتلف ل�ضوء �ال�ضتخد�م، ويرجع 
ذلك �إلى �أن ��ضتخد�مها يحتاج �إلى ت�ضغيل �أجهزة قارئة، 

يتطلب مهار�ت معينة لذلك.
بع�س  من  للمعلومات  �مل�ضتفيد  ��ضرتجاع  �ضعوبة  ب- 
يتطلب  حيث  �مليكروفيلم؛  ذلك  ومن  �مل�ضغر�ت،  �أ�ضكال 
�الأمر �لبحث عن �ملعلومة يف لفائف �لفيلم، �أو �مليكروفي�س 
�لذي تزد�د �ضعوبة ��ضرتجاع �ملعلومات منه كلما ز�د حجم 

�لبطاقات �ملن�ضوخة عليه.
ج- تعر�س �لبطاقات لل�ضرقة يف بع�س �الأحيان ب�ضبب 

�ضغر حجمها.
د- �ضعوبة ��ضرتجاع �لبطاقة �مل�ضغرة يف حالة �خلطاأ 

يف �ضفها وو�ضعها يف غري مكانها �ل�ضحيح.
وغريها  �إليها  �مل�ضار  �جلو�نب  تلك  من  �لرغم  وعلى 
�لفيلمية  �مل�ضغر�ت  �أهمية  من  �لتقليل  ميكن  ال  �أن��ه  �إال 
بو�ضفها و�ضيطًا من �لو�ضائط غري �ملكلفة خلزن �ملعلومات 
جمموعات  على  �حلفاظ  يف  ت�ضهم  و�لتي  و��ضرتجاعها، 

�ملكتبات من �لتلف �أو �ل�ضياع، �إال �أنه مع تطور و�ضائط 
باالإمكان  �أ�ضبح  و��ضرتجاعها  �ملعلومات  �خ��ت��ز�ن 
�أخرى من و�ضائط �ملعلومات  �أ�ضكال  �ال�ضتفادة من 
 )CD ROM، DVD( �ملليزرة  �الأ�ضكال  مثل 
حيث تتيح تلك �الأ�ضكال للمكتبات �ختز�ن كم هائل 
وب�ضكل  قليلة  وبُكلٍف  �ضغري  حيز  يف  �ملعلومات  من 
ب�ضهولة  للمعلومات  �مل�ضتفيدين  ����ض��رتج��اع  يتيح 
�إت��اح��ة �ال���ض��ت��خ��د�م الأك���رث من  ك��ب��رية، كما ميكن 
�ضخ�س يف �لوقت ذ�ته يف حال ربط تلك �لو�ضائط 

ب�ضبكات حملية �أو عاملية.
وقد حر�ضت بع�س �ملكتبات �لوقفية �الإ�ضالمية 

�ال�ضتفادة  على  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  يف 
من �مل�ضغر�ت �لفيلمية يف �ختز�ن بع�س 

مكتبة  ذل��ك  وم��ن  جمموعاتها، 
�لتي  �مل��ك��رم��ة  م��ك��ة 

ت�������ض���م ب��ن 
تها  عا جممو

 1 5 0 0
خم��������ط��������وط يف 

�ضليمان  �أبو  عبد�لوهاب  وي�ضري  فيلمية،  م�ضغر�ت  �ضكل 
عن  مت  قد  ميكروفيلم  على  �ملخطوطات  ت�ضوير  �أن  �إلى 
يف  �ل��ق��رى  �أم  بجامعة  �الإ���ض��الم��ي  �ل���رت�ث  مركز  طريق 
ميكروفيلم  على  م�ضورة  بن�ضخة  �ملركز  �حتفاظ  مقابل 
من تلك �ملخطوطات، �أما مكتبة �مللك عبد�لعزيز باملدينة 
نادرً�  كتابًا  و250  1000 خمطوط  فت�ضم حو�ل  �ملنورة 
م�ضورً� على ميكروفيلم، وال ت�ضمل باقي مكتبات �الأوقاف 

للوز�رة. �لتابعة 

ثانياً: خدمات املعلومات يف مكتبات الأوقاف: 

�أّدى حر�س �لو�قفن على حفظ جمموعات �لكتب �لتي 
منها،  �مل�ضتفيدين  من  عدد  �إف��ادة  يف  ورغبتهم  وقفوها، 
التي  ال�صروط  لبع�س  و�صعهم  اإل��ى  تلفها،  من  وخوفهم 
ت�صبط ا�صتخدام تلك املجموعات، وقد اأدت تلك ال�صروط 
يف  �ملعلومات  خدمات  تقدمي  على  �لقيود  بع�س  و�ضع  �إلى 

مكتبات �الأوقاف، ومن ذلك: 

1- منع �إعارة �لكتب �إعارة خارجية، ومن �أولئك �ل�ضيخ 
عارف حكمت الذي ا�صرتط عدم خروج امل�صاحف اأو الكتب 
من مكتبته �ضو�ء على �ضبيل �الإعارة �أو بغر�س ��ضتن�ضاخها، 

كانو الثقافية / أكتوبر 2015
51

ية
ــ

دب
ت أ

سـا
درا



كانو الثقافية / أكتوبر 2015كانو الثقافية / أكتوبر 2015
5253

داخل  ا�صتخدامها  النتفاع منها على  يقت�صر  اأن  وا�صرتط 
�ملكتبة لالطالع �أو �ال�ضتكتاب منها.

2- �صدد بع�صهم على املطالعة الداخلية؛ حيث ا�صرتط 
يف وقفيته �أن يقوم خازن �لكتب بكتابة �أ�ضماء طالبي �لكتب 

د�خل �ملكتبة على �أن مي�ضح �ال�ضم بعد �إعادة �لكتاب.
ال�ضتن�ضاخها؛  �لكتب  خروج  �لو�قفن  بع�س  منع   -3
جتزئتها  تلف  �أو  �ضياعها  �أو  قها  تفرُّ من  خوفًا  وذل��ك 
من  ال�صتئذان  ا�صرتط  من  وهناك  مالزمها،  وتفريق 
�لكتاب  م��ن  يكتب  ال  بحيث  �ال�ضتن�ضاخ  ع��ن  �ل��ن��اظ��ر 
و�لقرطا�س يف بطنه �أو على كتابته، وال ي�ضع �ملحربة عليه 

�أو ميرر �لقلم فوق �لكتاب.
الكتب خارجيًا  اإع��ارة  تقت�صر  اأن  بع�صهم  ا�صرتط   -4
و�ملعروفون  فيهم  �ملوثوق  �الأ�ضخا�س  وهم  معينة  فئة  على 
بالأمانة من ذوي ال�صمعة اجليدة، وا�صرتط بع�صهم الآخر 
�ضرورة و�ضع �ضمانات لذلك تتمثل يف رهن منا�ضب، على 
تكون  ك��اأن  زمنية حم��ددة  بعد فرتة  �ملعارة  �لكتب  ُت��َرد  �أن 
زمن  يف  �ملكتبة  �إل��ى  ُت��َرد  �أن  �أو  �ملثال  �ضبيل  على  �ضهرين 
ال�صمان  جانب  اإل��ى  اأي�صا  بع�صهم  ا�صرتط  كما  املوا�صم، 
للكتب  ت�ضّلٍم  بكتابة �ضند  و�كتفى بع�س منهم  توفري كفيل، 

�ملعارة وتركه يف �ملكتبة �إلى حن �إرجاع �لكتب.
لوجدنا  �لوقفية  �ملكتبات  يف  �لقائم  �لو�ضع  تتبعنا  ولو 
�أنها ال تختلف كثريً�َ يف �لقيود �لتي ت�ضعها لتقدمي خدماتها 

عما ذكرناه؛ فقد تبن من خالل �لدر��ضة ما يلي: 
من  مقتنياتها  با�ضتخد�م  ت�ضمح  �ملكتبات  جميع  �أن  �أ- 
�أوعية �ملعلومات للباحثن من ذوي �ل�ضمعة �لطيبة �أو �ملكانة 

�لعلمية �لرفيعة كاأع�ضاء هيئة �لتدري�س و�لطالب.
�إع��ارة  مو�دها  �إع��ارة  تتيح  ال  �ملكتبات  جميع  �أن  ب- 
ي�ضمح  و�إمن���ا  ل��الإع��ارة  عليه  �مل��ت��ع��ارف  بال�ضكل  خارجية 
معظمها بنوع خا�س من الإعارة وفقًا ل�صروط معينة وذلك 
�ملتو�فرة  �ملعلومات  الأوعية  �مل�ضتفيدين  ��ضتن�ضاخ  بهدف 
يف  املكتبات  بني  لذلك  املو�صوعية  ال�صروط  وتت�صابه  بها، 
�أن  فنجد  �أخ��ري،  جو�نب  يف  وتختلف  جو�نبها  بع�س  
مكتبة مكة �ملكرمة ت�ضمح باال�ضتن�ضاخ بد�خلها يف �حلاالت 
�آلة  �لطلب على  ب�ضبب كرثة  و�إذ� تعذر ذلك  �مللحة لذلك، 
�ملعلومات  �أوعية  باإعارة  ت�ضمح  فاإنها  ذلك،  غري  �أو  �لن�ضخ 
وت�ضع  �أخ��رى،  مرة  و�إعادتها  �ملكتبة  خ��ارج  ال�ضتن�ضاخها 

�ملكتبات �ضروطًا على �لنحو �لتال: 
- �أن يتم ذلك يف حاالت �ل�ضرورة.

- �أن َيرتك �لباحث بطاقة �إثبات �لهوية �خلا�ضة به لدى 
�ملكتبة �إلى حن �إرجاع �ملادة.

- �أن تتم �إعارة �لن�ضخ �لورقية �مل�ضورة من �ملخطوطات 
ن�ضخ  �أي  هناك  تكن  مل  �إذ�  �أما  باملكتبة،  تو�فرها  حال  يف 

ورقية فتتم �إعارة �لن�ضخة �مل�ضورة على ميكروفيلم.
- �أن يتم ت�ضوير ن�ضخة ورقية للمكتبة من قبل �لباحث 

يف حالة ��ضتعارته للن�ضخة �مل�ضغرة على ميكروفيلم.
�ملقبل؛  حممد  �ل�ضيخ  مكتبة  يف  �ملتبع  �لنظام  ويختلف 
بد�خلها  للباحثن  �ال�ضتن�ضاخ  خدمة  �ملكتبة  تتيح  حيث 
خارجية  �إع��ارة  �ملعلومات  �أوعية  ب��اإع��ارة  ت�ضمح  وال  فقط 
هذه  تتيح  عبد�لعزيز  �مللك  مكتبة  ف��اإن  وكذلك  مطلقًا، 
عبد�لعزيز  �مللك  مكتبة  وتوفر  �أي�ضًا.  بد�خلها  �خلدمة 
تلك  لتقدمي  �ملخ�ض�ضة  �ال�ضتن�ضاخ  �أج��ه��زة  م��ن  ع���دًد� 
�ملتو�فرة  و�ملخطوطات  �لكتب  من  للم�ضتفيدين  �خلدمة 
بها، وال يقت�ضر تقدمي تلك �خلدمة على �مل�ضتفيدين �لذين 
�لورقي  �ال�ضتن�ضاخ  �أي�ضًا  يتم  ولكن  �ملكتبة  �إلى  يح�ضرون 
حال  يف  عناوينهم  على  �مل�ضتفيدين  �إلى  و�إر�ضالها  للمو�د 
طلبهم لذلك. وهناك مكتبة و�حدة من بن �ملكتبات �لوقفية 
وهي مكتبة عبد�هلل بن �لعبا�س ال ت�ضمح با�ضتن�ضاخ مو�دها 
�ملكتبة،  د�خ��ل  ن�ضخ  �آالت  توفر  ال  �أنها  كما  �ملكتبة،  خ��ارج 

وبالتال فاإنها ال تتيح �ضوى خدمة �الطالع �لد�خلي.
ونقل  حفظ  و�ضائل  �ملعلومات  تقنية  لنا  �أت��اح��ت  وق��د 
�إل��ى  �مل��ع��ل��وم��ات  �إي�����ض��ال  خاللها  م��ن  ميكن  للمعلومات 
�ملكتبة  ح��دود  خ��ارج  وجودهم  حالة  يف  حتى  �مل�ضتفيدين 
من دون �حلاجة �إلى �إخر�ج �لوثيقة، وذلك حتقيقا ملفهوم 
�أ�ضبح متعارفا عليه يف عامل  �لذي  �ملكتبات بدون خر�ئط 
مقتنيات  �أ�ضبحت  حيث  �حل��دي��ث؛  و�ملعلومات  �ملكتبات 
جانب  �إل��ى  للوثائق  كاملة  ن�ضو�س  من  فيها  مبا  �ملكتبات 
من  تت�ضمنه  مب��ا  و�مل�ضتخل�ضات  و�لك�ضافات  �لفهار�س 
وتتاح  �إلكرتونية  و�ضائط  على  تختزن  ببلوجر�فية،  بيانات 
باملكتبات  ُي�ضمى  ما  لتحقيق  �ملعلومات  �ضبكات  خالل  من 
يطلق  �لتي  �ملكتبات  وهي  �لرقمية  �ملكتبات  �أو  �الفرت��ضية 
عليها بع�ضهم �أنها مكتبات �لقرن �حلادي و�لع�ضرين �لتي 
�إلى  �لو�ضول  �الت�ضال  ونظم  �الآلية  �حلا�ضبات  فيها  تتيح 
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معدالت كبرية من �أوعية �ملعلومات عن بعد.

مــتـــــطــلــبــات الــــتــطـــــويــــــر الـم�ستــقـبـلي لــلـــمــكـــتـبـــــات 
الوقفية الإ�سالمية: 

توجد دو�فع جتعل مكتبات �الأوقاف تتجه نحو ��ضتخد�م 
وميكن  للم�ضتفيدين،  خدماتها  تقدمي  يف  �ملعلومات  تقنية 

تلخي�س �أهم تلك �لدو�فع يف �لتال: 

1- تطوير م�ضتوى خدماتها مبا يتما�ضى مع �الجتاهات 
�ل�ضائدة يف مكتبات �لعامل، و�إتاحة �أوعية �ملعلومات ب�ضكل 

�أ�ضهل و�أ�ضرع.

2- �إتاحة �أوعية �ملعلومات عن بعد للم�ضتفيدين ب�ضكل 
حتافظ به �ملكتبة على تلك �الأوعية من دون �إعارة �الأ�ضول 

�أو �إتاحتها للتد�ول.

�ملالئم  �لوقت  يف  للم�ضتفيدين  �ملعلومات  �إت��اح��ة   -3
�ملكتبات  د�خل  طوياًل  وقتًا  بالبقاء  �إلز�مهم  دون  من  لهم 

لالطالع �لد�خلي على �أوعية �ملعلومات.

4- �إتاحة �ال�ضتخد�م لفئات �مل�ضتفيدين كافة من دون 
قيود حتد من �إفادتهم منها، وتنظيم �ملعلومات ب�ضكل ي�ضهل 

معه ��ضرتجاعها.

�ضبكات  با�ضتخد�م  �ملكتبات  بن  �لتعاون  حتقيق   -5
�ملعلومات وو�ضائل �الت�ضال �حلديثة.

ُيعدُّ من  �إلى مكتبات �الأوقاف  �إدخال �لنظم �الآلية  �إن   
تعرت�س  �لتي  �مل�ضكالت  بع�س  حتل  �لتي  �ملهمة  �جلو�نب 
�أ�ضا�ضًا �حلر�س  و�لتي مبعثها  �ملعلومات فيها  �أوعية  �إتاحة 
جاء  ما  وتنفيذ  بها،  �مل��وج��ودة  مة  �لقيِّ �الأوع��ي��ة  تلك  على 
التقنيات  تلك  فبا�صتخدام  اأ�صحابها،  وقفيات  �صروط  من 
و�إتاحة  �لتد�ول  عن  بعيدً�  �الأ�ضول  حفظ  ميكن  �حلديثة 
�أف�ضل، عالوة  ب�ضكل  �لو�ردة فيها لالإفادة منها  �ملعلومات 
تقدمي  حيث  من  �خل��دم��ات  م�ضتوى  تطوير  �إمكانية  على 
ب�ضرعة  �ملعلومات  ��ضرتجاع  تتيح  معلومات حديثة  و�ضائط 
�أك��رب ودق��ة �أك��رث وذل��ك م��ن خ��الل �ال���ض��رت�ك يف قو�عد 
لة على �أقر��س مدجمة، وقد تبن للباحث �أن  �لبيانات �ملحمَّ
جميع �ملكتبات �لوقفية ال ت�ضرتك يف قو�عد بيانات حمملة 
على ذلك �لنوع من �لو�ضائط. �إن �لدخول �إلى عامل �ملكتبات 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  �لوقفية  �ملكتبات  من  يتطلب  �الفرت��ضية 

م�ضتقبلية �أبرزها ما يلي: 

1- التنظيم الآيل للمعلومات: 

بتنظيم  �الأم����ر  ب����ادئ  يف  �مل��ك��ت��ب��ات  ت��ق��وم  �أن  ب��د  ال 
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قاعدة  �إن�ضاء  خالل  من  وذل��ك  �آل  �ضكل  يف  جمموعاتها 
بيانات ببلوجر�فية ملحتويات كل مكتبة من �ملكتبات لتمثل 
�ملكتبات  حتر�س  �أن  وينبغي  بها.  �خلا�س  �الآل  �لفهر�س 
على �إن�ضاء فهار�س �آلية متو�فقة مع �ضيغة مارك )�لفهر�س 
تبادل  من  �ملكتبات  تلك  تتمكن  حتى  وذلك  �آليا(  �ملقروء 
�ملعلومات  وم��ر�ك��ز  �ملكتبات  مع  �لببلوجر�فية  �لبيانات 
�إلى و�قع مكتبات �الأوقاف باململكة  �الأخرى. وباإلقاء نظرة 
تتبع  ال  �لوقفية  �ملكتبات  جميع  �أن  جند  �ل�ضعودية  �لعربية 
تلك  �أق�ضام  خمتلف  يف  �لعمل  لتنظيم  متكاملة  �آلية  نظمًا 
و�ضبط  و�الإع��ارة  و�لتزويد  �لفهر�ضة  ذلك  �ملكتبات مبا يف 
�ل�ضال�ضل و��ضرتجاع �ملعلومات، بل �إن معظم تلك �ملكتبات 
مل تدخل �لنظم �الآلية للمكتبات �إلى حيز �لعمل فيها مطلقًا، 
وقد �أُدخلت مكتبتان من �ملكتبات �لنظم �الآلية �إلى عمليات 
�لنظام  �أدخلت  �لتي  �ملكرمة  مكة  مكتبة  وهما  �لفهر�ضة، 
�أدخلته  �لتي  �ل�ضاحلية  �لعلمية  و�ملكتبة  1415ه�،  ع��ام 
1421ه� حيث تختزن  1419ه�، وبد�أت بت�ضغيله عام  عام 
�أوعية �ملعلومات �ملتو�فرة بها  كل من �ملكتبتن بيانات عن 
قبل  من  منها  لكل  �إعد�دها  مت  خا�ضة  بر�مج  با�ضتخد�م 
الإدخ��ال  م��ارك  �ضيغة  مع  تتو�فق  وال  متطوعن  �أ�ضخا�س 

�لبيانات و��ضرتجاعها، وقد مت حتديد حقول �لبيانات �لتي 
�لتال:  �لنحو  على  للمكتبة  �الآل  �لفهر�س  عليها  ي�ضتمل 
�لكتاب،  دخ��ول  ت��اري��خ  �لقاعة،  ��ضم  �لت�ضل�ضلي،  �ل��رق��م 
�لرقم �خلا�س، رقم �لت�ضنيف، �لعنو�ن، �ملو�ضوعات، لقب 
�ملوؤلف، ��ضمه، ��ضم �ل�ضخ�س �ملعد للعمل، �لطبعة، �ملكان، 
عدد  �مل��ج��ل��د�ت،  ع��دد  �الأج����ز�ء،  �لن�ضر،  ت��اري��خ  �لنا�ضر، 

�ل�ضفحات، نوع �لتجليد.

ال  �الآل  �لفهر�س  �أن  �إلى  �ملكتبة  على  �لقائمون  وي�ضري 
�ملكتبة  �إن  حيث  �لت�ضنيف،  �أرق��ام  حتديد  حاليًا  يت�ضمن 
�لع�ضري  ديوي  لنظام  وفقًا  جمموعاتها  بت�ضنيف  تبد�أ  مل 
وفقًا  �لبيانات  خزن  من  �النتهاء  �أي  قريبة،  فرتة  منذ  �إال 

للنظام �الآل �ملوجود.

للبيانات  وتخ�ض�س مكتبة مكة �ملكرمة �لفهر�س �الآل 
بيانات  �أم��ا  بها،  �مل��ت��و�ف��رة  بالكتب  �خلا�ضة  �لببلوجية 
�ملخطوطات فلم يتم �إدخالها �إلى �لنظام �الآل حتى �الآن. 
و�جلدير بالذكر �أن مكتبة �مللك عبد�لعزيز باملدينة �ملنورة 
ويونيكرون  �الأف��ق  نظامي  بن  �ملفا�ضلة  على  حاليًا  تعمل 

الختيار �لبديل �الأمثل منهما لتطبيقه يف �ملكتبة.
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على  للمو�د  �لكاملة  �ل���ن���ضو�س  �خ����ت����ز�ن   -2
�إلكرتونية:  و�ضائط 

مل�ضادر  �لكاملة  �لن�ضو�س  �إتاحة  �ملكتبات  على  ينبغي 
�ملعلومات �ملتو�فرة بها على و�ضائط �إلكرتونية ميكن �إتاحتها 
للم�ضتفيدين من د�خل �ملكتبات �أو عن بعد، وجتدر �الإ�ضارة 
�إلى �أن مكتبات �لعامل �لعربي �لتي ت�ضم خمطوطات وكتبًا 
قيمة قد �أخذت تتجه نحو حتويل ن�ضو�س جمموعاتها �إلى 
�ل�ضكل �الإلكرتوين، ومن ذلك مكتبة �أمري �ملوؤمنن يف مدينة 
�ملخطوطات  م��ن  جمموعة  ت�ضم  �لتي  ب��ال��ع��ر�ق،  �لنجف 
�لقيمة و�لتي من بينها �لر�ضالة �لتي بعث بها �لر�ضول �إلى 
�الإم��ام  بخط  �ضريف  وم�ضحف  �لقبط،  عظيم  �ملقوق�س 
علي بن �أبي طالب على جلد غز�ل باخلط �لكويف، �إ�ضافة 
حنيفة  �أبي  مثل  �مل�ضلمن  علماء  من  عدد  خمطوطات  �إلى 
�لنعمان و�أحمد بن حنبل، وت�ضعى �ملكتبة �إلى �حل�ضول على 
مة  موقع على �ضبكة �الإنرتنت لعر�س تلك �ملخطوطات �لقيِّ
من  �لرغم  وعلى  باملكتبة.  �ملتو�فرة  �لنو�در  من  وغريها 
خلزن  تخطط  �ملنورة  باملدينة  عبد�لعزيز  �مللك  مكتبة  �أن 
�لن�ضو�س �لكاملة ملجموعاتها على �أقر��س مدجمة بعد �أن 
يتم ت�ضغيل �لنظام �الآل فيها �إال �أنه حتى �الآن مل يتم ذلك 

يف �أي مكتبة من �ملكتبات �لوقفية.
ارتباط املكتبات ب�شبكات معلومات: 

�ضبكات  با�ضتخد�م  �الأوق��اف  مكتبات  تهتم  �أن  بد  ال 
�لتعاون بن �ملكتبات  �ملعلومات ملا لها من دور يف ت�ضهيل 
و�ل��ذي  �الأخ���رى،  �ملكتبات  وب��ن  ببع�س  بع�ضها  �لوقفية 
و�جلهد  و�ل��وق��ت  �مل��ال  يف  �القت�ضاد  �إل��ى  ب���دوره  ي���وؤدي 
�لتزويد وما �ضوى  �لفنية و�إجر�ء�ت  �لعمليات  �ملبذول يف 
�إلى جانب م�ضاهمة تلك �لنظم  �أعمال مكتبية،  ذلك من 
�إ�ضافة  و�إك�ضابهم �خلرب�ت �لالزمة،  �ملكتبين  يف تطوير 
ت�ضهيل  خالل  من  �ملكتبات  خدمات  م�ضتوى  تطوير  �إلى 

�الإعارة بن �ملكتبات.
بن  �ضبكي  رب��ط  هناك  فلي�س  �حلا�ضر  وقتنا  وحتى 
�الت�ضال  و�ضائل  با�ضتخد�م  �الإ�ضالمية  �لوقفية  �ملكتبات 
�حلديثة ي�ضمح بتبادل �لبيانات �لببلوجية لتحقيق فهر�ضة 
مل  �ملكتبات  تلك  معظم  الأن  وذل��ك  �ضو�ها،  ما  �أو  تعاونية 

ت�ضتخدم حتى �الآن نظمًا �آليه ل�ضبط جمموعاتها.
و�لو�قع �أن �لعديد من �ملكتبات �لوقفية ال تت�ضل ب�ضبكة 

�الإنرتنت �لعاملية، رغم �أهميتها لهذه �ملكتبات، حيث حتقق 
عدة �إيجابيات من بينها: 

1- ت�ضهيل مر��ضالت �ملكتبة وتو��ضلها مع �مل�ضتفيدين 
من خالل �لربيد �الإلكرتوين.

��ضرتجاع  خ��الل  م��ن  �خل��دم��ات  م�ضتوى  تطوير   -2
�ملعلومات عن طريق �ل�ضبكة �لعنكبوتية.

3- تطوير �لعاملن باملكتبة من خالل تبادل �خلرب�ت 
ب�ضهولة مع �ملخت�ضن.

خ���������الل  م�������ن  �لتزويد  ع��م���ل��ي�ات  ت��ي���ض��ي��ر   -4
�إلى  و�لتعرف  �ل�ضبكة  طريق  عن  بالنا�ضرين  �الت�ضال 

وطلبها. �إ�ضد�ر�تهم 

�لعامة  ب�����االإد�رة  �مل��كتبات  �ت�����ض��������ال  تي�ضري   -5
�أكرث  ب�ضكل  �الأوق��اف  ل�ضوؤون  �ل��وز�رة  بوكالة  للمكتبات 

�ضرعة و�أقل كلفة. 

�إن�ضاء موقع للمكتبات على �ل�ضبكة �لعنكبوتية: 

ولتطوير �ملكتبات �لوقفية �الإ�ضالمية م�ضتقباًل ال بد من 
وذلك  �لعاملية،  �لعنكبوتية  �ل�ضبكة  على  لها  مو�قع  �إن�ضاء 

لعدة �أ�ضباب من بينها: 

مكتبات  �إن�ضاء  �إن  حيث  �إعالمية؛  �أه��د�ف  حتقيق   -1
�ضك  بال  �ضيحقق  �الإنرتنت  �ضبكة  لها على  ملو�قع  �الأوق��اف 
دورً�  �ملو�قع  تلك  و�ضتوؤدي  �ملكتبات،  لتلك  �إعالمية  �أهد�فًا 
من  �ملجتمع  يف  ودوره  �لوقف  عن  ر�ضالة  �إي�ضال  يف  كبريً� 

خالل �إبر�ز دور �ملكتبات �لوقفية يف خدمة �مل�ضتفيدين.

�ملكتبة عن  �إلى  للتعرف  للم�ضتفيدين  �إتاحة �ملجال   -2
�أوعية  من  ومقتنياتها  ون�ضاطاتها  �أهد�فها  ومعرفة  بعد، 
�ملعلومات، وبذلك حتقق �ملكتبات �لوقفية م�ضتوى �أعلى من 
�ملعلومات  تنقل  حيث  �مل�ضتفيدين؛  �إلى  �ملقدمة  �خلدمات 
�أو منازلهم،  �أماكن وجودهم، �ضو�ء يف مكاتبهم  �إليهم يف 
�أي  �ملعلومات يف  يبحث عن  �أن  �مل�ضتفيد  ي�ضتطيع  وبالتال 
�ل��دو�م  مبو�عيد  �اللتز�م  �إل��ى  حاجته  لعدم  ينا�ضبه  وقت 

�لر�ضمي لتلك �ملكتبات.

جمال  يف  �حل��دي��ث��ة  �لتقنية  �ل��ت��ط��ور�ت  م�ضايرة   -3
وخدماتها  �الأوق��اف  مكتبات  مب�ضتوى  و�الرتقاء  �ملعلومات 
�أ�ضبح  حيث  �ملكتبات،  لتلك  جيدة  �ضورة  يعك�س  ب�ضكل 
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�لتي  �الفرت��ضية  �أو  �لرقمية  �ملكتبات  نحو  �حلال  �لتوجه 
بحدود  �لتقيُّد  دون  من  للم�ضتفيدين  �ملعلومات  فيها  تتاح 

�ملكان �أو �لزمان.
حتى  �ملعلومات  لنقل  �حلديثة  �لو�ضائط  تطورت  وقد 
�أنه ظهر �إلى �لوجود موؤخرً� ما ي�ضمى �لكتاب �الإلكرتوين، 
�ضكل  يف  من�ضورة  و�ضورً�  ن�ضو�ضَا  �أو  ن�ضو�ضًا  ميثل  �لذي 
وعر�ضها  �إن�ضائها  يف  �الآلية  �حلا�ضبات  وت�ضتخدم  رقمي، 
�ل�ضبكة  مو�قع  من  �ملعلومات  تلك  حتميل  ويتم  وقر�ءتها، 
�لعنكبوتية على �أجهزة حا�ضب �آل �ضغرية �حلجم ت�ضتخدم 
كاأجهزة قارئة للكتاب �لورقي، ويتميز ب�ضغر �حليز �لذي 
ي�ضغله، وقلة كلفة ن�ضره مقارنة بالكتاب �لورقي، باالإ�ضافة 
�لن�ضو�س.  �إلى جانب  �إتاحته خزن �ل�ضورة و�ل�ضوت  �إلى 
يف  �لتقنية  ه��ذه  من  �ال�ضتفادة  �الأوق���اف  ملكتبات  وميكن 

مرحلة الحقة الإتاحة �ملعلومات للم�ضتفيدين بها.
5- �لو�ضائل �ملطلوبة لتطوير �ملكتبات �لوقفية �إلكرتونيًا: 

�أن  �إلكرتونيا ي�ضتطيع �جلميع  لتطوير �ملكتبات �لوقفية 
ي�ضهمو� فيه، فقط يحتاج �لد�عم ومن يرغب يف تقدمي تلك 

�خلدمات �إلى �لتال: 
تكون  �أن  �ملفرت�س  من  �لتي  و�لكتب  وم��ت��ون:  كتب  �أ- 
فيها  ي�صرتط  والتي  الأ�صلية،  الورقية  الكتب  هي  موجودة 
�لعنو�ن،  مثل  مطبوع،  كتاب  الأي  �لعادية  �ال�ضرت�طات  كل 
من  وكلها  �لن�ضر،  و�ضنة  �لطبعة،  ورقم  و�لطبعة،  و�ملوؤلف، 
�إل �ملكتبة �الإلكرتونية  �ال�ضرت�طات �لطبيعية لكي ت�ضاف 
مكتبات  هناك  �أن  �العتبار  يف  �الأخذ  �ضرورة  مع  �لوقفية، 
وقفية تن�ضر كثري� من �لكتب و�ملوؤلفات، وخا�ضة يف جماالت 
�الإب��د�ع �الأدب��ي، من دون كل هذه �ال�ضرت�طات؛ وذلك من 

�أجل تقدمي مادة �لكتب للعامة.
)�ضكرن(:  �ضوئي  مبا�ضح  متكامل  كمبيوتر  جهاز  ب- 
عملية  �إلكرتوين  كتاب  �إل��ى  �لورقي  �لكتاب  حتويل  عملية 
�إلى  بحاجة  هي  بل  خارقة،  �أدو�ت  �إلى  حتتاج  وال  ي�ضرية، 
اأدوات ميتلكها اأغلب العامة، ولكنها من ال�صروط الأ�صا�صية 
للو�ضول �إلى ذلك، فال غنى لتحويل �أي مادة ورقية مطبوعة 
عن جهاز كمبيوتر مبا�ضح �ضوئي )�ضكرن( لتحويل �لورقة 
�إلى �أخرى �إلكرتونية بال�ضكل ذ�ته، وباالألو�ن ذ�تها، وبالهيئة 
�لتي  ذ�تها  بال�ضورة  لتبدو  كذلك  طباعتها  وميكن  ذ�تها، 

�لتقطت لها، وبذ�ت �لقيمة و�لفائدة.

�الإل��ك��رتون��ي��ة:  �ملكتبة  م��وق��ع  �إل���ى  �لكتاب  �إ���ض��اف��ة  ج- 
مادة  �إلى  �ملحولة  �ملطبوعة  �ملادة  �أو  �لكتاب  �إ�ضافة  عملية 
يقوم  عملية  �أي�ضر  هي  ذ�تها،  و�الأهمية  بالقيمة  �إلكرتونية 
مو�قع  ففي  �الإلكرتونية،  �ملكتبات  تو�ضيع  يف  �ملُ�ضهم  بها 
�ملكتبات �الإلكرتونية توجد �لنو�فذ و�الأدو�ت و�لعناوين �لتي 
تدل �الأفر�د على فعل ذلك �خلري �لكبري، �أو من خالل بريد 
�إلكرتوين خا�س بهذ� �ملوقع، ليقوم �لد�عم بتحميل �لكتاب 
�إر�ضال  ثم  ومن  �الإلكرتوين،  بريده  خالل  من  �الإلكرتوين 
�لكتاب -�أو �لكتب- ليتم عر�ضه يف �ملوقع للعامة، ليتحقق 
بذلك �لنفع و�الإفادة، مع �حتفاظ �لد�عم بالن�ضخة �الأ�ضلية 

من �لكتاب �لذي قدمه �إلكرتونيًا.
5- بتحقيق �لو�ضائل �ملطلوبة لتطوير �ملكتبات �لوقفية 

�إلكرتونيًا ميكن حتقيق ما يلي: 
وكتب يف  �الإ�ضالمي من خمطوطات  �لرت�ث  �أ- حفظ 
و�ضائل حديثة، ولها �إمكانية �ال�ضتخد�م الأكرث من �ضخ�س 

يف �لوقت ذ�ته.
و�ضهولة  �الإ�ضالمي،  �لفكري  باالإنتاج  �لتعريف  ب- 
من  كثري�  ذلك  يكلف  �أن  دون  من  �لباحث،  �إل��ى  و�ضوله 
�ملتاعب �لتي تو�جههم حاليًا يف �لو�ضول �إلى �ملعلومة �لتي 

بها. يرغبون 
مل  و�لتي  �جل��دي��دة،  �ملعلومات  من  �ال�ضتفادة  ج- 
�ل�ضمعية،  �الأ���ض��رط��ة  مثل:  قبل  م��ن  م�ضتخدمة  تكن 
�جلامعية،  و�ل��ر���ض��ائ��ل  ب�ضرية،  �ل�ضمع  و�الأ���ض��رط��ة 

�الإ�ضالمية. و�لدوريات 
على  �لقائمة  �لوقفية  �ملكتبات  على  ذل��ك  يوفر  د- 
�أر�س �لو�قع من �ال�ضتفادة من مقتنيات �ملكتبات �لوقفية 
�ملخ�ض�ضات  من  كثري�  يوفر  مما  �ل�ضبكي،  �لف�ضاء  على 

�ملالية للح�ضول على مقتنيات جديدة.
تقف  �لتي  و�ملكانية  �لزمانية  �حل��و�ج��ز  �إز�ل���ة  ه���- 
عائقًا �أمام �لو�ضول �إلى �لوعاء �ملعلوماتي �لذي يرغب يف 

�مل�ضتفيد. �قتنائه 
و- ت�ضهم يف عملية �ل�ضبط �لببلوغر�يف وتوجيه حركة 
�لتاأليف، بحيث ت�ضهم يف معرفة �آخر �لبحوث و�لدر��ضات 

وعدم تكر�ر �ملو�ضوع.
اخلامتة »نتائج - تو�سيات«
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هو  �ملكتبة  موؤ�ض�س  �إلية  ي�ضعى  �لذي  �لهدف  كان  لقد 
ملن  و�لرتجمة  و�لتاأليف  و�ملطالعة  �لدر�س  �ضبل  ت�ضهيل 
يقفو�  �أن  �لنا�س  على  يتعذر  ك��ان  فقد  ذل��ك؛  يف  يرغب 
�للغات  من  ترجمت  و�لتي  �ل��ن��ادرة  �لعلمية  �لكتب  على 
�ضبل  للنا�س  �خللفاء  فذلل  �لعربية،  �للغة  �إل��ى  �ملختلفة 
لن�ضر  �أُن�����ض��ئ  �ل��ذي  �حلكمة  بيت  يف  و�ل��در���س  �ملطالعة 
�إن�ضاء  فتم  �الأخ��رى،  �الأمم  عن  �ملنقولة  و�ملعارف  �لعلوم 
كثرٍي من �ملكتبات يف خمتلف �ملدن �الإ�ضالمية، فقلما جتد 
مدينة �إال وفيها مكتبة ي�ضتفيد منها �أهلها و�لز�ئرون لها، 
لطالب  فيتحقق  بامل�ضاجد  ملحقة  �ملكتبات  معظم  وكانت 
�لبحث  و�أماكن  �لدر�س  قاعات  وجود  من  �لفائدة  �لعلم 

و�لت�ضنيف. و�الطالع 
بتحوالت  �الإ���ض��الم��ي��ة  �لوقفية  �ملكتبات  م��رت  ول��ق��د 

يلي:  تاريخية تتلخ�س فيما 
�الأول  �ل��ق��رن  )�ل��ب�����������د�ي��ة(  �حل�ض�����انة  دور  �أوال: 
على  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �الهتمام  �ن�ضب  ولقد  �لهجري، 
ن�ضخ  تعد  لذ�  �ل�ضريف،  و�حلديث  �لكرمي  �لقر�آن  تدوين 
ملكتبات  �الأولى  �لنو�ة  �ل�ضريف  و�حلديث  �لكرمي  �لقر�آن 

�مل�ضاجد يف �الإ�ضالم.
�لثاين  )�لقرن  و�الزدهار  و�لتطور  �لنمو  ع�ضر  ثانيا: 
بعد  �ملرحلة  ه��ذه  وت��ب��د�أ  �لهجري(  �ل�ضابع  ب��د�ي��ة  حتى 
يف  �أوجها  وكان  وجيزة،  بفرتة  �لعبا�ضية  �لدولة  تاأ�ضي�س 
فرتة �ملاأمون �لذي �ضجع �لعلم و�لعلماء، ويف هذه �ملرحلة 
�مل�ضاجد  ومكتبات  عام  ب�ضكل  �الإ�ضالمية  �ملكتبات  كانت 

ب�ضكل خا�س مر�كز �إ�ضعاع ثقايف.
بد�ية  حتى  �لهجري  �ل�ضابع  )�لقرن  �لنهاية  ثالثا: 
�لع�ضر �حلديث( وقد تقهقرت �ملكتبات �الإ�ضالمية نتيجة 
عو�مل  �أو  �الإ�ضالمي  �لعامل  لها  تعر�س  د�خلية  عو�مل 
خارجية كالغزو �ملغول �لذي �أحرق مكتبات بغد�د و�لغزو 
فقد  �الأ�ضبان  �أم��ا  �ل�ضام،  مكتبات  ��ر  دمَّ �ل��ذي  �ل�ضليبي 

�أحرقو� مكتبات �إ�ضالمية كثرية يف �الأندل�س.
لقاعدة  و�لنهو�س  �لبناء  �إع��ادة  مرحلة  وهي  ر�بعا: 
هذه  �أن  منطلق  من  �الإ�ضالمي  للوقف  �ل�ضاملة  �لتنمية 
عليها  �لوقف  �أو  �لكتب  وق��ف  تعرت�س  �لتي  �ل�ضعوبات 
�لنهج  ه��ذ�  يف  �ال�ضتمر�ر  دون  حت��ول  �أن  �إل��ى  ترتقي  ال 
بن  �لكتاب  ن�ضر  �ضبيل  يف  د�ئ��م��ا  �ملطلوب  �حل�����ض��اري 

على  �إي��ج��اب��ا  ينعك�س  مم��ا  م��ن��ه،  و�مل�ضتفيدين  م��ري��دي��ه 
بالتاأليف  �لثقافية  �حلركة  ويرثي  و�لثقافة،  و�لفكر  �لعلم 
منطلق  من  �إال  �إليها  �لنظر  ينبغي  وال  و�لن�ضر،  و�لرتجمة 
يف  ت�ضعها  جادة  نظرة  �إليها  ينظر  من  �إلى  بحاجة  �أنها 
�إهماال ي�ضر بحركة �لوقف  موقعها �لالئق بها، فال ُتهمل 
�ال�ضتمر�ر  من  حتد  ك��اأد�ة  عقبات  �أنها  على  تو�ضع  وال 
مع  �أن��ه  ذلك  �لو�قفن؛  جهود  من  �ملزيد  �إل��ى  �لدعوة  يف 
�ل�ضعوبات �لتي تعرت�س وقف �لكتاب و�ملكتبات يظل هذ� 
بناء  على  ُتعن  �لتي  �ملو�رد  �أهم  من  �حل�ضاري  �الأ�ضلوب 

�ملكتبات يف �ملجتمع �مل�ضلم.
نتائج الدرا�سة: 

1- لقد تكفل �هلل عز وجل برعاية نبيه �لكرمي )�ضلى �هلل 
عليه و�ضلم( يف �حلياة �لدنيا و�الآخرة، ومنَّ �هلل عز وجل عليه 
له  و�أحل  �ضيفه  رزقه حتت ظل  فاأغناه وجعل  باأن وجده فقري� 
�نتقل  فعندما  �الأنبياء،  من  �ضبقه  من  على  وحرمها  �لغنائم 
�لر�ضول �لكرمي )�ضلى �هلل عليه و�ضلم( ترك �أمو�ال كثرية من 
�ضياع وعقار�ت وم�ضتغالت زر�عية و�أ�ضلحة حربية ورقيق ونحو 
ذلك. فاإن �الأمر بالنظر �إليه و�إلى �خللفاء �لر��ضدين من بعده 
وكل ما ترك �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم بعد موت �أهله �ضدقة 
وكل  �مل�ضلمن  مال  بيت  �إلى  مردها  �لنقل  م�ضرف  م�ضرفها 

ذلك معروف من �ضريته و�أخباره �ضلى �هلل عليه و�ضلم.

و��ضعا،  تخدم قطاعا  �أن  �إلى  تهدف  �لتي  �ملكتبة  �أن   -  2  
و�لطالب  �لباحثن  ال�ضتقبال  معدة  تكون  �أن  منها  ويق�ضد 
�الأم��ر  بد�ية  من  و�مل�ضلمن  �لعرب  عند  عرفت  و�ل��د�ر���ض��ن، 
�عتماد� على �لوقف، وبالتال فاإن كل ما ي�ضار �إليه عند در��ضة 
ميكن  ال  �لوقفية  �ملكتبات  غري  من  �الإ�ضالمية  �ملكتبات  تاريخ 
�أن تكون مكتبات  �إما  �ملعا�ضرة، فهي  �ملكتبة  ي�ضمله مفهوم  �أن 
خا�ضة باأفر�د من �لعلماء و�الأثرياء �أو مكتبات الأمر�ء وحكام ال 
ميكن دخولها اأو ارتيادها اإل لقلة من الباحثني ومبوجب �صروط 

وقيود.

ل بنية �ملكتبة �لعربية منذ �لقرن  3- �أن �ملكتبة �لوقفية ت�ضكِّ
�لر�بع �لهجري، و�أنها هي �الإطار �لفعلي لقيام و�نت�ضار �ملكتبات 

يف �لتاريخ �لعربي.

�لعامل  ك��ان  و�مل�ضلمن  �ل��ع��رب  عند  �لكتب  وق��ف  �أن   -4
�ملعرفة  د�ئ���رة  وتو�ضيع  �لثقافة  ن�ضر  يف  و�مل��ه��م  �الأ���ض��ا���ض��ي 
خالل  من  طويلة،  ق��رون  مدى  على  و�لد�ر�ضن  �لطالب  لدى 
و�خلانقاهات  �جلو�مع  ومكتبات  و�ملدر�ضية  �لعامة  �ملكتبات 

و�ملار�ضتانات.
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�لفكر  ق��ادة  ل��دى  �الإح�ضا�س  عمق  �ل��در����ض��ة  تظهر   -5
وتوفري  �لكتاب،  توفري  باأهمية  �ل�ضابقة  �لقرون  يف  و�لثقافة 
و��ضع،  نطاق  على  منه  �ال�ضتفادة  على  ت�ضاعد  �لتي  �ل�ضبل 
�لقرن  يف  مرو  مثل  مدينة  يف  يكون  �أن  �إلى  �أّدى  �لذي  �الأم��ر 
عامة،  جميعها  و�حد  وقت  يف  مكتبات  ع�ضر  �لهجري  �ل�ضابع 

نتيجة �عتمادها على �لوقف.

�ملجتمع  �كت�ضبها  �لتي  �لثمار  من  �لرغم  على  �أن��ه   -6
هناك  �أن  �إال  وتعددها  �لوقفية  �ملكتبات  �زده��ار  من  �لعربي 
و�ل�ضلب  باحلرق  تدمريها  على  ف�ضاعد  خريها  رف�س  من 
وقفية  مكتبة  تكون  �أن  �لنادر  من  �إنه  حتى  و�ل�ضرقة،  و�لنهب 
�ل�ضابقة.  �لعنا�ضر  من  و�حد  تدمريي  عن�ضر  من  �ضِلمت  قد 
هدم  يف  �الأحيان  بع�س  يف  كلها  �لتدمريية  �لعنا�ضر  وجتتمع 

بعينها. مكتبة 

وجود  يف  �لو�ضائل  وتو�فر  �ل�ضبكة  عاملية  �إل��ى  نظر�   -7
�لدولية،  �ل�ضبكة  على  �الإ�ضالمي  �لفكري  �ل��رت�ث  من  كثرٍي 
متويلها  يتم  رقمية  مكتبات  �إل��ى  �لو�ضول  �ملمكن  من  فاإنه 
و�جلمعيات  �الإ�ضالمية  �ل��دول  يف  �الأوق��اف  وز�ر�ت  بو��ضطة 
خالل  من  �مل�ضلمن،  �أبناء  من  و�لعطاء  �لبذل  و�أهل  �خلريية 
�الإمكانات  بح�ضب  �الإنرتنت  �ضبكة  على  وقفية  مكتبات  �إن�ضاء 
عمل  ف��رق  �إع���د�د  مت  فلو  �مل�ضلمن،  �أب��ن��اء  وق���در�ت  �ملتاحة 
مكتبة  �إي��ج��اد  مهمتهم  �لعاملن  م��ن  جمموعة  م��ن  خمتلفة 
وقفية للمخطوطات �الإ�ضالمية ف�ضوف تقوم بنقل �ملخطوطات 
�لذي  �ليوم  ج��اء  و�إذ�  �الإن��رتن��ت،  على  وو�ضعها  �الإ�ضالمية 
�أغلب �لكتب �الإ�ضالمية �ملخطوطة و�ملطبوعة موجودة  ت�ضبح 
بجميع  يقومو�  �أن  �لباحثن  جلميع  ميكن  فاإنة  �الإنرتنت  على 
يغادرو�  �أن  دون  من  �ل�ضرعية  ودر��ضاتهم  �لعلمية  بحوثهم 
�ملخطوطات  عن  بحثا  �ل�ضفر  عناء  يتج�ضمو�  �أن  �أو  بيوتهم 
�إعد�د  مهمتها  تكون  �أخرى  وجمموعة  �لعامل.  حول  �ملنت�ضرة 
ب��ال��دوري��ات  و�أخ���رى  �جلامعية  بالر�ضائل  خمت�ضة  مكتبة 

�إلخ. �الإ�ضالمية....... 

التو�سيات: 

1- يجب على كل �لباحثن �إز�لة �للب�س �لعالق يف �أذهان 
و�إي�ضاح  فقط،  بامل�ضاجد  حم�ضورة  �الأوقاف  �أن  من  كثريين 
وبناء  للعجزة  دور  �إن�ضاء  من  �لوقف  فيها  يجري  �لتي  �الأنو�ع 
�لطرقات  و�ضق  �لوقفية  و�ملكتبات  �خل��ريي��ة  �مل�ضت�ضفيات 
�ل�ضبل  من  ذلك  ونحو  و�ملنقطعن  �مل�ضافرين  على  و�الأوق��اف 

�خلريية �لتي ال حُت�ضر.

�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ك���ف���اء�ت  ت���وف���ري  2- ����ض���رورة 

�ملتخ�ض�ضة يف علم �ملكتبات للعمل يف �ملكتبات �لوقفية، مع 
وتنظيم  �لوقفية  �ملكتبات  �لعمل يف  �أ�ضاليب  تطوير  �ضرورة 
فيها  �الآل  �حلا�ضب  نظام  ب��اإدخ��ال  وحتديثها  �ل�ضجالت 
باملكتبات  وربطها  جهة  من  بينها  فيما  �آلية  ب�ضبكة  وربطها 

�لعامة من جهة �أخرى.

و�ملكتبات  �لوقفية  �ملكتبات  بن  �لتعاون  جماالت  فتح   -3
�لعامة ومر�كز �لبحث �لعلمي، وتبادل م�ضور�ت مع �ملكتبات 
يف  �ملخطوطات  لرتميم  ق�ضٍم  �إن�����ض��اء  ���ض��رورة  م��ع  �ل��ع��ام��ة، 
�لتابعة  �ملكتبات  خمطوطات  ترميم  يتولى  �لوقفية  �ملكتبات 
بدورة  ليتولى  فيها  �لتجليد  ق�ضم  وتطوير  �ملعنية،  للجهات 

جتليد �لكتب �لتي حتتاج �إلى ذلك.

على  �لوقف  �أهمية  على  �لنا�س  ت�ضجيع  على  �لعمل   -4
�ملكتبات �لوقفية و�ضر�ء �لكتب �لنافعة لها، مع �ضرورة �إقامة 
دعم  لالإ�ضهام يف  �الأعمال  رجال  ودعوة  و�مللتقيات  �ملنتديات 
�ل�ضحفية  و�ملوؤ�ض�ضات  �الإعالمين  ودعوة  �لوقفية،  �ملكتبات 
لهذه �مللتقيات، مع �حلث على ن�ضر �لوعي، من خالل �الأجهزة 
يف  �الإ�ضهام  باأهمية  و�ملرئية،  و�ملقروءة  �مل�ضموعة  �الإعالمية 

ن�ضر �لعلم من خالل دعم �ملكتبات ماديا ومعنويا.

بناء  نحو  طريقا  ليكون  �لوقف  �إل��ى  �لعودة  �ضرورة   -5
عليه  كان  كما  �لعربي  �لعامل  يف  ز�هرة  وقفية  مكتبية  حركة 
�الأث��ري��اء  ب��ن  �ل��وع��ي  ب��ث  يتطلب  م��ا  وه��و  �ملا�ضي،  �الأم��ر يف 
م�ضادر  من  م�ضدر�  ليكون  �الأ�ضلوب  هذ�  باتخاذ  و�لعلماء 

�لعمل �خلريي لبناء �ملجتمع.

على  تركزت  �لتي  �الأ���ض��الف  جتربة  من  �ال�ضتفادة   -6
�ملو�كبة بن حلقات �لدر�س �ملفتوحة وت�ضييد �ملكتبات �لوقفية 
و�ال���ض��ت��ز�دة،  �لتو�ضع  م��ن  نه  مُيكِّ مب��ا  �لطالب  ثقافة  لتوقد 

للد�ر�ضن. وبالتال تكوين �ضخ�ضية علمية متميزة 

�لتي  �لوقفية  للمكتبة  �لر�ئد  �حل�ضاري  �لدور  تاأكيد   -7
ميكن �أن نعتربها �لقاعدة �لتي �أدت �إلى قيام تلك �حل�ضارة 

�لعربية يف �ملجال �لعملي و�الإن�ضاين.

8- تعميق �لوعي بن �لد�ر�ضن �ملعا�ضرين بق�ضية �ملكتبة 
كتب  يف  منها  جانب  تدري�س  على  �لرتكيز  خالل  من  �لوقفية 
�ملكتبة  �أهمية  �لبد�ية  منذ  �لطالب  ليعلم  �ملدر�ضية  �لتاريخ 

و�أ�ضبقية �لعرب يف �لعناية بها منذ فرتة مبكرة.
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تقول العرب إن اللغة هي 
وعاء الفكر، لذا فإن صلحت 
اللغة صلح الفكر. إن التحدث 
والتعلم باللغة األم يعتبر 
من األمور الحيوية والمهمة 
جدا، ومما هو مؤكد التأثير 
المباشر لها على إدراك 
المتلقي ودرجة استيعابه 
للمادة، وإلبراز أهمية اللغة 
وتأثيرها على الشعوب 
فلقد قام الرئيس الفرنسي 
السابق ميتران بمخاطبة 
أمته محذرهم من طغيان 
اللغة اإلنجليزية على 
الفرنسيين قائال »إن 
العالم لن يستمع إلى 
أمة تتحدث بلغة غيرها«. 

الطب وتعريبه 
في مواجهة 

تغريبه

ا.د. فيصل عبداللطيف الناصر
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�لوطن  يف  �لطبي  �لتعليم  تعريب  عن  نتحدث  عندما  فنحن 
تعريب  من  يتجز�أ  ال  جزء�  ذلك  يكون  �أن  �إلى  ندعو  فاإننا  �لعربي 
�لتعليم ككل �بتد�ًء من مر�حل �لتعليم �الأولى �إلى �لتعليم �جلامعي، 
قرن على  قر�بة  بالرغم من مرور  �أنه  نرى  �أن  �ملوؤ�ضف  �أنه من  �إال 
�أنه  �إال  �لعربية  �لدول  معظم  يف  �ال�ضتعمار  عبودية  من  �ال�ضتقالل 
ماز�لت �لعديد منها ت�ضتخدم �للغات �الأجنبية يف تعليم �لطب �ضو�ء 
كان ذلك باختيارها �أو كانت م�ضطرة �إلى ذلك �أو �أنها تتهيب من 
باللغة  يدر�س  �لطب  �أن  فنجد  �لتجربة،  هذه  غمار  بخو�س  �لبدء 
�لفرن�ضية يف �ملغرب �لعربي وباالإجنليزية يف �مل�ضرق �لعربي، وهذ� 
�أخرى يف  ثقافات  �أن هناك  �لعامل؛ فنجد  لو�قع معظم دول  مغاير 
�ملجال  هذ�  تدري�س  يف  �الأم  بلغتها  منها  كل  تتم�ضك  متعددة  دول 
�حليوي. حتى �إن هناك دواًل �ضغرية بد�أت وال تز�ل ت�ضتخدم لغتها 
مثل  ذلك  فعلت  �أكرب  دول  �إلى  �إ�ضافة  �لعال،  �لتعليم  يف  �لوطنية 
�ل�ضن وكوريا وغريهما، حيث يقول �لدكتور خريي �ل�ضمرة  �أ�ضتاذ 
دول  معظم  �إن  �لعيني   ق�ضر  طب  بكلية  و�الأع�ضاب  �ملخ  جر�حة 
باالإجنليزية  يدر�ضه  فاالإجنليزي  بلغتها؛  �لطب  ت��در���س  �ل��ع��امل 
باالإ�ضبانية  و�الإ�ضباين  باالأملانية  و�الأمل���اين  بالفرن�ضية  و�لفرن�ضي 
�ملن�ضية  �للغات  �إن  حتى  باليابانية،  و�لياباين  بال�ضينية  و�ل�ضيني 
مثل  �ل��دول  بع�س  يف  طالبها  تعليم  يف  ُت�ضتخدم  �ملنقر�ضة  و�ضبه 

�لعربية باإ�ضر�ئيل.

�أن هناك �ضرورة  �أحد �ملفكرين �لعرب حن ذكر:  �أ�ضاب  لقد 
للتدري�س  كلغة  �لعربية  �للغة  ال�ضتعمال  وعلمية  وح�ضارية  قومية 
و�حلو�ر و�لتثقيف و�لتوعية يف جمال �لطب و�ضائر �لعلوم �الإن�ضانية. 
�أخرى  �أجنبية  بلغات  �الإمل��ام  وعدم  �لتقوقع  ذلك  معنى  لي�س  ولكن 
�لتعليم  �ضنو�ت  م��ر�ح��ل  خ��الل  للطالب  تدري�ضها  يتحتم  و�ل��ت��ي 
�الأجنبية  �للغة  من  متاما  متمكن  وهو  �لطالب  يتخرج  حتى  �لطبي 
نه من متابعة تطور�ت �ملجال �لطبي و�لعلمي، �إ�ضافة �إلى  �لتي مُتكِّ
�مل�ضاركة �لفّعالة يف �الجتماعات و�ملوؤمتر�ت �لعاملية، فاإن كنا نتفق 
مع �ملقولة �مل�ضهورة لدى �لعرب وهي طلب �لعلم ولو يف �ل�ضن، فال 

بد لكي نتمكن من طلب �لعلم يف �ل�ضن �أن جنيد �ل�ضينية.

�لعاملية  �أجرت منظمة �ل�ضحة  �لقرن  �لثمانينيات من هذ�  يف 
در��ضة على جمموعة من كليات �لطب يف 128 دولة من دول �لعامل 
بلغ عددها 1259 كلية، فوجدت �أن �لبلد�ن �لتي تقوم بالتدري�س 
بورتريكو  يف  �أن��ه  لوحظ  �أن��ه  �إال  ج��د�،  قليل  عددها  خمتلفة  بلغة 
-مثال- �لتي تخ�ضع لالإد�رة �الأمريكية يعلم �لطب باللغة �الإ�ضبانية، 
يف  بالفرن�ضية  �لطب  يدر�س  �لربيطاين  للتاج  �خلا�ضعة  كند�  ويف 
يقطنها  �لتي  �ملناطق  يف  وباالإجنليزية  بالفرن�ضية  �لناطقة  �ملدن 
كان  �لتي  �ل�ضن  يف  �لدر��ضة  وجدت  كما  باالإجنليزية.  �ملتحدثون 
بها �آنذ�ك 114 كلية طب �أنها كلها كانت تعلم باللغة �ل�ضينية. �أما 

�ملحلية  باللغات  �لطب  تعليم  �أن  فكان  للدر��ضة  �لنهائي  �ال�ضتنتاج 
عقبة  لي�س  حمدود  �ضكان  عدد  بها  �لتي  �ل�ضغرية  �ل��دول  يف  حتى 

ول دون تعلم �لطب.  حَتُ

�لتلقي  من  �أع��وج  خط  يف  مير  �لعربي  �لعامل  يف  �لطبيب  �إن 
ينتقل  وعندما  �لعربية  باللغة  يتعلم  �ملدر�ضة  خالل  فهو  �لعلمي، 
�إلى كلية �لطب يدر�س بلغة �أجنبية ثم يعود ليمار�س �لطب ويحاكي 
�الأم  �للغة  ��ضتخد�م  حماوال  �ضحيا  وتثقيفهم  ملعاجلتهم  �ملر�ضى 

�لعربية، وهذ� �ضيء غريب. 

يقول �لدكتور ح�ضن �جلز�ئري �لرئي�س �ل�ضابق ملنظمة �ل�ضحة 
�لطالب  غالبية  �إن  �ملتو�ضط  �الأبي�س  �لبحر  �ضرق  الإقليم  �لعاملية 
لدينا يحاولون �أن يحفظو� مع قليل من �لفهم ونحن �إذ ننادي باأن 
ندر�س باللغة �لعربية حتى يكون �لفهم هو �لقاعدة ويكون �حلفظ 

فقط عند �ل�ضرورة.

�أخرى  بلغات  �لعربية  �ل��دول  يف  �لطب  تدري�س  �أن  يف  �ضك  وال 
ينطوي على �ضعوبات كثرية؛ حيث يقول �لدكتور جوربيت يف در��ضة 
له ال ينبغي �لتقليل من �حلمولة �ملعرفية �مل�ضافة �إلى لغة ثانية �أثناء 
رموز  فك  يف  بع�ضهم  يبذله  �ل��ذي  �جلهد  ر  �أق��دِّ و�أن��ا  �لطب.  تعلم 

�ملعجم �لطبي من لغة �أجنبية خالل �لعملية �لفهمية للمعلومة.

هو  �الأم  �للغة  عن  خمتلفة  بلغة  �لتخاطب  وحماولة  �لتعلم  �إن 
مفهوم �أعوج يعمل على �خللل يف تربية �الأجيال وعرقلة تنمية �لوالء 
عند  مقدمته  يف  خلدون  �بن  �إليه  ذهب  ما  وهذ�  فيهم،  و�ملو�طنة 
تو�ضيح �أن �ملغلوب مولع باالقتد�ء بالغالب، فيقول يف ذلك �إن �لنف�س 
�أبد� تعتقد �لكمال فيمن غلبها و�نقادت �إليه �إما لنظرة بالكمال مبا 
وقر عندها من تعظيمه، �أو ملا تغالط به من �أن �نقيادها لي�س لغلب 

طبيعي، �إمنا هو لكمال �لغالب.

مل يذكر يف تاريخ �لوطن �لعربي، عندما كانت �لعرب يف قمة 
�زدهارها، �أن �لطب كان يدر�س بلغة غري �للغة �لعربية. وال ُبدَّ �أن 
نقتب�س �لِعرب من �ملا�ضي لبناء �مل�ضتقبل �لز�هر؛ ففي �أول كلية طب 
مب�ضر )كلية طب ق�ضر �لعيني حالًيا( كان �لتدري�س باللغة �الأم منذ 
�لكبري. وعندما ��ضطرت  �أيام حممد علي  1827م  �إن�ضائها عام 
�لرتجمة  ُتقام  كانت  بها،  للعمل  �أجانب  �أ�ضاتذة  ��ضتقطاب  �إل��ى 
�إيفاد �خلريجن  �لفورية ملحا�ضر�تهم يف قاعات �ملحا�ضر�ت، ومت 
�إلى فرن�ضا للح�ضول على �لتخ�ض�س، علما �أن �للغة �لفرن�ضية كانت 
معتمدة كلغة �إ�ضافية يف مناهج �لدر��ضة �لطبية؛ حيث كان ُيطلب 
من كل مبتعث ترجمة كتاب طبي �إلى �للغة �لعربية. وقد ��ضتمر هذ� 
من  الأكرث  �خلريجن  و�بتعاث  �لعربية  باللغة  �لتدري�س  من  �لنهج 
 53 �أكرث من  تاأليف  �لعرب خاللها من  �الأطباء  �ضتن عاما متكن 
مرجع طبي وترجمة �لعديد من �ملر�جع �إلى �لعربية، و��ضتمر ذلك 
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1882م، عندئذ  �أن بد�أ �ال�ضتعمار �لربيطاين مل�ضر يف عام  �إلى 
ل تعليم �لطب من �للغة �لعربية �إلى �للغة �الإجنليزية؛ حيث مت  حتوَّ

ذلك يف غ�ضون خم�س �ضنو�ت فقط. 

�الإجنيلية  �ل�ضورية  �لكلية  1866م  عام  �أُن�ضاأت يف  لبنان  ويف 
�لتي �ضميت يف مرحلة الحقة باجلامعة �الأمريكية ببريوت، وبعدها 
�أُن�ضاأت عام 1883م مدر�ضة �لطب �لي�ضوعية؛ حيث كان �لتدري�س 
ل �لتعليم �إلى  بهما باللغة �لعربية �إلى �أن غز� �ال�ضتعمار لبنان، فتحوَّ

�الإجنليزية و�لفرن�ضية.

�أما يف �ضوريا �لتي �أُن�ضاأت بها جامعة دم�ضق يف عام 1903م 
حاول  ولقد  �لعربية.  باللغة  تتم  بها  �لطب  در��ضة  وماز�لت  فكانت 
�ال�ضتعمار �لفرن�ضي �لذي ��ضتمر �أكرث من ربع قرن من دون جدوى 
�إغالق �ملعهد �لطبي �لذي �أُعيد �فتتاحه يف عام 1919 وتغيري لغة 
�لتدري�س، �إال �أن �الأ�ضاتذة كانو� ي�ضرون على �أن ُيعلِّمو� بلغتهم �الأم. 
تاأليف معجم  �لطبية ومت  �لعلوم  �لفرتة �زدهرت م�ضادر  ويف هذه 
�مل�ضطلحات �لطبية، كما ن�ضر يف عام 1983 جملد �مل�ضطلحات 

�ملرتجمة �لذي يتكون من 1102 �ضفحة.

يف  �لعربية  باللغة  �لطب  تعليم  �أن  حاليا  بع�ضهم  يظن  وق��د 
�ضوريا �أدى �إلى تدين م�ضتو�ه �أو �أن �الأطباء �ل�ضورين �أقل كفاءة من 
زمالئهم �لعرب �الآخرين، مما يتناق�س مع �لو�قع �لذي ي�ضري �إلى 
عك�س ذلك؛ ففي در��ضة �أُجريت يف جامعة �مللك في�ضل بال�ضعودية 
وهو   )ECFMG( �متحان  يف  �ل�ضورين  �الأط��ب��اء  نتائج  عن 
يعقد  �لذي  �الأجانب  لالأطباء  �الأمريكي  �لتعليمي  �ملجل�س  �متحان 
عدة مر�ت كل عام بالواليات �ملتحدة �الأمريكية باللغة �الإجنليزية، 
خمتلف  من  طبيب  �آالف  ع�ضرة  نحو  مرة  كل  يف  �إليه  يتقدم  حيث 
�لطبية  �ل��در����ض��ة  �أو  �لعمل  ل��ه  يحق  يجتازه  وم��ن  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء 
�لدكتور زهري  �الأ�ضتاذ  وجد  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  �لعليا يف 
�ل�ضباعي )�لباحث �لرئي�ضي( �أن م�ضتوى �الأطباء �ل�ضورين يف هذه 
�المتحانات ال يقل عن م�ضتوى زمالئهم �الأطباء من خمتلف �أنحاء 
�لعربية مل يكن عائقا  باللغة  تعلم �لطب  �أن  �لعامل، مما يدل على 
�أد�ئهم �المتحان و�جتيازهم  �أو َيُحول دون  �أمام �الأطباء �ل�ضورين 

له بنجاح. 

ويف در��ضة �أخرى للدكتورة �ضحر حممد �ضبور يف م�ضر وجدت 
�أن 50% من طالب �لطب يرتجمون �مل�ضطلحات �الإنكليزية �إلى 

�للغة �لعربية لت�ضهيل در��ضتهم، و�أن 71% من �لطالب يف �ضنو�ت 
در��ضتهم �ل�ضريرية يف�ضلون �أن يتعلمو� كيفية �أخذ �لق�ضة �ل�ضريرية 
للمري�س باللغة �لعربية. وعلى �لرغم من �نح�ضار �لتعريب �نح�ضاًر� 
�أنه  على  �لعربية  باللغة  �لتعليم  �إلى  ُينظر  فاإنه  عام  بوجه  �ضديًد� 

مالئم يف بع�س �لتخ�ض�ضات. 

كما �أُجريت يف معاهد عديدة يف �لوطن �لعربي در��ضات تربوية 
على طالب يف مر�حل تعليمية خمتلفة َتبن منها �أن �لتعليم باللغة 

ل. ل على �لطالب �أن ُيَح�ضِّ ر على �ملعلم �أن ُيَعلِّم وُي�َضهِّ �الأم ُيَي�ضِّ

�ضرعة  متو�ضط  على  �ل�ضعودية  �لعربية  باململكة  در��ضة  ويف 
�لطب  طلبة  فئات:  لثالث  و�الإجنليزية  �لعربية  باللغتن  �لقر�ءة 
بالدمام  في�ضل  �مللك  بجامعة  �ملقيمن  و�الأطباء  �المتياز  و�أطباء 
و�أن  �جلميع،  بن  �لعربي  بالن�س  �أف�ضل  �لقر�ءة  �ضرعة  �أن  ُوج��د 
�لعربية  باللغة  �لطبية  �لن�ضو�س  ��ضتيعاب  على  �لقدرة  متو�ضط 

�أف�ضل من �الإجنليزية.

�إن  �لبحريني  �ل�ضابق  و�لوزير  �ملفكر  فخرو  علي  �لدكتور  يقول 
عمليات  تي�ضر  �لو�حدة  �لقومية  �للغة  �أن  يوؤكدون  �آخرين  علماء 
م�ضر�عيه  على  �لتعليم  دميقر�طية  ب��اب  وتفتح  و�لتعليم  �لتعلم 
بد منها كي  التي ل  الب�صرية  املوارد  الكتلة احلرجة من  ل�صتنباط 

تعطي م�ضاريع �الإمناء ثمارها.

�لذي  �ل�ضوؤ�ل  فاإّن  وطننا  يف  �ملرة  �حلقيقة  هذه  من  فبالرغم 
�أن ندر�س  يطرح نف�ضه.. هل نحن يف �لدول �لعربية �لذين �خرتنا 
بن  متيزنا  وهل  �الأم  �للغة  تخاطبنا  لغة  عن  تختلف  بلغات  �لطب 
دول �لعامل يف جمال �لطب �أو يف عدد ونوعية �لبحوث �لعلمية؟ �إال 
�أن �جلو�ب �ملوؤمل و�ل�ضادم هو �أننا مازلنا متخلفن حتى عن �أدنى 
�لدول يف هذ� �ملجال، ومل نتمكن يف �لع�ضر �حلديث من تقدمي �أي 
نتاج �أو �خرت�ع علمي مميز للب�ضرية ين�ضب �إلينا على عك�س كثري من 
�لدول �لتي تدر�س بلغتها مثل �ليابان و�إير�ن �لتي �متازت يف نوعية 

وعدد �لبحوث �لعلمية �ملن�ضورة لديها.

حيوية  ومن  خا�ضية  من  �لعربية  للغتنا  ما  برغم  يتم  ذلك  كل 
وقابلية للتكيف مع �لتطور متيزها عن باقي �للغات �الأخرى، حيث 
يقول �إدو�ر �ضابري �أحد موؤ�ض�ضي علم �للغة �حلديث �إن �لعربية هي 
�إحدى �للغات �خلم�س �لتي ت�ضمل �ل�ضينية �لقدمية، و�ل�ضن�ضكريتية، 
لها دور رئي�ضي يف حمل �حل�ضارة  �لتي كان  و�لالتينية  و�ليونانية، 
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تاأدية  �الإن�ضانية. وبالفعل، فاللغة �لعربية قادرة على �ال�ضتمر�ر يف 
هذ� �لدور وال �أََدلَّ على ذلك من �أنها -من بن �للغات �مل�ضار �إليها- 
دوره��ا يف  ت��وؤدي  يومنا هذ�  �إل��ى  ز�ل��ت  ما  �لتي  �لوحيدة  �للغة  هي 
�حل�ضارة �الإن�ضانية، فهل تعجز �للغة �لعربية عن �إجناز ما �أجنزته 
لغات �أخرى ال متلك مز�يا �لعربية �أو مرونتها �أو �ت�ضاع تطبيقاتها؟ 
وهل ن�ضينا ما قدمه علماوؤنا �لعرب �لقد�مى بلغتهم �لعربية �جلميلة 
مة، و�أن  للطب �حلديث من كثري من �لنظريات و�ملر�جع �لعلمية �لقيِّ
�زدهار �لنه�ضة �لغربية �حلديثة �لتي تلت �لنه�ضة �لعربية ُبني على 

هذه �الكت�ضافات؟ 

�إن و�قع تدري�س �لطب يف �لبالد �لعربية بلغات �أجنبية ال يدل 
�إال على �لهزمية �لنف�ضية �لتي نعاين منها وخا�ضة �إذ� ما علمنا �أن 
و�حدة  �ضفحة  يكتب  �أن  �لغالب  يف  ميلك  ال  تخرجه  عند  �لطالب 

باللغة �الإجنليزية من دون �أن يرتكب عديد� من �الأخطاء.

�جلامعات  جميع  د�ضاتري  ف��اإّن  �ملو�ضوع  هذ�  الأهمية  و�إدر�ك���ا 
�لعربية تن�س �ضر�حة على �أن لغة �لتعليم هي �للغة �لعربية وبالتال 
�جلامعات  وروؤ���ض��اء  �أ�ضاتذة  يد  يف  �أ�ضبحت  �لتعريب  عملية  ف��اإنَّ 
�لتعليم  وزر�ء  موؤمتر�ت  عن  عديدة  قر�ر�ت  �ضدرت  كما  �لعربية، 
عام  يف  �لعرب  �ل�ضحة  وزر�ء  وموؤمتر  و1983   1981 لعامي 
وزر�ء  وموؤمتر�ت   1985 �لعرب  �لثقافة  �ضوؤون  ووزر�ء   1986
�لرتبية و�لتعليم وموؤمتر�ت �حتاد �جلامعات �لعربية وموؤمتر جممع 

�لعربية  �ملنظمة  وموؤمتر�ت  �لعرب  �الأطباء  و�حت��اد  �لعربية  �للغة 
للرتبية والثقافة والعلوم ابتداء من املوؤمتر الأول الذي عقد بالرباط 
�ضنة 1961. ومن بن ع�ضر�ت �لقر�ر�ت و�لتو�ضيات �ل�ضادرة يف 
هذ� �ل�ضدد قر�ر �ملوؤمتر �لطبي �لعربي �لر�بع و�لع�ضرين �لذي ُعقد 
يف  �لتعريب  موؤمتر  كان  وختامها  1988م.  يناير  يف  �لقاهرة  يف 
له؛  و�الإع��د�د  تنظيمه  �ضرف  كان ل  �لذي   1993 عام  �لبحرين 
�لوطن  يف  �الأولية  �ل�ضحية  للرعاية  �الأول  �ملوؤمتر  تنظيم  مت  حيث 
�لعربي بالبحرين وكان �أحد �ضروطه �لرئي�ضية هو عربية لغة �ملوؤمتر 
�لعربية،  �للغة  غري  �أخ��رى  لغة  ب��اأي  علمية  �أور�ق  �أي  قبول  وع��دم 
ف�ضارك فيه �أكرث من �ضتمائة طبيب وباحث ومهتم من جميع �أرجاء 
�لعربية،  �للغة  �الأم  �للغة  لغة �حلو�ر  كلهم  �لعربي جمعتهم  �لوطن 

حيث القى جناًحا غري م�ضبوق. 

يف  �ضهال  يكون  لن  �لطريق  �أن  ن��درك  �أن  علينا  يجب  ختاما، 
�تخاذنا خيار �لتغيري، و�أننا �ضنو�جه �ضعابا كثرية وم�ضاكل عدة يف 
هذ� �مل�ضمار، �إال �أننا ال بد �أن نكون على يقن باأنه ال �حرت�م ملن ال 
لنا مكان  يكون  �أن  فاإن رغبنا يف  تاريخه،  وال يحرتم  �أ�ضله  ي�ضون 
و�لتقدم  �لنه�ضة  م�ضمار  يف  وجمار�تهم  و�الأم��م،  �حل�ضار�ت  بن 
التغيري  على  العزم  عقد  من  بد  فال  والإح��ب��اط،  التبعية  دون  من 
و�أال نياأ�س، فطريق �الألف ميل د�ئما يبد�أ بخطوة، ولنقول حي على 

�لفالح وحي على �لتعريب.

جامعة دمشق
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د. أميرة محمد بنداري

العلة الصامتة
مرض هشاشة العظام تم 
اكتشافه في الثالثينيات من 
القرن المنصرم على يد الطبيب 
)فولر أولبرايت( من مستشفى 
ماساشوستش في بوسطن، وقد أدى ذلك إلى 
إضافة كثيرٍ من المعلومات المعروفة، وأنه ليس 
م  -كما كان يُْعَتقد سابقا- نتيجة طبيعية لتقدُّ
العمر في مرحلة الِهرم والشيخوخة، وأن هذه 
التغيرات التي كانت تعزى إلى الشيخوخة ما هي إال 
مرض بكل ما للمرض من مقومات، له أعراض خاصة 
به، ومضاعفات قد تكون مميتة في بعض الحاالت، 
وعلى ذلك يعد البحث عن سبل الوقاية منه ضرورة 
حتمية، وخاصة أن األسباب باتت معروفة ومتوافرة.

هشاشة العظام..
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يف  بل  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �النت�ضار  و��ضع  مر�س  وهو 
ن�ضاء  ثالث  كل  من  و�ح��دة  ي�ضيب  مر�س  فهو  كله؛  �لعامل 
وتعر�ضها  لكثافتها  �لعظام  بفقد�ن  ويتمثل  �ل��ع��امل،  ح��ول 
هذ�  وي��وؤث��ر  �لكال�ضيوم.  م��ع��دل  �نخفا�س  ب�ضبب  للرتقق 
�ملر�س و�الأمل �مل�ضاحب له على حيوية �الإن�ضان وقدرته على 
و�حتمالية  �لعظام  �ضعف  ب�ضبب  �لطبيعية  حياته  ممار�ضة 
تعر�ضها للك�ضر ب�ضهولة، �إ�ضافة �إلى �لتغري�ت �لتي يفر�ضها 
ب�ضعف  تتمثل  و�لتي  للبنية،  �لعام  �ل�ضكل  على  �ملر�س  هذ� 

�لع�ضالت و�نحناء �لقامة يف مر�حل متقدمة من �ملر�س.

وت���ت�������ض���م �مل�����ر�ح�����ل �مل���ب���ك���رة م����ن ����ض���ع���ف �ل��ك��ت��ل��ة 
�أي  �أو  �الآالم  م��ن  بخلوها   ،)Bone mass(لعظمية�
عظام  عرب  �ضمت  يف  يعمل  �ملر�س  ويظل  �أخرى...  �أعر��س 
حدوث  مرحلة  �إلى  �ملري�س  ي�ضل  �أن  �إلى  �ملختلفة  �جل�ضم 
�أو  �لب�ضيطة،  �الإ�ضابات  عن  �لناجتة  �أو  �لتلقائية  �لك�ضور 
�لقدرة على �حلركة يف  وفقد�ن  �لعظمية  �لت�ضوهات  حدوث 

�أحيان كثرية.

ن��ط��وف ح��ول هذ�  ���ض��وف  �مل��ق��ال،  ه��ذ�  وع��رب �ضفحات 
ومر�حله  �ملر�س  حول  علمية  روؤية  تقدمي  �أجل  من  �ملو�ضوع 

و�أ�ضبابه و�أعر��ضه، وطرق �لوقاية و�لعالج منه.

مراحل تكوين العظام
يعترب �لهيكل �لعظمي هو �لدعامة �لرئي�ضية �حلاملة جل�ضم 
الأج��ز�ء  م�ضكاًل  �لعظام  تعترب  كما  منت�ضبا،  لبقائه  �الإن�ضان 

�جل�ضم، وهي مبثابة �للب �لذي تتكون حوله باقي �الأجز�ء.

�أجز�ء  كما يقوم �لهيكل �لعظمي بحماية ما يف د�خله من 
�لقا�ضية،  �جلمجمة  د�خل  �ملحمي  �لدماغ  مثل  ومهمة  حيوية 

ومثل �لقلب و�لرئة �ملحمين د�خل �لقف�س �ل�ضدري.

ترتبط  �لعظام   من  جمموعة  من  �لعظمي  يتكون  �لهيكل 
�لعظام  �أ���ض��ك��ال  وتختلف  ط��ري��ق  �ملفا�ضل ،  ع��ن  ببع�ضها 
و�أبعادها، وميكن للعدد �أن يختلف من �إن�ضان �إلى �آخر بح�ضب 

عدد �لعظام �ل�ضغرية �لتي تلتحم �ضوًيا.

و�لعظام عبارة عن ن�ضيج �ضام �ضلب، وهي �ملكون �لرئي�ضي 
لكنها  كاأنها بال حياة،  �لعظام  وتبدو  �لفقارية،  لكل �حليو�نات 
�أن�ضجة حية كخاليا �لعظام  يف �حلقيقة بناء حركي مكون من 

و�خلاليا �لدهنية و�الأوعية �لدموية ومو�د غري حية. 

وتكوُن �لعظام على هيئة غ�ضاريف قبل �لوالدة، و�لغ�ضروف 
ن�ضيج متن ولكنه لن ويبقى زمنا طويال، ومع منو �جلنن تتكل�س 
�لغ�ضاريف -�أي ترت�ضب عليها �أمالح �لكال�ضيوم- فت�ضبح ن�ضيًجا 

عظميًّا �ضلًبا، و�أول عظم يتقل�س يف �جل�ضم هو عظم �لرتقوة.

شكل يوضح تركيب النسيج العظمي مكبرًا بالمجهر اإللكتروني.
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ي�ضمى ج�ضم  رفيع  ويتكون كل عظم طويل من جزء طويل 
�لعظم ونهايتن م�ضتديرتن تكونان ر�أ�س �لعظم. و�ضطح �لعظم 
مغطى بغ�ضاء متن ي�ضمى  �ل�ضمحاق، يحتوي على عدد كبري من 
�الأوعية �لدموية �لدقيقة تك�ضبه �للون �لوردي، ذلك الأّن �لعظام 

مثلها مثل �أي ن�ضيج يف �جل�ضم ال بد من تغذيتها بالدماء. 

نهاية  فعند  �جل�ضم،  منو  مع  تنمو  بحيث  مركبة  و�لعظام 
�جل�ضم عند طريف �لعظام فيما يلي ر�أ�ضيها، توجد طبقة رقيقة 
من �لن�ضيج �لغ�ضرويف ت�ضمى طبقة �لنمو، وي�ضمح هذ� �لرتكيب 
بنمو ج�ضم �لعظم من دون �أن يتاأثر ر�أ�ضه، ويف �لوقت ذ�ته ينمو 
طبقة  تتكل�س  وعندما  ج�ضمه.  يتاأثر  �أن  دون  من  �لعظم  ر�أ���س 

�لنمو يتوقف منو �لعظم.

نف�ضها. وحيث  تلقاء  تتحرك من  �أن  �لعظام  ت�ضتطيع  وال   
ببع�س  بع�ضها  �لعظام  وتت�ضل  �ملف�ضل  يتكون  يجتمع عظمان 
يف  له  وتتو�فر  متينًا  �جل�ضم  هيكل  يكون  حتى  خمتلفة  بطرق 
كما  بع�ضها،  ففي  �لنطاق.  و��ضعة  حرة  حركة  ذ�ت��ه  �لوقت 
مبف�ضل  ببع�س  بع�ضها  �لعظام  تت�ضل  و�لركبة   يف  �ملرفق  
�حلرقفة  مف�ضلي  مثل  �الآخ��ر  بع�ضها  ويف  رزي  �أو  خطايف 
هذين  ويف  جتويفي،  ك��روي  مبف�ضل  �لعظام  تت�ضل  و�لكتف 
توجد  ت�ضبههما،  �لتي  �ملفا�ضل  ويف  �ملفا�ضل،  من  �لنوعن 
طريف  ب��ان��زالق  ي�ضمح  �ضائاًل  تفرز  رقيق  غ�ضاء  م��ن  طبقة 

�لعظمن بع�ضهما فوق بع�س بنعومة ومن دون �حتكاك.

وتت�ضل بع�س �لعظام بع�ضها ببع�س �ت�ضااًل متينًا ال ي�ضمح 
باأي حركة كما يف عظام �جلمجمة، ولذلك ت�ضمى هذه �ملفا�ضل 

�لثابتة �أو غري �ملتحركة. 

وتتعلق متانة �لعظام بحجمها وبكثافتها؛ �أما كثافة �لعظام 
فتتعلق مب�ضتويات �لكال�ضيوم و�لفو�ضفور يف �جل�ضم، باالإ�ضافة 
وعندما  �لعظام،  تكوين  يف  تدخل  �لتي  �الأخ��رى  �ملعادن  �إل��ى 
الأد�ء  �ملطلوب  من  �أقل  �ملعادن  من  كمية  على  �لعظام  حتتوي 
وظائفها فاإنها تفقد قوتها، ويف نهاية �الأمر تفقد قدرة �لدعم 

�لد�خلية �خلا�ضة بها.

وتختلف �أ�ضكال �لعظام باختالف منافعها؛ كاالأ�ضر��س... 
�الأ�ضنان  كانت  وملا  للطحن جعلت عري�ضة،  �آلة  كانت  ملا  فاإنها 

للقطع جعلت م�ضتدقة حمتدة.

وملا كان �الإن�ضان حمتاجا �إلى �حلركة بجملة بدنه، وببع�س 
�أع�ضائه لق�ضاء حاجاته، مل ُيجعل عظمه عظما و�حد�، و�إمنا 
بها  تتي�ضر  حتى  مفا�ضل  بينها  وجعل  متعددة،  عظاما  جعل 
بح�ضب  و�ضكله  منها  و�حد  كل  قدر  وكان  ذكرنا،  كما  �حلركة 
�حلركة �ملطلوبة منه، و�ضد �أ�ضر تلك �ملفا�ضل و�الأع�ضاء، وربط 
�لعظم،  طريف  �أح��د  من  �أنبتها  و�أربطة  باأوتار  ببع�س  بع�ضها 

شكل يوضح أنواع مفاصل الهيكل العظمي المختلفة.

مفصل
 الكرة والمقبس

مشترك
 مفصل لقماني

مفصل سرجيمفصل مسطح

مفصل رزي

مفصل
الكرة والتجويف
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واأل�صق اأحد طريف العظم بالطرف الآخر كالرباط له، ثم جعل 
يف �أحد طريف �لعظم زو�ئد خارجة عنه، ويف �الآخر ُنَقًر� غائ�ضة 
فيه مو�فقة ل�ضكل تلك �لزو�ئد لتدخل فيها وتنطبق عليها، فاإذ� 
لوجود  عليه  بدنه مل ميتنع  من  ك جزًء�  يحرِّ �أن  �الإن�ضان  �أر�د 

تلك �ملفا�ضل... فتبارك �هلل �أح�ضن �خلالقن )12(.

و�لعلم  �هلل  كتابه  يف  ن��وف��ل  ع��ب��د�ل��ر�زق  �ل��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
�الإن�ضان  يد  :�إن  �الإجنليزية  �لعلوم  جملة  عن  نقال  �حلديث 
جد�  �ل�ضعب  من  و�إنه  �لفذة،  �لطبيعية  �لعجائب  مقدمة  يف 
�آلة ت�ضارع �ليد �لب�ضرية من حيث  �أن تبتكر  بل من �مل�ضتحيل 
قر�ءة  تريد  فحينما  �لتكيف...  و�ضرعة  و�لقدرة  �لب�ضاطة 
للقر�ءة،  �ملالئم  �لو�ضع  يف  تثبته  ثم  بيدك،  تتناوله  كتاب 
تقلب  وحينما  تلقائيا،  و�ضعه  ت�ضحح  �لتي  هي  �ليد  وه��ذه 
عليها  وت�ضغط  �لورقة،  حتت  �أ�ضابعك  ت�ضع  �ضفحاته  �إحدى 
�لورقة..  بقلب  �ل�ضغط  يزول  ثم  بها،  تقلبها  �لتي  بالدرجة 
َتلزم  �لتي  �الآالت  وت�ضتعمل كل  به،  وتكتب  �لقلم  و�ليد مت�ضك 
�لنو�فذ  �لكتابة، وتفتح  �آلة  �إلى  �إلى �ضكن  �الإن�ضان من ملعقة 

وتغلقها، وحتمل كل ما يريده �الإن�ضان)13(.

ومن حكمة �هلل �لعظيمة يف خلق �الإن�ضان �أن خلقه منت�ضبا 
و�قفا على قدميه، ال مي�ضي على يديه، وجعل مركز ثقل �الإن�ضان 
-مهما بلغ وزنه د�خل قدميه، يف م�ضاحة ال تزيد على ع�ضرين 
�لع�ضالت  فتحّرك  �حل��رك��ي  �جل��ه��از  وي��ت��اآزر  مربعة،  بو�ضة 
متو�زنا  �الإن�ضان  فيقف  �لع�ضالت،  �لع�ضب  ويحرك  �ملفا�ضل، 
ومي�ضي  باالأر�س،  مرتطما  ي�ضقط  وال  ي�ضرة،  �أو  مُينة  يرتنح  ال 

ويجري ويقفز وي�ضعد �لدرج بتعاون �جلميع.

كيف تحدث هشاشة العظام؟
مل يتو�ضل �لعلماء �إلى �الآن- �إلى فهم تام ملجمل �الأ�ضباب 
وقوتها،  �ضالبتها  بعد  وترققها  �لعظام  وهن  �إل��ى  ت��وؤدي  �لتي 
يتبدل  فالعظم  �لعظام؛  بناء  بكيفية  تتعلق  �لعملية  هذه  لكن 
)تتفكك(  وتتحلل  جديدة  عظمية  �أن�ضجة  تن�ضاأ  �إذ  با�ضتمر�ر، 
�إعادة  -�أو  جتدد  بعملية  �لعملية  هذه  وُتعرف  قدمية.  �أن�ضجة 

بناء- �لن�ضيج �لعظمي، �أو تبدل �لن�ضيج �لعظمي.

.)Modeling and Remodeling(

حتدث �لدورة �لكاملة لتجدد �لعظام يف غ�ضون فرتة زمنية 
تقدر بثالثة �أ�ضهر، حيث يعمل �جل�ضم لدى �ضغار �ل�ضن- على 
�أو  تفكك  ي�ضتغرقه  باأ�ضرع مما  �لعظمي �جلديد  �لن�ضيج  �إنتاج 
حتلل �الأن�ضجة �لعظمية �لقدمية؛ �أي �أن �لكتلة �لعظمية تزد�د 
يف  �أوج��ه��ا  �لعظمية  �لكتلة  وتبلغ  �ضغرية،  �ضن  يف  با�ضتمر�ر 

منت�ضف �لعقد �لثالث من عمر �الإن�ضان.

لكن  الحًقا،  �لعظمية  �الأن�ضجة  جتدد  عمليات  تتو��ضل  ثم 
ي�ضتطيع  �لتي  تلك  م��ن  �أك��رب  عظمية  �أن�ضجة  يفقد  �جل�ضم 
�لياأ�س  )�ضن  �الإي��ا���س  مرحلة  يف  �ل�ضيد�ت  فلدى  يبنيها،  �أن 
-�نقطاع �لطمث( تزد�د وترية ت�ضاوؤل حجم �الأن�ضجة �لعظمية 
با�صتمرار، جراء الهبوط احلاد الذي يطراأ على م�صتوى تركيز 
هرمون �الإ�ضرتوجن يف �لدم. وبالرغم من كرثة �لعو�مل �لتي 
�لرئي�ضي  �ل�ضبب  �أن  �إال  �لعظمية  �الأن�ضجة  فقد�ن  على  توؤثر 
�إلى  يعود  �ل�ضيد�ت  لدى  �لعظمية  لالأن�ضجة  �ملتز�يد  للفقد�ن 
هبوط م�صتويات اإنتاج الإ�صرتوجني خالل فرتة انقطاع الطمث.

وتتعلق درجة �خلطورة الإ�ضابة �ضخ�س ما به�ضا�ضة �لعظام 
ج�ضمه  يف  تر�كمت  قد  تكون  �لتي  �لعظمية  �الأن�ضجة  بكمية 
ج  )�أوحْ عاما  و35   25 �ضن  بن  �ملمتدة  �لعمرية  �لفرتة  خالل 
كمية �الأن�ضجة �لعظمية(، كما تتعلق بال�ضرعة �لتي يفقد فيها 
�آخر، كلما كرب  �ل�ضخ�س �الأن�ضجة �لعظمية فيما بعد، ومبعنى 
حجم �لكتلة �لعظمية يف �أوجها كلما كان لدى �ل�ضخ�س خمزون 
به�ضا�ضة  �الإ�ضابة  يقل خطر  وبذلك  �لعظمية،  �لكتلة  �أكرب من 

�لعظام يف �ضن متقدمة ن�ضبيا.

من  كافية  كميات  ��ضتهالك  يف  نق�س  وج���ود  ح��ال  ويف 
�لكال�ضيوم وفيتامن )د( خالل �لعقود �لثالثة �الأولى من حياة 
الإن�صان، فقد يوؤدي ذلك اإلى هبوط يف الكتلة العظمية يف ج�صم 
هذ� �ل�ضخ�س عند بلوغه �ل�ضن �لتي تبلغ فيها �لكتلة �لعظمية 
�أوجها، مما يوؤدي �إلى فقد�ن هذ� �ل�ضخ�س كتلة عظمية ب�ضرعة 

�أكرب ن�ضبيًّا فيما بعد. 

تلقائي عند �مل�ضنن  �إذن، ه�ضا�ضة �لعظام �ضتحدث ب�ضكل 
وخا�ضة عند �ل�ضيد�ت-، ومن �ملمكن �أن تظهر ب�ضكل �أ�ضو�أ عند 
هوؤالء �لذين مل يتلقو� دعما غذ�ئيا ملعادن �لعظام )�لكال�ضيوم 

و�لف�ضفور ب�ضكل �أ�ضا�ضي( خالل فرت�ت �لطفولة و�ل�ضباب.

عو�مل تزيد من فر�س �الإ�ضابة باله�ضا�ضة

تتعدد �لعو�مل �لتي جتعل بع�س �الأ�ضخا�س عر�ضة لالإ�ضابة 
به�ضا�ضة �لعظام �أكرث من بع�ضهم �الآخر.

من  تزيد  �لتي  �لعو�مل  �أهم  �أحد  �لعمر  يف  �لتقدم  ويعترب 
خماطر �الإ�ضابة به�ضا�ضة �لعظام، وهو �لذي عربَّ عنه �لقر�آن 
و��ضتعل  مني  �لعظم  وهن  �إين  تعالى  قوله  يف  بالوهن  �لكرمي 
�لعظام  برتكيب  تتعلق  ذلك  ت�ضبب  �لتي  و�الآلية  �ضيبا،  �لر�أ�س 
�لبناء،  �إع���ادة  وت��رية  وتقل  �لهدم  وت��رية  ت��زد�د  ذ�ت��ه��ا، حيث 
�ملري�س  ُي�ضاب  حتى  ف�ضيئا  �ضيئا  �لعظمية  �لكتلة  فتنخف�س 
به�ضا�ضة �لعظام، كما �أظهرت عدت در��ضات �أن للجن�س و�ملن�ضاأ 
�لقومي و�لعرق دوًر� يف �الإ�ضابة برتقق �لعظم وحدوث �لك�ضور؛ 
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فالن�ضاء �لبي�س �للو�تي جتاوزن �ضن �حلي�س لديهن �أعلى ن�ضبة 
�لتي  �لورك   �أرب��اع  ك�ضور  لثالثة  ويتعر�ضن  �لك�ضور،  حلو�دث 
حتدث يف جممل �لن�ضاء يف �ل�ضن ذ�ته تقريًبا، وعلى �أي حال 

فاملر�س ي�ضيب �لن�ضاء من كل �الأعمار.

وعلى �لرغم من �أن �لرجال و�لن�ضاء يحدث عندهم نق�س 
يف كثافة �لعظم �ملعدين، فاإّن �الأمر مرتبط بتقدم �ل�ضن �بتد�ًء 
من منت�ضف �لعمر، لكن �لن�ضاء يتعر�ضن خل�ضارة �أكرب �ضرعة 

يف �ل�ضنو�ت �لتي تلي توقف �حلي�س مبا�ضرة، مما يجعل �لن�ضاء 
�أكرث عر�ضة خلطر �الإ�ضابة به�ضا�ضة �لعظم ب�ضكل مبكر.

كما �أظهرت �لدر��ضات �أن �لرجال �مل�ضابن بوهن �لعظم 
ما  غالًبا  �لطمث  توقف  �ضن  قبل جتاوز  به  �مل�ضابات  و�لن�ضاء 
يكون لديهم �أ�ضباب ثانوية للخ�ضارة �لعظمية، وهي �لتي تن�ضاأ 
�أخرى  بخالف  �أمر��س  �أو  �أخرى  �أو ظروف طبية  �الأدوية  عن 

�لن�ضاء بعد �ضن �لياأ�س من �حلي�س.

 �إن ��ضتخد�م �لكورتيزون هو �ل�ضبب �الأكرث �ضيوعًا لالإ�ضابة 
ويرت�فق  �ل���دو�ء.  ��ضتخد�م  ع��ن  �لناجمة  �لعظام  به�ضا�ضة 
��ضتخد�م �لكورتيزونات ملدة طويلة يف �لتهاب �ملفا�ضل �لرثياين 
Rheumatoid arthritis ومر�س �لرئة �الن�ضد�دي �ملزمن 
Chronic obstructive pulmonary disease مع 
حدوث ن�ضبة عالية من �لك�ضور، وعلى �ضبيل �ملثال، ُعوجلت يف 

ملليجر�مات  بع�ضرة  �ملر�ضى  من  جمموعة  �لدر��ضات  �إح��دى 
فاأ�ضيبو�  �أ�ضبوًعا  بريدنيزون )Prednisone( ملدة ع�ضرين 
�لعمود  منطقة  يف  �ملعدنية  �لعظم  كثافة  م��ن   %8 بنق�س 
جرعة  ي�ضتخدم  مري�س  �أي  �أن  �خلرب�ء  بع�س  ويرى  �لفقري. 
فموية من �لكورتيزونات مدة تتجاوز �ل�ضهرين معر�س خلطر 

خ�ضارة عظمية كبرية.

شكل يوضح المناطق األكثر عرضة للكسور في حاالت هشاشة العظام.

 الظلوع

 الفقرات 
الصدرية 
والقطنية

 عنق عظمة 
الفخذ

 عظام المعصم

 عنق عظمة 
الذراع
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�أم��ر����س  لعالج  �لكورتيزونات  ��ضتخد�م  حالًيا  وي�ضيع 
�لتهابية عديدة عند �الأطفال، و�إن �الآثار �لعظمية لهذ� �لعالج 
�لعالج  �إلى  �ملري�س  �حتاج  �إذ�  �العتبار  و�ضعها يف  �إلى  حتتاج 

فرت�ت طويلة.

�آثاًر�  حُتِدث  قد  �أدوية  هناك  �لكورتيزون،  �إلى  وباالإ�ضافة 
�لعظام  بتخلخل  �الإ�ضابة  �إل��ى  ت�ضل  للعظم  م��وؤذي��ة  جانبية 
تزيد  �لتي  �لز�ئدة  �لدرقية  �لغدة  هرمونات  مثل  وه�ضا�ضتها، 
�ملحتوية  �لثريوك�ضن، وم�ضاد�ت �حلمو�ضة  �إفر�ز هرمون  من 
على �الأملنيوم، و�ال�ضتريويد�ت �لتي ت�ضتخدم كم�ضكنات لالآالم 
�مل�ضتخدمة  للجونادوتروبن  و�لهرمونات �ملحررة  ب�ضكل �ضائع، 
 ،endometriosis( �ل��رح��م  ب��ط��ان��ة  �أم���ر�����س  ل��ع��الج 
و�مليثوتريك�ضات �مل�ضتخدمة لعالج �ل�ضرطان، و�ل�ضيكلو�ضبورين
�لدم،  لتجلط  �ملعالج  و�لهيبارين  �ملناعة،  لتثبيط  كعامل   A
و�لكولي�ضرت�من �مل�ضتخدم للتحكم مب�ضتوى كول�ضرتول �لدم... 
��ضتخد�مها  عند  �حتياطات  �أخذ  �إلى  حتتاج  �الأدوي��ة  هذه  كل 

حتى ال توؤثر على كتلة �لعظام د�خل �جل�ضم.

يف  �أهمية  �الأكرث  �لن�وعية  �لغذ�ئي�ة  �ملادة  هو  و�لكال�ضيوم 
و�لعالج  �لوقاية  يف  وكذلك  �لعظم،  كتلة  قمة  على  �حل�ض��ول 
�لغذ�ء  ف�ي  �لك�ال�ضيوم  ن�ضبة  �نخف�ا�س  ويع�د  �لعظ���م،  لوه���ن 
�لعظام  �إلى  �لو��ضلة  �لكمية  يجعل  ب�ضكل  �مت�ضا�ضه  �ضوء  �أو 
ملر�س  �لرئي�ضية  �الأ���ض��ب��اب  م��ن  �ملطلوبة  �مل��ع��دالت  م��ن  �أق��ل 

�لعظام. ه�ضا�ضة 

�ملتناول  �لكال�ضيوم  �نخفا�س  �إلى  توؤدي  �لتي  �لعو�مل  ومن 
و�ال�ضتهالك  عام،  ب�ضكل  �الألبان  منتجات  تناول  من  �الإق��الل 
�ملرتفع للم�ضروبات �لفقرية يف �لكال�ضيوم كامل�ضروبات �لغازية، 
يف  �مل�ضتخدم  �لفو�ضفور  حم�س  �أن  تذكر  تقارير  ج��اءت  وق��د 
�ملياه �لغازية ي�ضعف �لعظم عرب تد�خله مع قدرة �جل�ضم على 

�مت�ضا�س و��ضتعمال �لكال�ضيوم.

ل��ل��ح�����ض��ول على  ف��ي��ت��ام��ن )د( ع��ام��اًل ���ض��روري��ًا  وي��ع��د 
ل�ضحة  ا  مهمًّ يجعله  وه��ذ�  للكال�ضيوم،  �ملثال  �المت�ضا�س 
�لفيتامن  من  منخف�ضة  م�ضتويات  وجود  �ل�ضائع  ومن  �لعظم، 

عند �مل�ضنن. 

ملر�س  �ملهمة  �الأ�ضباب  من  �حلركة  ونق�س  �لبد�نة  وتعد 
ت�ضت�ضعر  �لعظمية  �خلاليا  �أن  �ملعروف  فمن  �لعظام؛  ه�ضا�ضة 
على  فتعمل  للعظم،  �لبانية  �خلاليا  بدورها  ز  لتحفِّ �حلركة 

ت�ضكيل عظم قوي ومتن.

ويزيد �لتدخن من حدة مر�س ه�ضا�ضة �لعظام من خالل 
�لتقليل من �مت�ضا�س �جل�ضم للكال�ضيوم، و�لتاأثري �مل�ضاد على 
عمل هرمون �الإ�ضرتوجن )�أحد �لهرمونات �جلن�ضية(، و�لذي 

له دور كبري يف بناء �لعظام وحمايتها من �لوهن و�ل�ضعف. 

�لعظام  وخا�ضة  �لعظام  على  مبا�ضر  ���ض��رر  وللتدخن 
ُينق�س  �لتدخن  �أنَّ  ُوِجَد  cortical bone حيث  �لق�ضرية 
تها،  ُي�ضعف من قوَّ �لق�ضرية، وبالتال فهو  �لعظام  من �ضماكة 

ويجعلها عر�ضة خلطر �لك�ضر.

وقد �أظهرت در��ضة �ضينية �أنَّ �لتدخن �لق�ضري �أو ما ُيدعى 
نون،  �ملُدخِّ ينفثه  �لذي  �لتبغ  دخان  ��ضتن�ضاق  )وهو  بال�ضلبي 
وكذلك �لدخان �ملت�ضاعد من �ضجائرهم، من قبل �الأ�ضخا�س 
-ب�ضورة  ي��زي��د  �أن  ميكن   )!! �أن��ف��ه��م  رغ��م  �مل��دخ��ن��ن،  غ��ري 
و��ضحة- خطر �الإ�ضابة به�ضا�ضة �لعظام، عند �لرجال و�لن�ضاء 

على حد �ضو�ء.

أعراض اإلصابة
�أي  من  يعانون  ال  �لعظام  به�ضا�ضة  �مل�ضابن  معظم  �إن 
�ل�ضامت،  �ملر�س  �له�ضا�ضة  ت�ضمى  لذلك  مر�ضية،  �أعر��س 
�أن �ملر�س قد بلغ مرحلة  �أن ظهور �الأعر��س هو دليل على  �إال 

متقدمة ت�ضتلزم عالًجا عاجاًل.

ومن �الأعر��س �لتي ميكن ظهورها على مر�ضى ه�ضا�ضة 
�لعظام �نحناء يف �لعمود �لفقري، ونق�س يف �لطول، وزيادة 
ك�ضر  و�ضهولة  و�مل��ف��ا���ض��ل،  �لظهر  يف  و�أمل  �لبطن،  حجم 
�لعظام عند �رتطامها باالأر�س �أو حمل طفل �ضغري �أو بنوبة 

�ضعال حادة.

هي  �لعظمية  لله�ضا�ضة  �الأول���ى  �لعالمة  تكون  ما  وكثري� 
حدوث �آالم �ضديدة ومفاجئة ب�ضبب �الإ�ضابة بك�ضر، وكبار �ل�ضن 

اأكرث عر�صة لل�صقوط من غريهم.

و�أكرث �لك�ضور م�ضاهدة هي ك�ضور �لفقر�ت �لظهرية، حيث 
�لعظمية  �له�ضا�ضة  �إل��ى  باالإ�ضافة  �الإ�ضعاعية  �ل�ضور  ُتظهر 
هذه  حت��دث  �أن  وميكن  �مل�ضابة،  �لفقرة  ج�ضم  يف  �نخ�ضافا 
�ضيوعا هي  �لك�ضور  وث��اين  و�ح��دة،  فقرة  �أك��رث من  �لك�ضور يف 
ك�ضور �ملع�ضم )نهاية عظم �لكعربة(، ثم ك�ضور �لورك، �إال �أن 

�لك�ضور ميكن �أن حتدث يف �أي مكان من �جل�ضم.

- و�أخطر ك�ضور ه�ضا�ضة �لعظام هو ك�ضر �لورك؛ �إذ �إن �أكرث 
خالل  ميوتون  �ل��ورك  يف  بك�ضر  ي�ضابون  �لذين  من   ٪20 من 
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�ضنة من �لك�ضر، وغالبية �لناجن �ضيعانون من �إعاقة حتد من 
ن�ضاطاتهم و��ضتقالليتهم مما يوؤثر على نوعية حياتهم. 

ك�ضر  بعد  �لناجن  من   ٪80 �أن  ُوِج��َد  حديثة  در��ضة  ويف 
نوعية �حلياة  ب�ضبب تدهور  �ملوت على �حلياة  �لورك يف�ضلون 
 ٪20 فيه  �ل��ذي  هذ�  مر�س  ف��اأي  �لك�ضر،  بعد  يعي�ضونها  �لتي 
ميوتون و80٪ من �لناجن يتمنون �ملوت.. �أال ي�ضدق فيه قول 

�ملتنبي: 

����ض���اف���ي���ا �مل������������وت  ت���������رى  �أن  د�ًء  ب�������ك  ك�����ف�����ى 

�أم������ان������ي������ا  ي������ك������ن  �أن  �مل�������ن�������اي�������ا  وح�������������ض������ب 

يف  �ضيما  وال  �ضديدة  �آالم  �إل��ى  فتوؤدي  �لفقر�ت  ك�ضور  �أم��ا 
�لك�ضور �حلادة، كما توؤدي �إلى تناق�س �لطول وتقو�س �لظهر، 
ورمبا �أدى ذلك �إلى ��ضطر�ب يف وظائف �لتنف�س وعمل �جلهاز 

�له�ضمي. 

وسائل التشخيص
ه�ضا�ضة  ت�ضخي�س  يف  �الع��ت��ب��ار  يف  ن�ضع  �أن  ميكننا  ال 
�لعظام �ل�ضكوى �لتي توؤرق �ملري�س وجتعله يبحث عن حل لها 
�لذي  �ل�ضامت  كالل�س  كما ذكرنا  �ملر�س  �إن  �الأطباء...  عند 
وعند  �الأول��ى،  �ل�ضنو�ت  رمبا  �أو  �ل�ضهور  يف  �أعر��ضه  تظهر  ال 
ظهور �الأعر��س قد يكون �ملر�س قد و�ضل �إلى مرحلة خطرية 
على  �لتعويل  �خلطاأ  فمن  لذ�  فيها....  �لعالج  ويطول  ي�ضعب 
مثل  يف  �ملري�س  على  تظهر  �لتي  و�الأعر��س  �ملر�ضية  �ل�ضورة 

هذه �لنوعية من �الأمر��س. 

�ل�ضينية  �الأ�ضعة  �إن  �لقول  �ل�م��ده�س  م��ن  ك����ان  ورب��م���ا 
�إال  �لعظام،  ه�ضا�ضة  ر�ضد  يف  موثوقة  غ��ري  �إك�����س(  )�أ�ضعة 
و��ضع،  نطاق  على  حالًيا  تتو�فر   � ج��دًّ دقيقة  �أخ��رى  طرًقا  �أن 
و�الختبار �لقيا�ضي هو قيا�س مقد�ر �المت�ضا�س لطاقة �أ�ضع���ة 

�إك�س �لثنائية..

 Dual energy x-ray absorptiometry )DEXA(
�ضوى  ي�ضتغرق  وال  �آالم،  دون  وم��ن  �آم��ن  �ضريع،  �ختبار  وه��و 
�آلة  تقوم  �لطاولة،  على  �ملري�س  ي�ضتلقي  بينما  �إذ  دقائق،   10
بتوجيه �ضعاع فوتوين عرب عظامه، عادة عند �لعمود �لفقري، 
�س �ل�ضخ�س الإ�ضعاع ال  �أو �حلو�س، �أو �لر�ضغ، وهذه �لعملية تعرِّ

ميثل �ضوى ُع�ضر �الإ�ضعاع باأ�ضعة �إك�س لل�ضدر. 

و�لو�ضيلة �الأخرى هي تقنيات �ملوجات فوق �ل�ضوتية لقيا�س 
و�لكعب،  �ل�ضاق،  عظم  �حل��و���س؛  يف  �لعظام  م��ع��ادن  كثافة 

�أن مبقدورها  �إال   ،DEXA بدقة  لي�ضت  �أنها  و�الإ�ضبع. ورغم 
تقدمي تقدير�ت عن كثافة �لعظام، من دون �آالم، خالل �أقل من 

دقيقة و�حدة. 

�خل�ضو�س  وج��ه  على  ا  ُمهمًّ �لعظام  كثافة  قيا�س  ويعترب 
�الأن��دروج��ن  من  باحلرمان  للعالج  يخ�ضعون  �لذين  للرجال 
حدوث  من  عانو�  �لذين  وللرجال  �لربو�ضتاتا،  �ضرطان  لعالج 
�لك�ضور، وخا�ضة �إن ح�ضلت �لك�ضور لديهم من �ضدمة و�حدة 
�ضغرية فقط )ك�ضور �ل�ضعف(، كما يجب على �لرجال �لذين 
فقدو� �أكرث من بو�ضتن من طولهم، و�لذين لديهم �أقل من 20 
�ضنة و�لذين يعانون من �ل�ضعف �ل�ضديد، �خل�ضوع لالختبار�ت، 
مالم�ضة  من  �ملري�س  َنع  مَيحْ �لظهر  يف  �نحناء  هناك  كان  و�إن 
�جلزء �خللفي للر�أ�س جلد�ر يقف عنده منت�ضًبا، فعليه �إجر�ء 

.)DEXA( ختبار�

ومن �جلدير بالذكر �أن جهاز DEXA دقيق ويعطي �ضورة 
دقيقة عن كتلة �لعظم، بل يقارنها مبا يجب �أن تكون عليه لدى 

�ضن �ل�ضباب ولدى �لفئة �لعمرية للمري�س. 

ي حاذق متمرن متمر�س، يعرف كيف  يحتاج �جلهاز �إلى فنِّ
يف  كبري  �أثر  لها  و�لتي  �ل�ضحيحة  �لو�ضعية  يف  �ملري�س  ي�ضع 
�لنتائج وهناك دور�ت خا�ضة تقوم بها �ملنظمة �لدولية لقيا�س 

كثافة �لعظم للرفع من كفاءة �لعاملن يف هذ� �ملجال. 

كما يحتاج �جلهاز �إلى معايرة يومية خا�ضة وعناية فائقة. 

ونظًر� �إلى �أنَّ �لدر��ضات �ل�ضابقة كان �أكرثها على �لن�ضاء 
فاإنه ال توجد لدينا حتى �الآن �الأرقام �خلا�ضة بالرجال، �إال �أننا 
نطبق ما ح�ضلنا عليه من در��ضات �الإناث على �لرجال �إلى �أن 

نح�ضل على �الأرقام �ل�ضحيحة للرجال. 

وال نن�ضى �ضرورة �ال�ضتجو�ب و�لفح�س �ل�ضريري يف عملية 
تقييم مري�س �له�ضا�ضة و�لتي ت�ضتمل على معرفة منط �حلياة؛ 
دور  لها  و�لتغذية  للمر�س،  عر�ضة  �أكرث  و�لك�ضالى  فاخلاملون 
حيوي، وبناًء عليه، فاإنَّ �أولئك �لذين �عتادو� على �أغذية حتتوي 
�أولئك  على �لكال�ضيوم وفيتامن )د( تكون عظامهم �أقوى من 
 )Junk food( �ل�ضريعة  �لوجبات  باأكل  �ملعدة  �لذين ميالأون 

وباملياه �لغازية. 

لدى  �له�ضا�ضة  عن  �ل�ضوؤ�ل  من  بد  فال  دوًر�،  للور�ثة  والأن 
بعد  �الأب  �أو  �الأم  ل��دى  ك�ضر  ح�ضول  عند  �ضيما  وال  �لعائلة 
�إجر�ء  يجب  �لعظم  ه�ضا�ضة  ت�ضخي�س  وبعد  �خلم�ضن.،  �ضن 
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�إلى  �ملوؤدية  �لثانوية  �الأ�ضباب  لتحري وجود  �لفحو�س �ملخربية 
هذ� �ملر�س.

ونظًر� �إلى �أنَّ غالبية �له�ضا�ضة لدى �لرجال تكون ثانوية �أي 
نتيجة الأمر��س �أخرى- فال منا�س من �إجر�ء �ضتى �الختبار�ت 
حماولة  يف  �الإ�ضعاعية  وكذلك  و�ملخربية  �ل�ضريرية  و�لفحو�س 
ت�ضتمل  و�لتي  �له�ضا�ضة،  �إل��ى  �أدى  �ل��ذي  �ل�ضبب  �إل��ى  للو�ضول 
خمتلف  م�ضتوى  ملعرفة  �لدم  حتاليل  على  تقت�ضر-  ال  -ولكن 
�أمالح �لعظام كالكال�ضيوم و�لفو�ضفات و�ملاغني�ضيوم، و�إنزميات 
درقية،  �جل��ار  و�لغدة  )د(  فيتامن  م�ضتوى  وكذلك  �لعظام، 
ورمبا يلجاأ �لطبيب �إلى در��ضات �أعمق لت�ضخي�س حاالت نق�س 

�لهرمونات �أو ت�ضرب �لكال�ضيوم من �لكلى. 

عالج هشاشة العظام
�لعظام،  كثافة  ن�ضبة  زيادة  على  �لعمل  �إلى  �لعالج  يهدف 
ت�ضتخدم  �لتي  �لطبية  �لعقاقري  من  و�ح��د  طريق  عن  وذل��ك 
�لبناء،  عملية  لتن�ضيط  �أو  �لعظام  يف  �لهدم  عملية  لتقليل  �إما 
باختيار  �ملخت�س  �لطبيب  ويقوم  كثرية،  �ملتو�فرة  و�لعقاقري 

�لعقار �ملنا�ضب لكل مري�س تبعًا لدرجة ه�ضا�ضة �لعظام وجن�س 
�ملري�س ووجود �أمر��س �أخرى و�ضبب حدوث �له�ضا�ضة. 

�الإ�ضرتوجن-  -وخا�ضة  بالهرمونات  �لبديل  �لعالج  وُيعد 
عالجا و�عد�، وقد يبطئ �حلالة عند �لن�ضاء، �إال �أن ��ضتخد�م 
�لطمث  �نقطاع  �ضن  �لالتي جتاوزن  �ل�ضيد�ت  �الإ�ضرتوجن يف 

قد يوؤدي �إلى �أ�ضر�ر خطرية كحدوث �الأور�م مثال.

مقد�ر  تناول  �أن  ع�ضو�ئية  �ضريرية  جت��ارب  �أظهرت  وق��د 
كاالأدوية،  �لطعام  د�عمات  من  �أو  �لطعام،  من  كاٍف  كال�ضيوم 
 spine �لفقري  �لعمود  يف  �ملعدنية  �لعظم  كتلة  من  يزيد 
جيًد�  ا  �نخفا�ضً �إن  �لفقرية.  وغري  �لفقرية  �لك�ضور  وينق�س 
يف ك�ضور �لورك و�لك�ضور غري �لفقرية قد ُلوحظ عند �ملر�ضى 
يف  د3(  )فيتامن  �لكال�ضيفريول  مع  �لكال�ضيوم  يتلقون  �لذين 
من  �ملوؤثرة  �لعظمى  �جلرعة  �أن  ويعتقد  �لتوقعية.  �لتجارب 

فيتامن D ال تتجاوز 1000 وحدة دولية/�ليوم

�إن كل �لنتائج �لعالجية ملعظم �لتجارب �ل�ضريرية ملختلف 

انخفاض كثافة العظام في الفقرات نتيجًة للهشاشة.
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عليها  �حل�����ض��ول  مت  �ل��ع��ظ��ام  له�ضا�ضة  �ل��دو�ئ��ي��ة  �ل��ع��الج��ات 
كما   ،D و�لفيتامن  بالكال�ضيوم  دعمه  مع  �ل��دو�ء  با�ضتخد�م 
�أن �لعالج �الأف�ضل له�ضا�ضة �لعظام مهما كان �لدو�ء �مل�ضتخدم 
يتطلب تناول مقد�ر كال�ضيوم وفيتامن D بامل�ضتويات �ملو�ضى 

بها الأنَّ �مل�ضدر �ملف�ضل للكال�ضيوم هو �الأطعمة.

ملنع  توجه  �لتي  �ل��ع��الج  يف  �ل��دو�ئ��ي��ة  غ��ري  �مل�ضاركات  �إن 
الك�صور  ح��دوث  وم��ن  ال�صقوط  اأث��ر  م��ن  والتخفيف  ال�صقوط 
�لدو�ئية  غري  �مل�ضاركات  هذه  ومن  م�ضجعة،  نتائج  �أعطت  قد 
�لتمارين �لريا�ضية �لتي تزيد �لقوة و�لتو�زن عند كبار �ل�ضن، 
المت�ضا�س   Hip protectors �ل��ورك  و�قيات  و��ضتخد�م 
البدين  الن�صاط  اإن  اأثرها.  تخفيف  اأو  ال�صقوط  عند  ال�صدمة 
�ضروري الكت�ضاب �لعظم �جليد و�ضيانته خالل �ضن �لبلوغ، كما 
�أن �لر�حة �لتامة بال�ضرير و�نعد�م �جلاذبية )كما يح�ضل يف 

�لف�ضاء( لها �آثار وخيمة على �لعظم.

�إنه متى  �إذ  �الأول؛  �لك�ضر  �الأهمية مبكان منع حدوث  ومن 
ما تعر�س �ملري�س للك�ضر �الأول فاإّن ذلك �ضيقدح �ضر�رة حدوث 
يليه  وما  �الأول  �لك�ضر  وملنع  متقاربة،  متتابعة يف فرت�ت  ك�ضور 
من �لك�ضور نحتاج �إلى ت�ضافر عو�مل عدة، �أهمها �تباع �أ�ضاليب 
�لوقاية �لتي ت�ضاعد على تكوين كتلة عظمية قوية، و�لتقليل من 

فر�س التعرث وال�صقوط.

مبا�صر،  ب�صكل  العظم  تقوية  وراء  تاأثري  البدين  وللن�صاط 
كزيادة �لقوة �لع�ضلية و�لتو�زن، مما قد ينق�س خطر حدوث 

�لك�ضر بدرجة كبرية.

�إن �لتجارب على �مل�ضنن ��ضتخدمت بنجاح �أ�ضكااًل خمتلفة 
من التمارين لتخفيف عدد مرات ال�صقوط، وللتمارين ال�صديدة 
�ملعدين  �ملحتوى  ت��ر�ك��م  حتر�س  فهي  ف��ائ��دة؛  -)ك��اجل��ري( 
كامل�ضي  �خلفيفة  �لتمارين  وتبقى  �لعظمي،  �لهيكل  يف  للعظام 
لكن  �أخ��رى،  ووظيفية  �ضحية  ن��و�ٍح  على  مفيدة  تاأثري�ت  ذ�ت 

تاأثريها على كثافة �لعظام �ملعدنية يبقى يف حده �الأدنى.

يجب  ه�ضا�ضتها  نتيجة  �لعظام  يف  يحدث  �ل��ذي  و�لك�ضر 
�لفخذ  ك�ضر  �إل  بالن�ضبة  �ملثال،  �ضبيل  فعلى  عالجه؛  يتم  �أن 
)�لورك( يتم عالجه جر�حيًّا، �أما بالن�ضبة �إلى فقر�ت �لظهر 
للظهر،  دعامات  فهناك  �لظهر  يف  �ضديدة  �آالم��ا  حُتدث  �لتي 
فرتة  �الأمل  ي�ضتمر  قد  ولكن  جر�حيًّا،  �لعالج  ميكن  ا  و�أي�ضً
طويلة، كما يجب عالج �الأمر��س �لتي قد توؤدي �إلى �له�ضا�ضة، 
كاأمر��س  �لغدة �جلار درقية وغريها  �إفر�ز  مثل حاالت زيادة 

يف  �ملخت�ضن  مع  �مل�ضتمرة  �ملتابعة  على  �حلر�س  مع  �لكلى، 
عالج ه�ضا�ضة �لعظام ملتابعة �لتطور �لعالجي.

الوقاية أواًل وأخيًرا
ه�ضا�ضة �لعظام هو مر�س ذو جذور منذ �لطفولة، وحجر 
ثروة عظمية يف  بناء  هو  �لفتَّاك  �ملر�س  هذ�  منع  �الأ�ضا�س يف 
ي �لطفولة ومقتبل �لعمر؛ وذلك بالتغذية �ل�ضليمة �ملعتمدة  �ِضنَّ
على غذ�ء متو�زن يحتوي على �لكميات �لكافية من �لكال�ضيوم 
وفيتامني )د(، وبالريا�صة والن�صاط ول �صيما ريا�صات التحمل 
الأ�ضعة  �ملعتدل  و�لتعر�س  �لتن�س(  ولعب  و�جل���ري  )كامل�ضي 
�أو  �ل�ضروق  ُبعيد  دقيقة   10-15 مدة  حائل  دون  من  �ل�ضم�س 
َثُبت  �ل��ذي  �لتدخن  عن  �البتعاد  ثم  و�البتعاد  �لغروب،  قبيل 
�ضرره على �لعظام كما هو ثابت على �أجهزة �جل�ضم �الأخرى. 

الكالسيوم
�لعظام،  كتلة  تكوين  يف  �الأ�ضا�ضي  �ملعدن  هو  �لكال�ضيوم 
ولذ� فاإنَّ �لعناية بتوفري كميات كال�ضيوم منا�ضبة لبناء �لهيكل 
�لعظمي وجتديده هي �لعن�ضر �الأ�ضا�ضي يف �لوقاية من مر�س 

ه�ضا�ضة �لعظام.

ملليجر�م   3000 �إلى   300 بن  ما  �الإن�ضان  ج�ضم  يحتاج 
من �لكال�ضيوم تقريًبا يوميًّا، وذلك تبعًا للعمر و�جلن�س و�لو�ضع 
�ل�ضحي؛ فاالأطفال و�مل�ضّنون هم �أكرث حاجة �إليه من غريهم، 
فاأكرث.  �أكرث  و�ملر�ضعات  �لرجال، و�حلو�مل  �أكرث من  و�لن�ضاء 
وتتو�فر حالًيا بيانات كافية لتحديد �ملقد�ر �ملنا�ضب �ملو�ضى به 

من �لكال�ضيوم يف خمتلف مر�حل �لعمر.

ملج/�ليوم   800 بتناول  �الأمريكي  �لطبي  �ملعهد  يو�ضي 
كال�ضيوم لالأطفال من �ضن �ل�ضاد�ضة حتى �لثامنة، و1300ملج/

�ليوم لالأطفال و�ملر�هقن من �ضن �لتا�ضعة �إلى �ل�ضابعة ع�ضرة، 
ر �أن 25% فقط من �الأوالد و10% من �لبنات  ومع ذلك ُيقدَّ

من �ضن 9 �إلى 17عامًا يطبقون هذه �لتو�ضيات.

من  ي��وم��ي  م��ق��د�ٍر  على  �ملحافظة  فيجب  �ل��ب��ال��غ��ون  �أم���ا 
�لكال�ضيوم ما بن 1000 �إلى 1500ملج/�ليوم، لكن 50 �إلى 

60% من �ل�ضكان فقط يحققون هذه �لتو�ضية.
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بعض األغذية المُوصى بها التي تساعد على الحد من هشاشة العظام.

فيتامين )د(
�ملثال  �المت�ضا�س  على  للح�ضول  �ضروري   D فيتامن 
نق�ضه  ويجعل  �لعظم،  ل�ضحة  ا  مهمًّ يجعله  وهذ�  للكال�ضيوم، 
�ل�ضائع  ومن  و�ضالبتها،  �لعظام  كفاءة  على  �ضلبية  نتائج  ذ� 

D عند �مل�ضنن.  وجود م�ضتويات منخف�ضة من �لفيتامن 

زيت  وخا�ضة  �الأ�ضماك،  زيوت  )د(  فيتامن  م�ضادر  ومن 
و�لتونه،  �ل�ضردين  وخا�ضة  عام،  ب�ضكل  و�الأ�ضماك  �حلوت،  كبد 
�لتنويه  يفوتنا  وال  و�ملك�ضر�ت،  و�ل��زب��دة،  و�لبي�س،  و�الأل��ب��ان، 
على  حُت��ثُّ  �إنها  �إذ  �ل�ضم�س؛  الأ�ضعة  �ملعتدل  �لتعر�س  باأهمية 
ت�ضكيل فيتامن )د( من �لطبقة �لدهنية �ملوجودة حتت �جللد.

التمارين الرياضية المنتظمة
لكل  كثرية  �صحية  فوائد  له  املنظم  البدين  الن�صاط  اإن 
عرب  ال��ب��دين  الن�صاط  ف��وائ��د  م��ن  التحقق  مت  وق��د  الأع��م��ار، 

در��ضات ر��ضدة وجتارب �ضريرية ع�ضو�ئية.

يوجد دليل قوي على اأن الن�صاط البدين املبكر يف احلياة 
وهنالك  �لعظم،  لكتلة  �أعلى  ذروة  على  �حل�ضول  يف  ي�ضهم 
�أن  تمل  ُيححْ �ل�ضديدة  �لتمارين  �أن  �إلى  ت�ضري  �لتي  �الأدلة  بع�س 
منت�ضف  يف  �لريا�ضية  للتمارين  �أن  كما  فائدة،  �الأكرث  تكون 
تاأثريها  حول  �لدر��ضات  ولكن  عديدة،  �ضحية  فو�ئد�  �لعمر 

على كثافة �لعظم قليلة.

�أم���ا �ل��ت��م��اري��ن يف �أع��م��ار �أك���رب م��ن ذل��ك م��رت�ف��ق��ًة مع 

لها  �أن  �ملحتمل  فمن  كافية  بكمية   D وفيتامن  �لكال�ضيوم 
تاأثرًي� متو��ضًعا يف �إبطاء �ضرعة نق�س كثافة �لعظم �ملعدنية.

�ملتقدمة حتى فوق  �الأعمار  �لتمارين يف  �أن  �لو��ضح  ومن 
�لع�ضالت  حجم  م�ضاعفة  جمرد  من  �أكرث  تفيد  عاًما  ت�ضعن 

و�لقوة يف �الأفر�د �ضعيفي �لبنية.

ن  وهناك �أدلة مقنعة توؤكد �أن �لتمارين عند �مل�ضنن حت�ضِّ
�الآخرين؛  معونة  عن  ��ضتقالله  فرتة  وتطيل  �لفرد  �أد�ء  من 

وبالتال ت�ضهم يف حت�ضن نوعية �حلياة.

�له�ضا�ضة  مر�س  يف  �لور�ثي  �ل��دور  على  دالالت  وهناك 
ه�ضا�ضة  مر�س  لديها  ي�ضيع  �لتي  �لعائالت  وتن�ضح  �لعظمية، 
باإجر�ء  �لياأ�س،  �ضن  بلغن  �لالتي  �لن�ضاء  وكذلك  �لعظام، 
و�لبدء  �لعظام  ه�ضا�ضة  عن  �ملبكر  للك�ضف  �لدورية  �لفحو�س 
باكر� بالعالج قبل حدوث �لك�ضور، ويف بع�س �حلاالت ُيعطى 

�لعالج وقائيًّا ملنع حدوث �له�ضا�ضة �لعظمية.

ْب هذه األشياء  َتَجنَّ
لالإ�ضابة  عر�ضة  �الأك���رث  �ل�ضخ�س  �أو  للمري�س  ُب���دَّ  ال 
و�لبنجر  و�لكاجو  للَّوز  تناوله  من  يقلل  �أن  �لعظام  به�ضا�ضة 
�لذي  �الأوكز�ليك  بحم�س  غنيَّة  �الأطعمة  فهذه  و�ل�ضبانخ؛ 

�لكال�ضيوم. �مت�ضا�س  يثبِّط 

على  �ملحتوية  و�الأغ��ذي��ة  �مل�ضروبات  بتجنب  ى  ُيو�ضَ كما 
�لفو�ضفور؛ مثل �مل�ضروبات �لغازية و�الأغذية �حليو�نية �لغنيَّة 
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جدول يوضح مصادر الكالسيوم في األطعمة المختلفة

من  �الإك��ث��ار  وع��دم  �لتدخن،  وجتنب  و�لكحول،  بالربوتن، 
�ل�ضكر و�مللح، و�لتقليل من ��ضتهالك �ملو�لح و�لطماطم فهذه 

�لكال�ضيوم. �الأطعمة تقلل من �مت�ضا�س 

�لعظام؛  ه�ضا�ضة  مر�س  ح��ول  �ل�ضريعة  �لتطو�فة  بهذه 
نرجو  منه،  �لوقاية  وطرق  وع�الجه،  و�أع�ر��ضه،  م�ضبباته، 
يف  ت�ضهم  للقر�ء  نافعة  م��ادة  تقدي��م  يف  قنا  ُوفِّ قد  نكون  �أن 
ثر�ٍء معريفٍّ حول مو�ضوع ه�ضا�ضة �لعظام، وتوؤدي �إلى �إدر�ك 

خماطره، ومن ثم بذل �جلهود نحو �لوقاية و�لعالج.

كبرية  ميز�نيات  ول  �لدُّ ُيكلِّف  �لعظام  ه�ضا�ضة  مر�س  �إنَّ 
نوعية  على  �ضلًبا  ويوؤثر  �ملر�س،  عن  �لناجتة  �لك�ضور  نتيجة 
�ضياغة  �إل��ى  بحاجة  �إننا  �لكثريين،  ل��دى  وجودتها  �حلياة 
و�إعالميٍة  توعويٍة  وحمالٍت  يٍة  �ضحِّ وخطٍط  قوميٍة  م�ضروعاٍت 
تهدف �إلى �تخاذ �لتد�بري �لالزمة للوقاية من مر�س ه�ضا�ضة 
من  يقلل  �أن  �ضاأنه  من  وه��ذ�  �لطفولة،  مرحلة  منذ  �لعظام 
للمجتمع  �أف�����ض��َل  �ضحٍة  نحو  طريًقا  ويفتح  �مل�ضكلة  حجم 

و�أفر�ده. 

الكميةالمادة الغذائية
السعرات 

الحرارية

الكالسيوم/

مليجرام

كوب )240(حليب كامل الدسم
150290ملتر

كوب )240(حليب قليل الدسم
120297ملتر

كوب )240(حليب خال الدسم
90200ملتر

كوب )240(لبن كامل السم
150250ملتر

كوب )240(لبن منزوع الدسم
100400ملتر

كوب )240(زبادي كامل الدسم
150255ملتر

كوب )240(زبادي قليل الدسم
100415ملتر

150204 20 جرامجبنة كرافت

كوب )240(جبنة قريش
229211ملتر

120297 20 جرامجبنة قليلة الدسم

427982 100 جراماألقط )المدير(
سمك السالمون مع 

150882 100 جرامالطماطم

220620 100 جرامالسردين+طماطم

50244كوبالسبانخ
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تؤدي وسائل اإلعالم في العصر 

الحديث أدواًرا مهمًة ومؤثرًة في حياة 

األفراد والمجتمعات، إذ ُيناط بها 

تسليط األضواء على المؤثرات السلبية 

التي ُتعيق مسيرة التنمية في المجتمعات المتقدمة 

والنامية على حدٍّ سواء، بل وُيناط بها أخذ زمام 

المبادرة في طرح الخطط وإثارة المعرفة اإلنسانية 

فيما يتعلق بعمليات الوعي المعرفي والسلوكي 

التي تؤدي بدورها إلى تنمية المجتمع بشكٍل عام.

وتعيش الكرة األرضية اآلن مجموعة من المشاكل 

التي تحيط بالبيئة والموارد والطاقة وسوء استخدام 

اإلنسان لها، وهو ما يجعل من قضايا التنمية قضية 

ة ال غنًى عنها بالنسبة إلى شعوب  إنسانية ُملحَّ

العالم، وباألخص بالنسبة إلى الشعوب النامية أو 

األقل نموا، ومنها البلدان اإلسالمية بطبيعة الحال، 

التي خلفت لها قوانين العولمة ذات النزعة الغربية 

بوجه عام واألمريكية بوجه خاص العديد من 

المشكالت االقتصادية واالجتماعية الطاحنة.

دور وسائل اإلعالم في 
تحقيق التنمية المستدامة

د. رضا عبد الواجد أمين
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م�ضتد�م،  م�ضتقبل  �ضوب  يتجه  �أن��ه  يبدو  ال  �الآن  و�لعامل   
و�إمنا يف �جتاه جمموعة متنوعة من �لكو�رث �لب�ضرية و�لبيئية 
�لب�ضرية  بالبيئة  �ملتعلق  �ضتوكهومل  موؤمتر  منذ  لكن  �ملحتملة. 
�لذي �نعقد يف بد�ية عقد �ل�ضبعينيات من �لقرن �ملا�ضي، بد�أ 
م�ضكالت  عن  تنف�ضل  ال  �لبيئة  م�ضكالت  ب��اأن  يعرتف   �لعامل 
ب�ضورة  �القت�ضادية  �لتنمية  عملية  عن  وال  �لب�ضري  �لرفاه 
يف  تنح�ضر  للتنمية  �حلالية  �الأ�ضكال  من  كثري�  و�أن  عامة، 
يف  ورفاههم  �لب�ضر  معا�س  عليها  يعتمد  �لتي  �لبيئية  �مل��و�رد 
�للجنة  �ملتحدة  �الأم��م  �أن�ضاأت  �الع��رت�ف  وبهذ�  �ملطاف.  �آخر 
�لعاملية �ملكلفة بالبيئة و�لتنمية   لدر��ضة هذه �لق�ضايا و�لتقدم 

بتو�ضيات يف هذ� �ل�ضاأن)1(.

مفهوم  على  �ل�ضوء  �إل��ق��اء  حت��اول  �لبحثية  �ل��ورق��ة  وه��ذه 
وكيف  ثانيا،  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  مفهوم  وعلى  �أوال،  �لتنمية 
به  يرتبط  وما  �لدول،  �الهتمام  �أجندة  �ملفهوم يف  تطور هذ� 
من مفاهيم �أخرى كالتنمية �لب�ضرية و�لتنمية �ملحلية وحماولة 
�الإن�ضانية،  �حلياة  تطور  حلم  هو  �لذي  �لرفاه  جمتمع  حتقيق 
�لدور �لذي يقوم به �الإعالم وما  �لورقة على حتديد  ثم تركز 
�لتنمية  تفعيل ق�ضايا  �ملتعددة يف  باإمكاناته  به  يقوم  �أن  ميكن 
�مل�ضتد�مة على م�ضتوى �لعامل ب�ضكل عام، وعلى م�ضتوى بلد�ن 

�لعامل �الإ�ضالمي ب�ضكل خا�س.

تحتوي هذه الورقة على عدة نقاط: 
تطور  وكيف  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  ومفهوم  �لتنمية،  مفهوم 
مفهوم �لتنمية �مل�ضتد�مة، ثم �إطاللة �ضريعة على �الإ�ضكاليات 
�لتنموية �لتي جلبتها �لعوملة �لغربية �إلى �لعامل �الإ�ضالمي مثل 
�الإ�ضالمي  �لعامل  بلد�ن  تتغلب  وكيف  و�لبطالة،  �لفقر  �نت�ضار 
عليها، ومتطلبات �لتنمية �مل�ضتد�مة، و�لروؤية �الإ�ضالمية لتحقيق 
هذه �لتنمية، ودور و�ضائل �الإعالم يف حتقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة 
من خالل مدخل ن�ضر وتبني �الأفكار �مل�ضتحدثة، ومدخل ترتيب 
�أولويات �جلمهور نحو ق�ضايا �لتنمية �مل�ضتد�مة، وما ميكن �أن 
�مل�ضتد�مة  �لتنمية  بق�ضايا  �لنهو�س  �الإعالم يف  و�ضائل  تقدمه 
يف �لعامل �الإ�ضالمي، و�أخري� خال�ضة �لدر��ضة وتو�ضياتها، و�هلل 
�أ�ضاأل �أن يرزقنا �الإ�ضابة يف �لقول، و�أن يعفو عن �لزلل و�خلطاأ، 

وما توفيقي �إال باهلل عليه توكلت و�إليه �أنيب.

تعريف التنمية: 
ت�ضري كلمة �لتنمية يف معاجمنا �لعربية �إلى �لزيادة و�لكرثة، 

فكلمة )منا( �ل�ضيء منو� ومناء �أي ز�د وكرث)2(.

وهي بمفهومها المبسط: 
- �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ي مي��ك��ن ب��ه��ا ت��وح��ي��د ج��ه��ود �مل��و�ط��ن��ن 
و�حلكومة لتح�ضن �الأحو�ل �القت�ضادية و�الجتماعية و�لثقافية 
�الأمة  �الندماج يف حياة  مل�ضاعدتها على  �ملحلية  �ملجتمعات  يف 

و�مل�ضاهمة يف تقدمها باأق�ضى قدٍر م�ضتطاع.

ومتكاملة  �ضاملة  و�خلدمات  �الإنتاج  زيادة حم�ضو�ضة يف   -
�الأ�ضاليب  م�ضتخدمة  وتاأثًر�،  تاأثرًي�  �ملجتمع  بحركة  مرتبطة 

�لعلمية �حلديثة يف �لتكنولوجيا و�لتنظيم و�الإد�رة )3(.

وكما �أجمعت عليها �الأدبيات �الإن�ضانية، وكما حددها فريق 
�لتنمية �لعربية �الإن�ضانية، �لذي �أ�ضدر حتى �الآن تقريرين حول 

�لتنمية؛ فاإنَّ تعريف �لتنمية له �ضقان: 

خلق فر�س حياة �أف�ضل، باملعنى �لعام، لالأجيال �لقادمة.

�لتوظيف  وتوظيفها  �ملجتمعية،  لالإمكانيات  علمية  در��ضة 
�الأف�ضل لل�ضالح �لعام.

�أما �لتعريف �لذي تبناه تقرير �لتنمية �لعربية فيقول )�إن 
�لكرمي،  �لعي�س  يف  �أ�ضيال  ا  حقًّ ب�ضر�،  كونهم  ملجرد  للب�ضر، 
ماديًّا ومعنويًّا، ج�ضًد� ونف�ًضا وروًحا، وبهذ� فاإن عملية �لتنمية 
�لغايات  حتقيق  من  نهم  مُيكِّ مبا  �لب�ضر  خيار�ت  تو�ضيع  تن�ضد 
�الإن�ضانية �الأ�ضمى، وهي �حلرية و�لعد�لة و�لكر�مة �الإن�ضانية 

�الإن�ضاين. و�لرفاه 

بكلمتن  تخت�ضر  ورمب��ا  ج��دي��د،  �ملطالب  تلك  يف  ولي�س 
تر�ثي عربي  و�مل�ضاو�ة. )�لعد�لة( هي مفهوم  �لعد�لة  �ثنتن؛ 
�ملبادئ  من  فهي  �مل�ضاو�ة  �أما  �مللك(  �أ�ضا�س  ف�)�لعدل  قدمي، 
لها  وجند  �الإن�ضان،  حلقوق  �لعاملي  �الإع��الن  عليها  ن�س  �لتي 

�ضدى ال يغيب عن �لعقل �ل�ضليم يف �الأديان �ل�ضماوية.

�لرفاه(  )حالة  �إل  �لو�ضول  هي  �الأخ��رية  �لتنمية  حمطة 
�ملادي،  �لتنعم  على  )�لرفاه(  مفهوم  يقت�ضر  وال  �ملجتمع،  يف 
باحلرية،  �لتمتع  مثل  �لكرمية  �الإن�ضانية  �جلو�نب  ي�ضمل  بل 
و�كت�ضاب �ملعرفة، وحتقيق �لذ�ت، وال يتاأتى ذلك �إال بامل�ضاركة 

�لفعالة يف �الجتماع �لب�ضري)4(.

حديث  مفهوم  فهي:  �ضابر  �لدين  حمي  عند  �لتنمية  �أما   
حمددة  مناطق  يف  و�القت�ضادي  �الجتماعي  �لعمل  الأ�ضلوب 
�الجتماعية  �لعلوم  مناهج  م��ن  وق��و�ع��د  �أ�ض�ض�س  على  يقوم 
و�القت�ضادية، وهذ� �الأ�ضلوب يقوم على �إحد�ث تغيري ح�ضاري 
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يف طريقة �لتفكري و�لعمل و�حلياة عن طريق �إثارة وعي �لبيئة 
يف  �مل�ضاركة  �أ�ضا�س  على  قائما  �لوعي  ذلك  يكون  و�أن  �ملحلية 
�ملحلية  �لبيئة  �أع�ضاء  جانب  من  و�لتنفيذ  و�الإع��د�د  �لتفكري 

جميعا يف كل �مل�ضتويات عمليا و�إد�ريا)5(.

فها باأنها حركة تهدف �إلى حت�ضن �الأحو�ل  وهناك من ُيعرِّ
�الإيجابية  �مل�ضاركة  �أ�ضا�س  على  جممله  يف  للمجتمع  �ملعي�ضية 
لهذ� �ملجتمع وبناء على مبادرة �ملجتمع �إن �أمكن ذلك، فاإذ� مل 
تظهر �ملبادرة تلقائيا تكون �ال�ضتعانة بالو�ضائل �ملنهجية لبعثها 
لهذه  الة  فعَّ حما�ضية  ��ضتجابة  لنا  ت�ضمن  بطريقة  و��ضتثارتها 

�حلركة )6(.

مفهوم التنمية المستدامة: 
Sustainable Development

)�لتنمية  لت�ضبح  �لتنمية  �إل��ى  �مل�ضتد�مة  �ضفة  �أ�ضيفت 
�لقادمة  �الأجيال  حقوق  ل�ضيانة  وذلك  �مل�ضتد�مة(؛  �لب�ضرية 
للتكنولوجيا  �ملذهل  �لتطور  مع  �أنه  نالحظ  حيث  �لتنمية،  يف 
و�مل���و�رد  �حل��ي��اة  ��ضتمر�ر  على  حقيقي  خطر  هناك  �أ�ضبح 
�لطبيعية و�لتو�زن �لبيئي �لذي يوؤثر على حق �الأجيال �لقادمة 
�ضو�بط  و�ضع  �ل�����ض��روري  م��ن  �أ�ضبح  هنا  وم��ن  �لتنمية.  يف 
له  يتعر�س  �لذي مل  �الأمر  وهو  و�لطبيعة  �الإن�ضان  للعالقة بن 
ميثاق �الأمم �ملتحدة وال �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�ضان، رمبا 
�لوقت عند �ضدورها،  الأن هذ� �خلطر مل يكن ماثاًل يف ذلك 
وظهر هذ� �خلطر ب�ضكل و��ضح بعد ثورة �لتكنولوجيا و�كت�ضاف 

جاء  هنا  ومن  �لبيئة.  على  �ل�ضناعي  للتو�ضع  �ل�ضيئ  �الأثر 
�الهتمام بق�ضايا �لبيئة وحق �الإن�ضان يف بيئة نظيفة )7(.

ورغبة من بع�س �ملوؤلفن يف جعل مفهوم �لتنمية 
تعريفا  و�ضعو�  �لتحديد،  �إل��ى  �أق���رب  �مل�ضتد�مة 

للتنمية  �ملادية  �جلو�نب  على  ين�ضب  لها  �ضيقا 
�ضرورة  �مل��وؤل��ف��ون  ه���وؤالء  وي��وؤك��د  �مل�ضتد�مة. 
�ملتجددة بطريقة  �لطبيعية  �ملو�رد  ��ضتخد�م 
ت��وؤدي  �أو  تدهورها،  �أو  فنائها  �إل��ى  ت��وؤدي  ال 
�إلى  بالن�ضبة  �ملتجددة  جدو�ها  تناق�س  �إلى 

على  �ملحافظة  م��ع  وذل���ك  �ملقبلة.  �الأج��ي��ال 
ر�ضيد ثابت -بطريقة فعالة- �أو غري متناق�س 

من �ملو�رد �لطبيعية، مثل �لرتبة و�ملياه �جلوفية 
و�لكتلة �لبيولوجية.

و�لتنمية �مل�ضتد�مة هي تنمية قابلة لال�ضتمر�ر وتهدف �إلى 
�الإن�ضان وحميطه �لطبيعي  �ملتبادلة ما بن  �الهتمام بالعالقة 
بل على  �لكم  لي�س فقط على  ،و�لرتكيز  وتنميته  �ملجتمع  وبن 
وتوفري  �ملجتمع  �أف���ر�د  بن  �لدخل  توزيع  حت�ضن  مثل  �لنوع 
�لتنمية  وتهدف  و�الإ�ضكان،،  و�لرتبية  و�ل�ضحة  �لعمل  فر�ضة 
�الأث��ر  بتقييم  رئي�ضي  ب�ضكل  �الهتمام  �إل��ى  �أي�ضًا  �مل�ضتد�مة 
�لبيئي و�الجتماعي و�القت�ضادي للم�ضاريع �لتنموية، وحيث �إن 
�لبيئة هي �ملخزون �لطبيعي للمو�رد �لتي يعتمد عليها �الإن�ضان 
�إلى  للو�ضول  �ملجتمعات  تتبعه  �لذي  �الأ�ضلوب  هي  �لتنمية  و�إن 
يكمل  �لبيئية  �لتنموية  �الأه��د�ف  فاإن  لذ�  و�ملنفعة،؛  �لرفاهية 

بع�ضها بع�ضا)8(. 

�مل�ضتد�مة  للتنمية  بر�جمه  �نطالقة  �لعربي  �لعامل  و�ضهد 
�ملوؤمتر  ع��ن  �ل�ضادر  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �الإع���الن  منذ 
عقد  �لذي  �لتنمية  �لبيئية يف  �العتبار�ت  �الأول حول  �ل��وز�ري 
يف تون�س يف �أكتوبر 1986م و�لبيان �لعربي عن �لبيئة و�لتنمية 

و�آفاق �مل�ضتقبل �ل�ضادر يف �لقاهرة يف �ضبتمرب 1991م.

تطور مفهوم التنمية المستدامة: 
حدثت  الباردة،  احلرب  وانتهاء  برلني  حائط  �صقوط  بعد 
د�ئرة  تت�ضع  و�أخ��ذت  �الإن�ضان،  حقوق  جمال  يف  كبرية  طفرة 
هذه �حلقوق لت�ضمل مو��ضيع جديدة، و�ضار �لربط بن جميع 
�حلقوق بحيث ال تقبل �لتجزئة كما ال تقبل �لرت�تب، وكان من 
ب���ن ه����ذه �حل��ق��وق 
�جل���دي���دة �حل��ق 

يف �لتنمية.
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و�ضدر عام 1986 �إعالن �حلق يف �لتنمية �لذي يجعل من 
ا من حقوق �الإن�ضان ولي�س جمرد مطلب يطالب به  �لتنمية حقًّ
�الأفر�د، وللحكومات �أن ت�ضتجيب �أو ال ت�ضتجيب من دون �أن يقع 

عليها حرج.

�قت�ضادي  م�ضار  ب��اأن��ه��ا  �لتنمية  �الإع����الن  ه��ذ�  ���رف  وعَّ
و�جتماعي وثقايف و�ضيا�ضي �ضامل يهدف �إلى �لنهو�س �ملطرد 

برفاهة كل �لنا�س باالعتماد على م�ضاركتهم �لفعلية �حلرة.

بالتنمية  �ملتعلقة  �جل��و�ن��ب  ك����ل  �أن  �الإع����الن  و�أّك����د 
ا، وجزًء� ال يتجز�أ من منظومة  مرت�بطة وبالتال �أ�ضبحت حقًّ

�الإن�ضان. حقوق 

لتعني  �حل��ق  ه��ذ�  على  �لنامية  �ل���دول  مو�فقة  وج���اءت 
�لقيام  عن  �ضعوبها  �أم��ام  م�ضوؤولة  �أ�ضبحت  �ل��دول  هذه  �أن 
�جتماعية  �أبعاد  من  ذلك  يتطلبه  وما  �القت�ضادية  بالتنمية 

وثقافية. و�ضيا�ضية 

جاءت  فقد  �حل��ق  ه��ذ�  على  �ملتقدمة  �ل��دول  مو�فقة  �أم��ا 
�لنامية  �ل���دول  م�ضاعدة  ع��ن  م�ضوؤولة  �أ�ضبحت  �أن��ه��ا  لتعني 
�لتنمية  لتحقيق  �لكافية  و�لفنية  �ملالية  �ملو�رد  �إلى  تفتقر  �لتي 
وحتفظت  �لبد�ية  يف  �لدول  هذه  ترددت  ولذلك  �القت�ضادية، 
على �إعالن �حلق يف �لتنمية وعادت ورفعت هذه �لتحفظات يف 
1993 باإعالنها  �ملوؤمتر �لعاملي حلقوق �الإن�ضان يف فيينا عام 

�ملو�فقة على هذ� �الإعالن.

بن  لريبط  فيينا  موؤمتر  �أق��ره  �لذي  �لعمل  برنامج  وجاء   
�لدميقر�طية،  وبن  بينهما  ربط  كما  و�لتنمية  �الإن�ضان  حقوق 
بقية  مع  يرت�بط  �الإن�ضان  حقوق  من  ا  حقًّ �لتنمية  و�أ�ضبحت 

�حلقوق �لتي مل يعد من �ملمكن جتزئتها.

كذلك �أ�ضبحت �لدميقر�طية حقا من حقوق �الإن�ضان- كما 
و�ضفها �أمن عام �الأمم �ملتحدة �ل�ضابق كويف عنان يف موؤمتر 

حقوق  من  حق  �لدميقر�طية  �إن  قال  عندما  �الألفية،  قمة 
�الإن�ضان ال تكتمل ممار�ضتها �إال باكتمال بقية �حلقوق. 

بن  كامل  ت��الزم  هناك  �أ�ضبح  �لوقت  ذلك  ومنذ 
حقوق �الإن�ضان و�لتنمية و�لدميقر�طية)9(.

�ملعنون  تقريرها  يف  �للجنة  �نتهت  وقد 
ب�م�ضتقبلنا �مل�ضرتك �إلى �أن هناك حاجة �إلى 
�لتقدم  ي�ضتدمي  للتنمية، طريق  طريق جديد 

بل  قليلة،  �ضنن  لب�ضع  �أو  قليلة  �أماكن  جم��رد  يف  ال  �لب�ضري 
و�لتنمية  �لبعيد.  �مل�ضتقبل  �إلى  و�ضوال  باأ�ضرها  �الأر�ضية  للكرة 
 1987 �ضنة  �للجنة   هذه  و�ضعته  تعريف  بح�ضب  �مل�ضتد�مة 
�إلى  ت��وؤدي  �أن  دون  من  �حلا�ضر  �حتياجات  تلبية  على  تعمل 

تدمري قدرة �الأجيال �ملقبلة على تلبية �حتياجاتها �خلا�ضة.

ومت  معانيها  باأو�ضع  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  فكرة  قبلت  وق��د 
�إقر�رها على �ضعيد و��ضع، �إال �أنه تبن �أن ترجمة هذه �لفكرة 
�أ�ضعب،  مهمة  يعترب  عملية،  و�ضيا�ضات  وبر�مج  �أه��د�ف  �إل��ى 
ترى  ال  ر�أ�ضمالية  لقوى  تخ�ضع  �ملتحدة  �الأم��م  �أن  �إل��ى  نظر� 
للبيئة. ورغم  �ملدمر  �إنتاجها  �لتنازل عن منط  من م�ضلحتها 
ذلك يعترب موؤمتر �الأمم �ملتحدة �ملتعلق بالبيئة و�لتنمية جهد� 
بن  م�ضرتكة  �أر�ضية  �إل��ى  �الهتد�ء  �جت��اه  يف  كبرية  �أهمية  ذ� 
�مل�ضالح �ملتعار�ضة و�ل�ضروع يف عملية �لتغيري �لتي حتتاج �إليها 

�لتنمية �مل�ضتد�مة )10(.

�ملو�د  يف  �حلاد  �لتناق�س  من  فقط  �الإن�ضانية  تعاين    وال 
�لغذ�ئية بل تعاين �أي�ضا من خماطر متنوعة 

�أخرى تتهددها: 

-  فقد حدثت �صغوط �صديدة 
�لعاملية  �ل��رتب��ة  م����و�رد  ع��ل��ى 

�مل���د�ري���ة منذ  و�ل��غ��اب��ات 
منذ  �أي  ���ض��ن��ة   150

�نت�ضار منط �الإنتاج 
وما  �لر�أ�ضمال 

ر�ف���ق ذل��ك 
مد  م���ن 

ية
اد

ص
قت

ت ا
سا

درا



كانو الثقافية / أكتوبر 2015كانو الثقافية / أكتوبر 2015
8283

��ضتعماري و��ضتغالل فاح�س الأر��ضي وغابات �مل�ضتعمر�ت �ضمل 
خمتلف �لقار�ت. ومعلوم �أن من نتائج هذ� �لغزو �ال�ضتعماري 
كانت  �لذي  �لبيولوجي  �لتنوع  من  �مل�ضتعمر�ت  �ضكان  حرمان 
نحو  موجهة  زر�ع��ات  لفائدة  �ملحلية  زر�عاتهم  عليه  حتتوي 

�لت�ضدير، و�لتي ال تلبي �حتياجاتهم �لفيزيولوجية. 

�لقرنن  خ���الل  �خل�����ض��ر�ء  �مل��ن��اط��ق  ت��دم��ري  �أن  وم��ع��ل��وم 
�ملا�ضين ت�ضبب يف خماطر جمة �أ�ضابت تنوع �لكائنات �حلية 
و�ملجتمعات �الإيكولوجية �لتي تعي�س فيها ب�ضكل مل تتعر�س له 
يف �أي وقت م�ضى خالل �خلم�ضة و�ل�ضتن مليون �ضنة �ملن�ضرمة 

من وجود �لكوكب. 

م�ضتمر  ب�ضكل  للتناق�س  �لعذبة  �مل��ي��اه  تعر�ضت  كما    -
�لزر�عة  �أجل  من  �ملياه  من  �مل�ضحوبات  تز�يد  نتيجة  ومتز�يد 
�لكوكب،  �ضكان  �ملتز�يدة من  �الأع��د�د  �إرو�ء عط�س  �أجل  ومن 
�ل�ضناعية يزيد�ن من  و�لتنمية  �ل�ضكان  تز�يد  �أن  �إلى  �إ�ضافة 
تلوث �ملياه ونذرتها؛ كما ي�ضكل منط �الإنتاج �ل�ضناعي �ملعتمد 
من  قرنن  منذ  �لر�أ�ضمالية  �ل�ضناعية  �لبلد�ن  ط��رف  م��ن 

�لزمان �أحد �لعو�مل �لرئي�ضية �ملهددة للبيئة. 

متطلبات التنمية المستدامة: 
ظ�������روف  حت�ضن  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  تتطلب 
زي�����ادة  دون  من  �لنا�س  جلميع  �ملعي�ضة 
ما  �إلى  �لطبيعية  �مل��و�رد.  ��ضتخد�م 
ي��ت��ج��اوز ق���درة ك��وك��ب �الأر����س 

�لتحمل.  على 

 �إن من �أهم �لتحديات �لتي تو�جهها �لتنمية �مل�ضتد�مة هو 
�لق�ضاء على �لفقر 

وا�صتهالك  اإنتاج  اأمن��اط  اتباع  على  الت�صجيع  خ��الل  من 
متوازنة، من دون الإفراط يف العتماد على املوارد الطبيعية)11(.

تقدم  �إح��ر�ز  �إلى  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  هدف  حتقيق  يحتاج 
�القت�ضادية،  �الأبعاد  هي  �الأق��ل،  على  �أبعاد  �أربعة  يف  متز�من 
فيما  وثيق  ارتباط  وهناك  والتكنولوجية.  والبيئية  والب�صرية 
�أحدها  يف  تتخذ  �لتي  و�الإج��ر�ء�ت  �ملختلفة،  �الأبعاد  هذه  بن 
�الآخر. ومن ذلك مثال  �الأه��د�ف يف بع�ضها  �ضاأنها تعزيز  من 
فيما  �ضيما  وال  �لب�ضري،  �ملال  ر�أ���س  يف  �ل�ضخم  �ال�ضتثمار  �أن 
�لفقر،  من  �الإق��الل  �إلى  �لر�مية  �جلهود  يدعم  �لفقر�ء،  بن 
�لفو�رق  ت�ضييق  و�إل��ى  �ل�ضكان،  عدد  تثبيت  يف  �الإ�ضر�ع  و�إل��ى 
لالأر��ضي  �لتدهور  من  مزيد  دون  �حليلولة  و�إلى  �القت�ضادية 
من  مزيد  و��ضتخد�م  �لعاجلة  بالتنمية  �ل�ضماح  و�إلى  و�ملو�رد، 

�لتكنولوجيات �لناجعة يف جميع �لبلد�ن.

حموري  مو�ضوع  ذ�ت��ه  حد  يف  هو  �لتكنولوجي  و�البتكار 
تكنولوجيا  تغيري�  تتطلب  فاال�ضتد�مة  �جل��و�ن��ب.  متباين 
م�ضتمر� يف �لبلد�ن �ل�ضناعية للحد من �نبعاث �لغاز�ت ومن 
كما  �لناجت.  من  �لو�حدة  �لوحدة  حيث  من  �ملو�رد  ��ضتخد�م 
�ضيما  �لنامية، وال  �لبلد�ن  �ضريعا يف  تكنولوجيا  يتطلب تغري� 
�لتنمية،  �أخطاء  تكر�ر  لتفادي  بالت�ضنيع،  �الآخ��ذة  �لبلد�ن 
�لبلد�ن  �أح��دث��ت��ه  �ل���ذي  �لبيئي  �ل�����ض��رر  م�ضاعفة  وت��ف��ادي 
يف  مهم  �أم��ر  ب��دوره  هو  �لتكنولوجي  و�لتح�ضن  �ل�ضناعية. 

�لتوفيق بن �أهد�ف �لتنمية وقيود �لبيئة.

�ل�ضيا�ضات  يف  جوهريا  تغيري�  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  وتتطلب 
ب�ضهولة،  يتاأتى  لن  �لتغيري  ه��ذ�  لكن  �حلالية،  و�ملمار�ضات 
ون�ضاالت  مت�ضلة  وجهود  قوية  قيادة  دون  من  �أبد�  يتاأتى  ولن 
م�ضتمرة من طرف �لقوى �لعاملة و�ل�ضعوب �ملقهورة يف بلد�ن 

كثرية)12(. 

اإلسالم وتنمية البيئة: 
تو�ضح  �لتي  و�الأحاديث  �الآي��ات  من  �لعديد   وردت 
��ضرت�تيجية �ل�ضلوك و�الإد�رة �لبيئية ومقاومة �لت�ضحر 
�إهد�ر  وعدم  و�لطبيعة  �لبيولوجي  بالتنويع  و�الهتمام 
�ضورة  يف  ورد  ما  �الآي���ات  تلك  وم��ن  �لطبيعة،  �مل���و�رد 
بعد  �إذ جعلكم خلفاء من  �الآية74 )و�ذكرو�  �الأعر�ف 
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وتنحتون  ق�ضورً�  �ضهولها  من  تتخذون  �الر�س  يف  وبو�أكم  عاد 
�جلبال بيوتًا فاذكرو� �آالء �هلل وال تعثو� يف �الأر�س مف�ضدين(، 
ويف �ضورة �لنحل �الآية 14 )وهو �لذي �ضخر �لبحر لتاأكلو� منه 
حلمًا طريًا وت�ضتخرجو� منه حلية تلب�ضونها وترى �لفلك مو�خر 
31 )وكلو�  �الآية  �الأعر�ف  �ضورة  ولتبتغو� من ف�ضله( ويف  فيه 
و��ضربو� وال ت�ضرفو� �إنه ال يحب �مل�ضرفن( ويف �ضورة �ملر�ضالت 
�أح��ي��اًء  ك��ف��ات��ًا*  �الأر�����س  جنعل  )�أمل  �الآية)27-26-25( 
و�أمو�تًا* وجعلنا فيها رو��ضي �ضاخمات و�أ�ضقيناكم ماًء فر�تاً( 
و�ضلم(  عليه  �ملر�ضلن حممد )�ضلى �هلل  ورد عن خامت  ومما 
�أنه قال: )�لنا�س �ضركاء يف ثالثة �ملاء و�لكالأ و�لنار(. )جعلت 
�مر�أة  )دخلت  �حلديث(.  �إلخ  وطهورً�...  م�ضجدً�  �الأر���س  ل 
�لنار يف هرة حب�ضتها حتى ماتت جوعًا فال هي �أطعمتها وال هي 
تركتها تاأكل من خ�ضا�س �الأر�س(. )من قطع �ضدرة �ضّوب �هلل 
زرعًا  يزرع  �أو  غر�ضًا  يغر�س  م�ضلم  من  )ما  �لنار(.  �إلى  ر�أ�ضه 
فياأكل منه طري �أو �إن�ضان �أو بهيمة �إال كان له به �ضدقة(. )�إذ� 

قامت �لقيامة على �أحدكم ويف يده ف�ضيلة فليغر�ضها(.

�لتي  �جل��و�ن��ب  مبختلف  �اله��ت��م��ام  على  �الإ���ض��الم  ح��ّث 
عليها  �ملحافظة  و�أ�ضاليب  باالإن�ضان،  وعالقتها  بالبيئة  ترتبط 
��ضتنز�ف  بال  ح�ضنًا  ��ضتغالاًل  �لطبيعية  �مل��و�رد  و��ضتغالل 

و�إ�ضر�ف �أو تلويث)13(.

اإلعالم وقضايا التنمية المستدامة 
ال يز�ل دور و�ضائل �الت�ضال و�الإعالم على �ختالف �أنو�عها 
�إح�ضائيا  ثبت  �أن��ه  من  فبالرغم  �لباحثن؛  بن  للجدل  مثار� 
من  الت�����ص��ال  لو�صائل  التعر�س  ب��ني  ارت��ب��اط  معامل  وج���ود 
بالتنمية  �ملرتبطة  �الجتماعية  �القت�ضادية  و�ملتغري�ت  ناحية، 
�أنه مل يثبت وجود عالقة �ضببية بينهما،  من ناحية �أخرى، �إال 
فيدعي فيجن �أن �الإعالم �ضبب ونتيجة يف ذ�ت �لوقت يف عملية 
�أو غري  �الإعالم م�ضاعد  �أن دور  بينما يذكر روجرز  �لتحديث، 

مبا�ضر للعو�مل �الجتماعية �الأخرى �ملوؤدية �إلى �لتنمية )14(.

 و�الأفر�د هم هدف �لتنمية؛ لذ� ال بد �أن يكون لكل منهم 
وتثقيف  توعية  �إلى  يحتاج  �لذي  �الأمر  �ملجتمع،  تطوير  دور يف 

مت�ضلن، وتعليم وتدريب م�ضتمرين.

�لدول  يف  �ملختلفة  �الإعالم  و�ضائل  ��ضتخد�م  �أهمية  وتاأتي 
خططها  ي��و�ك��ب  �إع���الم  �إل��ى  �ل���دول  تلك  حاجة  م��ن  �لنامية 
�الإمنائية، ويعمل على خلق �مل�ضاركة من جانب �الأفر�د يف عجلة 

�لتنمية؛ فهو �ل�ضبيل �إلى ن�ضر �ملعرفة بخطط �لدولة و�أهد�فها.

�أج��ر�ه��ا علماء �الت�ضال وجود  �أّك��دت ع��دة در����ض��ات  وق��د 
عالقة �إيجابية بن �الإعالم و�لتنمية؛ منها �لدر��ضة �لتي �أجر�ها 
ولرب �ضر�م على مائة دولة من �لدول �لنامية الإلقاء �ل�ضوء على 
�إلى  تو�ضل  حيث  و�لتنمية،  �جلماهريي  �الت�ضال  بن  �لعالقة 
الإع��الم  لو�صائل  التنفيذي  الن�صاط  بني  الرت��ب��اط  معامل  اأن 
وبن نتائج تنفيذ خطط �لتنمية قد و�ضل �إلى 72٪، وقد يكون 
ول  �أعلى من ذلك لوجود جمموعة من �لعو�مل �ل�ضلبية �لتي حَتُ
دون تنفيذ �خلطط يف كل من �لتخطيط �الإعالمي و�لتخطيط 
للتنمية بالدقة �ملطلوبة، وبالتال فاإن هذه �لعو�مل �ل�ضلبية قد 

.)15( اأ�صعفت م�صتوى الرتباط وقللت درجته اإلى ٪72 

دور وسائل اإلعالم في التنمية 

من خالل نظرية نشر األفكار المستحدثة: 
�هتم علماء �الجتماع بكيفية تغيري �لنظم �الجتماعية عن 
فاهتمو�  �الت�ضال  علماء  �أما  �مل�ضتحدثة،  �الأفكار  ن�ضر  طريق 
�ملو�فقة  ون�ضر  لدعم  �الت�ضالية  �الأن�ضطة  ��ضتخد�م  بكيفية 
�ل��دول  و��ضتطاعت  �جل��دي��دة.  و�الأف��ك��ار  للمنتجات  و�لقبول 

�ملتقدمة حتقيق جناحات كبرية يف هذ� �ل�ضاأن.

وكان للعامل )�أفريت روجز( �ل�ضبق يف بناء نظرية �الت�ضال 
عملية  �الت�ضال يف  �أهمية  �إلى  �أ�ضار  وقد  �مل�ضتحدثة،  و�الأفكار 

�لتغيري �الجتماعي �لتي متر بثالث مر�حل متعاقبة وهي: 

تطوير  �أو  خ�����ل������ق  ب��و��ضطته  يت�����م  �ل�������ذي  �الخ��رت�ع 
�الأفكار �جلديدة.

تو�ضيل  بو��ضطتها  يتم  �لتي  �لعملية  به  ويق�ضد  �النت�ضار، 
هذه �الأفكار �جلديدة �إلى �جلمهور.

�لنظام  د�خل  حتدث  �لتي  �لتغري�ت  بها  ويق�ضد  �لنتائج، 
�الجتماعي كنتيجة لتبني �أو رف�س �الأفكار �جلديدة.

متثل  �مل�ضتحدثة  �ل��ف��ك��رة  يف  �ل���ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  عملية 
�لتالية:  باملر�حل 

�لفكرة �جلديدة من خالل  بوجود  و�ملعرفة  �لوعي  مرحلة 
و�ضائل �الأت�ضال �ملختلفة.

م��رحل��ة �اله���ت����م���ام بال���ف��ك����رة �ل��ج���دي����دة و�لبحث عن 
معلومات عنها.
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م��رح��ل��ة �ل��ت��ع��م��ي��م؛ ح��ي��ث ي��خ��ت��ار �ل��ف��رد ت��ب��ن��ي �ل��ف��ك��رة 
�أو رف�ضها. �مل�ضتحدثة 

جتربة  �لفرد  يحاول  حيث  �ملحاولة؛  �أو  �لتجريب  مرحلة 
�لفكرة �جلديدة على نطاق �ضيق لتقرير �ملو�فقة �أو �لرف�س.

�جلديدة  �لفكرة  �لفرد  ي�ضتخدم  حيث  �لتبني؛  مرحلة 
بناء  �الأخ��رية  �ملرحلة  وتتم  و��ضع.  نطاق  على  م�ضتمرة  ب�ضفة 

على عدة �ضفات يف �لفكرة وهي: 

متيزها عن �الأفكار �أو �ملنتجات �ل�ضابقة.

�لتو�فق و�الن�ضجام مع �لنظم و�لتقاليد �لقائمة يف �ملجتمع.

درجة تعقد �لفكرة �جلديدة و�ضعوبة فهمها �أو ��ضتخد�مها.

�لقابلية للتجريب على نطاق �ضيق.

�لقابلية للمالحظة؛ �أي درجة روؤية نتائج �لفكرة �مل�ضتحدثة 
من قبل �الآخرين)16(.

�لفكرة يف خمتلف  معلومات عن  يجمع  �لفرد  �أن  �ضك  وال 
مرحلة؛  كل  باختالف  �ملعلومات  م�ضادر  وتختلف  مر�حلها، 
فو�ضائل �الت�ضال �جلماهريية �أكرث تاأثريً� يف �ملرحلة �الأولى �إذ 

تت�ضم بقدرتها على جعل �الأ�ضياء معروفة للجمهور.

ترتيب  نظرية  خالل  من  �لتنمية  يف  �الإع��الم  و�ضائل  دور 
�الأولويات عند �جلمهور )و�ضع �الأجندة(: 

تركز  ما  بن  �إيجابية  عالقة  وجود  �الت�ضال  علماء  يوؤكد 
عليه و�ضائل �الإعالم يف ر�ضائلها وبن ما ير�ه �جلمهور مهمًا، 
فهي ت�ضهم بدور كبري يف ترتيب �الأولويات لدى �جلمهور، ومن 
عما  �لنا�س  وتعلم  تر�ضد  تعليمية؛ حيث  تقوم مبهمة  فاإنها  ثم 
يتحدثون، وتبعًا لهذ� فاإن �جلمهور ال يتعلم من و�ضائل �الإعالم 

فح�ضب حول �مل�ضائل �لعامة و�الأمور �الأخرى ولكنه 
يتعلم كذلك كم تبلغ هذه �مل�ضائل من �أهمية 

تبعًا ملا تلقاه من ِقَبل و�ضائل �الإعالم.

�الإع��الم��ي��ن  ف���اإن  �آخ���ر،  ومبعنى 
حياتنا  ت�ضكيل  يف  مهمًا  دورً�  يلعبون 
�الجتماعية حينما ميار�ضون دورهم 
علينا  �الأخ��ب��ار  وع��ر���س  �ختيار  يف 

وترتيب �الأولويات فيها.

وظيفة و�ضع �الأجندة لالت�ضال 

�جلماهريي تتمثل يف مقدرتها للتاأثري على تغيري �ملعرفة عند 
�الأفر�د وقيامها ببناء تفكريهم، وهنا يكمن �أهم تاأثري لو�ضائل 

�الت�ضال وهو مقدرتها على ترتيب �لعامل وتنظيمه عقليًا لنا.

�إن ترتيب �الأولويات كوظيفة تاأثريية لو�ضائل �الإعالم تتمثل 
عمليًا يف كونها ن�ضريً� �أكرب يف �ضنع �لثقافة �ل�ضيا�ضية للجمهور 
بحيث �إنها تربط بن ت�ضور �إدر�ك �لنا�س للو�قع �ل�ضيا�ضي وبن 

�ل�ضوؤون �ل�ضيا�ضية �ليومية.

و�ضع  وظيفة  خ��الل  من  �الإع��الم  و�ضائل  تلعب  �أن  وميكن 
�الأجندة دورً� �جتماعيًا بتحقيق �الإجماع حول بع�س �الهتمامات 
ر�أيًا  باعتبارها  بعد  فيما  �أن ترتجم  �لتي ميكن  عند �جلمهور 

عامًا.

�ملوؤ�ض�ضات  يف  �لقر�ر  �أ�ضحاب  بع�س  �أن  بالذكر  وجدير 
و�ضع  �الأولويات  ترتيب  دورً� يف  يوؤدو�  �أن  ي�ضتطيعون  �ملختلفة 
تبني  يف  �الإع���الم  و�ضائل  �إ���ض��ر�ك  ميكنهم  حيث  �الأج��ن��دة- 
�جلمهور  على  وطرحها  �ملوؤ�ض�ضاتية  �الأجندة  ق�ضايا  بع�س 
و�لرتكيز عليها �إلى �أن ت�ضبح من �الأولويات �ملنتظمة الأجندة 

و�ضائل �الإعالم.

�أن حتقق  ت�ضتطيع  �الإعالم  و�ضائل  �أن  �إلى  �الإ�ضارة  وجتدر 
�إذ� �أخذت يف �العتبار عدة  فعاليتها �لق�ضوى كو�ضائل تنموية 
عو�مل منها: ما ميتلكه �ملت�ضل من خربٍة، ودر�يٍة بالبيئة �لتي 

يتم فيها �الت�ضال، وقدرٍة على حتديد �لهدف 
حتديدً� دقيقًا، وفهٍم للجمهور 

وم���ع���رف���ة خ�����ض��ائ�����ض��ه 
و�لعو�مل  و�هتماماته 

�الن��ت��ق��ائ��ي��ة 
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�لر�ضالة �ملنا�ضبة لنوعية  و�إعد�د  �ملوؤثرة يف �ضلوكه �الت�ضال، 
�ختيار  مر�عاة  مع  �جتذ�به  على  باأ�ضلوبها  و�لقادرة  �جلمهور 

�لو�ضيلة �ملنا�ضبة )17(.

الدراسة:  خالصة 
�الإن�ضان هو �لرثوة �حلقيقية ملختلف �الأمم و�حل�ضار�ت. 
يعتمد  كان  �لذي  �لتنمية  مفهوم  يف  �لتحول  جاء  هنا  ومن 
�ملرتفع  �لوطني  و�ل��دخ��ل  �القت�ضادي  �ل��ت��ق��ّدم  على  فقط 
وهي  و�ملجتمع  لالأمة  �الأ�ضا�ضية  �ل��ن��و�ة  على  يركز  و�ضار 
قبل  من  �لب�ضرية  للتنمية  �ملعا�ضر  �ملفهوم  وج��اء  �ل��ف��رد. 
مع  �لتعامل  مبد�أ  ليتبنى  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأم��م  برنامج 

تنموية. مبادرة  الأي  كمحور  �الإن�ضان 

�لتنمية  ب�ضاأن  �ملقدمة  �لتعاريف  حمور  �الإن�ضان  وي�ضكل 
حت�ضن  �إلى  ت��وؤدي  ب�ضرية  تنمية  تت�ضمن  حيث  �مل�ضتد�مة؛ 
�الجتماعي.  و�ل��رف��اه  و�لتعليم  �ل�ضحية  �لرعاية  م�ضتوى 
�عتبار  على  �لب�ضرية  �لتنمية  بهذه  �ليوم   �عرت�ف   وهناك 
وبح�ضب  �القت�ضادية .  �لتنمية  �إلى  بالن�ضبة  حا�ضمة  �أنها 
�الأمم  برنامج  عن  �ل�ضادر  �لب�ضرية  �لتنمية  تقرير  تعبري 
�أن  ينبغي  و�الأطفال  و�لن�ضاء  �لرجال  فاإن  �الإمنائي  �ملتحدة 
ولي�س  �لنا�س  �لتنمية حول  ن�ضج  فيتم  �الهتمام  يكونو� حمور 
�مل�ضتد�مة  �لتنمية  تعريفات  وتوؤكد  �لتنمية.  حول  �لنا�س 
بامل�ضاركة،  تكون  �أن  ينبغي  �لتنمية  �أن  متز�يدة  ب�ضورة 
�لتي  �لقر�ر�ت  �ضنع  يف  دميقر�طيا  �لنا�س  ي�ضارك  بحيث 

وبيئيا. و�جتماعيا  و�قت�ضاديا  �ضيا�ضيا  حياتهم  يف  توؤثر 

يف  وفعال  موؤثر  بدور  بالقيام  �الإع��الم  و�ضائل  وت�ضطلع 
قدرة  �لدر��ضات  �أثبتت  حيث  �مل�ضتد�مة؛  �لتنمية  حتقيق 
�إي�ضال و�ضرح وتف�ضري �الأفكار �مل�ضتحدثة  هذه �لو�ضائل على 
�أنها  كما  �لر�ضائل،  لهذه  �ملتلقي  �جلمهور  الإقناع  متهيد� 
�مل�ضتد�مة،  �لتنمية  ق�ضايا  على ح�ضد �جلماهري حول  قادرة 
قفز�ت  �الإعالم  و�ضائل  فيه  قفزت  �لذي  �لوقت  يف  وخا�ضة 
خالل  من  �ملا�ضية  �لع�ضر  �ل�ضنو�ت  يف  هائلة  تكنولوجية 
)�الإن��رتن��ت(،  �لدولية  �ملعلومات  ل�ضبكة  �لكبري  �النت�ضار 
�إلى  ومتعددة  متنوعة  �إعالمية  م�ضامن  حمل  على  وقدرتها 
�ل�ضبكة  �الإعالمي الأد�ء  �لر�ضد  �أن  �لعامل.. كما  �أي بقعة يف 
يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  عمليات  يف  مهم  ب��دور  قيامها  يثبت 
�حلقوق  ثقافة  بن�ضر  �ملتعلق  و�ل��ث��ق��ايف  �الجتماعي  �ل�ضق 
�لتعاليم  قبلها  ومن  �لدولية  �ملو�ثيق  كفلتها  �لتي  �الأ�ضا�ضية 

كاحلق  �خل�ضو�س  وجه  على  �الإ�ضالمية  و�لتعاليم  �ل�ضماوية 
و�لتعبري...�إلخ. �لر�أي  يف حرية 

قادرة  �الإع��الم  و�ضائل  �أن  �إل��ى  �أي�ضا  �لورقة  وتخل�س   
�ملرحلة  �أولويات  ترتيب  و�إعادة  �جلماهري  �أجندة  و�ضع  على 
�إلى مزيد  �لتي حتتاج  �الإن�ضاين  �لتطور  �لر�هنة من مر�حل 
و�مل��و�رد  باالأر�س  حتدق  �لتي  �لبيئية  باملخاطر  �لوعي  من 

. لطبيعية �

�إع��الم  و���ض��ائ��ل  �أن  �إل���ى  �لبحثية  �ل��ورق��ة  خل�ضت  كما 
ق�ضايا  ط��رح  �أر�دت-  -�إن  ميكنها  �الإ���ض��الم��ي��ة  �ل��ب��ل��د�ن 
�لتي  �لعقدية  �ملرجعية  �إل��ى  م�ضتندة  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 
�لكرمي  �لقر�آن  خالل  من  �الإ�ضالمية  �ل�ضعوب  ثقافة  حتكم 
باحلث  تعاليمهما  حفلت  �ل��ت��ي  �ملطهرة  �لنبوية  نة  و�ل�ضُّ
�حلياة  يكفل  مبا  �لكون  وعمارة  �حلياة  وتنمية  تطوير  على 
�آيات  �لكرمية �الآمنة و�لالئقة لبني �لب�ضر، وذلك من خالل 
�إ�ضالح  �إلى  �مل�ضلمن  تر�ضد  نبوية  و�أحاديث  كثرية  قر�آنية 
�لغربية  �لعوملة  �أفرزتها  �لتي  �الإ�ضكاليات  لتفادي  و�قعهم 
ع��ل��ى �مل�����ض��ت��وي��ات �الق��ت�����ض��ادي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، 
�الإذ�عية  �الإعالم  و�ضائل  تتبنى  �أن  ب�ضرورة  �لورقة  وتو�ضي 
�مل�ضتد�مة  �لتنمية  ق�ضايا  و�ل�ضبكية  و�ل�ضحفية  و�لتلفزيونية 
�الإ�ضالمية،  �لثقافة  مع  �ملن�ضجم  �ملرجعي  باالإطار  وربطها 
بتلك  �جلمهور  توعية  على  �ل��ق��ادرة  �ل��رب�م��ج  وتخ�ضي�س 

�لق�ضايا.

بلد�ن  يف  �جلهود  جميع  تت�ضافر  باأن  �لورقة  تو�ضي  كما 
معوقات  على  للق�ضاء  �ل���روؤى  وتتوحد  �الإ���ض��الم��ي،  �ل��ع��امل 
بن  �لتعاون  زي��ادة  ب�ضرورة  فتو�ضي  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية 
و�لفقر  �لبطالة  ظاهرة  على  �لق�ضاء  يف  �الإ�ضالمي  �لعامل 
�ل�ضيا�ضي  �ل�ضعيدين  ع��ل��ى  �مل��ت��اح��ة  �الآل��ي��ات  خ��الل  م��ن 
و�الق��ت�����ض��ادي، و���ض��رورة وج��ود ك��ي��ان �ق��ت�����ض��ادي وح��دوي 
وت�ضريعات  و�حدة،  عملة  حتت  �الإ�ضالمية  �لدول  ر�يه  يوّحد 

م�ضرتكة. م�ضتقبلية  و�أهد�ف  و�حدة،  �قت�ضادية 

حممد  �ضيدنا  على  �هلل  و�ضلى  �لق�ضد،  ور�ء  من  و�هلل 
�أجمعن. و�ضحبه  �آله  وعلى 
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 أضرُب الجدار برأسي، فينهار الجدار

غوستاف مالر:  
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�لنم�ضاوي  �ملو�ضيقي  �ملوؤلف  �لتقى   1910 عام  �ضيف  يف 
غو�ضتاف مالر باملفكر و�لعامل �ضيغموند فرويد يف مدينة ليدن 
�لهولندية، و��ضتمر هذ� �للقاء بينهما �أربع �ضاعات متو��ضلة، 

كتب بعدها فرويد مالحظة مقت�ضبة يف دفرته: 

كان كمن يهدم عمودً� و�حدً� يف بناية �ضاهقة.

�لذهانية  �حلالة  عن  دقيقة  مالحظة  كانت  تلك    
�ملعقدة،  فعقليته  وفاته،  من  عام  قبل  مالر،  �إليها  و�ضل  �لتي 
�لد�ئم  وخوفه  وكاآبته،  �لنف�ضي،  وح�ضاره  وقلقه،  وع�ضبيته، 
من �ملوت، و�إميانه بالقوى �لغيبية، جتعل من �مل�ضتحيل على �أي 

حملل نف�ضي �أن يعالج مثل هذه �حلالة يف جل�ضة و�حدة. 

هذ� �لو�ضع �لنف�ضاين �ملعقد كان �لقا�ضم �مل�ضرتك يف كل 
يف  مالر  غو�ضتاف  �أبدعها  �لتي  �لعظيمة  �ملو�ضيقية  �الأعمال 
مايو   18  -  1860 يوليو   7( عا�ضها  �لتي  �خلم�ضن  �ضنو�ته 

.)1911

�أن ي�ضتمع  �أن يفهم حياتي، عليه  �أر�د  �إن من  يقول مالر 
كل  فيهما  و�ضعت  فلقد  و�لثانية،  �الأول��ى  �ضيمفونيتي  �إل��ى 

خربتي و�آالمي. 

�ض�����وت  �إل���ى  ن���ض����ت����م��ع  )�لود�ع(  �أغ�����ن�����ي�����ة  ف����ي 
ميتزو - �ضوبر�نو تن�ضد: 

)يف كل مكان، حيث �خللود، ت�ضرق �مل�ضافات،

بلونها �الأزرق،

�إلى �الأبد.. �إلى �الأبد( 

 

�ملو�ضيقى  تب���د�أ  �الأب���د(  )�إل��ى  كلمة  تتك���رر  ح���ن  وف��ي 
وجود  ال  حيث  �ل��ع��دم،  �إل��ى  ت�ض���ل  حت��ى  �لت���ر�جع،  ف���ي 

للحياة، وال للموت.

وك��ان  ب��ع��د(،  يحن  مل  زمني  )�إن  م��ال��ر:  ق��ال  م��رة  ذ�ت 
حمقًا يف كالمه، فمو�ضيقاه، �لتي كانت متثل قمة �لقلق و�الأمل 
�لع�ضرين، مل حتظ  �لقرن  �أو�ئل  �ملتاأزم يف  �الإن�ضاين  و�لو�ضع 
تلك  �إال  نقاد زمانه، ومل ترث  و�الع��رت�ف من  �لكبري  بالنجاح 
�لذين  �ملو�ضيقين،  �ملوؤلفن  �ل�ضابة من  �لر�ديكالية  �ملجموعة 
للمو�ضيقى  و�لتقليدية  �لنمطية  �الأ�ضكال  على  بالتمرد  بدءو� 
�لكال�ضيكية، و�لذين كانو� يحظون بدعمه و�هتمامه.. لذ� كان 

��ضم  �أرنولد �ضونربغ، ر�ئد �ملو�ضيقى �لالمقامية، يطلق عليه 
)�لقدي�س( تقديرً� ملكانته.

�إن تاأثري مالر ميكن مالحظته بو�ضوح يف �أعمال �ملوؤلفن 
�ملو�ضيقين �لطليعين: �ألبان بريغ، و�أرنولد �ضونربغ، ودميرتي 
هانز  وكارل  هونيغر،  و�أرث��ر  ويربن،  و�أنطون  �ضو�ضتاكوفت�س، 
�إلى  تاأثريه  و�متد  زميلن�ضكي.  فون  و�ألك�ضندر  �ضتوكهاوزن، 
وولفغانغ  �ضتيرن،  ماك�س  وخا�ضة  �الأف��الم،  مو�ضيقى  موؤلفي 
��ضتخد�م  خا�س  بوجه  ون��ذك��ر  ويليامز.  وج��ون  كورنغولد، 
�ملخرج  لر�ئعة  كثيمة  �خلام�ضة،  �ضيمفونيته  من  �الأد�ج��ي��و، 
وهي   ،)1971( �لبندقية  يف  �مل��وت  في�ضكونتي  لوت�ضيانو 

مقطوعة حاملة، بطيئة جدً�، كتبت للقيثارة و�الأورك�ضرت�.

منت�ضف  بعد  �إال  مو�ضيقى،  كموؤلف  مالر،  �ضيت  يذع  مل   
و�خلطايا  �الآالم  كل  �لعامل  �ضاهد  �أن  بعد  �لع�ضرين،  �لقرن 
يف  �ضاعده  ب��ه��ا،  تنبئ  �ضيمفونياته  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  و�ل��ك��و�رث 
�ضماع  وتكر�ر  �إع��ادة  لت  �ضهَّ �لتي  �ال�ضطو�نات  �خ��رت�ع  ذلك 

�ضيمفونياته �لطويلة و�ملعقدة. 

�ملعروف  �الأورك�����ض��رت�  وق��ائ��د  �ملو�ضيقي  �مل��وؤل��ف  ي�ضف 
)�إعالن  باأنها  �لعا�ضرة  مالر  �ضيمفونية  برن�ضتاين  ليونارد 
حللم  �الأخ��ري  )�ل��ود�ع  وباأنها  �لع�ضرين(،  �لقرن  موت  عن 

�جلميل(. �لرومانتيكية 

و�لفناء  �ل�ضخ�ضي،  �مل���وت  م��ال��ر  غو�ضتاف  ي�ضتح�ضر 
�ملوت  وفكرة  �ملو�ضيقية.  �أعماله  كل  يف  و�لبعث،  �لب�ضري، 
��ضتحوذت عليه منذ طفولته، فقد كان �البن �لناجي من �أربعة 
�إلى  باالإ�ضافة  �أطفال،  وهم  ثمانية  منهم  مات  طفاًل،  ع�ضر 
موت و�لديه، و�نتحار �ضقيقه، ووجود �أٍخ معاق عقليا �حرتف 

�الإجر�م، وجنون �أخته �لكربى.

البنته  �ملفاجئ  �مل��وت  يف  كانت  �حلقيقية  فاجعته  لكن   
نتيجة  �لر�بع،  تتجاوز عامها  �لتي مل  �آنا(،  �ل�ضغرية )ماريا 
�إ�ضابتها باحلمى �لقرمزية يف عام 1907، هذ� �لفقد �لذي 
وفاتها  يف  �ل�ضبب  ك��ان  باأنه  متامًا  يوؤمن  وجعله  كيانه،  هز 
�الأملاين  لل�ضاعر  �الأطفال(  )�أغاين موت  تاأليفه مو�ضيقى  بعد 

فردريك ركريت. 

�مل�ضابة  �لعرجاء،  مالر(،  )ماريا  باأمه  �لعاطفي  تعلقه 
مبر�س يف �لقلب، و�لتي عا�ضت حياة م�ضطربة مع زوج �ضديد 
من  لها  وط��رده  �ضربه  لها  وحتمُّ مالر(،  )برينهارد  �لق�ضوة 
�لبيت مر�رً�، جعله يبحث عن حب حقيقي يجد فيه �ضعادته 
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�أجمل  1902 من  �ملفقودة، ومتثل هذ� �حلب يف زو�جه عام 
 -  1879( �ضيندلر  �أمل��ا  �آري���ان  �ل��ربج��و�زي��ة  فيينا،  فتيات 
يف  كانت  �لتي  �ضيندلر،  جاكوب  �أميل  �لفنان  �بنة   ،)1964

�لتا�ضعة ع�ضرة من عمرها، وت�ضغره بع�ضرين عامًا. 

�إال  ت�ضكيلية،  وفنانة  مو�ضيقية،  موؤلفة  كانت  �أنها  ورغ��م 
�أن مالر �أنذرها قبل �لزو�ج باأن عليها �أن ترتك كليًا �لتاأليف 
�أعمالها  �إل��ى  يلتفت  ومل  لبيتها،  لتتفرغ  و�لر�ضم  �ملو�ضيقي 
�ملو�ضيقية �إال بعد ت�ضع �ضنو�ت من زو�جهما، �لذي بد�أ يتفكك، 
مع  لعالقتها  �كت�ضافه  بعد  وخا�ضة  بعنف،  مالر  روح  ويه�ضم 
�ملهند�س �ملعماري و�لرت غروبيو�س، بعد لقائها به يف م�ضحة 

ملعاجلة �إدمانها للكحول.

�ضيمفونيته �لعا�ضرة �لعظيمة كانت نتاجًا النهياره �لع�ضبي 
�حلاد، بعد �كت�ضافه لهذه �لعالقة، مثلما كانت ر�ئعته )�أغاين 

�الأر�س( نتاجًا لوفاة �بنته �ل�ضغرية.

ماآ�ضي مالر �لرت�جيدية ��ضتكملت حلقاتها يف عام 1907 
�ل�ضحافة  لتحري�س  نتيجة  فيينا،  �أوب��ر�  �إد�رة  من  باإقالته 
�إ�ضابته مبر�س خطري يف  �كت�ضاف  ثم  �لنم�ضا،  �ل�ضيا�ضية يف 
قلبه ال عالج له، هذ� �ملر�س �لذي �أودى بحياته �لق�ضرية يف 
18 مايو 1911 قبل �أن يكمل �ضيمفونيته �لعا�ضرة، ويقال �إن 
�آخر كلمة رددها قبل موته كانت )موز�رت(، وطلب �أن يدفن 
مر��ضم  و�أن جترى  فيينا،  �ل�ضغرية خارج  �بنته  من  بالقرب 
يكتب على  و�أن ال  جنازته من دون مو�ضيقى ومن دون كالم، 

�ضاهد قربه �ضوى ��ضمه، من دون �أي تفا�ضيل �أخرى.

متوح�س، يف حديقة  �أنا حيو�ن  »هل  مالر ذ�ت مرة:  قال 
للحيو�ن، حتى يحدق يّف �الآخرون؟«.

 قالو� عنه �إنه مري�س ع�ضابي، ونرج�ضي، وم�ضاب بجنون 
�ال�ضطهاد، و�ضاذ جن�ضيا، وعنيف يف تعامله مع �ملو�ضيقين يف 
�لربوفات، وما حتّوله من �ليهودية �إلى �مل�ضيحية �إال �ضعيًا ور�ء 
�لوظيفة، �إال �أن مالر �ضيذكر يف تاريخ �ملو�ضيقى على �أنه قائد 
�أورك�ضرت� من �لطر�ز �الأول، و�أحد �أعظم �ملوؤلفن �ملو�ضيقين 
�ملجددين يف �لقرن �لع�ضرين، وميكن مقارنة موقعه يف تطوير 

�ملو�ضيقى مبكانة بيتهوفن وفاغرن، �للذين كان متاأثرً� بهما. 

 2000 �أكرث من  �أورك�ضرت�  تولى مالر لثالثة عقود قيادة 
�أوبر� و300 حفلة مو�ضيقية، باالإ�ضافة �إلى �أعماله �ملو�ضيقية 
وليبزغ،  وفيينا،  بود�ب�ضت،  الأوب���ر�  م��دي��رً�  وك��ان  �ل�ضخمة، 

وهامبورغ، وبر�غ، وميرتوبوليتان يف نيويورك. 

 كان �أ�ضلوبه يف قيادة �الأورك�ضرت� منوذجًا لكثري من قادة 
كليمرب،  و�أوت��و  و�لرت،  برونو  �لع�ضرين:  �لقرن  يف  �الأورك�ضرت� 

وليونارد برن�ضتاين، وموري�س �بر�فانال، وبيري بوليز.

هذ� �لفنان، �لذي �ألف ع�ضر �ضيمفونيات �ضخمة ومعقدة، 
كان يقول عن نف�ضه ب�ضخرية: �أنا موؤلف مو�ضيقي �ضيفي، هذ� 
�الأورك�ضرت�، ويف  قيادة  �لعام يف  نف�ضه طو�ل  يرهق  كان  الأنه 
�ل�ضيف يعتزل ويق�ضي �إجازته يف تاأليف �أعماله �ل�ضيمفونية.

مدة  ت�ضل  �لتي  �ل�ضخمة،  �ضيمفونياته  مالر يف  �أ�ضتخدم 
بع�ضها �أحيانًا �إلى �ضاعتن مع �ضت حركات بداًل من �أربع، �آالت 
مل تكن ماألوفة يف �الأورك�ضرت� كاأجر��س �الأبقار، وقرع �ملطارق، 
و�ملاندولن،  و�لقيثارة،  �ل�ضيد،  و�أب���و�ق  �لطيور،  و�أ���ض��و�ت 
ونغمات �ملار�س )كما يف �ل�ضيمفونية �لثالثة(، و�إدخال كور�ل 
�الأطفال )كما يف �ل�ضيمفونية �الأولى(. و��ضتفاد من ��ضتخد�م 
�أعمال  يف  وطورها  لالأغاين،  �ضومان  وروبرت  �ضوبرت  فر�نز 

�أورك�ضرت�لية متكاملة، بداًل من م�ضاحبة �لبيانو لها فقط.

)�ضيمفونية  با�ضم  تعرف  �لتي  �لثامنة  �ضيمفونيته  يف 
�الألف عازف( ��ضتخدم �أورك�ضرت� �ضخًما، مع ثمانية عازفن 
ك��ور�ل  ذل��ك  يف  مب��ا  ك���ور�ل،  جمموعات  وث���الث  منفردين، 

�الأطفال، و�آالت مو�ضيقية �إ�ضافية. 

لالأ�ضلوب  وف��ق��ًا  بناها  فقد  �لعا�ضرة  �ضيمفونيته  �أم���ا 
متغرية  هارمونيات  ��ضتخد�م  ل��ه  �أت���اح  �ل��ذي  �لالمقامي، 

ومتحولة، و�إيقاعات معقدة. 

�ملتعبة:  نف�ضه  �أعماق  عن  �آخر  تعبري  �ضيمفونياته  �أ�ضماء 
فاالأولى )�جلبار(، و�لثانية )�لبعث(، و�خلام�ضة )�ملاأ�ضاة(، 
اها )�ضيمفونية  و�ل�ضابعة )�أغنية �لليل(، �أما �لتا�ضعة فقد �ضمَّ
9�لتي  �لرقم  لعنة  من   �ً تَطريُّ و�الأورك�ضرت�(  و�الألتو  للتينور 
�ضبور،  ول��وي  بيتهوفن،  �ملو�ضيقين:  �ملوؤلفن  بحياة  �أودت 

وبروكرن، و�ضوبرت.

�لعاملية  �الأورك�����ض��رت�ت  تقييم  يتم  �حل��ا���ض��ر  وقتنا  يف 
�إلى  نظرً�  �ملو�ضيقية،  مالر  �أعمال  تقدمي  على  لقدرتها  وفقًا 
تعقيد�تها �لتقنية، وطر�ئقها �الأ�ضلوبية �لنافرة، وخ�ضائ�ضها 
�ل�ضكالنية �جلديدة، و�ضعوبة تنفيذها، لكن مالر وحده كان 
يلجاأ �إلى هذه �ملو�ضيقى لبث �لنو�ح، و�الأمل، و�خليبة، و�خلوف، 

و�حلزن �لذي يعت�ضر روحه �ملت�ضظية يف عامل مرعب. 

ب
ألد

ا
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إن 
زمني لم 
يحن بعد

ب
ألد

ا
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كان هنـــاك قوس ُقــزح

ج حلمي.. يـتــوِّ

كانت هنـــاَك أنشـــودة

تترنم لألصيِل فوق حريرِ الموِج..

وترقص مع سرمديِة البرتقالّي.. أمامي..!

كان هنــــاَك قمر

ِــه على ثوِب الليــل.. يتباهى بضوئـ

ويُرِسل للعشــاِق رسائَل

تتقاطر نــوراً في أيديــِهم..

وفي يــــدي..!

كانت هنــاك نخيٌل

تلّوح بالسعِف وتهمس بالحفيِف

للمحبين... و.. لي ! 

كانت هنــاك عصــافير..

كانت هنـــاك نجيمات..

كانت هنــاك أزاهـــير..

كانت هنـــاك أغنيـــات..

كان هنـــاك كل ذاك

كل ذاك.. عندمـــا كان قلُبـــَك

معي..!!

د. نبيلــة زباري

ج الحلم عندمــا يُتـوَّ

ب
ألد

ا
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فاطمة تعيش الحلم

ب
ألد

ا

محمد علي عباس

ألقت فاطمة بناظريها عبر النافذة إلى 
الطريق.. من وراء الستار نصف الشفاف رأت 

زفة العروسين.. نوال عيناها تقوالن إنها 
هائمة في سمائها، تعيش واقعًا كان حتى 
األمس حلمًا، تعيشه وتتشربه حتى الثمالة 
وال تشبع منه، وها هي البلدة كلها تعيش 

فرحها، تنطلق الزغاريد وتعلو الضحكات 
ويستمر الغناء مدويا ً محيطًا بالعروسين.
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�أما هي فتقبع هنا يف حجرتها، من ور�ء �ل�ضتار تتابع �ملوكب، �خليل 
ترق�س و�ضط �ل�ضاحة، �لت�ضفيق يعلو، �ضوت �لطبول يدور، يعقبه بن 

�حلن و�الآخر طلق ناري يهز قلب �لليل.

ترتك �لنافذة �لى �لد�خل.. من خلف �لباب �ملوروب تلمح �لن�ضوة 
�إح��دى  تتو�ضطها  د�ئ���رة  باأج�ضادهن  ير�ضمن  �ل���د�ر،  �ضحن  مي��الأن 
�لفتيات، �لفتاة حزمت و�ضطها مبنديل ر�أ�س �أبي�س ذي نقط �ضود�ء ، 
�ندجمت يف �لرق�س على �أنغام طبلة تدقها مبهارة فتاة �أخرى، بينما 
ثالثة ترفع �ضوتها بالغناء و�لكل يردد خلفها ما تقول. و�ضط �حلجرة 
و�لنافذة، مقيدة بدموعها، مت�ضك  �لباب  تقف فاطمة حما�ضرة من 
مبنديل �أ�ضفر مت�ضح به وجهها، ترمق �لباب �ملوروب بحذر خ�ضية �أن 
تدخل �إحد�هن عليها وترى ما بها، تبتعد عن مرمى �لنظر عرب �لنافذة 
حتى ال تخرتقها عن متل�ض�ضة، ويف �لوقت ذ�ته تخ�ضى �خلروج حتى 
�ضاعرة  تقف  تطويه يف �ضدرها،  �لنا�ضحة مبا  ق�ضماتها  تف�ضحها  ال 
�أن �الأمل حينما نكتمه يف �ضدورنا يكون نارً� تنه�س، عو��ضف ت�ضرب، 
ورياحًا ال ترحم، تت�ضاءل كيف تو�جه �الأعن باخلارج، ومن �أين تاأتي 

بابت�ضامة تلقاهم بها؟ 

طال �لوقت وهي على وقفتها، فكرت يف �خلروج من جديد ملتابعة 
وق�ضمات  �ضقوق  فوق  من  �لدموع  بها  مت�ضح  و�جفة  يدً�  مدت  �لفرح، 
ع  ل�ضحْ �لطريق، حيث  �إلى  يوم  َيُب�س من �خلروج فجر كل  �لذي  وجهها 
الهواء و�صياط الربد والظلمة التي ت�صري معها، ل ت�صمع اإل نباح الكالب 
ت�ضيعها �إلى حمطة �ل�ضكة �حلديد، بحملها من �جلنب و�لزبد و�لبي�س 

لرتكب �لقطار ما�ضية �إلى �ملدينة، حيث �ل�ضوق ومعارك لقمة �لعي�س .

�ل��دوالب  و�جهة  يف  منت�ضفها  من  �مل�ضقوقة  �مل���ر�آة  �إل��ى  م�ضت   
�لقدمي حتدق فيها، ر�أت وجهها م�ضقوًقا ن�ضفن؛ ن�ضف حتوم حوله 
�أ�ضرة  �لظلمة، تلب�س عينه لبا�س �لهموم و�ل�ضقاء �ليومى، وحمل ثقل 
بكاملها تركها عائلها وم�ضى، لتقوم -هي �الإبنة �لكربى- مكانه من 
�أن تعي�س �حللم ولو حلظات،  �أن من حقها  �أن يخطر على بالها  دون 
تن�ضى �لدر��ضة �لتي كانت تدر�ضها فى مدر�ضة �لقرية، وتفوقها، ونظرة 
�أم  �إال  �إليها، وتنبُّئهن مب�ضتقبل ينتظرها، وال ترى  �ملعلمن و�ملعلمات 
�إليها  تن�ضم  �أن  و�قرت�حها  �ملدينة،  �ضوق  يف  وعملها  جارتهم  حممد 
�أمو�ج  و�لرف�س، �ضدمتها  �الإعرت��س  �لبيت مفتوحًا، حاولت  لي�ضتمر 
�حلقيقة �لعاتية بعنفو�نها، و�لبيت �خلال �إال من �أنفا�س �إخوة ينتظرون 
�لطعام �ليوم ولي�س غدً�.. بينما تبدو �لعن �الأخرى و�ملو�جهة للنافذة يف 
بهاء �لنور حتلم وترجو كما ت�ضاء وهي ترى نو�ل تتزوج.. نو�ل �ل�ضغرية 
�لتي تركها �أبوها طفلة جتري يف حو�ري �لقرية وبن �لغيطان ال تدري 
من �أمرها �ضيًئا، نو�ل �لتي كانت تهرول نحوها وهي قادمة من �ل�ضكة 

�حلديد حتت�ضن �ضاقيها وت�ضاألها عما �أتت به من حلوى.!

تتنهد فاطمة يف �ضرود.. �الآن ت�ضكن وحدها تلك �حلجرة مع �لليل 
و�لظلمة و�لعمر �لذي يذوي �أمام عينيها، وجتف �أور�قه يف �ضكون كاأنه 
يعرف قدره وير�ضى به وال ينتظر من �حلياة غريه ، ماذ� لو تقدم لها 
حمد�ن بائع �خل�ضر يف �ل�ضوق؟ هو مثلها فرع �ضارد ي�ضرب يف �حلياة 

وحده بغري جذور، ترك در��ضته هو �أي�ضا من �أجل لقمة �لعي�س، عمل 
بنقل �خل�ضر بع�س �لوقت قبل �أن ين�ضم �إلى زمرة �لبائعن.. عينه عليها 
ر  منذ ر�آها الأول مرة.. هل حتادثه؟.. مَل ال؟ هو رجل حقيقى و�ضيقدِّ
لها هذ�.. �ملر�أة �ل�ضريفة تختار لنف�ضها.. هكذ� فعلت �ل�ضيدة خديجة.. 
ا وهي  ماد�م �لرجل ي�ضتحق ويفهم ويقدر ما فعلته.. هزت ر�أ�ضها رف�ضً
تتمتم ال.. ال.. منذ متى يف ُعرفنا طلبت �ملر�أة �لرجل؟ لو حدث هذ� لن 
ي�ضدقها، ورمبا ظن بها �لظنون.. حتى �إن مل يحدث هذ� لن ينظر �إليها 
بذ�ت نظرته �إلى �مر�أة �ضعى هو �إليها وبذل جهده لينال ر�ضاها. لن 
حتادثه �أبًد�، �أبًد�. و��ضتد�رت �إلى �خللف، كان قلبها يف معركته د�خل 
�ضدرها يلهث مو��ضاًل �الأنن خلف دموعها، هم�ضت لنف�ضها يف حزم 
لي�س �ليوم يا فاطمة، �الأعن �ملتل�ض�ضة وخا�ضة �ليوم لن ترتكك، موؤكد 
غيابك �ضوف يثري �النتباه، �لكلمات �ضوف تتاأجج ناًر�.. ثم �إن �ملدعوين 
جاءو� الأجلك �أنت، �لفرح فرحك.. �أن�ضيت؟.. فرحي!! تهم�س �لكلمة، 
تهتز لها، تر�ها ترتدد يف �أعماقها و�ضد�ها ي�ضرب جدر�ن �ضدرها، تهز 
ر�أ�ضها بقوة وهي تهم�س للفر�غ بل هو فرح نو�ل.. تنتف�س على �ضوت مدوٍّ 
ينطق با�ضمها من خلف �لنافذة ، تن�ضت �إلى حروفه �لز�عقة وجلة.. 
مت�ضح وجهها وعينيها ب�ضرعة، حتاول متالك �ضوتها وهي تقرتب من 

؟ �ل�ضتار ن�ضف �ل�ضفاف ملبية: - َمنحْ

�سيوف. 

ترفع �ل�ضتار، ميالأ �لنور جليًّا و��ضًحا �حلجرة، تبحث بعينها يف 
�لف�ضاء �ملمتد �أمامها، يو�جهها ج�ضد فارع �لطول يك�ضوه جلباب �ضويف 
وعينان  �لبيا�س،  نا�ضعة  عمامة  نها  تزيِّ عري�ضة  نا�ضية  تعلوه  �أزرق، 
نظر�تهما نفاذة حتدقان يف عينيها بذ�ت �لنظرة �لتي تعرفها.. ترتك 
عينيها �أ�ضريتن لعينيه قليال قبل �أن ت�ضمع �ضوته يعلو مرفرًفا بجناحيه 

بقوة يف وجهها: - 

�ضرتحبن ب�ضيفك من �ل�ضباك؟

من؟ 

ت�ضاءلت وهي ت�ضعر بعجزها عن مالحقة دقات قلبها وهرولته يف 
�أن تطغى دقاته على �ضوت �لطبل و�ملز�مري  ف�ضاء �ضدرها، وتخ�ضى 
وطلقات �لنار، ذلك �لقلب �لذي كان منذ برهة و�حدة ينزف �أنينه تبدل 
حاله يف حلظة وعرف معنى �لفرح، حاولت مد�ر�ة �نهمار م�ضاعرها 
�ضحكت  لهذ�،  �لوقت  ي�ضعفها  مل  مهٍل،  على  لتم�ضي  فيها  و�لتحكم 
تلقفت  �أمامها..  حقيقة  ت��ر�ه  وه��ي  جو�رحها..  �ضفتاها..  عيناها.. 
عيناها نظر�ته.. �حت�ضنت نظر�تها عينيه.. نطقت حروف ��ضمه كما 

مل تنطقها من قبل: - 

 حمدان!!

�نتف�ضت ل�ضماع �أ�ضو�ت بع�س �لن�ضوة وقد �قتحمن �حلجرة فجاأة 
ي�ضاألنها ما بك يا فاطمة؟ حدقت فى �أعينهن �ضاردة قبل �أن ت�ضتدير �إلى 

�لنافذة من جديد باحثة عنه.

ب
ألد

ا
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أقيم بمركز الخليج للمؤتمرات في 
فندق الخليج حفل تكريم الفائزين 
بالدورة الثامنة لجائزة يوسف بن 
أحمد كانو، تحت رعاية معالي 
نائب رئيس مجلس الوزراء، 
الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، والذي أّكد 
أن مبادرات العائالت البحرينية المتجسدة 
في إسهاماتها الخيرية في مختلف المجاالت 
تعكس ما تتحلى به الروح األصيلة لمكونات 
هذا الشعب المحب للبذل، والذي ال تحد 
عطاءه أي حدود في سبيل نشر قيم العلم 
وتكريم أهله وتقدير المميزين المبدعين 
من سائر أرجاء الوطن العربي، والذي يؤّكد 
الدور الريادي بما تضطلع به هذه العائلة في 
المجتمع منذ حوالي 125 عامًا.

مبارك سعد العطوي

يرعى حفل 
تكرمي الفائزين 
جبائزة يوسف 
بن أمحد كانو 

للدورة الثامنة

معالي الشيخ خالد بن عبد اهلل 
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نحتفي  �إذحْ  »�إن��ن��ا  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
�أحمد  بن  يو�ضف  بجائزة  �لليلة  ه��ذه 
�الأو�ئل  �ملوؤ�ض�ضن  �أحد  يعد  �لذي  كانو 
�أن  بنا  َح��ريٌّ  �لكرمية،  �لعائلة  لهذه 
عائلة  �ضيدته  ما  تقدير  بكل  ن�ضتذكر 
ي�ضار  حيوية  ومر�فق  �ضروح  من  كانو 
��ضم  حتمل  ت��ز�ل  وال  بالبنان،  �إليها 
�أبناء هذه �لعائلة رجااًل  موؤ�ض�ضيها من 
و�ملد�ر�س  و�جلو�مع  كامل�ضاجد  ون�ضاء، 
�ملنا�ضبات،  وقاعات  �ل�ضحية  و�ملر�كز 
وذلك �إميانًا منها باأهمية �لدور �ملكمل 
�حلكومة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  للجهود 
قوية  حتتية  بنية  ت��وف��ري  يف  �مل��وق��رة 

ور��ضخة ينعم بخدماتها �جلميع«.
���ض��ع��ادة رئي�س  ت��وج��ه  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�أحمد  بن  يو�ضف  جائزة  �أمناء  جمل�س 
كانو،  حممد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�ضيد  ك��ان��و، 
�إل���ى معال  �ل�����ض��ك��ر و�ل��ث��ن��اء  ب��ج��زي��ل 
�ل�ضيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة على 
لهذه  �مل�ضتمر  ودعمه  �لكرمية  رعايته 

و�لقائمن عليها. �جلائزة 

حفل  خ��الل  �ألقاها  كلمة  يف  وق��ال 
�إمي��ان��ًا  ك��ان��و  عائلة  »ت��وؤم��ن  �الف��ت��ت��اح: 
�لعلماء  وت��ك��رمي  �ل��ع��ل��م  ب���اأن  ع��م��ي��ق��ًا 
و�لتقدم.  �لنه�ضة  طريق  نرب��س  هما 
جائزة  تاأ�ضي�س  مت  �ملنطلق،  هذ�  ومن 
لت�ضجيع  ك���ان���و  �أح���م���د  ب���ن  ي��و���ض��ف 
للم�ضاهمة  �لعرب  و�لباحثن  �ملبدعن 
�ل��ب��ن��اء  يف  و�ل���ت���ط���ور  �الرت����ق����اء  يف 
وكذلك  �لعرب،  الأمة  و�لثقايف  �لعلمي 
�مل�ضاهمة يف �جلهود �لطيبة �لتي تقوم 
فقد  هنا  وم��ن  �لبحرين.  مملكة  بها 
�نطالقتها  منذ  �جلائزة  هذه  منح  مت 
فائزً�   21 �إلى   2001 عام  �الأول��ى يف 
ميثلون �ضبع دول عربية وهي �لبحرين 
و�جلز�ئر  و�لعر�ق  وم�ضر  و�ل�ضعودية 

و�ل�ضود�ن«. وفل�ضطن 
و�أو�ضح �ضعادته �أن مملكة �لبحرين 
يرعاها  وثقافية  علمية  نه�ضة  تعي�س 
ح�ضرة �ضاحب �جلاللة �مللك حمد بن 
عي�ضى �آل خليفة، عاهل �لبالد �ملفدى، 
�ضاحب  وم�����ض��ريت��ه��ا  تقدمها  وي��ت��اب��ع 

لقطة جماعية للفائزين مع كبار المسؤلين وراعي الحفل

الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة

السيد خالد بن محمد كانو
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�ضلمان  بن  خليفة  �الأمري  �مللكي  �ل�ضمو 
�مل��وق��ر،  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  �آل خ��ل��ي��ف��ة، 
�ضلمان  �الأم��ري  �مللكي  �ل�ضمو  و�ضاحب 
نائب  �لعهد  ول  خليفة،  �آل  حمد  بن 
لرئي�س  �الأول  �لنائب  �الأع��ل��ى  �لقائد 

جمل�س �لوزر�ء.
�لد�ئمة  �مل�ضاعي  م��ن  و�ن��ط��الق��ًا 
لالرتقاء باأعمال �جلائزة، �أعلن �ضعادة 
�ل�ضيد خالد كانو �أن جمل�س �الأمناء قد 
�أقر روؤية جديدة للمرحلة �ملقبلة تتمثل 
يف �لتطوير�ت �لتي �ضت�ضهدها جماالت 
�مل�ضاركة يف �جلائزة لت�ضمل �لدر��ضات 
�الإ����ض���الم���ي���ة، و�الب���ت���ك���ار و�ل��ت��ق��ن��ي��ة، 
و�القت�ضاد  �الأعمال،  وريادة  و�ل�ضباب 
وذلك  و�للياقة،  و�لريا�ضة  و�لتنمية، 
�أعلن  كما  وحم��ددة.  جديدة  �آلية  وفق 
ت�ضجيعية  جو�ئز  �إط��الق  عن  �ضعادته 
تتمثل يف طرح ثالث  �ل�ضبابي  لالإبد�ع 
�أربعة  كل  متنوعة  تخ�ض�ضية  جو�ئز 
�أمريكي  دوالر  �آالف   10 بقيمة  �ضهور 
ل���الإجن���از�ت  تخ�ض�س  ج��ائ��زة  ل��ك��ل 

�لر�ئدة. و�مل�ضروعات 

تال ذلك، كلمة �ألقاها �ضيف �ضرف 
�ل�ضورى،  جمل�س  رئي�س  معال  �حلفل 
قال  �ل�ضالح،  �ضالح  بن  علي  �ل�ضيد 
بن  يو�ضف  جائزة  �إن�ضاء  »يعرب  فيها: 
تو�جهه  مبا  �الهتمام  عن  كانو  �أحمد 
�ضيا�ضية  حتديات  من  �لعربية  �لثقافة 
و�أن  ع��م��ي��ق��ة،  وث��ق��اف��ي��ة  و�ج��ت��م��اع��ي��ة 
و�الإبد�عية  �ملعرفية  بتجلياتها  �لثقافة 
نه�ضوي  م�����ض��روع  الأي  �الأ���ض��ا���س  ه��ي 
�ملنطقة  يف  �لثقافات  �أن  كما  عربي، 
�لعربية تدرك �أهمية �النفتاح على قيم 
باإيجابية  وتتما�ضى  �الإن�ضاين،  �لتقدم 
وبهذ�  �الأخ��رى،  �ل�ضفاف  ثقافات  مع 
من  �أف�ضل  ح�ضن  على  �لعثور  ميكن  ال 

�لب�ضر«. للتعاي�س بن  �لثقافة 
ك��م��ا �أع����رب م��ع��ال��ي��ه ع��ن ت��ق��دي��ره 
م�ضرية  يف  �خلا�س  �لقطاع  الإ�ضهامات 
باململكة،  و�لثقافية  �لعلمية  �لتنمية 
�ل��ت��ع��اون  رو�ب�����ط  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره 
متوجهًا  �لعربي،  عاملنا  يف  �الإيجابي 
على  كانو  عائلة  �إل��ى  كذلك  بال�ضكر 
�إط�����الق ه����ذه �جل���ائ���زة ورع��اي��ت��ه��ا، 

السيد علي بن صالح الصالح

د. سعيد بن عطية أبو عالي
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فخره  عن  نف�ضه  �لوقت  يف  معربًا 
لكونها  �جل��ه��ود،  بهذه  و�ع��ت��ز�زه 
ت��ت��الق��ى م���ع �ل��ن��ه�����ض��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ململكة  ت�ضهدها  �لتي  و�لثقافية 
ب��ف�����ض��ل �ل��رع��اي��ة �مل��ب��ا���ض��رة من 

�حلكيمة. �لقيادة 
�أع���ل���ن رئ��ي�����س جلنة  ب��ع��ده��ا، 
�ل��ت��ن�����ض��ي��ق و�الخ���ت���ي���ار، �ل��دك��ت��ور 
�أ�ضماء  �أبو عال،  بن عطية  �ضعيد 
�ل��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ي��و���ض��ف بن 
�أحمد كانو، حيث �أ�ضفرت �لنتيجة 
ع��ن ف���وز �أ���ض��ت��اذ �ل��ن��ق��د �الأدب����ي 
�أم  بجامعة  �مل�����ض��اع��د  و�ل��ب��الغ��ة 
م�ضرف  حممد  �ل��دك��ت��ور  �ل��ق��رى، 
ي��و���ض��ف خ�����ض��ر، م���ن ج��م��ه��وري��ة 
جم��ال  ب��ج��ائ��زة  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�ضر 
وقيمتها  �الإ�ض��المية  �ل��در����ض��ات 
وذلك  �أم���ريكي،  دوالر  �أل��ف   50
�الأم��ة  �ضعوب  »نه�ضة  بحثه  ع��ن 

�لعربية – مبادئ وروؤى«.
يف ح��ن ف���از ب��ج��ائ��زة جم��ال 
 50 وقيمتها  و�الق��ت�����ض��اد  �مل���ال 
�لعلوم  �أ�ضتاذ  �أمريكي،  �ألف دوالر 
�لتجارية �مل�ضاعد بجامعة �ضطيف 
في�ضل  �ل��دك��ت��ور  �جل���ز�ئ���ر،  يف 
بحثه  ع��ن  وذل��ك  �ضياد،  �لطاهر 
»و�ق����ع �ل��ب��ور���ض��ات �ل��ع��رب��ي��ة بن 

و�ملناف�ضة«. �لتحدي 
فقد  �ل���ط���ب،  جم����ال  يف  �أم����ا 
من  ك��ل  منا�ضفة  ب��اجل��ائ��زة  ف��از 
�لت�ضخي�ضية،  �الأ�ضعة  �خت�ضا�ضي 
�ل���دك���ت���ور ب���ه���اء حم��م��د �ل�����ض��ي��د 
حم���������ض����وب، و�خ���ت�������ض���ا����ض���ي���ة 
�لطبيعي  و�ل��ط��ب  �ل��روم��ات��ي��زم 
حممد  �أمرية  �لدكتورة  و�لتاأهيل، 
ب����ن����د�ري ع���ل���ي، وك���اله���م���ا م��ن 
ج��م��ه��وري��ة م�����ض��ر �ل��ع��رب��ي��ة، عن 

»�جل��ر�ح��ة  ب���  �مل��و���ض��وم  بحثيهما 
�مل��ف��ا���ض��ل«،  ت��رم��ي��م   – �لعظمية 
وذلك مبنح كل منهما مبلغًا وقدره 

25 �ألف دوالر �أمريكي.
ق�����ام ب���ع���ده���ا م���ع���ال ر�ع����ي 
عبد�لعزيز  �لوجيه  بتكرمي  �حلفل 
�الأمناء  رئي�س جمل�س  كانو  جا�ضم 
وعطاء�ته  ل��دوره  تقديرً�  �ل�ضابق 

هذه  لتاأ�ضي�س  وجهوده  و�إ�ضهاماته 
وبدورها  بها  و�الرت��ق��اء  �جل��ائ��زة 

وم�ضريتها.
�الأ�ضتاذ  معال  تكرمي  مت  كما 
رئي�س  �ل�ضالح  �ضالح  ب��ن  علي 
�ضرف  و���ض��ي��ف  �ل�����ض��ورى  جمل�س 
�الح���ت���ف���ال ت���ق���دي���رً� مل�����ض��ارك��ت��ه 

�الحتفال. وح�ضوره 
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�ضعيد  �لدكتور  �الأم��ن��اء  جمل�س  ع�ضو  تكرمي  ومت 
تقديرً�  للجائزة  �ملوؤ�ض�ضن  و�حد  عال  �أبو  عطية  بن 
ومبنا�ضبة  �جل��ائ��زة  م�ضرية  يف  و�إ�ضهاماته  جلهوده 
وقد  �خلا�ضة  وم�ضروعاته  الأع��م��ال��ه  للتفرغ  رغبته 
عمله  فرتة  ط��و�ل  و�إ�ضهاماته  بعطاءه  �جلميع  �أ�ضاد 

باجلائزة.
وقد �أعرب �ملكرمن عن �ضكركم وتقديرهم لعائلة 
تكرميهم  على  �الأمناء  جمل�س  و�أع�ضاء  ورئي�س  كانو 
و�لتقدير  �لدعم  من  بها  حظو�  �لتي  �لعناية  وعلى 
و�الإن�ضانية  �لثقافية  �لر�ضالة  بهذه  �الإرتقاء  �أجل  من 
�إن�����ض��اء هذه  �أج��ل��ه��ا مت  م��ن  �ل��ت��ي  �الأه����د�ف  وحتقيق 
و�لنماء  �لتطور  من  �ملزيد  للجائزة  و�آملن  �جلائزة. 

و�الزدهار.
خالد  �ل�ضيد  �الأمناء  جمل�س  رئي�س  ق���ام  بع���ده��ا 
عبد�هلل  بن  خالد  �ل�ضيخ  معال  بتكرمي  كانو  حممد 
رعايته  على  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  �آل 
�الحتفال  �إل��ى  �أ�ضافت  و�لتي  �الإيجابية  وم�ضاركته 

�لكثري من �لبهجة و�لتميز.
مون  �ملكرَّ �لفائزون  �أعرب  �أي�ضًا،  �ملنا�ضبة  وبهذه 

على  و�ضعبًا–  وحكومة  –ملكًا  للبحرين  �ضكرهم  عن 
�لعلم  ت�ضجيع  يف  ح�ضن  نهج  من  �ململكة  تنتهجه  ما 
و�حلث على �لنهل من منابعه، ولعائلة كانو الحت�ضانها 
هذه �لتظاهرة �لعلمية و�لثقافية �لر�ئدة على م�ضتوى 

�لعربي. �لوطن 
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في إحتفالية خاصة

تودع الدكتور سعيد بن عطية أبو عالي
جائزة يوسف بن أحمد كانو

أقيم ضمن برنامج الجائزة التكريمي حفُل وداٍع للعضو المؤسس 
لمجلس األمناء الدكتور سعيد بن عطية أبو عالي بمناسبة قراره بالتفرغ 
ألعماله الفكرية والخاصة؛ حيث أُقيم االحتفال تحت رعاية الوجيه مبارك 

بن جاسم كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو 
والوجيه عبدالعزيز بن جاسم كانو نائب رئيس المجموعة وبحضور السيد خالد 
محمد كانو رئيس مجلس األمناء وأعضاء مجلس األمناء وعدد من المدعوين 

من الوجهاء والمفكرين وأصدقاء العائلة
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حيث بد�أ �حلفل بكلمة من �ل�ضيد خالد حممد كانو رئي�س جمل�س 
�لكثرية  و�الإ�ضهامات  �ملمّيز  بالدور  �ضعادته  عن  فيها  �أعرب  �الأمناء، 
وم�ضاعيه  باملجل�س،  ع�ضويته  ف��رتة  ط��و�ل  ع��ال  �أب��و  �ضعيد  للدكتور 
لالرتقاء باأعمال �جلائزة وبر�جمها وفعالياتها. كما �أثنى على عطائه 
�لثقافية  و�ل�ضخ�ضيات  �ملوؤ�ض�ضات  �لتعاون مع  بناء ج�ضور  وجهوده يف 
يف �خلليج و�لوطن �لعربي، كما �أّكد �لتوجهات و�لروؤية �جلديدة �لتي 
و�ال�ضرت�تيجية  �لنهج  وفق  ديناميكية  بكل  لالنتقال  �ملجل�س  و�ضعها 

�للذين تتطلبهما �ملرحلة �لقادمة.
كما حتدث �لدكتور عبد�للطيف جا�ضم كانو نائب رئي�س �ملجل�س، 
هذه  �أ�ضافت  وكيف  �ضعيد،  �لدكتور  مع  بالعمل  �ضعادته  عن  وع��رب 
�ملعرفة  وجم���االت  �مل�����ض��ار�ت  بناء  يف  �الإ���ض��ه��ام  زي���ادة  م��ن  �لتجربة 
و�الأن�ضطة و�لفعاليات وجميع �ملجاالت �الأخرى. و�أثنى على جهوده يف 
دعم �أعمال �جلائزة و�نت�ضارها و�أ�ضلوب �لعمل �الأخوي و�ملهني طو�ل 
هذه �ملرحلة و�لتي تقدر بحو�ل )17( عامًا. و�أّكد �ضرورة ��ضتمر�ره 
يف �لتو��ضل مع �جلائزة و�أعمالها وعدم �النقطاع عنها، ومتنى له كل 

�لتوفيق يف توجهاته �جلديدة و�أعماله �لفكرية و�الأدبية.
بعدها �ألقى �الأ�ضتاذ مبارك �ضعد �لعطوي، ع�ضو جمل�س �الأمناء، 
كلمة عربَّ فيها عن �ضعادته و�ضكره للرحلة �ملهنية �لطويلة �لتي ق�ضاها 
مع �لدكتور �ضعيد �ضديقًا وم�ضاعدً� ومعلمًا و�أخًا كرمًيا؛ حيث �لتجربة 
�مل�ضتمرة  و�جلهود  و�لتنظيمية  �لثقافية  و�الأعمال  بالفعاليات  مليئة 
�ضماء  يف  ر�ئ���دًة  �جل��ائ��زة  ه��ذه  ت�ضبح  لكي  �ل��ت��ط��ور�ت  ك��ل  ملو�كبة 
و�لتاألق  �لريادة  ي�ضكل  مبا  وم�ضمونًا  نوعًا  �لعربي  و�لوطن  �لبحرين 

جلميع �أعمالها و�أن�ضطتها.
و�أثنى على تعاون �لدكتور �ضعيد وقيادته جلهد �ملجموعة، �لتي 

السيد خالد محمد كانو

الدكتور عبداللطيف جاسم
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األستاذ مبارك سعد العطوي

الدكتور سعيد أبو عالي 

من  و�ملزيد  �لتوفيق  كل  والأ�ضرته  له  ومتنى  �ضحبة مميزة..  كانت 
وفكري  عربي  م�ضمون  من  ي�ضكله  مبا  و�لفكري  �الأدب��ي  �لعطاء 

منثور جميل. 
وبعدها حتدث �لدكتور �ضعيد �أبو عال بكلمٍة �أو�ضح فيها جتربته مع 
�جلائزة، و�ضعادته بكل �الإجناز�ت و�لنجاحات �لتي حتققت، و�أعرب 
عن تقديره جلميع �أفر�د عائلة كانو على �حلفاوة و�لتقدير و�لرعاية، 
و�الهتمام �لذي حظي به طو�ل �ضنو�ت �لعمل مع �جلائزة، و�أّكد �أنه كان 
ي�ضارك �إخو�نه �أع�ضاء جمل�س �الأمناء برئا�ضة �الأخ �لوجيه عبد�لعزيز 
كانو �لذي قدم له �لدعم و�لثقة لل�ضري باأعمال �جلائزة وم�ضاعدته يف 

حتقيق كثرٍي من �لنجاحات لها.
�الأمناء الإقامة هذ�  �إلى عائلة كانو وجمل�س  م �ضكره و�متنانه  وقدَّ
�حلفل وتكرميه و�لذي كان ي�ضكل لفتة طيبة وتقدير� كرميا من عائلة 
كانو، ومتنى لل�ضيد خالد حممد كانو رئي�س جمل�س �الأمناء �جلديد كل 

�لتوفيق و�لنجاح و�ملزيد من �لتطور و�الزدهار الأعمال �جلائزة.
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السيد مبارك سعد العطوي

السيد علي عبد العزيز كانو

د. ناظم صالح الصالح

د. خالد عبدالرحمن العوهلي

د.إبراهيم جمال الهاشمي

 السيد هشام محمد الجودر

السيد خالد محمد كانو

السيدة منى مبارك كانو

د.عبداللطيف جاسم كانو
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تشكيل مجلس أمناء جديد للجائزة

أعلن السيد خالد محمد كانو رئيس مجلس أمناء جائزة يوسف بن 
أحمد كانو التشكيل الجديد لمجلس األمناء لهذه الدورة؛ حيث يضم 

المجلس كاًل من السادة:
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ت
ءا

ــا
ضـ

إ

أ السيد خالد محمد كانو )رئيس المجلس( األعضاء  وقد هنَّ
بمناسبة التشكيل الجديد، وأعرب عن سعادته بالعمل 

مع هذه النخبة من األعضاء التي تتمتع بالمكانة العلمية 
والعالقات االجتماعية والخبرة الواسعة في مختلف 
المجاالت والتخصصات في الثقافة والمعرفة، مرحبًا 

بجميع األعضاء ومتطلعًا بكل سرور إلى إسهاماتهم اإليجابية بكل فعالية 
من أجل االرتقاء بالجائزة ودعم فعالياتها وبرامجها العلمية واإلنسانية 

والثقافية في مملكة البحرين والوطن العربي.

م في ختام تصريحه خالص التقدير والعرفان إلى سعادة  كما قدَّ
الوجيه عبدالعزيز بن جاسم كانو رئيس المجلس السابق، على جهوده 

وإسهاماته وتوجيهاته وعطاءاته التي أوصلت هذه الجائزة إلى هذه 
المكانة والمستوى العربي واإلقليمي المتميز، آماًل االستمرار على هذا 

النهج الحكيم والسعي مع إخوانه أعضاء مجلس األمناء إلى تبني الرؤية 
واالستراتيجية الجديدة للدفع بالجائزة نحو أفق أرحب في مجاالت 

المعرفة والعلوم بشيء من التنافسية والتحفيز ألبناء البحرين والوطن 
العربي.
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أحمــد كــانو بـــن  تصدرهــا جـــائزة يوسف   – ثقافية نصف سنوية  مجلة 


