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جملة علمية ثقافية شاملة تأسست عام 1429هـ - 2008م

تصدر عن جائزة يوسف بن أمحد كانو - مبملكة البحرين

العدد اخلامس عشر – مجادى الثاين 1439هـ - فرباير 2018م

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

ذاكرة الراوي
)من وجهة  نظر صـحية(

فاطمة و البئر قصة قصيرة

الرجل أم المرأة؟ إلدارة 
ميزانية األسرة بطريقة أكثر 

كفاءة
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مملكة  يف  الثقافية  للحالة  الهامة  الروافد  اإح��دى  كانو  اأحمد   بن  يو�سف  جائزة  تعد 
فعاليات  عرب  الثقايف  املنجز  بهذا  فخر  وكلنا  عام،  بعد  عاما  دورها  ينمو  التي  البحرين، 
اجلائزة يف الأعوام املا�سية منذ مت اإن�ساوؤها يف العام 1998م، ومنذ ذلك احلني وهي متلأ 
ال�سخية  جوائزها  وتقدم  والبحثية،  العلمية  بالفعاليات  والعربي  البحريني  الثقايف  امل�سهد 

للعديد من العلماء والباحثني املتميزين يف جمالت اجلائزة املختلفة. 

واإمنا  اجلائزة،  عمر  من  الع�سرين  العام  ن�ستقبل  ونحن  به  ن�سعر  ما  هو  الفخر  ولي�س 
بوادر  وكانت  الراهنة،  الثقافية  للحالة  وداعم  مثمر  هو  ما  كل  تقدمي  اإلى  الطموح  يقودنا 
ذلك حني اأطلقنا الروؤية اجلديدة للجائزة، يف حتديث �سامل للجائزة، لتواكب م�ستجدات 
الع�سر واآلياته، لت�سم اإلى جانب جمال القت�ساد والتنمية، جمال البتكار والتقنية لت�سجيع 
ال�سباب واملخرتعني واملوهوبني يف مملكة البحرين والعامل العربي لتقدمي املفيد النافع من 
اأعمالهم املبتكرة، واخرتاعاتهم الثمينة، وهو املجال الذي نحتاج فيه اإلى زيادة الهتمام، 
حيث اأن �سبابنا لديه القدرة على تقدمي البتكارات التي ت�سهم يف املنجز احل�ساري العاملي، 
لكنه ينق�سه الدعم والت�سجيع، وهو ما حتاول اجلائزة اأن تقدمه من خلل الروؤية اجلديدة 

املتجددة. 

أ. خالد محمد كانو
رئيس التحرير

جائزة كانو.. رافد 
من روافد الثقافة البحرينية والعربية

KANOO MAGAZAIN (15) 2018.indd   8 2/11/18   10:09 PM



كانو الثقافية / فبراير 2018
8

كانو الثقافية / فبراير 2018
9

يحاول  ال��ذي  لل�سباب  امل�ستمر  الت�سجيع  بتقدمي  وموؤ�س�ستها  اجلائزة  حت��اول  وكذلك 
الدخول اإلى عامل ريادة الأعمال، من خلل منح جائزة يف جمال )ال�سباب وريادة الأعمال( 
اإلى  بالإ�سافة  معا،  وامل�ستقبل  احلا�سر،  هم  الأم��ة،  هذه  ثروة  هم  �سبابنا  باأن  منا  اإميانا 

تخ�سي�س جائزة يف )جمال البحث العلمي اجلامعي للطلبة(. 

الأمل معقود على اأن توا�سل اجلائزة خدمة املجتمع البحريني والعربي ثقافيا وعلميا، 
عليهم  الأ�سواء  لت�سليط  بل  لتكرميهم،  فقط  لي�س  امل�سيئة،  النماذج  املجتمع  لهذا  وتقدم 

وعلى منجزاتهم العلمية والفكرية، ليكونوا قدوة لغريهم 

اإن اجلائزة وروؤيتها، تتقاطع مع اأهداف وتوجهات اململكة، وروؤيتها املتكاملة )البحرين 
م�سرية  يف  وت�سهم  فعال،  ب�سكل  له  والتخطيط  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  حيث  من   )2030
التقدم احل�ساري والثقايف لتكون بقعة �سوء تنبع من قلب اخلليج العربي الناب�س بالفكر 
والثقافة، واإنا على هذا الطريق ما�سون باإذن اهلل، ل تنق�سنا العزمية، وما التوفيق اإل من 
اهلل تعالى، عليه نتوكل، واإليه ننيب و�سنظل ندفع يف هذه الجتاهات وتظل اجلائزة واحة 

لدعم املبدعني واملفكرين واملميزين من اأبناء الأمة العربية.

واهلل املوفق،،،

خالد حممد كانو
رئي�س التحرير
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كلنا بات يشعر أن السنين تنطوي بسرعة بل إننا صرنا نشعر أن اليوم قصير 
بينما حقيقية أن اليوم يزداد طوله مدة 2 مللي ثانية كل 100 عام بسبب 

تباطؤ دوران األرض حول نفسها نظرا ألنها تقع تحت تأثير جاذبية الرض 
وجاذبية الشمس األمر الذي يجعلها تخضع للمد والجزر وبالتالي تضطرب 

حركتها قليال وتبتعد عن القمر مسافة 3.8 سم سنويا! ويفهم هذا التفسير 
الفيزيائيين والدارسين للميكانيكا السماوية والفيزياء الفلكية

ا.د. وهيب عيسى الناصر
أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة البحرين 
رئيس الجمعية الفلكية البحرينية

علم الفلك : ذلك العلم الشامل
 بين الدين  و التكنولوجيا و اإلبداع

ت
سا

درا
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لذا  الفلك.  علم  اأف��رع  اأح��د  هما  واللذان 
ارتاأيت اأن اأ�سدر دليل فلكيا �سنويا منذ عام 
ميكنها  التي  الفلكية  الظواهر  يحوي   1994
بالدول  ا���س��وة  وعامليا  البحرين  يف  ر�سدها 
املتقدمة حيث كنت اأثناء درا�ستي للماج�ستري 
والدكتوراه يف الفيزياء يف بريطانيا )1981 
ت�سدر  ال��ت��ي  ب��الأدل��ة  �سغوفا   )1986 اإل���ى 
�سنويا وتتيح للهواة، ولع�ساق الر�سد واملتابعة 
تلك  اقتناء  الت�سوير  ولع�ساق  ال�سماوية، 
اأو خدمة املجتمع  املادي  للك�سب  اإما  الفر�س؛ 
جمال  وفتح  العلمي  احل���وار  اأب���واب  لفتح  اأو 

للخيال العلمي!

ويكيبيديا  تعريف  وح�سب 
الدرا�سة  هو  الفلك  علم  فاإن 
ال�سماوية  العلمية للأجرام 
)م��ث��ل ال��ن��ج��وم، ال��ك��واك��ب
، وامل���ذن���ب���ات، وال���ن���ي���ازك، 
علم  هو  وكذلك  واملجرات(، 
الظواهر التي  يهتم  بدرا�سة 
نطاق الغلف  خ��ارج  حت��دث 
اخللفي  مثل الإ�سعاع  اجلوي  

امليكروين الكوين.

وه������و  ع���ل���م ي����در�����س ت���ط���ور الأج�������رام 
مت  ف����اإذا   ال��ك��ون  وت��ط��ور  ال�سماوية،  وتكون 
ا�ستغلل علم الفيزياء لفهم الظواهر الفلكية 
الفلكية،  الفيزياء  بعلم  املجال  هذا  ت�سمية  مت 
الكيماء  ت�سميته  مت  الكيمياء  علم  ا�ستغل  واإن 
الفلكية وهكذا مثل البيولوجيا الفلكية و الطب 
الفلكي و الريا�سيات الفلكية، ويعد علم الفلك 

اأحد العلوم القدمية.

ومع  بداية عام 1900  انق�سم جمال علم 

وعلم  الر�سدي  الفلك  علم  فرعي  اإلى  الفلك 
الفلك النظري حيث  يهتم ويركز علم الفلك 
املوجودة  املرا�سد  ا�ستخدام  على  الر�سدي 
لتجميع  الف�سائية  على الأر�س واملرا�سد 
البيانات  وحتليل  وال��ك��واك��ب  ال��ن��ج��وم  ���س��ور 
مثل التل�سكوبات،  للر�سد  اأجهزة  با�ستخدام 
احلمراء ،وتل�سكوبات  حتت  كتل�سكوب الأ�سعة 
الذي  الأم��ر  جاما  واأ�سعة  ال�سينية،  الأ�سعة 
املج�سات  م��ن  الكثري  اط��لع  بالعلماء  ح��ذا 
ال�سناعية  الأقمار  للر�سد و كذلك  الف�سائية 
هابل  تلي�سكوب  مثل  الف�سائية  والتل�سكوبات 
الر�سد  ن��ت��ائ��ج  ب��ات��ت  ال���ذي 
دون  من  باحث  لكل  متوفرة 
اي��ة ر���س��وم! ب��ل وام��ت��د الأم��ر 
ف�سائية  رحلت  اطلق  اإلى 
اخلم�سينات  م��ن��ذ  متتالية 
منها الرحلة الف�سائية لنا�سا  
355 ك��م من  )اإل���ى ارت��ف��اع 
ت��دور  وك��ان��ت  الأر����س  �سطح 
م���رة ح���ول الأر������س ك��ل 92 
دقيقة( التي انطلقت يف  17 
1985 يف  24 يونيو  1985 وعادت يف  يونيو 
من  وك��ان  الأمريكية  اجلوية  اإداوردز  قاعدة 
�سمن طاقمها ال�سبعة  اأول رائد ف�ساء خليجي 
اأعقب ذلك  اطلق املحطة  عربي م�سلم  ثم 
روادها  اأحد  �سمن  من  وكان  مري،  الف�سائية 
فار�س  اأحمد  حممد  ال�سوري  الف�ساء  رائ��د 
الف�سائية  املركبة  من   1987 يوليو   22 يف 
3، ثم اأعقب ذلك اطلق  الرو�سية �سويوز اأم 
حمطة الف�ساء الدولية يف 20 نوفمرب 1998 
م من مركز كينيدي للف�ساء )الطول 72 مرت 
على  و  108 مرت  والرتفاع  م   108 والعر�س 

يهتم علم الفلك 
الرصدي على 

استخدام المراصد 
لتجميع صور النجوم 
والكواكب وتحليل 

البيانات

ت
سا

درا
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ارتفاع 416 كم وقد كان �سمن روادها  جراح 
مظفر  �سيخ  املاليزي  الف�ساء  ورائ��د  العظام 

�سكور  يف 10 اأكتوبر 2007 .

ب�سياغة  ال��ن��ظ��ري  ال��ف��ل��ك  ع��ل��م  وي��ه��ت��م 
للعمليات الفيزيائية  مناذج  وتطوير  نظريات 
ال�سماوية  الأج���رام  خمتلف  يف  جت��ري  التي 
املجرات ،  من جنوم، وجمرات،  وجتمعات 
بع�س  يف  حتدث  جاما التي  اأ�سعة  وانفجارات 
النجوم، وح�سابها باحلا�سب الآيل اأو النماذج 
التحليلية يف حماولت للتوفيق بني احل�سابات 

القيا�سات  ب��ه  ت��وؤت��ي  م��ا  م��ع 
ل���ف���ه���م وت���ف�������س���ري خم��ت��ل��ف 
وتاأثريها  الفلكية  الظواهر 
حيث  على الأر�س والإن�سان. 
النظري  الفلك  علم  ي�سعى 
اإلى تف�سري النتائج الر�سدية 
وتكون  الفلكية،  وال��ظ��واه��ر 
املتح�سل  العملية  امل�ساهدة 
ع��ل��ي��ه��ا م����ن ال���ر����س���د ه��ي 
النتائج  �سحة  على  احلاكم 

تخ�س�سات  الفلك  علم  �سمل  كما  النظرية. 
مثل القيا�سات  ال��ت��اري��خ  م��ر  ع��ل��ى  متنوعة 
الفلك  وعلم  الف�سائية،  الفلكية، وامللحة 
وعلم التنجيم،  ال��ت��ق��اومي،  وو���س��ع  الن�سبي، 
م��رادف��ًا  يعترب  الح���رتايف  الفلك  علم  ولكن 
الفلك  علم  ي�سعى  حيث  لعلم الفيزياء الفلكي 
ال��ت�����س��اوؤلت  م��ن  ال��ع��دي��د  على  الإج��اب��ة  على 
الرئي�سة مثل  كم هو عمر الكون، وكيف ن�ساأ؟ 
وكم بلغ عمر ال�سم�س؟ واإلى متى �سوف متدنا 
تكون  وك��ي��ف  واحل��ي��اة؟  ب��احل��رارة  ال�سم�س 
كوكب  م��دار  �سيبقى  وه��ل  وم��ت��ى؟  نهايتها؟ 

الأر�س حول ال�سم�س كما هو اأم �سيتغري مداره 
ال�ستك�سافات  تتطابق  وه��ل  امل�ستقبل؟  يف 
والإجنيل  الكرمي  القراآن  يف  ذك��ره  مت  ما  مع 

والتوراة عند احلديث عن خلق الكون؟ 

ونظرا للدور الكبري الذي لعبه علم الفلك  
والتقنيات امل�ساحبة له من برجمة ريا�سية و 
�سناعة ت�سمح لأطلق اأجرام �سماوية دون اأن 
للتوا�سل  اتاحة  ومن  اجلوية   بالعوامل  تتاأثر 
تبعد  �سناعية  لأج����رام  بعد  ع��ن  التحكم  و 
اآلف  الكيلومرتات عن الأر�س و اأر�سال �سور 
عن  لعينات  حتليل  نتائج  و 
�سناعات  خرجت  حيث  بعد 
مثل  للب�سرية  مفيدة  رهيبة 
كود  البار  و  النقالة  الهواتف 
و نظام جي بي اإ�س و �سبكات 
انتاج  و  الجتماعي  التوا�سل 
معادن ذكية و خليا �سم�سية 
لتزويد تلك الأجرام بالطاقة 
و  الوقود  و خليا  الكهربائية 
ال�سغرية  النووية  املفاعلت 
اأن  عام 2009   املتحدة  اأعلنت الأمم  فقد  
 )IYA2009( هو ال�سنة الدولية لعلم الفلك
ومت اجراء فعاليات هامة ملدة عام تهدف اإلى 
مع  والتعامل  اجلماهريي  الوعي  على  التاأكيد 

علم الفلك.

بني  اخللط  علم  اأن  اإل��ى  التاأكيد  ويجب 
اخل��ادم  العلمي  ال��ه��ام  العريق  الفلك  علم 
بعلم  لي�س  وهو  التنجيم،  وبني علم  للب�سرية 
جتميله  مت  مهما   – واباطيل  �سعوذة  وامن��ا 
مب�سطلح فن التنجيم، فهو فكر باطل يعتقد 
الإن�سانية  ال�����س��وؤون  ب��ني  ع��لق��ة  ه��ن��اك  اأن 

الجسيمات ال تملك 
بنية داخلية مقاسة 

أو قابلة للقياس  مثل 
البروتون و النيوترون 

والكواركات

ت
سا

درا
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التنجيم  اإن  ال�سماوية!   الأج�سام  وموا�سع 
اأراد  ال���ف���ل���ك واإن  ع��ل��م  ع��ن  ك��ث��ريا  يختلف 
اأن يجعلهم م�سرتكان يف الأ�سل وهو  بع�سهم 

الفلكي.  ا�ستخدام التقومي 

ي�����س��اه��م ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ون امل��خ��ت�����س��ون 
ج�سيمات  )وهي  الأولية  بدرا�سة اجل�سيمات 
للقيا�س   قابلة  اأو  داخلية مقا�سة  بنية  ل متلك 
م��ث��ل ال���ربوت���ون و ال��ن��ي��وت��رون وال��ك��وارك��ات، 
وف��رم��ي��ون��ات،وال��ف��وت��ون��ات، واجل��ل��وون��ات  و 
غريها(  يف علم الفلك لأن خوا�س اجل�سيمات 
وتطور وم�سري الكون  ن�ساأة  تتحكم يف  الأولية 
فباتوا ي�ستخدمون معجلت اجل�سيمات عالية 
خمترب  م�������س���ادم  مثل مك�ساف  ال���ط���اق���ة 
وتظهر  الكبري!  الهادرونات  فريمي  وم�سادم 
يف املعجلت ج�سيمات غريبة تظهر وتختفي يف 
اأجزاء ق�سرية جدا من الثانية، ولكنها تنتمي 
بالطبع اإلى »املوجودات » يف الكون، ورمبا لعبت 
وهنا  الكون.  ن�ساأة  يف  مهما  دورا  املا�سي  يف 

مع  يتعاون الفيزيائيون من علماء اجل�سيمات 
الفيزيائيني من علماء الفلك.

َعِن  »َي�ْساأَلوَنَك  وتعالى:  �سبحانه  اهلل  قال 
 »....  ، ��ِجّ َواحْلَ ا�ِس  ِللَنّ َمَواِقيُت  ِهَي  ُقْل  اْلأَِهَلِّة 
ال��ب��ق��رة 189، وق���ال ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى »َف��اِل��ُق 
َواْلَقَمَر  ْم�َس  َوال�سَّ �َسَكًنا  اللَّْيَل  َوَجَعَل  َباِح  الإِ�سْ
َوُه��َو   * اْلَعِليم  اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  َذِل��َك  ُح�ْسَباًنا 
الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها يِف ُظُلَماِت 
َيْعَلُموَن«  ِلَقْوٍم  الآَياِت  ْلَنا  َف�سَّ َقْد  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ 
��ِذي  الَّ »ُه��َو  تعالى  ق��ال  كما   ،97-96 الأن��ع��ام 
َرُه َمَناِزَل  َياء و اْلَقَمَر ُنورًا َوَقدَّ ْم�َس �سِ َجَعَل ال�سَّ
اهلّلُ  َخَلَق  َما  �َساَب  َواحْلِ ِننَي  ال�سِّ َعَدَد  ِلَتعلموا 
َيْعَلُموَن«  ِلَقْوٍم  الآَياِت  ُل  ُيَف�سِّ قِّ  ِباحْلَ اإِلَّ  َذِلَك 
ي��ون�����س5، وك��ذل��ك ق��ول��ه ت��ع��ال��ى »َوَع���َلَم���اٍت 
جل  وق��ال  النحل16،  َيْهَتُدوَن«  ُه��ْم  ْجِم  َوِبالنَّ
َماء ُبُروًجا  يف عله »َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل يِف ال�سَّ
ِنرًيا« الفرقان61،  َوَجَعَل ِفيَها �ِسَراًجا َوَقَمًرا مُّ
��َواِق��ِع  مِبَ ��ُم  اأُْق�����سِ »َف��َل  وتعالى  �سبحانه  وق��ال 

رسم  تخيلي بالكمبيوتر للجسيمات  األولية 
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��ُه  اإِنَّ َعِظيٌم  َتْعَلُموَن  ْو  لَّ َلَق�َسٌم  ��ُه  َواإِنَّ  * النُُّجوِم 
وقال عز وجل  الواقعة 77-75،  َكِرمٌي«  َلُقْراآٌن 
َوُجِمَع   * اْلَقَمُر  َوَخ�َسَف   * ُر  اْلَب�سَ َبِرَق  »َف��اإَِذا 
قوله  واأخريًا   ،9-7 القيامة  َواْلَقَمُر«  ْم�ُس  ال�سَّ
َما  ْدَراَك  اأَ َوَم��ا   * ��اِرِق  َوال��طَّ َماِء  »َوال�سَّ تعالى 

ْجُم الثَّاِقُب« الطارق 3-1. اِرُق * النَّ الطَّ

كل تلك االآيات الكرمية تدل على االرتباط 
درا�سة  علم  وه��و   – الفلك  علم  ب��ني  الوثيق 
وحتركاتها،  ومواقعها،  ال�سماوية،  الأج��رام 
وبني   – ظواهرها  ح��دوث  مواعيد  وحت��دي��د 
يتم  ال�سلوات  اأداء  فمواعيد  الكرمي؛  القراآن 
ح�سابها عن طريق علم الفلك، وكذلك حتديد 
اأوائل ال�سهور القمرية، ومواعيد �سلة العيد، 
عن  ناهيك  والك�سوف،  اخل�سوف  و�سلتي 
املنا�سبات الدينية مثل ليلة الإ�سراء واملعراج، 
النبوي،  واملولد  عا�سوراء،  ويوم  القدر،  وليلة 
وعيد الأ�سحى، وعيد الفطر، والوقوف بعرفة 
وا�ستقباًل،  عبادًة  لها  النا�س  لي�ستعد  وذلك 

وهذا ي�سمى بعلم الفلك ال�سرعي.

لذلك فاإنني حر�ست – كما ذكرت �سابقا- 
جميع  وي�سرد   يح�سر  �سنوي  دليل  باإ�سدار 
الظواهر الفلكية التي �ست�سهدها �سماء مملكة 
البحرين )خط عر�س 26 ْ و13 ْ �سماًل، وخط 
– منذ  – ب��اإذن اهلل  �سرقًا(  و27ْ   طول50ْ  
 ،)2018 )دل��ي��ل  تاريخه  حتى   1994 ع��ام 
اخلا�سة  الهامة  امل��واع��ي��د  بع�س  ع��ر���س  م��ع 
باملنا�سبات الدينية، واأطوار القمر، وحتركات 
النجوم والكواكب يف كل �سهر حيث مت عر�سها 
مبثابة  ليكون  وي�سري،  �سهل  مب�سط  باأ�سلوب 
مرجع هام لقاطني البحرين والدول املجاورة، 
اأ�سفت  قد  الدليل  ه��ذا  يف  واإن��ن��ي  خ�سو�سًا 
الفلكي مثل اقرتان  اأخرى من الرتاث  جوانب 
القمر بنجوم الرثيا )بنات �سبع(، وطلوع جنم 
اليوم،  خ��لل  الأن��ظ��ار  ع��ن  واختفائه  �سهيل 
والطوالع الثماين والع�سرين املاألوفة التي تبداأ 

بطالع ال�سرطان وتنتهي بطالع الر�سا.

رسم توضيحي لسبب حدوث ظاهرة كسوف الشمس
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ال�سحابي  اإل��ى  هنا  اأ�سري  اأن  اأود  ختاما 
التاريخ الهجري )الأربعاء  – موؤ�س�س  اجلليل 
 – 17 من الهجرة(  الثاين �سنة  20 جمادي 
عنه  اهلل  ر�سي  اخل��ط��اب،  بن  عمر  اخلليفة 
تهتدون  وما  النجوم،  من  »تعلموا  قوله:  اإل��ى 
به من الرب والبحر، ثم اأم�سكوا«. كما اأ�ستدل 
يف  “املاأذون  رج��ب:  اإب��ن  بقول  كذلك  هاهنا 
ل  ال��ن��ج��وم(  )ع��ل��م  التي�سري  علم  ه��و  تعلمه 
علم التاأثري )اأي ح�ساب معرفة احلظ والنفع 
التي�سري ما  وال�سر( فاإنه باطل حمرم، وعلم 
يحتاج اإلي�ه منه للإهتداء ومعرفة القبلة، وكم 

غري  فاإنه  بقي  وك��م  م�سى، 
داخل يف النهي”. 

الظواهر  هاهنا،  ونرفق، 
ال��ت��ي ���س��ت�����س��اه��د يف ���س��م��اء 
العام  ه��ذا  البحرين  مملكة 
اإليه  اأ�سارت  ما  اأهمها  حيث 
الفلكي  ال���ع���امل  ح�����س��اب��ات  
حيث  الدقيقة   �سبيناك  فرد 
يقع يف هذا  اأنه   اإلى  اأ�سارت 
2018 – باإذن اهلل–  العام 

لل�سم�س  حجب  اأكرث  جزئية؛   ك�سوفات  ثلث 
�سيكون  73% يف 11  اأغ�سط�س، واأقل حجب 
بينهما  وي��ق��ع  13يوليو،  يف   %34 �سيكون  
فرباير!    15 يف   %60 ق��دره   لل�سم�س  حجب 
31 يناير  كما �سيقع خ�سوفان كليان الأول يف 

والأخر يف 27 يوليو. 

ال��ظ��واه��ر  ه��ذه  م��ن  ج��زء  ف��اإن��ه  وحقيقة 
العام )2  ا�ستهلل هذا  مثل  فعل  قد  حدث 
حيث  البدور(  )بدر  العملق  بالبدر  يناير( 
ال��ع��ام  ه��ذا  خ��لل  ح�سي�س  اأق�����س  يف  ك��ان 

اأكرث  )الأق��رب م�سافة من الأر���س( لذا ظهر 
ملعانا بن�سبة 30% واأكرب حجما بن�سبة %16 
�سهدت  الأوج.  كما  تكون يف  التي  البدور  عن 
اأ�سغر  وه��و  ال��ق��زم،  الهلل  البحرين  �سماء 
يناير،   15 يف  ذل��ك  وك��ان  العام  لهذا  ه��لل 
وظريفة!  فلكية غربية  باأحداث  يناير  واختتم 
علمية  فعل  كلها  ولي�ست  اأح��داث  ثلثة  وهي 
�سهدناها يوم الأربعاء 31 يناير 2018 حيث 
يكون  م��ا  )اأق���رب  احل�سي�س  يف  القمر  ك��ان 
بالتوقيت  م،   04:54 ال�ساعة  عند  للأر�س( 
وامل�سافة  يناير   30 ال��ث��لث��اء  ي��وم  امل��ح��ل��ي، 
يف  ك��م،   358،995 بينهما 
منزلة  ويف  ال�سرطان،  ب��رج 
اكتماله  قبل  وذل��ك  النرثة،  
بدرا  القمر  �سار   ثم  ب��درا، 
ت��ام��ا  يف ي��وم الأرب��ع��اء  31 
 4:26 ال�����س��اع��ة  يف  ي��ن��اي��ر 
م ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي، وه��و 
يناير،  �سهر  يف  اكتمال  ثاين 
ف���ا����س���ت���ح���ق ل����ق����ب  ال��ق��م��ر 
يتحول  مل   وحقيقة  الأزرق، 
ندرة  هو  الت�سمية،  �سبب  لأن  بل   اأزرق،  لونه 
وهو  م�ستمرة،  ب�سفة  تكراره  وع��دم  احل��دث 
 Once in الأجنليزية  املقولة   من  ماأخوذ 
يف  البدر  هذا  كان  لقد   .a Blue Moon
ال�سرطان، ويف طالع الطرف، ومع قربه  برج 
القمر  بل��قب  ح���ظ��ي  فل��ذلك  الأر���س  م���ن 
املد مبثل ما حدث  زيادة  وت�سبب يف  العملق 

يف 2 يناير.  

القمر  بزغ  اأن  يناير   31 يف  حدث  كذلك 
يف �سماء مملكة البحرين وهو خم�سوفا جزئيا 

حدث في 31 يناير أن 
بزغ القمر في سماء 

مملكة البحرين 
وهو مخسوفا جزئيا 

مكسيا باللون 
األحمر

ت
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درا
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لقب  عليه    اأطلق  لذا  الأحمر  باللون  مك�سيا 
كل  لأن  الأحمر  القمر  او  الدموي  اخل�سوف 
غلف  ب�سبب  وت�سيع  تت�ستت  اأ�سم�س  اأ�سعة 
ما  القمر  ل�سطح  الو�سول  من  الأر�سي  اجلو 
ب�سبب  ت�ستتا  الأق��ل  وه��و  الأح��م��ر  اللون  ع��دا 
طوله املوجي الكبري ن�سبيا فيبدو بلون حممر.  
ال��ث��لث��ة مل حت���دث جمتمعة  الأح�����داث  ت��ل��ك 
مار�س   31 يف  كانت  حيث  عاما،   150 منذ 
القعدة  ذي  منت�سف  امل�����س��ادف   ،1866
1282 ه�، ولكن لن نكون بحاجة لنتظار هذه 
�سيتكرر بعد  حيث  اأخ��رى،  مرة  لتجتمع  املدة 

ع�س���ر �سن����وات فقط، وذلك 
 ،2028 ع��ام  دي�سم�رب   31
منت�سف  امل��������������س��������������ادف 

�سعبان 1450ه�!  

ونظرا لأنه يرافق حدوث 
لل�سم�س  ك�سوفا  اخل�����س��وف 
باأ�سبوعني(،  بعده  اأو  )قبله 
ك�سوف  هناك  �سيكون  فاإنه 
ف���رباي���ر   15 يف  ل��ل�����س��م�����س 
الثاين  جمادي  هلل  )ولدة 

- وموعد راأ�س ال�سن�ة ال�سينية ؛ برج الكلب!( 
ف���ي  ي�س���اهد  جزئيا  ك�سوفا  و�سيك������ون 
القارة القطبي����ة اجلنوبية وبع����س م���ن��اط��ق 
من  ن�س��يب  ول  اجلن���وبية  ام�ري�ك�����ا  جن�وب 

م�ساهدته يف البحرين.

بدرين  �سن�سهد  اأننا  القريب كذلك   الأمر 
ب�سهر  )ا���س��وة  كذلك  مار�س  �سهر  يف  تامني 
يوم اجلمعة  الأول  البدر  يناير( حيث �سيكون 
والآخ��ر  �سباحا(   3:52 )ال�ساعة  مار�س   2
م�ساء(   3:38 ال�ساعة  )يف  م��ار���س   31 يف 

الأزرق!  بالقمر  هذا  الأخ��ري  البدر  و�سي�سمى 
ل  بينما  اأزرق��ني  قمرين  بها   2018 عام  اأي 
قمر  ي�سمي  ل��ذا  فرباير  يف  ت��ام  اب��دار  يوجد 
فرباير بالقمر الأ�سود! ويف 15 مر�س تت�ساوى 
يف  ال��ن�����ه�ار  ب�ساع����ات  الل��ي���ل  �س����اعات 
هذا  يف  فلكيا  الربيع  يدخل  بينما  البحرين 

العام يف 20 مار�س.

بكوكب  زح���ل  ك��وك��ب  ي��ق��رتن  اأب��ري��ل  ويف 
ن�سبيا  اقرتان جميل  وهو  اأبريل،   2 املريخ يف 
ويف 29 اأبريل يحل اليوم العاملي للفلك . ويف 
مايو وحتديدا يف 15 مايو �سيتم حتري هلل 
رم�����س��ان ول��ك��ن ���س��وف تكون 
لذا  ج��دا  �سعبة  م�ساهدته 
اأن  تقريبا  امل��وؤك��د  م��ن  ف��اإن��ه 
 17 رم�سان  من  الأول  يكون 
علما  م��اي��و   16 ولي�س  م��اي��و 
اأنه يف 28 مايو تتعامد اأ�سعة 

ال�سم�س على مكة املكرمة.

 م��ن امل��وؤك��د ت��ق��ري��ب��ا اأن 
يكون عيد الفطر )غرة �سهر 
 15 يف  ه����(   1439 ���س��وال 
يونيو . كما اأن البدر �سيكون قزما يف 30 يونيو 
لكونه �سيكون يف الأوج. ويدخل ال�سيف فلكيا 

يف 20 يونيو هذا العام.

الأر�سية  ال��ك��رة  ف��اإن  يوليو  �سهر  يف  اأم��ا 
الأهلة خلل هذا  �ست�سهد هلل عمل )اأكرب 
اليوم  نف�س  ويف  القعدة(  ذو  ه��لل   – العام 
يف  ي�ساهد  ل  لل�سم�س  ك�سوفا  هناك  �سيكون 
خ�سوف  ويعقبه  العربية  وال���دول  البحرين 
كلي اآخر يف 27 يوليو و�سي�ساهد يف البحرين 
9:24 م�ساء حتى منت�سف  ال�ساعة  بدءا من 

شهر يوليو 2018 
الكرة األرضية 

ستشهد هالال عمال 
)أكبر األهلة خالل 
هذا العام – هالل 

ذو القعدة
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الليل. كما اأنه يف 28 مايو �سوف تتعامد اأ�سعة 
ال�سم�س على مكة املكرمة.

كبريا  ب��درا  �سن�ساهد  اأغ�سط�س   10 ويف 
ن�سبيا لكونه ثاين اأق�سى ح�سي�س لهذا العام. 
ويف 11 اأغ�سط�س �سيقع ك�سوف جزئي لل�سم�س 
ول  البحرين  يف  ي�ساهد  ول   )%73 )حجب 
الدبران  جنم  �سيختفي  كما  العربية.  ال��دول 

)اأو التويبع( خلف القمر.

اأق��رب  يف  املريخ  �سيكون  �سبتمرب   8 ويف 
م�سافة له من ال�سم�س يف هذا العام )اأي الأبعد 
عن الأر�س(،  ويدخل اخلريف فلكيا  يف 23 
طول  �سيكون  �سبتمرب   28 يف  بينما  �سبتمرب 
الليل )12 �ساعة( مت�ساوية مع عدد  �ساعات 
�ساعات النهار )12 �ساعة(.  و�سيكون موعد 
قمر احل�ساد يف هذا العام يف يوم الثلثاء 25 
�سبتمرب يف ال�ساعة 05:52 �سباحا يف ن�سف 
مملكة  يف  �سروقه  وي��ك��ون  ال�سمايل،  ال��ك��رة 
البحرين يف ال�ساعة 06:00 م�ساًء -متزامنًا 
م�ساًء(،  ال�سم�س )05:32  مع غروب  تقريبًا 

�سهب  وابل  موعد  هو  اأكتوبر   21 يوم   ويكون 
كما  هايل.  مذنب  م�سدرها  التي  اجلباريات 
�سيكون موعد  »قمر ال�سيادين« يوم الأربعاء 
24  اأكتوبر يف ال�ساعة 7:45 م�ساء يف ن�سف 
مملكة  يف  �سروقه  وي��ك��ون  ال�سمايل،  ال��ك��رة 
بينما  م�ساًء   05:11 ال�ساعة  يف   البحرين 
غروب ال�سم�س هو 05:03  م�ساًء. والظريف 
موعد  �سيكون  2020م  عام  يف  اأنه  والغريب 
قمر احل�ساد وال�سياد يف �سهر ميلدي واحد 

)1 اأكتوبر و 31 اأكتوبر على الرتتيب(!

يف  و  الثوريات  �سهب  واب��ل  نوفمرب   5 ويف 
يعقبهم  الأ���س��دي��ات  �سهب  واب��ل  نوفمرب   17
وابل �سهب التواأميات يف 13 دي�سمرب.  وتكون 
بداية الربد يف البحرين – وفق اقرتان الرثيا 
 19 ب��ادي - يف  ب��رد  ق��ران ح��ادي  او  بالقمر 
 22 يف  فلكيا  ال�ستاء  يدخل  حيث  دي�سمرب 
البدر  �سيكون  دي�سمرب   24 يف  اما   . دي�سمرب 
الأر�س  عن  تام  بدر  اأق��رب  ثاين  لكونه  كبريا 

حيث كان الإقرتاب الأكرب يف 2 يناير.

ترتيب كواكب مجموعتنا الشمسية  
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الظاهرةالتاريخ

الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 80:5 مساًء.1 يناير

يناير كوكب عطارد )القدر -22.0( في أقصى استطالة في الساعة 84:01 مساًء، والتوجه 1 
نحو رؤية الكوكب فجراً. 

 2يناير

البدر العمالق األكبر في هذا العام، وهو أقرب قمر عن األرض )وهو في طور اإلبدار( 
خالل هذا العام )أقصى حضيض(، لذا سيبدو أكبر حجماً و إضاءة بحوالي 01%.  إن 
الساعة 65:00 صباحاً  في  العام ستكون  هذا  في  األرض  إلى  القمر  من  مسافة  أقرب 
)565،653 كم(، وهي قبل 4 ساعات من دخول القمر طور اإلبدار التام. أما أبعد مسافة 
للقمر من األرض خالل هذا العام فإنها ستكون في 51 يناير في الساعة 11:50 صباحاً 

)954،604 كم(.
يناير دخول طالع الشولة حتى 41 يناير.2 

يناير القمر بدراً تاماً في الساعة 42:50 صباحاً.2 

يناير القمر في الحضيض )أقرب نقطة من األرض(، في الساعة 45:00 صباحاً، وعلى مسافة 2 
665،653 كم.

يناير لكل 3  بمعدل 001 شهاب  يناير،   5  –  1 من  النشطة  واأليام  الكوادرانتس،  وابل شهب 
ساعة، إضاءة القمر %79.

يناير الساعة 3  في   ،)%59 )إضاءة  القمر  شمال   °2.3 بعد  على   )9.3 )القدر  النثرة  طالع 
24:01مساًء، في برج السرطان.

يناير  3
األرض عن  وبعد  الساعة 53:8 صباحاً،  في  الشمس  من  لها  نقطة  أقرب  في  األرض 
الشمس 232،790،741كم )92389.0 وحدة فلكية(، والقطر الزاوي للشمس 5.23 

دقيقة قوسية.
يناير  4ً القمر في العقدة الصاعدة في الساعة 84:01 صباحا

يناير نجم قلب األسد 9.0 جنوب القمر في الساعة 42:01 صباحاً.5 

يناير نجم سهيل في جهة الجنوب على ارتفاع 5.6° في الساعة 00:01 مساًء.5 

يناير  كوكب المشتري )القدر -96.1( مقترناً بكوكب المريخ )القدر 34.1(، بعد زاوي قدره 7 
2.0° شماالً، في الساعة 13:60 صباحاً )ال يرى(، في برج الميزان.

يناير كوكب الزهرة في االقتران الخارجي )الكوكب يقع خلف الشمس مباشرة(، في الساعة 8 
63:11 مساًء.

يناير  كوكب بلوتو )القدر 3.41( مقترناً بكوكب الزهرة )القدر -18.3(، بعد زاوي قدره °2.1 9 
شماالً، في الساعة 63:80 صباحاً )ال يرى(، في برج القوس.

يناير كوكب بلوتو في وضع االقتران مع الشمس في الساعة 55:01 صباحاً.9 

القمر في التربيع األخير في الساعة 82:10 صباحاً.9 يناير 

يناير كوكب أورانوس )القدر 8.5( يشكل زاوية 09° مع الشمس واألرض، في الساعة 33:4 11 
مساًء، في برج الحوت.

يناير طالع الميزان )القدر 19.3( يقع جنوب القمر،البعد الزاوي 3.0°، في برج الميزان.11 

يناير كوكب زحل )القدر 65.0( مقترناً بكوكب عطارد )القدر -42.0(، والبعد الزاوي بينهما 13 
6.0° شماالً، في برج القوس.

الظواهر الفلكية لشهر يناير 2018
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يناير الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 95:4 مساًء.14 

يناير دخول طالع النعايم حتى 72 يناير.15 

يناير مسافة 15  وعلى  صباحاً   01:50 الساعة  في  األرض(  من  نقطة  )أبعد  األوج  في  القمر 
164،604 كم.

يناير كوكب زحل )القدر 65.0( مقترناً بالقمر )إضاءة 3%( بمقدار 1.2° جنوباً، في الساعة 15 
55:30 صباحاً في برج القوس.

القمر )إضاءة 3%(، في 51 يناير كوكب عطارد )القدر –42.0( على بعد زاوي 6.2° جنوب 
الساعة 63:9 صباحاً في برج القوس.

يناير كوكب بلوتو )القدر 3.41( مقترناً بالقمر )إضاءة 0%(، بعد زاوي قدره 0.1° جنوباً، 16 
في الساعة 00:3 مساًء، برج القوس.

يناير موعد والدة هالل جمادي األول 9341هـ في الساعة 71:5 مساًء، ويمكث الهالل في 17 
األفق 61 دقيقة.

يناير في 17  بمقدار 7.1° جنوباً،  )إضاءة %0(،  بالقمر  مقترناً  )القدر -18.3(  الزهرة  كوكب 
الساعة 23:90 صباحاً في برج القوس.

يناير القمر في العقدة الهابطة في الساعة 82:5 مساًء.18 

يناير بالقمر )إضاءة 21%(، بمقدار 1.2° جنوباً، في 20  نيبتون )القدر 59.7( مقترناً  كوكب 
الساعة 73:11 مساًء في برج الدلو.

يناير نجم سهيل في جهة الجنوب على ارتفاع 5.9° في الساعة 00:01 مساًء.20 

يناير تدخل الشمس في برج الجدي.20 

يناير كوكب الزهرة في أبعد نقطة له من الشمس في الساعة 8 مساًء.23 

يناير كوكب أورانوس )القدر 28.5( مقترناً بالقمر )إضاءة 04%(، بمقدار 4.5° شماالً، في 24 
الساعة 14:40 صباحاً في برج الحوت.

يناير قدره 24  زاوي  بعد   ،)33.0- )القدر  عطارد  بكوكب  مقترن  )القدر 33.41(  بلوتو  كوكب 
6.1° شماالً، في الساعة 11:80 مساًء، في برج القوس.

يناير القمر في التربيع األول في الساعة 02:1 صباحاً.25 

يناير قران تاسع برد السع،اقتران القمر وعمره 9 أيام بنجوم الثريا؛ للعلم كان القمر وعمره 26 
11 يوماً مقترناً بنجوم الثريا )قران حادي برد بادي( في 11 ديسمبر 7102م.

يناير  استتار نجم الدبران أو التويبع )القدر 78.0( خلف القمر )إضاءة 67%( في برج الثور 27 
في الساعة 24:21 مساًء.

يناير دخول طالع البلدة حتى 9 فبراير.28 

يناير القمر في الحضيض )قريب من األرض( في الساعة 45:21 مساًء، وعلى بعد 599،853 30 
كم.

يناير خسوف كلي للقمر، وذروته في الساعة 03:4 مساًء، ودرجة الخسوف بمقدار 31.13.1 

يناير  القمر في العقدة الصاعدة في الساعة 64:9 مساًء.31 

يناير  موعد القمر األزرق، وهو ثاني إبدار تام في شهر ميالدي واحد.31 

الظواهر الفلكية لشهر يناير 2018

ت
سا

درا

KANOO MAGAZAIN (15) 2018.indd   19 2/11/18   10:09 PM



الظاهرةالتاريخ

فرباير الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 4:32 مساًء.1 

فرباير نجم قلب األسد مقترناً بالقمر، والبعد الزاوي بينهما 0.9° جنوباً.1 

فرباير  هذا الشهر يسمى »القمر األسود« بسبب عدم وجود إبدار في هذا الشهر الميالدي.1 

فرباير نجم سهيل في جهة الجنوب على ارتفاع 10° في اتجاه 10° شرق الجنوب في الساعة 2 
8:00 مساًء.

فرباير الساعة 6  في  الشمس واألرض،  زاوية 90° مع  يشكل  )القدر -1.86(  المشتري  كوكب 
04:09 صباحاً، في برج الميزان.

فرباير القمر في التربيع األخير في الساعة 06:57 مساًء. 7 

فرباير كوكب المشتري )القدر -1.87( يقع جنوب القمر )البعد الزاوي 3.8°(، في برج الميزان.7 

فرباير في 8  )إضاءة 45%(،  القمر  خلف   )3.91 )القدر  الميزان  أو  الزبان  جاما  نجم  استتار 
الساعة 06:32 صباحاً، في برج الميزان

فرباير بالقمر )إضاءة %35(، بمقدار °3.6 جنوباً، في 9  كوكب المريخ )القدر 1.08( مقترناً 
الساعة 08:05 صباحاً، في برج الحواء.

فرباير دخول طالع الذابح حتى 22 فبراير.10 

فرباير مسافة 11  وعلى  مساًء   05:16 الساعة  في  األرض(  من  نقطة  )أبعد  األوج  في  القمر 
405،701 كم.

فرباير في 11  جنوباً،   1.9° بمقدار   ،)15% )إضاءة  بالقمر  مقترناً   )0.60 )القدر  زحل  كوكب 
الساعة 06:29 مساًء، في برج القوس.

فرباير كوكب بلوتو )القدر 14.34( مقترناً بالقمر )إضاءة %8(، بعد زاوي قدره 1.4° جنوبا، 12 
في الساعة 10:57 مساًء، برج القوس.

فرباير الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 4:05 مساًء.14 

فرباير كوكب عطارد )القدر –1.38( على بعد زاوي 0.6 ° جنوب القمر )إضاءة %0(، في 15 
الساعة 10:48 مساًء، في برج الجدي.

فرباير القمر في العقدة الهابطة في الساعة 00:11 صباحاً.15 

فرباير   15

كسوف جزئي يبدأ مشاهدته على الكرة األرضية في الساعة 09:54 مساًء )خط عرض 
°62جنوبا وخط طول °145 شرقا( وذروته )حجب %60( في الساعة 11:50 مساًء 

)خط عرض °71جنوبا وخط طول °1شرقا(.
طول  وخط  °35جنوبا  عرض  )خط  التالي  اليوم  صباح   01:47 الساعة  في  وينتهي   

°60غربا(. ال يشاهد في كل الدول العربية.

فرباير موعد والدة هالل جمادى اآلخرة 1439هـ في الساعة 00:05 صباحاً، ويمكث الهالل 15 
في األفق 33 دقيقة.

فرباير الساعة 16  )الكوكب يقع خلف الشمس مباشرة(، في  الخارجي  كوكب عطارد في االقتران 
05:12 مساًء.

فرباير كوكب الزهرة )القدر -3.8( مقترناً بالقمر )إضاءة %0(، بعد زاوي قدره 1.1° جنوباً، 16 
في الساعة 08:25 مساًء، في برج الدلو.
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مار�س الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 3:30 مساًء.1 

مار�س  القمر بدراً تاماً في الساعة 03:51 صباحاً.2 

مار�س نجم سهيل في جهة الجنوب على ارتفاع °10درجات في الساعة 8:00 مساًء.2 

مار�س  كوكب الزهرة )القدر 3.8-( مقترناً بكوكب عطارد )القدر 1.09-(، بعد زاوي قدره 1.4° 5 
جنوباً، في الساعة 09:29 مساًء، واستطالة عطارد °13شرقاً، في برج الحوت.

مار�س كوكب المشتري )القدر –2.06( يقع جنوب القمر )البعد الزاوي °3.2(، في برج الميزان.7 

مار�س  استتار طالع الزبان أو نجم جاما الميزان )القدر 3.91( خلف القمر )إضاءة %68(، في 7 
الساعة 03:55 مساًء، في برج الميزان.

مار�س دخول طالع سعد السعود حتى 20 مارس.8 

مار�س القمر في التربيع األخير في الساعة 02:20 مساًء.9 

كوكب عطارد في أقرب مسافة له من الشمس، في الساعة 2 مساًء.10مار�س 

الظاهرةالتاريخ

فرباير تدخل الشمس في برج الدلو.17 

في 17فرباير شماالً،   2.5° بمقدار  )إضاءة 1%(،  بالقمر  مقترناً   )7.96 )القدر  نيبتون  كوكب 
الساعة 05:26 صباحاً، في برج الدلو.

فرباير كوكب أورانوس )القدر 5.87( مقترناً بالقمر )إضاءة %19(، بمقدار °5.7 شماالً، في 20 
الساعة 09:57 صباحاً، في برج الحوت.

فرباير دخول طالع سعد بلع حتى 7 مارس.23 

فرباير قران سابع مجيع وشابع؛ اقتران القمر وعمره 7 أيام بنجوم الثريا.23 

فرباير القمر في التربيع األول الساعة 11:09 صباحاً.23 

فرباير الساعة 08:18 23  في  )إضاءة 54%(،  القمر  )القدر 0.87( خلف  الدبران  نجم  استتار 
مساًء، في برج الثور.

فرباير كوكب نيبتون )القدر 7.98( مقترناً بكوكب عطارد )القدر -1.38(، بمقدار °0.5 جنوباً، 25 
في الساعة 01:02 مساًء، في برج الدلو.

فرباير القمر في الحضيض )قريب من األرض( في الساعة 05:48 مساًء، وعلى بعد 363،938 27 
كم .

فرباير الساعة 27  في   ،)92% )إضاءة  القمر  شمال   3.1° بعد  على   )3.9 )القدر  النثرة  طالع 
10:33 مساًء، في برج السرطان.

فرباير القمر في العقدة الصاعدة في الساعة 03:08 صباحاً.28 
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مار�س بالقمر )إضاءة %45(، بمقدار °3.2 جنوباً، في 10  كوكب المريخ )القدر 0.67( مقترناً 
الساعة 02:26 صباحاً، في برج الحواء.

مسافة 11مار�س وعلى  مساًء   12:13 الساعة  في  األرض(  من  نقطة  )أبعد  األوج  في  القمر 
404،682 كم .

مار�س  12 0.9° قدره  زاوي  بعد   ،)25% )إضاءة  بالقمر  مقترناً   )14.34 )القدر  بلوتو  كوكب 
جنوباً، في الساعة 07:08 مساًء، برج القوس.

مار�س تدخل الشمس في برج الحوت.13 

مار�س الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 2:57 مساًء.14 

القمر في العقدة الهابطة في الساعة 06:47 صباحاً.14مار�س 

مار�س كوكب عطارد )القدر –0.16( في أقصى استطالة )18 شرقاً( في الساعة 05:59 مساًء.15 

مار�س تتساوى عدد ساعات الليل بالنهار في مملكة البحرين بواقع 12 ساعة لكل منهما. 15 

مار�س في 16  شماالً،   2.4° بمقدار  )إضاءة 1%(،  بالقمر  مقترناً   )7.96 )القدر  نيبتون  كوكب 
الساعة 04:25 مساًء، في برج الدلو.

مار�س  موعد والدة هالل رجب 1439هـ في الساعة 04:12 مساًء، ويغرب متزامناً تقريباً مع 17 
غروب الشمس، ويمكث في اليوم التالي 54 دقيقة. 

مار�س في 18   ،)1% )إضاءة  القمر  شمال   8.3° زاوي  بعد  على   )0.44 )القدر  عطارد  كوكب 
الساعة 10:11 مساًء، في برج سبع البحر.

مار�س في 18  بمقدار °4.3 شماالً،  )إضاءة 1%(،  بالقمر  مقترناً  )القدر 3.80-(  الزهرة  كوكب 
الساعة 11:02 مساًء، في برج سبع البحر.

مار�س كوكب أورانوس )القدر 5.89( مقترناً بالقمر )إضاءة %5(، بمقدار °5.2 شماالً، في 19 
الساعة 08:36 مساًء في برج الحوت.

مار�س  20

فترة  الساعة 07:14 مساًء، وطول  في  الربيعي(  )االعتدال  الربيع  موعد دخول فصل 
فصل الربيع 89 يوماً، وفيه تتساوى ساعات الليل بساعات النهار نظرياً )12 ساعة(، 
تماماً، وبعد  الغرب  اتجاه  وغروبها في  تماماً  الشرق  اتجاه  الشمس في  ويكون شروق 
األرض عن الشمس 148،992،514كم، والقطر الزاوي للشمس 32.1 دقيقة قوسية 

و7 ثواني قوسية. 
مار�س دخول طالع سعد األخبية حتى 2 أبريل.21 

مار�س  قران خامس ربيع طامس؛ اقتران القمر وعمره 5 أيام بنجوم الثريا.22 

مار�س  استتار نجم الدبران أو التويبع )القدر 0.87( خلف القمر )إضاءة %31(، في الساعة 23 
02:21 صباحاً، في برج الثور.

مار�س القمر في التربيع األول  في الساعة 06:35 مساًء.24 

مار�س نجم سهيل )قدر –0.62( في جهة الجنوب على ارتفاع °10 درجات في الساعة 8:00 25 
مساًء.

مار�س القمر في الحضيض )قريب من األرض( في الساعة 06:35 مساًء، وعلى بعد 369،104 26 
كم.

مار�س  كوكب المريخ )القدر 0.38( في وضع °90 مع الشمس واألرض، في الساعة 03:25 27 
صباحاً، في برج القوس.
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مار�س  الساعة 27  في   ،)76% )إضاءة  القمر  شمال   3.4° بعد  على   )3.9 )القدر  النثرة  طالع 
06:35 صباحاً، في برج السرطان.

مار�س   27 0.1° بمقدار   ،)-3.8 )القدر  الزهرة  بكوكب  مقترناً   )5.90 )القدر  أوارنوس  كوكب 
شماالً، في الساعة 09:53 صباحاً، في برج الحوت

مار�س  القمر في العقدة الصاعدة في الساعة 01:56 مساًء27 

مار�س  القمر بدراً تاماً في الساعة 3:37 مساًء.31 

مار�س موعد القمر األزرق، وهو ثاني إبدار تام في شهر ميالدي واحد.31 

مار�س كوكب زحل )القدر 0.52( في وضع °90 مع الشمس واألرض، في الساعة 09:26 31 
صباحاً، في برج القوس.

الظاهرةالتاريخ

�أبريل الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 2:11 مساًء.1 

�أبريل  كوكب عطارد في االقتران الداخلي )أمام الشمس(، في الساعة 08:06 صباحاً.1 

�أبريل كوكب زحل )القدر 0.51( مقترناً بكوكب المريخ )القدر 0.25(، بمقدار °1.3 شماالً، في 2 
الساعة 03:53 مساًء، في برج القوس.

�أبريل دخول طالع المقدم حتى 15 أبريل.3 

�أبريل  برج 3  في   ،3.4° بينهما  الزاو  والبعد  بالقمر،  مقترناً   )2.24– )القدر  المشتري  كوكب 
الميزان.

�أبريل  استتار طالع الزبان أو نجم جاما الميزان )القدر 3.91( خلف القمر )إضاءة %87، وقدر 4 
11.53-(، في الساعة 00:15 مساًء، في برج الميزان.

�أبريل  كوكب زحل )القدر 0.49( مقترناً بالقمر )إضاءة %57( بمقدار °1.4 جنوباً، في الساعة 7 
05:16 مساًء، في برج القوس.

�أبريل في 7  جنوباً،   2.6° بمقدار  )إضاءة 55%(  بالقمر  مقترناً  )القدر 0.15(  المريخ  كوكب 
الساعة 09:45 مساًء،في برج القوس.

�أبريل مسافة 8  وعلى  صباحاً   08:32 الساعة  في  األرض(  من  نقطة  )أبعد  األوج  في  القمر 
404،145 كم.

�بريل القمر في التربيع األخير في الساعة 10:18 صباحاً.8 

�أبريل   8 1.1° قدره  زاوي  بعد   ،)47% )إضاءة  بالقمر  مقترناً   )14.34 )القدر  بلوتو  كوكب 
جنوباً، في الساعة 06:12 مساًء، برج القوس.

�أبريل القمر في العقدة الهابطة في الساعة 11:09 صباحاً.10 

�أبريل نجم سهيل على ارتفاع °5 في اتجاه °20 غرب الجنوب في الساعة 7:00 مساًء.12 
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�أبريل  في 13  شماالً،   2.7° بمقدار  )إضاءة 11%(  بالقمر  مقترناً  )القدر 7.95(  نيبتون  كوكب 
الساعة 02:06 صباحاً، في برج الدلو.

�أبريل الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 1:39 مساًء.14 

�أبريل كوكب عطارد )القدر 1.85( مقترناً بالقمر )إضاءة %3(، والبعد بينهما °4.6 شماالً، 14 
في الساعة 01:32 مساًء، في برج الحوت.

�أبريل كوكب بلوتو )القدر 14.32( في وضع °90مع الشمس واألرض في الساعة 10:32 14 
مساًء.

�أبريل  موعد والدة هالل شعبان 1439هـ في الساعة 04:57 صباحاً، ويمكث الهالل في األفق 16 
26 دقيقة.

�أبريل دخول طالع المؤخر في 28 أبريل.16 

�أبريل نجم سهيل في جهة الجنوب على ارتفاع °7 في الساعة 8:00 مساًء.18 

�أبريل  كوكب الزهرة )القدر 3.82-( مقترناً بالقمر )إضاءة %4(، والبعد بينهما °6.1 شماالً، 18 
في الساعة 00:22 مساًء في برج الحمل.

�أبريل  كوكب أورانوس في وضع االستقامة مع الشمس واألرض، في الساعة 11:11 مساًء.18 

�أبريل دخول الشمس في برج الحمل.19 

�أبريل  استتار نجم الدبران أو التويبع )القدر 0.87( خلف القمر )إضاءة %12(، في الساعة 19 
07:58 صباحاً، في برج الثور.

�أبريل  القمر في الحضيض )قريب من األرض( في الساعة 05:44 مساًء، وعلى بعد 368،713 20 
كم.

�أبريل وابل شهب الاليرادس )الشلياقيات( والمصدر المذنب تاتشر بمعدل 10 شهب في الساعة، 22 
واأليام النشطة من 25-19 أبريل.

�أبريل  القمر في التربيع األول في الساعة 00:46 صباحاً.23 

�أبريل  القمر في العقدة الصاعدة في الساعة 03:19 مساًء 23 

�أبريل الساعة 23  في   ،)54% )إضاءة  القمر  شمال   3.1° بعد  على   )3.9 )القدر  النثرة  طالع 
10:38 صباحاً، في برج السرطان.

�أبريل  نجم قلب األسد مقرناً بالقمر، البعد الزاوي بينهما 1.2 جنوباً في الساعة 10:39 مساًء.24 

�أبريل  قدره 26  زاوي  بعد  )القدر 0.25-(،  المريخ  بكوكب  مقترناً  )القدر 14.34(  بلوتو  كوكب 
°1.4 شماالً، في الساعة 03:47 صباحاً، برج القوس.

�أبريل الساعة 09:54 مساًء، ويتجه نحو 29  كوكب عطارد في أقصى استطالة )27 غرباً( في 
الظهور كنجم صباحي. 

�أبريل اليوم العالمي للفلك، ويمكن الرجوع إلى موقع Astronomical League لالستفادة 29 
واالستزادة

�أبريل دخول طالع الرشا حتى 11 مايو.29 

�أبريل  القمر بدراً تاماً في الساعة 08:15 صباحاً.30 
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مايو الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 12:59 مساًء.1 

مايو في 4  جنوباً،   1.1° بمقدار   ،)79% )إضاءة  بالقمر  مقترناً   )0.35 )القدر  زحل  كوكب 
الساعة 11:09 مساًء، في برج القوس.

مايو وابل شهب إيتا الدلويات، ومصدره مخلفات مذنب هالي، بمعدل 35 شهاباً في الساعة، 5 
واأليام النشطة حتى 20 مايو.

مايو مسافة 6  وعلى  صباحاً،   03:35 الساعة  في  األرض(  من  نقطة  )أبعد  األوج  في  القمر 
404،458 كم. 

مايو  6 0.6° قدره  زاوي  بعد   ،)70% )إضاءة  بالقمر  مقترناً   )14.29 )القدر  بلوتو  كوكب 
جنوباً، في الساعة 00:16 صباحاً،  في برج القوس.

مايو  بالقمر بمقدار °2.7 جنوباً، في الساعة 07:24 6  كوكب المريخ )القدر – 1.5( مقترناً 
صباحاً.

مايو القمر في العقدة الهابطة في الساعة 01:23 مساًء.7 

مايو القمر في التربيع األخير في الساعة 05:09 صباحاً.8 

مايو كوكب المشتري )القدر – 2.37( في وضع المقابلة أي تكون األرض بين الشمس وكوكب 9 
المشتري، في الساعة 04:27 صباحاً.

مايو في 10  °2.8 شماالً،  بمقدار  )إضاءة 28%(  بالقمر  مقترناً  )القدر 7.93(  نيبتون  كوكب 
الساعة 01:45 مساًء، في برج الدلو.

مايو دخول طالع الشرطان حتى 24 مايو.12 

مايو بينهما 13  الزاوي  والبعد   ،)4% )إضاءة  بالقمر  مقترناً   )5.9 )القدر  أورانوس  كوكب 
°5.3شماالً، في الساعة 08:13 مساًء في برج الحوت.  

مايو كوكب أورانوس )القدر 5.9( مقترنا بكوكب عطارد )القدر –0.06( والبعد الزاوي بينهما 13 
2.4 °شماالً، في الساعة 01:02 صباحاً، في برج الحوت.  

مايو كوكب عطارد )القدر 0.01-( مقترناً بالقمر )إضاءة %4(، والبعد بينهما °3.1 شماالً، 13 
في الساعة 10:07 مساًء، في برج الحوت.

مايو الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 12:34 مساًء.14 

مايو دخول الشمس في برج الثور.15 

مايو  15
قبل  الهالل  ويغرب  مساًء،   02:48 الساعة  في  1439هـ  رمضان  هالل  والدة  موعد 
غرة  تكون  وعليه،  دقيقة.    58 التالي  اليوم  في  ويمكث  دقيقة،   2 بـ  الشمس  غروب 

رمضان 17 مايو.
مايو كوكب الزهرة في أقرب مسافة له من الشمس في الساعة 00:04 صباحاً.16 

مايو قران حادي على الماء ترادي؛ اقتران القمر وعمره يوماً واحداً تقريباً بنجوم الثريا.17 

كوكب الزهرة )القدر 3.85-( مقترناً بالقمر )إضاءة %7(، والبعد بينهما °5.5 شماالً، 17مايو
في الساعة 11:14 مساًء، في برج الثور.

مايو بعد 18  وعلى  صباحاً،   00:06 الساعة  في  األرض(،  من  )قريب  الحضيض  في  القمر 
357،226 كم. 
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مايو القمر في العقدة الصاعدة في الساعة 04:13 مساًء.20 

مايو طالع النثرة )القدر 3.90( مقترناً بالقمر والبعد بينهما °1.7شماالً، في الساعة 02:57 20 
مساًء، في برج السرطان. 

مايو القمر في التربيع األول في الساعة 06:49 صباحاً.22 

مايو نجم قلب األسد في برج األسد مقترناً بالقمر ببعد زاوي قدره °1.4جنوباً.22 

مايو دخول الشمس في برج الجوزاء.22 

مايو كوكب الزهرة مقترناً بنجوم الثريا °3.4جنوباً، في الساعة 07:47 مساًء.24 

مايو دخول طالع البطين حتى 6 يونيو25 

مايو  كوكب المشتري )القدر – 2.33( يقع جنوب القمر )إضاءة %96(والبعد الزاوي بينهما 27 
°3.4، في الساعة 08:38 مساًء، في برج الميزان.

مايو  28
الساعة 12:18 مساًء، وهو  المكرمة في كل عام في  الشمس على مكة  تتعامد أشعة 
موعد تحديد اتجاه القبلة عن طريق موقع الشمس في أي رقعة من العالم في هذا الوقت 

بتوقيت مكة المكرمة، ويتكرر في 16 يوليو.
مايو  القمر بدراً تاماً في الساعة 05:20 مساًء.30 

الظاهرةالتاريخ

يونيو الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 12:09 مساًء.1 

يونيو كوكب زحل )القدر 0.19( مقترناً بالقمر )إضاءة %94( بمقدار °0.8 جنوباً، في الساعة 1 
05:25 صباحاً، في برج القوس.

يونيو  2 0.5° قدره  زاوي  بعد   ،)88% )إضاءة  بالقمر  مقترناً   )14.25 )القدر  بلوتو  كوكب 
جنوباً، في الساعة 08:56 صباحاً، في برج القوس.

يونيو مسافة 2  وعلى  صباحاً،   07:34 الساعة  في  األرض(  من  نقطة  )أبعد  األوج  في  القمر 
405،316 كم.

يونيو القمر في العقدة الهابطة في الساعة 03:39 مساًء. 3 

يونيو كوكب الزهرة )القدر 1.29-( مقترناً بالقمر )إضاءة %79(، والبعد بينهما °2.7 جنوباً، 3 
في الساعة 04:29 مساًء، في برج الثور.

يونيو كوكب عطارد في أبعد نقطة له من الشمس في الساعة 05:00 صباحاً.6 

يونيو كوكب عطارد في االقتران الخارجي )خلف الشمس( في الساعة 07:35 صباحاً.6 

يونيو القمر في التربيع األخير في الساعة 09:32 مساًء.6 

الظواهر الفلكية لشهر مايو 2018

الظواهر الفلكية لشهر يونيو 2018

ت
سا

درا

KANOO MAGAZAIN (15) 2018.indd   26 2/11/18   10:09 PM



كانو الثقافية / فبراير 2018
26

كانو الثقافية / فبراير 2018
27

الظاهرةالتاريخ

يونيو في 6  °3.1 شماالً،  بمقدار  )إضاءة 50%(  بالقمر  مقترناً  )القدر 7.89(  نيبتون  كوكب 
الساعة 09:17 مساًء، في برج الدلو.

يونيو دخول طالع الثريا بلع حتى 19 يونيو.7 

يونيو كوكب نيبتون )القدر 7.89( يشكل زاوية °90 مع األرض والشمس.9 

يونيو بينهما 10  الزاوي  والبعد  )إضاءة 18%(،  بالقمر  مقترناً  )القدر 5.89(  أورانوس  كوكب 
°5.8شماالً، في الساعة 06:10 صباحاً، في برج الحوت. 

يونيو  13 02:48 الساعة  في   ،)1% )إضاءة  القمر  خلف   )0.87 )القدر  الدبران  نجم  استتار 
صباحاً، في برج الثور.

يونيو  13
موعد والدة هالل شوال 1439هـ في الساعة 10:43 مساًء، ويغرب قبل غروب الشمس 
بحوالي 25 دقيقة، وفي يوم غد )14يونيو( يمكث الهالل في األفق مدة 39 دقيقة، ويكون 

غرة شوال )عيد الفطر المبارك( يوم الجمعة 15 يونيو 2018م. 
يونيو الشمس في اتجاه الكعبة في الساعة 12:02 مساًء.14 

يونيو كوكب عطارد )القدر 1.2-( مقترناً بالقمر )إضاءة %0(، والبعد بينهما °5.1 شماالً في 14 
مجموعة الصياد، في الساعة 06:06 مساًء.

يونيو القمر في الحضيض )أقرب نقطة من األرض( في الساعة 02:22 صباحاً، وعلى بعد 15 
359،507 كم.

يونيو كوكب الزهرة )القدر 3.90-( مقترناً بالقمر )إضاءة %10(، والبعد بينهما °2.9 شماالً، 16 
في الساعة 05:16 مساًء، في برج السرطان.

يونيو القمر في العقدة الصاعدة في الساعة 08:50 مساًء.16 

يونيو نجم قلب األسد )في برج األسد( مقترناً بالقمر وعلى بعد زاوي °1.7 جنوباً.16 

يونيو طالع النثرة )القدر 3.9( مقترناً بالقمر )إضاءة %13(، وعلى بعد زاوي °1.5 شماالً، 17 
في الساعة 01:19 صباحاً.

يونيو دخول طالع الدبران حتى 2 يوليو.20 

يونيو القمر في التربيع األول في الساعة 01:50 مساًء.20 

يونيو  21

موعد دخول فصل الصيف )اإلنقالب الصيفي( في الساعة 01:07 مساًء، وطول فصل 
الصيف 94 يوماً، وفيه يكون عدد ساعات النهار في أكثرها )13.7 ساعة( وساعات 
الشرق  أقصى جهة من شمال  في  الشمس  ويكون شروق  )10.3 ساعة(،  أقلها  الليل 
عن  األرض  )°26(.وبعد  الغرب  شمال  من  جهة  درجة  أقصى  في  وغروبها   ،)26°(

الشمس 152،025،979 كم، والقطر الزاوي للشمس 31.5 دقيقة قوسية.

يونيو كوكب المشتري )القدر – 2.20( يقع جنوب القمر )إضاءة %82( في الساعة 10:44 23 
مساًء، والبعد الزاوي بينهما °3.4 جنوباً، في برج الميزان.

يونيو كوكب عطارد مقترناً بطالع المقدم )برج التوأمين( ببعد زاوي 24.4.7° 

يونيو طالع الزبانا )جامابرج الميزان( مقترناً بالقمر، وعلى بعد زاوي °0.3شماالً، في الساعة 24 
11:06 مساًء.

يونيو كوكب زحل )القدر 0.06( في وضع المقابلة )تتوسط األرض المشتري والشمس(، في 27 
الساعة 05:14 مساًء.

يونيو القمر بدراً تاماً في الساعة 07:53 مساًء.28 

الظواهر الفلكية لشهر يونيو 2018
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الظواهر الفلكية لشهر يونيو 2018
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الظواهر الفلكية لشهر يوليو 2018
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ا�ستيعابه والنتظام فيه من اأجل جتاوزه ومن 
اأجل القفز منه اإلى تد�سني العمل من اأجل بناء 

تراث جديد �سيكون هو احلداثة نف�سها(.

الثقافة  جم��ال  يف  كبرية  جهود  ب��ذل   -6
بوجه عام ويف جمال الرتبية بوجه خا�س بغية 
وتربويًا  ثقافيًا  اإعدادًا  العربي  املواطن  اإعداد 
متغريات  خمتلف  مع  اإبداعيًا  تكّيفًا  ليتكيف 

العلم واملعرفة املت�سارعة واملتلحقة.

العلمي  وال��ب��ح��ث  ��ق��د  ال��نَّ روح  تنمية   -7
والقدرة على التفكري الفّعال.

ال�����جوانب  ع���ل����ى  ال�����ت��رك���ي�����ز   -8
الع��ل�م��ية والتق��ني��ة.

النهضة الثقافية والِحَوار 
���س��روط��ًا معرفية  ال��ث��ق��اف��ة احل��ّي��ة  ت��وف��ر 
متجددة، تفتح اآفاقًا وا�سعة للِحَوار مع الآخر، 

وتعمل على تنوير العقول والقلوب.

اأ�سا�سية  ركيزة  الثقافية  النه�سة  وت�سكل 
تعني  لأنها  احِل��َوار،  ودعامة هامة من دعائم 

اإيجاد احللول للتحديات املعا�سرة 
الإيجابي  على قاعدة اجلانب 

م���ن ال������رتاث ال��ع��ق��لين. 
)ف��ال��ن��ه�����س��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

تتطلب فهمًا علميًا دقيقًا 
علقتها  يف  للثقافة 

الجتماعية  بالبنية 
ال�سائدة.

ف�����������س�����رورة 
الثقايف  التغيري 

تعني  اجل��ذري 
اآف�������اق  اأن 

ت اأمام الثقافة ال�سائدة(. التقدم قد �ُسدَّ

اإنَّ على الثقافة العربية – كما يرى املفكر 
تتحرر  – )اأن  الدائم  عبد  اهلل  عبد  احل  الرَّ
وتتخل�س  وامل��ذاه��ب  الجتهادات  �سراع  من 
م���ن ع���ق��دة الغ���رب وتف����سل ب���ني التغ����ريب 

والتحديث(.

ثقافة عربية نه�سوية جتمع  تنبثق  وبذلك 
منتجًا  اإط��ارًا  وت�سكل  واحلداثة،  الأ�سالة  بني 
اًل للتفاعل اخلّلق مع ثقافة العامل الغربي  وفعَّ

ائدة يف العامل. و�سائر الثقاف�����ات ال�سَّ

وتعد النه�سة الثقافية العربية بيئة خ�سبة 
احِلَوار مع  ثم  الذات، ومن  احِلَوار مع  لنجاح 
الآخر، ف�سًل عن كونها قاعدة �سلبة ي�ستحيل 
اأو جتاوزها، وهكذا فالعلقة وثيقة  اخرتاقها 
احِل��َوار  وب��ني  العربية  الثقافية  النه�سة  بني 
الثقايف والإعلمي مع الغرب، ولعلَّ اأحد اأهم 
وبني  بيننا  حاليًا  القائمة  احِل���َوار  اإ�سكالت 

الغرب تتعلق بغياب التوازن الثقايف واملعريف.

فالفجوة الثقافية ترتك اأثرها 
َع��ه،  ��دِّ ع��ل��ى احِل�����َوار َوُت�����سَ
فتت�سع الهّوة بني الأفكار 
وامل���ف���اه���ي���م وال��ق��ي��م 
وامل��واق��ف وال����روؤى، 
وتتباعد امل�سرتكات 
القوا�سم  وت��ن��اأى 
وي���������س����م����ح����ل 
الَعملي  الناجم 
بني  ل���ل���ِح���َوار 

الطرفني.
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)1( احلازمي، د. من�سور: ندوة الثقافة ماهي، جريدة اجلزيرة )ال�سعودية(، العدد 3700، املحرم 1403 هـ.

)2( اإ�سماعيل، د. زكي حممد: الأنرثوبولوجيا والفكر الإ�سالمي، �رشكة مكتبات عكاظ، الريا�ض. 

)3( �ستا، د. ال�سيد علي: نظرية الغرتاب، دار عامل الكتب، ط1، 1404هـ- 1984م.

)4( جملة العربي )الكويتية(، العدد 538، �سبتمرب 2003م، �ض11.

)5( عبد الدائم، د. عبد اهلل: العرب والعامل وحوار احل�سارات، دار طال�ض، ط1، دم�سق 2002م.

)5( اجلابري، حممد عابد: امل�ساألة الثقافية، �سل�سلة الثقافة القومية، 25، ق�سايا الفكر العربي، 1، مركز درا�سات الوحدة 

العربية، بريوت 1994م.

)6( �ساهر، د. م�سعود: جمابهة الغزو الثقايف المربيايل ال�سهيوين للم�رشق العربي، من�سورات املجل�ض القومي للثقافة العربية، 

ط1، املغرب 1989م.

المراجع والمصادر
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رعاية األسرة واالعتناء بها تعتبر من المهام الصعبة، ولكن إدارة الشؤون 
المالية لألسرة تعتبر األصعب. ليس فقط النك تريد أن تعطي لهم كل ما 
تستطيع، ولكن ألنك أيضا تريد أن تفعل كل شيء لهم دون اللجوء إلى 

سرقة أحد البنوك؟؟ فإدارة مصروف المنزل يعد من التحديات التي تواجه 
كل أسرة وخاصة في الوقت الحاضر في ظل ارتفاع األسعار، حيث أن 

مصروف المنزل ال يكاد يكفي احتياجات األسرة في اإلدارة المالية ألى شركة 
تبنى القواعد واألساسيات على النظام المعمول به في المجتمع أو الهيكل 

التنظيمي الذى يضم الجميع

دراسة عقالنية في صنع القرار االقتصادي االنساني

االستاذ الدكتور. أحمد عساف
جامعة تبوك/ المملكة العربية 
السعودية

الرجل أم المرأة؟ إلدارة 
ميزانية األسرة بطريقة أكثر كفاءة ...
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تغري  اأو  اأزم����ة  ح���دوث  ح���ال  يف  ول��ك��ن   
التنظيمي  الهيكل  ه��ذا  �سكل  يف  م�ستمر 

يتحول الأمر اإلى اإدارة اأزمات ..

ولي�س   Crisis Management
يف  بيوتنا،  يف  متاما  وباملثل  مالية،  اإدارة 
مناق�سة  تتم  البيت  واإدارة  تنظيم  برنامج 
اأ�ساليب  و���س��رح  للبيت(  امل��ال��ي��ة  )الإدارة 
وتر�سيد  النفقات  ومراقبة  امليزانية  و�سع 
عندما  ولكن  الذكي  والت�سوق  ال�ستهلك 
اإل����ى مرحلة الأزمة العامة من تغي��ر  ن�س���ل 

الغل��اء  اأو  ال��ع��م��ل��ة  قي��مة 
وامل�ست����مر،  امل�ت��س��اع���د 
خطة  م��ن  ل��ن��ا  ب����د  ل  اإذا 
بديلة حلني يق�سى اهلل اأمرا 

كان مفعول.
ما هي الميزانية؟

امل���ي���زان���ي���ة ه���ي جم��رد 
على  ال��ن��ف��ق��ات  تخ�سي�س 
اأج��ل  وم��ن  منتظم.  اأ�سا�س 
بناء ميزانية قابلة للتطبيق، 

يتعني على الأفراد اأن يدر�سوا بعناية قيمهم 
والإنفاق  ب��الدخ��ار  يتعلق  فيما  ال�سخ�سية 
الأق��ل  على  واح���دة  م��رة  خطتهم  وم��راق��ب��ة 
اإدارة  عملية  يف  مرحلتان  هناك  ال�سهر.  يف 
والتخطيط)2(  التنظيم  املالية:)1(  امل���وارد 
وت��ن��ف��ي��ذ ال�����ق�����رارات. وت�����س��م��ل امل��رح��ل��ة 
الأه���داف،  واإع���داد  القيم،  تو�سيح  الأول���ى 
الثانية  املرحلة  وت�سمل  املوارد.  وتخ�سي�س 

الت�سهيل والتحقق والتكيف ح�سب احلاجة.

ت��و���س��ي��ح ال��ق��ي��م ه���و حت��دي��د م���ا ت��ري��د 
اهمية  الك��رث  هو  ما  عليه.  اأم��وال��ك  اإن��ف��اق 

اأو  ب��دون��ه  تعي�س  اأن  ميكنك  ل��ك؟  بالن�سبة 
فعلى  ذلك؟  لتحقيق  اأموالك  تنفق  اأن  يجب 
ال��غ��ذاء  اإل��ى  اجلميع  يحتاج  امل��ث��ال،  �سبيل 
التي  وامل���اأوى  الطعام  اأن��واع  ولكن  وامل���اأوى، 
�سخ�س  من  تختلف  اأن  ميكن  ي�ستهلكونها 
الطعام  تناول  واح��د  ل�سخ�س  ميكن  لآخ��ر. 
ال�سريع والعي�س يف �سيارته، يف حني اأن اآخر 
اأو  منزل  وتاأجري  املنزل  يف  الأكل  يف�سل  قد 
وحديقة  منزل  امتلك  يف�سل  واآخ��ر  �سقة. 
والتمتع بوجبات عر�سية يف املطاعم. ويجب 
تختار  اأن  اأ���س��رة  ك��ل  ع��ل��ى 
النقدية  املوارد  اإنفاق  كيفية 

اكت�سبتها. التي 

وي���������س����ري ت��خ�����س��ي�����س 
الأم��وال  اإل��ى مقدار  امل��وارد 
بالفعل  اإنفاقها  �سيتم  التي 
كما  النفقات،  بنود  ل�سراء 
الدخل  م�سادر  ت�سمل  اأنها 
لدفع  امل�ستخدمة  املختلفة 
�سبيل  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ود.  ث��م��ن 
اأربعة  من  مكونة  اأ���س��رة  ق��ررت  اإذا  امل��ث��ال، 
على  �سهريا  دولر   600 �ستنفق  اأنها  اأف��راد 
الغذاء، فيجب عليهم حتديد م�سدر الأموال 
الغذائية.  ميزانيتهم  مقابل  �ستدفع  ال��ذي 
 900 يك�سب  املنزل  يف  البالغني  اأح��د  ولعل 
يف  الآخر  البالغ  يك�سب  بينما  �سهريا،  دولر 
دفع  فيمكن  �سهر.  ك��ل  دولر   700 امل��ن��زل 
اأخذ  طريق  عن  العائلي  الغذاء  م��ي��زانية 
اأو  الكبار  300 دولر من كل دخل من دخل 
باأكملها من دخل  الغذاء  ميكن دفع ميزانية 

البالغني.  اأحد 

ما هو االكثر اهمية 
بالنسبة لك؟ 

يمكنك أن تعيش 
بدونه أو يجب 

أن تنفق أموالك 
لتحقيق ذلك؟
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المبلغ الدخل
المتوقع

المبلغ 
الفرقالحقيقي

0.00)$(الدخل األول

0.00)$(الدخل الثاني

0.00)$(دخل آخر

0.00)$(0.00)$(0.00)$(إجمالي الدخل

المبلغ االنفاق
المتوقع

المبلغ 
الفرقالحقيقي

0.00)$(الخدمات

0.00)$(المياه

0.00)$(الغاز

0.00)$(الهاتف

0.00)$(خدمات أخرى

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

0.00)$(المالبس واالكسسوارات

0.00)$(المالبس واألحذية

0.00)$(االكسسوارات

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

0.00)$(الرعاية الصحية

0.00)$(األدوية

0.00)$(زيارات الطبيب

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

0.00)$(األكل والشرب

0.00)$(البقالة

0.00)$(المطاعم

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

في ما يلي ورقة عمل إلعداد ميزانية األسرة للمساعدة 
في إعداد الميزانية العائلية:

تخطيط الميزانية الشهرية لألسرة
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0.00)$(النقل

0.00)$(قرض السيارة

0.00)$(الوقود

ثمن االصطفاف في 
0.00)$(المواقف

0.00)$(صيانة السيارة

0.00)$(النقل العام

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

0.00)$(العناية الشخصية

0.00)$(منتجات التجميل

0.00)$(زيارات مراكز التجميل

0.00)$(أخرى

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

0.00)$(المنزل

0.00)$(صيانة المنزل

0.00)$(األثاث

0.00)$(الديكور

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

0.00)$(التسلية

0.00)$(الرحالت

0.00)$(النوادي

0.00)$(الكتب واالفالم

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

0.00)$(األطفال

0.00)$(رعاية األطفال

0.00)$(المدارس والجامعات

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

0.00)$(متفرقات

0.00)$(الزكاة

0.00)$(الصدقات

0.00)$(الهدايا

0.00)$(التبرعات

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الفرعي

0.00)$(0.00)$(0.00)$(المجموع الكلي
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الرجل أم المرأة؟ 
اإلى �سراع  عندما تتحول ميزانية الأ�سرة 
بني الزوجني فهذا اأول املوؤ�سرات على ف�سلها، 
وهنا يثار ت�ساوؤل اأي من الزوجني اأكرث حكمة 
هو  ه��ل  واإدارت��ه��ا،  البيت  ميزانية  و�سع  يف 
م��ادي��ًا  الأول  امل�����س��وؤول  ك��ون��ه  بحكم  ال���زوج 
معرفتها  بحكم  ال��زوج��ة  اأم  الأ����س���رة،  ع��ن 
بينهما  امل�ساركة  اأن  اأم  البيت،  باحتياجات 

هي النموذج املثايل؟
فهم المرأة من

 خالل سلوك المستهلك
املراأة هي من اأكرب املوؤثرين عندما يتعلق 
اأن��ه  الأ����س���رة. ول �سك  ���س��راء  ب��ق��رار  الأم���ر 

بال�سراء  الأمر  يتعلق  عندما 
ال���ف���ردي، ف����اإن امل�����راأة هي 
���س��ان��ع��ة ال���ق���رار ال��وح��ي��دة. 
ذلك  �سبب  ي��ك��ون  م��ا  غالبا 
اأن املراأة تاأخذ وقتا اأطول يف 
اأو  �سراء باملقارنة مع الرجل 
التي  الأ�سياء  ي�سرتون  مل��اذا 
مهمة  لي�ست  للرجال  وف��ق��ا 
ال��وق��ت. ويف حتليل  ذل��ك  يف 
العلم  اأثر  كيف  يتبني  اأعمق، 

�سنظهر  وه��ن��ا  الن�ساء.  ���س��راء  �سلوك  على 
والن�ساء،  ال��رج��ال  �سراء  �سلوك  بني  الفرق 
�سراء  على  تنطوي  ال��ت��ي  العمليات  وبع�س 

�سلوك املراأة.

يف  امل�ستهلكني  اأق���وى  م��ن  الن�ساء  تعترب 
تقريبا   %80 على  ي�سيطرن  حيث  ال��ع��امل 
بالإمكان  يعد  ومل  املعي�سية.  الأ�سر  اإنفاق  من 
تغري  وقد  ونفوذها.  املراأة  اإنفاق  قوى  اإهمال 

دور املراأة يف املجتمع واآثاره. معظم امل�سوقني 
يف  ولكننا  خمتلفة”،  “املراأة  اأن  ي��ع��رف��ون 
كيفية  جلذور  عميق  فهم  اإلى  بحاجة  الواقع 

وملاذا هي خمتلفة.

الرجال.  ب�سكل خمتلف عن  الن�ساء  تفكر 
اختلفات  هناك  لأن  هو  اجلواب  ملاذا؟  اأول 
اأدم��غ��ة  ب��ني  و�سلوكية  ع�سبية،  بيولوجية، 
بدورها  الختلفات  هذه  والن�ساء.  الرجال 
املثال،  �سبيل  على  ال�سراء.  �سلوك  على  توؤثر 
الرجال  يف  الدماغ  خليا  من  املزيد  هناك 
من  امل��زي��د  ه��ن��اك  ول��ك��ن  ال��ن�����س��اء  يف  منها 
عند  ال��دم��اغ  خليا  ب��ني  الأل��ي��اف  ات�سالت 
ميكن  فاإنه  وبالتايل  ال��رج��ال.  دون  الن�ساء 
من  ال�ستفادة  امل��راأة  لدماغ 
وتبادل  جميع حوا�سها وربط 
م�ستويات  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات 
اأك����رث م���ن ال���رج���ل. وب��ه��ذه 
نف�سه،  الوقت  ويف  الطريقة 
مزيدا  اأي�سا  تتطلب  فاإنها 
من الوقت للو�سول اإلى قرار 
الرجال  الرجال.  من  �سراء 
باملقارنة  اأكرب  اأدمغة  لديهم 
لديهم  ال��ذي��ن  ال��ن�����س��اء  م��ع 
التفكري،  عند  وبالتايل،  ن�سبيا.  اأ�سغر  اأدمغة 
الدماغ  الرجال لديهم جانب واحد فقط من 
اأن  حني  يف  ن�سط  يكون  الأي�سر(  )الن�سف 
مييل  وبالتايل،  ن�سط.  لديهن  الدماغ  كامل 
يف  اأك��رث،  خطي  ب�سكل  التفكري  اإل��ى  الرجال 
واأنهن  الكلي  التفكري  لديهم  الن�ساء  اأن  حني 
قرار.  اإل��ى  للو�سول  الأ�سياء  دمج  يف  اأف�سل 
لأن  م�ساعرهن  م��ع  ات�����س��ال  اأك���رث  ال��ن�����س��اء 

النساء يحاولن 
االستفادة من تجارب 

اآلخرين عن طريق 
سؤال الناس من 

حولهن

ية
اد

ص
قت

ت ا
سا

درا

KANOO MAGAZAIN (15) 2018.indd   52 2/11/18   10:09 PM



كانو الثقافية / فبراير 2018
52

كانو الثقافية / فبراير 2018
53

م�ساعرهن موزعة يف الن�سف الأمين والأي�سر 
من الدماغ يف حني اأن م�ساعر الرجال ترتكز 
يف ن�����س��ف ال���دم���اغ الأمي�����ن. وم���ن ث��م ف��اإن 
ات�سال  على  البقاء  اإل��ى  ميل  لديها  امل���راأة 
و”العلمات  واأ�سدقائها،  اأ�سرتها  مع  اأف�سل 
قبل  من  الدرا�سات  ك�سفت  وقد  التجارية”. 
تعدد  يف  اأف�سل  الن�ساء  اأن  الأع�ساب  علماء 
اأنها  يف  ال�سبب  هو  وهذا  الرجال،  من  املهام 

تتخذ قرارات متعددة العقل.
اآلثار المترتبة على سلوك الشراء

اإل��ى  احل��اج��ة  الن�ساء  حت��دد  اأن  ومب��ج��رد 
ال�سراء هي  الأولى نحو  فاإن اخلطوة  القيمة، 
منتج  ي��ري��دون  انهم  املعلومات.  عن  البحث 
بها. ففي حني  وموثوق  و�سهلة  يلبي مطالبهم 
اأن الرجال يطلبون معلومات كافية عن املنتج 
والإعلنات،  الإنرتنت  خلل  من  اخلدمة  اأو 
جتارب  من  ال�ستفادة  يحاولن  الن�ساء  ف��اإن 
الآخرين عن طريق �سوؤال النا�س من حولهن. 
ف��ه��م ي��ف�����س��ل��ون اإج�����راء ب��ح��ث يف ال��واج��ه��ة 
مف�سلة  معلومات  تريد  الن�ساء  الأم��ام��ي��ة. 
راأي  مثل  النا�س  من  وغريهم  املوظفني  من 
و�سعر  والبيئة،  ال�سركة،  و�سمعة  زملئها، 

املنتج / اخلدمة اأيهما اأكرث من ذلك.

 وع����ادة م��ا ت��ب��داأ ال��ن�����س��اء ب�����س��ع��ور ع��ام 
البدائل. عندما  بحاجتهن ثم يوا�سلن تقييم 
متعددة  معايري  لديها  لبا�س،  ام��راأة  ت�سرتي 
الأ�سرة  للقاء  ل  اأم  منا�سب  اللبا�س  هذا  مثل 
اخلا�س، ويف الوقت نف�سه هل هو منا�سب يف 
هناك  الغ�سيل؟  عن  وماذا  ر�سمية؟  منا�سبة 
معايري متعددة وعندما ل يلبي اللبا�س جميع 
ومن  رف�سه.  يتم  اأن  امل��رج��ح  فمن  املعايري 

ما  عادة  املعايري  جميع  اأن  نلحظ  اأن  املهم 
ناحية  م��ن  ال��رج��ال  مت�ساو.  وزن  لها  يكون 
ويتقبلون  للمعايري،  الأوزان  لديهم  اأخ���رى 
�ستعيد  امل��راأة  اأم��ا  ب�سهولة.  الو�سط  احللول 
حالة  يف  م��ا  مرحلة  يف  حاجتها  يف  النظر 
يلبي  ي��زال  ل  ال��ذي  البديل  على  ح�سولها 
فاإنه  ال�سابقة؛  الحتياجات  عن  احتياجاتها 
ياأخذها اإلى اخلطوة ال�سابقة من البحث عن 
على  الق�ساء  اإلى  مييلون  الرجال  املعلومات. 
اخليارات ومتيل الن�ساء اإلى اإ�سافة خيارات، 
ولكل خيار جديد يتم اإعادة النظر يف البحث 

عن املعلومات على هذا العر�س.

ومبجرد اأن تتاأكد املراأة من اأنها قد جمعت 
معلومات كافية وقيمت جميع البدائل املمكنة، 
ال�سلوك  هذا  ولكن  ق��رار.  اإل��ى  �ست�سل  فاإنها 
ل�سراء امراأة ل تنتهي مع ال�سراء. كلمة )الفم 
بعد  م��ا  �سلوك  يف  هاما  دورا  تلعب  للقيمة( 
مع  �ستتقا�سم جتربتها  بالتاأكيد  فهي  ال�سراء. 
دائرتها  يف  النا�س  من  وغريهم  �سديقاتها 
الولء  وهو  مهم  اآخر  جانب  وهناك  اخلا�سة. 
التي  اخلدمة   / املنتج  اأو  التجارية  للعلمة 
قرار  اإل��ى  ي��وؤدي  �سوف  جيد،  ب�سكل  خدمتها 
يكون  قد  اأن��ه  من  الرغم  على  ال�سراء  اإع��ادة 
اأن  من  الرغم  على  �سعرا.  اأق��ل  بديل  هناك 
ال��ولء  ولكن  ال�سعر  جت��اه  ح�سا�سات  الن�ساء 
يتفوق على هذه احل�سا�سية. على �سبيل املثال، 
امللب�س  متجر  يف  مبيعات  مندوب  خ��دم  اذا 
امراأة لعدة مرات. حتى لو ظهر متجر جديد 
اأق��ل،  باأ�سعار  ع��رو���س  اأو  منزلها  حميط  يف 
فاإنها �سوف ت�ستمر يف اإعادة ال�سراء من املتجر 

ال�سابق الذي خدمها ب�سكل جيد .
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األسباب التي تجعل المرأة
 أفضل في إدارة األموال من الرجال

يقول اأندرو لثام اأنه وفقا ملعهد روت�ستاين 
تديرها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��وط  �صناديق  اأن  ك��ا���س، 
بورز  اآند  �ستاندرد  موؤ�سر  على  تفوقت  الن�ساء 
 ،%1.8 بن�سبة  ككل(  ال�سوق  يتتبع  )موؤ�سر 
هفرك�س  العاملي  التحوط  �صندوق  وم��وؤ���ص��ر 
ون�سف  اأ�سهر  ال�ستة  ف��رتة  يف   7.1٪ بن�سبة 
املنتهية يف يونيو 2013. فلماذا تكون الن�ساء 
على  يعرف  اأحد  ل  الأم��وال؟  اإدارة  اأف�سل يف 
وجه اليقني، ولكن ل يوجد نق�س يف النظريات 
قائم����ة  يل����ي  وفيم���ا  امل��و���س��وع.  ه��ذا  ح��ول 
�سامل���ة بالأ�سباب التي جتعل ال��مراأة اأف��س���ل 

يف اإدارة الأموال من الرجل.

عر�سة  اأق��ل  الن�ساء   -1
بالرجال:  مقارنة  للمخاطر 
يكونن  اأن  اإل��ى  الن�ساء  متيل 
اأكرث عر�سة للمخاطر. ولكن 
القت�ساديني  بع�س  يعتقد 
نوبل  جائزة  على  احلائزين 
تكون  اأن  امل�ستحيل  م��ن  اأن��ه 
امل������راأة ك���ذل���ك ع��ل��ى امل���دى 
احلذر  تتوخي  فهي  الطويل. 
وبالتايل  ال��رج��ل،  م��ن  اأك���رث 
املراأة تقل�س الأخطاء، وتفقد 

اأموال اأقل من الرجل.

اإدارة  النجيب:  الطالب  ه��ي  امل���راأة   -2
بحثا  يتطلب  دم��اغ��ي  ن�����ص��اط  ه��و  االأم������وال 
مدرو�سا. ت�سري البحوث اإلى اأن الن�ساء اأف�سل 

من الرجال.

الأم��ر  يتعلق  عندما  جليا  ذل��ك  ويظهر 

مبعاجلة اأمورهن املالية. )نيويورك تاميز(

املتو�سط، تكون  تاأكدا: يف  اأقل  الن�ساء   -3
الن�ساء اأكرث واقعية حول ما يفعلن وما ل يعرفن 
وما ي�ستطيعن وما ل ي�ستطيعن ال�سيطرة عليه. 
هذا يحميهم من اتخاذ اخليارات التي تعتمد 

على احلد�س اأو �سعور عدم اليقني امل�سلل.

اأم��وال كثرية:  امل��راأة غالبا ل ت�ستدين   -4
ف��وف��ق��ا لأح����د ا���س��ت��ط��لع��ات ل���ل���راأي ال��ع��ام 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ف����اإن ال���رج���ال اأك��رث 
 %33 وك���ان   ال��دي��ون.  ل��ل��دخ��ول يف  عر�سة 
ل  باأنهم  اأف���ادو  ق��د  ال��ذك��ور  امل�ستجيبني  م��ن 
مبقدار  دي��ن  على  احل�سول  من  لديهم  مانع 
من  فقط    %22 مقابل  دولر،   100000

الن�ساء.

اأك������رث  ال�������رج�������ال   -5
فوفقا  ال��ن�����س��اء:  م��ن  ت��ف��اءل 
 ،)Benefits Canada(�ل
فاإن ٪21 من الذكور )مقابل 
يعرتفون  الن�ساء(  من   13٪
ال�سراء.  يف  متهورون  باأنهم 
عندما  جدا  جيد  هو  التفاوؤل 
فانه  واإل  حقائق.  على  يقوم 
ي�����س��ب��ح جم���رد مت��ن��ي، وه��و 

لي�س اأ�سا�س للقرارات املالية.

6- املراأة لديها م�ستويات اأقل من هرمون 
هرمون  م�ستويات  الت�ستو�ستريون:ترتبط 
الت�ستو�ستريون العالية مع الهيمنة و الندفاع . 
اإن انخفا�س م�ستويات هرمون الت�ستو�ستريون 
لدى املراأة يعطيها حرية اتخاذ قرارات مالية 

اأكرث عقلنية.

المرأة ال تخشى 
طلب المساعدة: 
الرجال أقل عرضة 
لطلب المساعدة 

من النساء
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ال�سلطة  م��ن  امل��زي��د  لديهم  ال��رج��ال   -7
قوة  لديها  امل��راأة  اأن  حقيقة  العمل:  مكان  يف 
حم�سوبة  ق��رارات  اتخاذ  على  ي�ساعدها  اأقل 
ب��اح��ث��ون يف  اأج��راه��ا  ل��درا���س��ة  اأك���رث. فوفقا 
جمال  يف  العليا  للدرا�سات  �ستانفورد  كلية 
الأعمال التجارية، فاإن الأع�ساء املهيمنني يف 
يبالغوا يف تقدير  اأن  املرجح  جمموعة ما من 
يوؤثر  امل�ستقبل، مما  التحكم يف  قدرتهم على 

على نوعية قدرتهم على اتخاذ القرارات.

امل�����س��اع��دة:  ط��ل��ب  تخ�سى  ل  امل����راأة   -8
من  امل�����س��اع��دة  لطلب  عر�سة  اأق���ل  ال��رج��ال 
عن  �س����ادر  لت��ق�رير  ف����وف���ق�ا  الن�ساء. 
ميل  اأك��رث  الن�ساء  ف��اإن  فيديليتي،  منظمة 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات وامل�����س��ورة من 
 %44 مقابل  الن�ساء  من   %53( الآخرين 
ذكية  كونها  احل��ال،  وبطبيعة  الرجال(.  من 
امل�ساعدة  لطلب  الكفاية  فيه  مبا  ومتوا�سعة 
قدما  للم�سي  الطرق  اأف�سل  من  واحدة  فهي 

للخروج من الأو�ساع املالية ال�سعبة.

9. املراأة لديها املزيد من التحكم الذاتي: 
يتحمل  ال���ذي  للرجل  طبيعية  نتيجة  وه���ذا 
املخاطر ويثق ب�صكل مفرط.  فاملراأة جيدة يف 
على  ال�سيطرة  يف  اأف�سل  لأنها  الأم��وال  اإدارة 
جيد،  ب�سكل  ت�سرتي  اأن  الأرج��ح  ومن  نف�سها، 

وتتجنب ال�سراء املتكرر وغري املجدي.

امل����راأة اأف�����س��ل يف و���س��ع الأه����داف:   -10
ب��اإدارة الأم��وال، �سواء يف  عندما يتعلق الأم��ر 
املنزل اأو يف وول �سرتيت، فمن الأهمية مبكان 
للتنفيذ  وقابلة  حم��ددة  اأه��داف  لها  يكون  اأن 
بدونها  املنا�سب.  الوقت  ويف  للقيا�س  وقابلة 
اآخر  ال�سهل فقدهن الرتكيز. متى كانت  فمن 
مرة �ساهدت فيها رجل يف حمل بقالة يحمل 
امليزانية؟  جت��اوزه  عدم  ل�سمان  ت�سوق  قائمة 

تلك القائمة كتبتها له زوجته.

ن�ساء  �سعور  للتحكم:  املحبة  امل��راأة   -11

عملية اتخاذ قرار الشراء لدى كل من الرجل والمرآة 
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البحث  اإلى  يدفعهم  واخلطر  بالرعب  العامل 
وعدم  العلقات  يف  ال�سيطرة  من  مزيد  عن 
هذا  ومعرفتهم.  قدرتهم  تقدير  يف  املبالغة 

العط�س لل�سيطرة يوؤدي بهم اإلى العمل بجد.

غري  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ب��ل  ل  امل�����راأة   -12
على  للعمل  احتمال  اأق��ل  فالن�ساء  املكتملة: 
ال�ستق�ساءات،  اأح��د  ويف  ناق�سة.  معلومات 
معلومات  وجود  كان  اإذا  عما  امل�ساركون  �سئل 
ويزيد  ثقتهم  ي�سعف  اأن  �ساأنه  من  غام�سة 
92% من  اإدراكهم للمخاطر؛ ا�ستجابت  من 
الن�ساء بنعم مقابل 96% فقط من الرجال. 

)وول �سرتيت جورنال(

ميل  القواعد:  اتباع  اأف�سل يف  املراأة   -13
عادة  هي  القواعد  ك�سر  اأو  لتجاهل  الرجال 
لبحث  فوفقا  غالبا.  امل��راأة  عند  موجودة  غري 
الجتماعية،  الق�سايا  اأب��ح��اث  مركز  اأج���راه 
يقل احتمال تعر�س املراأة حلادث ينطوي على 
خ�سائر يف الأرواح، واأقل احتمال لك�سر قوانني 

املرور، باأربع مرات من الرجل.

من  اأكرث  التفا�سيل  اإلى  متيل  امل��راأة   -14
الأمريكية،  الفلكية  للجمعية  فوفقا  الرجل: 
الرجال.  من  وتف�سيل  دقة  اأكرث  الن�ساء  فاإن 
يف املتو�سط هن اأكرث دقة وكمال من الرجال. 
واأظهر التقرير اأنه على الرغم من اأن العلماء 
اإل��ى ن�سر م��ق��الت اأق��ل من  م��ن الإن���اث ميلن 
الن�ساء  مقالت  ف��اإن  ال��ذك��ور،  من  نظرائهم 
مما  الرجال،  مقالت  من  ج��ودة  اأعلى  كانت 

ي�ساعد اإدارة ميزانية الأ�سرة.

يتعلق  عندما  اأك���رث  تت�سدد  امل����راأة   -15
والتخطيط  املال  يعتربن  الن�ساء  باملال:  الأمر 
القت�سادي م�سدر التوتر )79% من الن�ساء 
من  الرغم  على  الرجال(.  من   %73 مقابل 
اأن هذا رمبا ي�سر ب�سحتهن، اإل اأنهن يت�سددن 
اأكرث حول امل�سائل املالية. )اجلمعية المريكية 

لعلم النف�س(.
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اآثار القرارات  16. املراأة اأكرث قلقا ب�ساأن 
الن�ساء  م��ن   ٪69 ب��الأ���س��رة:  املتعلقة  املالية 
امل�ستوى  على  احلفاظ  حيال  بالقلق  اعرتفن 
من  فقط   ٪61 اأن  ح��ني  يف  امل���ايل،  العائلي 
للبحوث(.  )ل��ي��دب��وري  ذل��ك.  فعلوا  ال��رج��ال 
ل���دى  يك���ون  ع�ندم���ا  اأك���رب  ي�ك���ون  وال��ف���رق 

الن�ساء اأطفال.

من هو أكثر سخاء في
 )البقشيش( الرجل أم المرأة؟

انكلرتا،  تيودور  البق�سي�س يف  بداأت عملية 
عندما بداأ ال�سيوف الليليون يف نقل عبيدهم. 

وان��ت�����س��رت ه���ذه امل��م��ار���س��ة 
وفقا  لندن.  يف  املقاهي  اإل��ى 
الثقافات  م��ت��ع��ددة  ل��درا���س��ة 
عام 1993، تبني اأن الرجال 
اأكرث �سخاء من الن�ساء يف دفع 
الباحثون  ويعتقد  البق�سي�س. 
ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ه����ذا  اأن 
بني  الدخل  ب��ف��وارق  مرتبطا 
“الرغبة  اأو  والن�ساء  الرجال 
ذلك  النادلت” يف  اإقناع  يف 

الزمن. ولكن درا�سة حديثة اأظهرت اأن الن�ساء 
متيل اإلى دفع بق�سي�س اأكرب من الرجال. ومن 
ال�ستق�ساء،  �سملهم  الذين  الأ�سخا�س  بني 
كبري  بق�سي�س  دف��ع  الن�ساء  من   %41 ف�سل 

مقابل 30% من الرجال.

ووفقا لبحوث اأخرى، “بالن�سبة للأ�سخا�س 
الرجال  ف��ان  والإن���اث،  ال��ذك��ور  من  العاديني 
لفواتري  بق�سي�س  دف��ع  يف  الن�ساء  من  اأف�سل 
ولكن  دولر،   27 ح��وايل  اإل��ى  ت�سل  �سغرية، 

اأكرث من ذلك ت�سبح الن�ساء اأكرث �سخاء”.

كيف سيكون شكل االقتصاد
 بدون النساء ليوم واحد فقط؟

يجري  اآذار،   / م��ار���س   8 الأرب���ع���اء  ي��وم 
بل  “يوم  ل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  ال��رتوي��ج 
امراأة”، وهو حدث مت اإن�ساوؤه من اأجل “ت�سليط 
والأهمية”  القت�سادية  ال��ق��وة  على  ال�سوء 
يوم  اأخذ  الن�ساء على  ت�سجيع  ويجري  للمراأة. 
اجازة من العمل املدفوع الأجر اأو بدون اأجر. 
كما يطلب من امل�ساركات المتناع عن الت�سوق 
التي  احلقائق  بع�س  وهنا  ال��ي��وم.  ذل��ك  ف���ي 
اأمريكا  بها  تتحول  اأن  ميكن 
ا  جميع  اخ��ت��ف��ت  اإذا  ف��ج��اأة 
ليوم  امل�سهد  ع��ن  الن�س���اء 

واحد فقط.

يقرب  م��ا  �سيختفي   •
العاملة  ال��ق��وى  ن�سف  م��ن 
الن�ساء  ومت��ث��ل  اأم��ري��ك��ا.  يف 
47% من جميع العاملني يف 

الوليات املتحدة.

حيث  امل��ت��و���س��ط��ة.  الأرب����اح  �سرتتفع   •
الدنيا  الوظائف  ثلثي  قرابة  الن�ساء  تغطي 
)ذات الجور املتدنية يف الوليات املتحدة(، 
 79 الن�ساء  تتقا�سى  ال�سناعات  جميع  ويف 

�سنتًا مقابل كل دولر يح�سل عليه الرجال. 

الكثري.  اأم��ريك��ا  اأط��ف��ال  يتعلم  ل���ن   •
امل��دار���س  معلمي  اأرب�����اع  ث��لث��ة  م��ن  ف��اك��رث 
التعليم  نظام  �ساأن  ومن  الن�ساء،  من  العامة 

اأن ينهار بدونها. 

• �سوف تدمر العديد من ال�سناعات اأي�سا.

الرجال أفضل من 
النساء في دفع 

بقشيش لفواتير 
صغيرة
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 وت���مث��ل الن�ساء غالبية العمال يف العديد من 
املجالت، وفقا لبيانات التعداد، مبا يف ذلك: 

 96٪ من جميع اأطباء �سحة الأ�سنان

91٪ من جميع املمر�سات امل�سجلت

84٪ من جميع ال�سرافني

60٪ من جميع املحا�سبني

53٪ من جميع ال�سيادلة

يقرب من  ما  • �سيختفي 
15٪ من الع�سكريني. فهناك 
يعملن يف  األ��ف��ا   214 ح��وايل 
الأمريكية،  امل�سلحة  ال��ق��وات 
من   ٪14.6 مي��ث��ل��ن  ح��ي��ث 
اأكرث  الن�ساء  ت�سكل  املجموع. 
من 19٪ من القوات اجلوية، 

واأكرث من ٪16 من البحرية.

م��ن   ٪15 ح��������وايل   •
الكبرية  ال�سركات  يف  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن 
 %14.6 الن�ساء  وت�سكل  اأي�سا.  يختفي  �سوف 
من املوظفني التنفيذيني يف اأمريكا، وكثريا ما 
يكون متثيلهن ناق�سا على م�ستوى القيادة حتى 
يف املجالت التي تهيمن عليها. وت�سكل الن�ساء 
اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  العاملني  م��ن   %54.2
املالية، على �سبيل املثال، ولكن 12.4% فقط 

من املديرين التنفيذيني.

ن�سبيا.  فارغة  الكلية  ف�سول  �ستكون   •
الرجال يف حرم  الن�ساء عدد  فقد جتاوز عدد 
اأواخر ال�سبعينات، و55%من  اجلامعات منذ 
التي  باملدار�س  امللتحقني  اجلامعيني  الطلب 

تداوم اأربع �سنوات هم من الن�ساء.

ال��ولي��ات  يف  طفل   10،829 يولد  ل��ن   •
املتحدة. هذا هو املعدل اليومي للأطفال الر�سع 
 360،000 )ح���وايل  اأم��ري��ك��ا.  امل��ول��ودي��ن يف 
طفل يولدون يف جميع اأنحاء العامل كل يوم، يف 
املتو�سط.(. �سينمو النمو ال�سكانى �سلبيا، حيث 
ميوت حوالى 7200 �سخ�س يوميا فى املتو�سط   

يف الوليات املتحدة.

• لن يكون هناك العديد من الأطباء لتوليد 
الأطفال على اأي حال. حوايل 
هم  الأمريكيني  الأط��ب��اء  ثلث 
الن�ساء  ول��ك��ن  ال��ن�����س��اء،  م��ن 
مي��ث��ل��ن غ��ال��ب��ي��ة الأط���ب���اء يف 
ت��خ�����س�����س��ات م��ت��ع��ددة، مبا 
اأم��را���س   / التوليد  ذل��ك  يف 
وكذلك   ،)%85( الن�ساء 
 ،)%57( النف�سي  ال��ط��ب 
وطب الأ�سرة )58%(، وطب 

الأطفال )%75(.

الأعمال  الأ�سد من  • �سيتم جتاهل ح�سة 
يقومون  الرجال  اأن  من  الرغم  وعلى  املنزلية. 
وقتا  ويق�سون  املنزلية  الأع��م��ال  م��ن  مب��زي��د 
فاإن  كانوا عليه،  اأكرث مما  اأطفالهم  اأط��ول مع 
الن�ساء ما زلن يتعاملن مع معظم هذه الواجبات 
اجتماعية  اجتاهات  درا�سة  وتظهر  املنزلية. 
الأ�سبوع  يف  �ساعة   13.5 تكر�س  الأم��ه��ات  اأن 
لرعاية الأطفال، مقارنة مع 7.3 �ساعة للآباء. 
الن�ساء  تنفق  العمل،  اإح�ساءات  ملكتب  ووفقا 
 17 )مقابل  للطهي  دقيقة   37 متو�سطه  م��ا 
للرجال(، و 29 دقيقة للتنظيف )مقابل 10(، 
دقائق   5 )مقابل  يوميا  للغ�سيل  دقيقة   17 و 
متو�سطه  ما  الن�ساء  تنفق  واإجمال،  للرجال(. 

62 مليون أمريكي 
للعمل مجانا في 
المنظمات غير 

الربحية والمنظمات 
األخرى
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�ساعتني و 15 دقيقة يوميا على الأعمال املنزلية، 
اأي  للرجال  دقيقة   25 و  واح��دة  �ساعة  مقابل 

بفارق 50 دقيقة.

• معظم املتطوعني لن يبلغوا عملهم. فقد 
تطوع اأكرث من 62 مليون اأمريكي للعمل جمانا 
الأخرى  الربحية واملنظمات  املنظمات غري  يف 
يف عام 2015، وكان معظمهم )36 مليون من 
الن�ساء(. ومن املرجح اأن تتطوع الن�ساء ب�سفة 
خا�سة يف امل�ساريع اخلريية التي تركز على توزيع 
التدري�س  اأو  اخل�سو�سية  وال��درو���س  الأغ��ذي��ة 
وجمع التربعات، يف حني اأن الرجال مييلون اإلى 

التطوع اأكرث كعمال عامني اأو كمدربني.

االستقصاءات المالية  

 القائمة على نوع الجنس:
1- م�سح..

 :)60DaysToChange.com’s(

اأه��م  ع��ن  الك�سف  املجيبني  م��ن  ط��ل��ب  ح��ي��ث 
مع  وا�ستجابوا  املالية  امل�سائل  ب�ساأن  خماوفهم 
الأجوبة  اأن  الغريب  “الديون وامليزانية”. ومن 
والن�ساء.  ال��رج��ال  ب��ني  ج��دا  مت�سابهة  ك��ان��ت 
ول��ك��ن ال�����س��يء ال��ب��ارز هنا ه��و اأن امل��زي��د من 
الن�ساء �ساركن فيه - “ما يقرب من ٪75 من 
مما  الن�ساء”،  من  كانوا  امل�سح  يف  امل�ساركني 
الرجال  اأكرث عر�سة من  الن�ساء  اأن  اإلى  ي�سري 
للح�سول على التوجيه اخلارجي خلل الأوقات 

املالية ال�سعبة.

2. م�س���ح ال��ج��ودة املالية. من ناحية اأخرى، 
اأ�سئلة    )Financial Finesse’s( و�سعت
على  رد   3000 �سملت  بها،  خا�سة  واأج��وب��ة 
الرجال  ينظر  كيف  لإظهار  ا�ستبيان مت جمعه 
ال�سخ�سية.  املالية  اأو�ساعهم  اإل��ى  والن�ساء 
الرجال  اأن  اخلا�س  ال�ستق�ساء  ه��ذا  وك�سف 

اأكرث راحة وثقة ب�ساأن املال من الن�ساء.

إستقصاء  مالي قائم على نوع الجنس 

لدي القدرة على التعامل مع التدفق النقدي،
 وعليه أنفق أقل مما أكسب كل شهر

أدفع فواتير البطاقة االئتمانية بشكل منتظم

أدفع الفواتير  في الوقت المحدد

لدي كمية نقد احتياطية تكفي لشهرين

لدي فكرة جيدة عن األسهم والسندات

أنا على ثقة بأن استثماراتي
 موجودة في المكان الصحيح
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خطوات لبناء ميزانية منزلية..  
استراتيجيات إدارة األموال ألسرة 

متوسطة الحجم

اخلطوة االولى: القناعة

كثريا ل ننظر اإلى ما لدينا وننظر فقط اإلى 
ما نريد وما يوجد يف املحلت وما ينق�سنا. يف 
اأننا  وتذكرنا  لدينا  ما  اإلى  نظرنا  لو  احلقيقة 
نحبه و�سكرنا اهلل على هذه النعمة وكيف اأنها 
ل تتواجد مع الآخرين اأ�سل قد نغ�س الب�سر 

عن ما يف املحلت اأو نلغى فكرة �سراء مثلها.

بهدف  الأغ��را���س  �سراء  يكرر  منا  الكثري 
التجديد فقط فمثل اإذا كانت حقيبة املدر�سة 
ن�سجع  مل��اذا  لطيف  و�سكلها  �سليمة  زال��ت  ما 
اأولدنا على �سراء اأخرى جديدة؟ ملاذا اأرغب 

يف قطعة ملب�س اأو وجبة فاخرة ملجرد التقليد 
الرغبة  نفقد  كلنا  زائ��ل��ة؟  رغ��ب��ة  ا���س��ب��اع  اأو 
ال�سديدة يف ال�سىء الغالى الثمن فور و�سولنا 
نندم،  ورمبا  بل  الأحيان،  من  كثري  يف  املنزل 
فلماذا ل نتعلم من اخطائنا ونراجع ت�سرفاتنا 
)اأكلما  �سعارنا  وليكن  بنا؟  امل��ارة  والأح���داث 

ا�ستهيت ا�سرتيت؟(

اخلطوة الثانية: تعيني االأهداف

قبل اأن تتمكن من البدء يف اإدارة اأموالك، 
حتتاج اإلى حتديد ما هو مهم بالن�سبة لك. ثم 
لديك الأ�سا�س لتخاذ قرار ما تريد القيام به مع 
اأموالك. اأكتب ما هو مهم بالن�سبة لك وا�ستخدم 
قائمتك مل�ساعدتك يف حتديد الأهداف لأموالك. 

اجلدول التايل ي�ساعدك على البدء:

من األكثر ذكاء في استخدام المال؟

أنا 

زوجي

زوجتي

أنا
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التعاون األسري
 ف��ي وض���ع األه���داف

وت�سمل خطة الإنفاق الأ�سري جميع اأفراد 
التي  الأه���داف  لتحديد  الوقت  خذ  الأ���س��رة. 
ميكن للجميع التفاق عليها. هذا قد ي�ستغرق 
على  ق��ادر  تكون  لن  ولكن  املفاو�سات،  بع�س 
الأ���س��رة  ك��ان��ت  اإذا  امل��ي��زان��ي��ة  على  احل��ف��اظ 
اأف��راد  جميع  على  ويتعني  متفقة.  لي�ست  كلها 
االأ�صرة امل�صاركة بن�صاط ل�صمان جناح عملية 
من  للتحقق  عائلية  اجتماعات  امليزانية. عقد 
كل  الأم��ر.  لزم  اإذا  تعديلت  واإج��راء  التقدم 
�سخ�س يحتاج اإلى اأن يكون على بينة من كيفية 
تنفيذ الإنفاق. وميكن ت�سجيل الإنفاق يف دفرت 
من  بينة  على  اجلميع  ك��ان  اإذا  امللحظات. 
الإنفاق، وهذا من �ساأنه ت�سهيل  كيفية حتديد 
خلل  البع�س  بع�سها  الأ���س��رة  اأف���راد  دع��م 

الأوقات ال�سعبة. والرتكيز على احللول، بدل 
من اللوم.

ميكنك  اأهدافك.  حتديد  عند  واقعيا   كن 
وقت  يف  بك  اخلا�سة  املدخرات  زي��ادة  دائما 
لحق، ولكن البدء من خلل التخطيط للنجاح!

اخلطوة  الثالثة: خطط  للأ�سواأ

بحد  مرهقة  عملية  هي  الأم��وال  اإدارة  اإن 
و�سريك  كنت  اإذا  اأ���س��واأ  الأم��ر  ولكن  ذات��ه��ا، 
يف  الإن��ف��اق.  اأول��وي��ات  على  تتفقان  ل  حياتك 
الواقع، وجدت درا�سة اأجرتها جامعة ولية يوتا 
يت�ساجرون  الذين  الأزواج  اأن   2009 عام  يف 
يف  واح��دة  م��رة  اإنفاقهم  ا�سرتاتيجيات  ح��ول 
30% من  اأك���رث  الأ���س��ب��وع ع��ر���س��ة ل��ل��ط��لق 
النفاق  ا�سرتاتيجية  يناق�سون  الذين  الأزواج 

مرة واحدة يف ال�سهر.

األهداف قصيرة األجل )في غضون عام تقريبا(

التكلفة الهدف
التقديرية

التاريخ 
المستهدف

المبلغ

 المطلوب 
شهريا

الحصة من 
الراتب

األهداف متوسطة االجل )في غضون خمس سنوات(

التكلفة الهدف
التقديرية

التاريخ 
المستهدف

المبلغ

 المطلوب 
شهريا

الحصة من 
الراتب

األهداف طويلة األجل )أكثر من عشر سنوات(

التكلفة الهدف
التقديرية

التاريخ 
المستهدف

المبلغ

 المطلوب 
شهريا

الحصة من 
الراتب
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اخلطوة الرابعة:
 حتديد االإيرادات وامل�سروفات

ال�سهل  م��ن  ف��اإن��ه  اأم��وال��ن��ا،  ن��دي��ر  عندما 
اإدارة  ع���ادات  بع�س  ال��ع��ادات.  ال��ى  للو�سول 
املكافاآت  جلني  لنا  وت�سمح  اإيجابية  الأم��وال 
يف وقت لحق. البع�س الآخر �سلبي وميكن اأن 
يوؤدي بنا اإلى ورطة. ابداأ بو�سع قائمة بجميع 
كل  وت�سمل  وامل��ب��ال��غ.  اأ�سرتك  دخ��ل  م�سادر 
والعمولت،  ال�سرائب(،  )بعد  الأج��ور  �سيء: 
وا�ستحقاقات  اخلا�س،  للح�ساب  العمل  ودخل 

ال�����س��رائ��ب ع��ل��ى الأط���ف���ال، 
وامل���ع���ا����س���ات ال��ت��ق��اع��دي��ة،  
وغريها  احلكومي،  وال��دع��م 

من الدخول العادية.

ب�سكل  يتم  اإنفاقنا  بع�س 
على  ���س��ه��ري،  اأو  اأ���س��ب��وع��ي 
لل�سيارة،  وقود  املثال.  �سبيل 
وحم�����لت ال���ب���ق���ال���ة، ودف���ع 
ف���وات���ري امل���ي���اه وال��ك��ه��رب��اء. 
وهناك اأي�سا نفقات مو�سمية 
اإلى ح�سابها  اأو �سنوية حتتاج 
�سبيل  ع��ل��ى  م��ي��زان��ي��ت��ن��ا،  يف 

املثال. الهدايا، فواتري العلج، العطل، اإ�سلح 
حل�ساب  امللب�س.  اأو  جديدة  نظارات  املنزل، 
بب�ساطة  ال�سنوية  لنفقاتك  ال�سهرية  املبالغ 
هذه  على  ع��ام  كل  تنفقه  ال��ذي  املبلغ  تق�سم 

البنود على12.

  لكي تكون متاأكدا متاما اأين تذهب اأموال 
اأو  �سهرين  ملدة  اجلميع  اإنفاق  �سجل  عائلتك، 
كتيب  ا�ستخدام  اإل��ى  حتتاج  قد  اأ�سهر.  ثلثة 
اأو  بيانات،  جدول  اأو   ،“ ال�سهرية  “النفقات 

لي�ست  اأخ���رى،  م��رة  الأم���وال.  اإدارة  برنامج 
تعقيدا  اأكرث  العملية  هذه  جلعل  حاجة  هناك 
دفرت  اإلى  �سوف حتتاج   - يكون  اأن  يجب  مما 
تتبع  من  والغر�س  ب��ه.  للقيام  ر�سا�س  وقلم 

اإنفاق اجلميع هو معرفة اأين يذهب كل املال.

اخلطوة اخلام�سة:خطط لوجبات الطعام

ي��اأك��ل  ل��دي��ك ط��ف��لن واجل��م��ي��ع  اإذا ك���ان 
اأو العمل  ثلث وجبات يوميا، �سواء يف املنزل 
 84 اأو  وجبة،   21 لديك  �سيكون  املدر�سة،  اأو 
تقم  مل  اإذا  ا�سبوعيا.  ح�سة 
للغذاء  ميزانية  بتخ�سي�س 
ي��وؤدي  ق��د  ك��ب��رية،  م��ع عائلة 
االإفراط يف االإنفاق اإلى اإيذاء 
اجل��م��ي��ع اأك���ر م��ن االإف����راط 
اآنا  يقول  الطعام.  تناول  يف 
م�ست�سار  وه���و  ب��ي��رت���س��ون، 
النف�سية   ال�سحة  جم��ال  يف 
)فريدريك،  يف  يعمل  وال��ذي 
العمر  ت��ق��دم  كلما  اإن���ه  م��د( 
ب���الأط���ف���ال ك��ل��م��ا ك����ان من 
على  ال�����س��ي��ط��رة  ال�����س��ع��ب 

ميزانية الغذاء اخلا�سة بهم.

نصائح لميزانية الطعام
وق���ت واح����د: ميكن  اأك����رث يف  ا���س��رتي   -
ا�ستغلل  الأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  للمت�سوقني 
معمرة  �سلع  ب�����س��راء  وال��ق��ي��ام  التخفي�سات 
ويحتاجها املنزل با�ستمرار مثل والأرز بكميات 
اآمن  مكان  يف  حفظها  من  تاأكد  فقط  كبرية. 

لتجنب تلفه.

- قارن الأ�سعار: وجد اأحد ال�ستق�ساءات 

كثير من الناس 
ال يحبون كلمة 

“الميزانية” ألنهم 
يعتقدون أنه يعني 

القيود والحرمان 
وليس المال 

لقضاء على االشياء 
الممتعة واالسترخاء
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تدخر  اأن  لها  ميكن  املتو�سطة  الأ���س��رة  اأن   
الت�سوق يف  ال�سنة عن طريق  5000 دولر يف 
حملت البقالة باأ�سعار اأقل بدل من �سعر اأعلى 

مرة واحدة.

وج��ب��ات  خ��ط��ة  ك��ت��اب��ة  م�سبقا:  خ��ط��ط   -
الأ�سبوع والت�سوق يف وقت مبكر )عدم ال�سراء 
حتقيق  على  ي�ساعد  الأخ����رية(  اللحظة  يف 

اأق�سى ا�ستفادة.

- التقليل من اللحوم: اللحوم متيل اإلى اأن 
�سرائها.  يتم  التي  الوجبات  يف  الأغلى  تكون 
لذلك التقليل منها حتما �سيولد وفورات كبرية. 
فالبي�س  ال��ربوت��ني،  تناول  ع��دم  يعني  ل  ه��ذا 

والفا�سوليا مثل تعترب بديل عظيما لللحوم.

الأطعمة:  يف  ال��ب��دائ��ل  ع������ن  ابح���ث   -
للمراأة  ميكن  الو�سفات،  من  لكثري  بالن�سبة 
غالي���ة  الأ���س��م��اك  ا�ستبدال  املن����زل  ف������ي 
التونة  اأو �سمك  ال�سلم���ون  �سم���ك  مث��ل  الثمن 

بخيارات اأرخ�س، مثل البلطي.

وجبة  ت��ن��اول  يتطلب  بنف�سك:  افعلها   -
وي�ستغرق  املعدات  من  القليل  مثل  احلم�س 
هي  النهائية  والنتيجة  ف��ق��ط.  دق��ائ��ق  ب�سع 

اأرخ�س من �سرائه جاهزُا.

- ت�سوق يف ثلجتك: قد يكون لديك بالفعل 
اأو اثنني وانت ل تعرف  ما يكفي لتناول وجبة 
ذلك. اخل�سروات غري الطازجة مثل ميكن اأن 

ت�سنع منها وجبة ح�ساء.

اف�����س��ل  احتاجاتك  ال�����س��اد���س��ة:  اخل��ط��وة 
الفعلية عن رغباتك

يكت�سفون  اإنفاقهم،  النا�س  يتتبع  حينما 
ل  التي  الأ�سياء  على  تنفق  اأموالهم  بع�س  اأن 
هو  ذل��ك  يف  وال�سبب  حقا.  اإليها  يحتاجون 
ل��ه. و���س��راء الأ���س��ي��اء  الإن��ف��اق غ��ري املخطط 
اإنفاق  اأو  اإليها،  اأو ل حتتاج  التي قد حتتاجها 
املزيد على عن�سر مل يكن يف القائمة. مفتاح 
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عن  الحتياجات  ف�سل  هو  اجليد  املال  اإدارة 
الرغبات.  فمثل هل ت�سرتي �سيارة ذات الدفع 
�سراء  اإل��ى  �ستلجاأ  اأم  اأك��رب  بتكلفة  الرباعي 
�سيارة اقت�سادية تلبي حاجتك؟ كما تعود على 
املنزل  يف  والئتمان  اخل�سم  بطاقات  ت��رك 

اأثناء الرحلت.

اخلطوة ال�سابعة:
 ت�سميم امليزانية اخلا�سة بك

كثري من النا�س ل يحبون كلمة “امليزانية” 
واحلرمان  القيود  يعني  اأن��ه  يعتقدون  لأنهم 
املمتعة  ال���س��ي��اء  ع��ل��ى  لق�ساء  امل���ال  ول��ي�����س 
الن��ف��اق  خطة  ه��ي  ميزانيتك  وال���س��رتخ��اء، 
يف  تعي�س  اأن  لك  ت�سمح  و�سوف  بك  اخلا�س 
الإجهاد  الو�سائل اخلا�سة بك، وجتنب  حدود 
اتخاذ  يف  احلرية  وتعطيك  امل��ال  م�ساكل  من 
الأهم من ذلك، فاإن  اخليارات مع ما لديك. 
امليزانية ت�سمح لك لتخطيط طريقك للو�سول 

اإلى اأهدافك. 

ارجع اإلى ورقة عمل امليزانية التي �سغلتها، 
من  اأك��رث  اإنفاقك  اإج��م��ايل  يكون  ل  ان  يجب 
ا���س��األ نف�سك، هل  اأي�����س��ا،  اإج��م��ايل دخ��ل��ك. 
قد  اأه��دايف؟  بتحقيق  امليزانية  ت�سمح يل هذه 
يعني ذلك اأنك غري قادر على اإنفاق اأكرب قدر 
ممكن يف جمال واحد من ميزانيتك كما فعلت 
يف املا�سي. قد تكون هناك حاجة اإلى اأموالك 
لديك  ك��ان  اإذا  ميزانيتك.  يف  اآخ��ر  مكان  يف 
اخل��ي��ارات  بع�س  ات��خ��اذ  اإل��ى  حتتاج  فائ�س، 
حول ما يجب القيام به مع املال ال�سايف وقد 
ترغب يف اإ�سافته اإلى املدخرات اخلا�سة بك 

يف الوقت الراهن.

كم يجب أن تدخر؟
يكون  اأن  يجب  ما  يخربك  �سحر  يوجد  ل 
م�ستوى  على  يعتمد  ذل��ك  �سهر.  كل  الدخ���ار 
ال��دخ��ل اخل��ا���س ب���ك. يف ال��ب��داي��ة ق��د جتد 
�سعوبة يف و�سع وفورات جانبا. اإذا كان لديك 
ديون م�ستحقة الدفع اأو مل تكن يف العادة من 
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الدخار، فمن املهم اأن تبداأ. حفظ مبلغ �سغري 
البداية وزيادة املبلغ كلما كنت قادرا عليه. 

اخل���ط���وة ال��ث��ام��ن��ة: جت��ن��ب ال�����س��ل��وك��ي��ات 
التالية اأثناء الت�سوق : 

�سرورة  )الت�سوق  الع�سوائي  الت�سوق   -
ولكن  الت�سوق،  نحب  كلنا  ه��واي��ة(:  ولي�س 
حد  فى  هدف  اأنها  اأثبتت  عملية  هو  الت�سوق 
هواية  ا�سبحت  للكثريين  اأنها  مبعنى  ذاتها 
من اأجل املتعة بغ�س النظر عن نوع الأغرا�س 

الت�سوق  نوافذ  ت�سرتى.  التي 
اأو العرو�س مل تكن لتوجد لو 
من  فقط  تت�سوق  النا�س  اأن 
ال�سراء  الحتياجات.  اأج��ل 
وب�سدة  ي�ساهم  الع�سوائي 
فى  ال��ك��راك��ي��ب  م�سكلة  ف��ى 
م��ن��ازل��ن��ا. ك��م م��ن الأ���س��ي��اء 
الآن  م���ن���زل���ك  ف����ى  ت���وج���د 
فكرت  ل��و  ت�ستعمليها؟  ول 
اأ�سياء  معظمها  اأن  لوجدت 
تخطيط  ب����دون  ا���س��رتي��ت��ه��ا 
حقيقي؟  داع  ب��ل  اأو  م�سبق 
من  ج���زءا  حتتل  ه��ي  والآن 

ا�ستغلله  ميكنك  قد  داع  بل  بيتك  م�ساحة 
فى  ت�سببت  اأنها  اإلى  اإ�سافة  اأف�سل،  بطريقة 

خ�سارتك لب�سع الأموال.

على  نلحظ  التخفي�سات:  ف��خ  اح��ذر   -
ال�سعر  التخفي�سات  اأث��ن��اء  الأ���س��ع��ار  ورق���ة 
وب��ع��د اخل�����س��م، ه���ذه عملية  ق��ب��ل  امل��ك��ت��وب 
النف�سي فى منتهى  ت�سويقية تخاطب اجلانب 
“انظر  وتقول:  عقلك  تخاطب  فهي  الأهمية، 
كم وفرت من النقود اإذا ا�سرتيتنى؟!” ولكن 

بعد  امل��ك��ت��وب  ال�سعر  اإل���ى  فقط  نظرنا  اإذا 
منا�سب  �سعر  هذا  هل  قليل  وفكرنا  اخل�سم 

حقا؟ حتى بعد اخل�سم؟ 

البيت  يف  جهز  م�سرتيات:  قائمة  �سع   -
قائمة بجميع الأغرا�س التي تنق�سكم وتودون 
البقاله  ل�سراء  ذهابكم  عند  هكذا  �سرائها، 
التهور والنق�سا�س على كل  فهي متنعكم من 
حاجة  ل  اأن��ه  ننبهكم  ولكن  اأم��ام��ك��م.  ه��و  م��ا 
خ�سم/  وجدمت  ف��اإذا  مقيدون  اأنكم  لت�سعروا 
يف  لي�س  منتوج  على  تنزيل 
ت�ستعملونه  ولكنكم  قائمتكم 

فبالطبع ميكنكم �سراءه. 

امل����ك����ان  ع������ن  اب�����ح�����ث   -
املكان  ابحث عن  االأرخ�����ص: 
الأرخ�����س  الأ���س��ع��ار  �ساحب 
واذهب اإليه، لكن ل تتقيد به، 
تفح�س  والآخ��ر  احلني  فبني 
اأم��اك��ن اأخ���رى ف���اإذا وج��دت 
مكان جديد واأوفر انتقل اإليه.

االأك���������ر  االأم���������اك���������ن   -
الأماكن  تكون  عادة  اأف�سل: 
امل�ساحة  كذلك  غريها..  من  اأرخ�س  الأك��رب 
اأو�سع وبهذا  الكبرية متكن من عر�س ت�سكيلة 
ت�ستطيع اأن تختار الأنواع الأرخ�س. ولكن هذه 

لي�ست قاعدة دائمة. 

اأ�سحاب احلوانيت يعتمدون  - ال للك�سل: 
اأغلى  على ك�سل امل�سرتيني ولهذا فهم ي�سعون 
على  للم�سرتي  امل��واق��ع  اأ�سهل  يف  الأغ��را���س 
جيدا  نظرمت  واإذا  متاما.  اأمامك  اأي  ال��رف، 
الأغرا�س  اأن  ترون  قد  الأ�سفل  اأو  الأعلى  اإلى 

الكثيرون يعتقدون 
أن شراء الرزم 

والعبوات التي 
تحتوي على كمية 
اكبر من المنتوج 

تكون أوفر من شراء 
رزمة واحدة صغيرة
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املو�سوعة هناك هي الأرخ�س.

- ال للجوع اأو الغ�سب اأو التعب: هل تعلم 
اأنك اإذا ذهبت ل�سراء البقالة واأنت جائع فانك 

�ست�سرتي كمية اأكرب وبذلك فاتورتك تزيد؟

- اأكرث ال يعني اأوف��ر: الكثريون يعتقدون 
على  حتتوي  التي  والعبوات  ال��رزم  �سراء  اأن 
�سراء  من  اأوف��ر  تكون  املنتوج  من  اك��رب  كمية 
انتبه  املنتوج.  نف�س  من  �سغرية  واح��دة  رزمة 
يجربكم  واإمن����ا  دائ��م��ا،  �سحيح  لي�س  ف��ه��ذا 
اأنكم  بذلكم  كمية كبرية معتقدين  �سراء  على 
بالن�سبة  الرزمة  �سعر  دائما  قارنوا  توفرون. 
تاريخ  م��ن  الن��ت��ب��اه  عليكم  وك��ذل��ك  حلجمها 
هذه  �سراء  عند  ال�ستعمال  �سلحية  انتهاء 

الرزم الكبرية.

بطاقات  ا�ستخدام  وع��دم  نقدا  ال�سراء   -
ال�سرف االآيل يف املجمعات واملحلت.

البنك مقدارا حم��ددا من  ا�سحب من   -
الراتب وال ت�سحب جميع الراتب.

التا�سعة: ال����خ���ط��وة 
�سع خطتك مو�سع التنفيذ.

لقد قمت بتعيني الأهداف، وحددت الدخل 
والنفقات اخلا�سة بك، وحتديد مقدار حمدد 
حول  اخل��ي��ارات  وح��ددت  املو�سمية،  للنفقات 
الحتياجات والرغبات. الآن حان الوقت لو�سع 

خطتك يف العمل!

لب�سع  منتظم  غري  دخ��ل  لديك  ك��ان  اإذا 
���س��ن��وات، ف���اإن اإح���دى ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات هي 
ح�����س��اب م��ت��و���س��ط ال���دخ���ل ال�����س��ايف ال���ذي 
على  �سنوات   3 ملدة  ال�سنة  يف  عليه  ح�سلت 
هذا  وا�ستخدام   12 اإل��ى  وتق�سيمها  الأق��ل، 

هذا  كان  اإذا  احلالية.  ميزانيتك  لبناء  املبلغ 
بك،  اخلا�سة  النفقات  لتغطية  يكفي  ل  املبلغ 
الدخل  زي��ادة  كيفية  يف  النظر  عليك  يجب 
بك  اخلا�سة  النفقات  تقليل  اأو  بك  اخلا�س 

جلعل ميزانيتك متوازنة.

اخلطوة العا�سرة: اإدارة النفقات املو�سمية

قابلة  ميزانية  باإن�ساء  قمت  اأن  بعد  الآن 
للتطبيق و قد خططت ل�سيكات الدفع اخلا�سة 
املال  فاإن اخلطوة الأخرية هي لتخطيط  بك، 
املدخرات اخلا�سة بك بحيث كنت قادرا على 
بك.  اخلا�سة  املو�سمية  النفقات  واإدارة  تتبع 
النفقات املو�سمية على  �ست�ساعدك ورقة عمل 
اأموالك  اإن��ف��اق  لكيفية  التخطيط  اإن  ال��ب��دء. 
راتبك،  �سيكات  تفعل  مثلما  متاما  املحفوظة، 
حتتاج  ال��ذي  امل��ال  على  احل�سول  لك  �سيتيح 
اإليه عندما حتتاج اإليه. وهذا �سوف ي�ساعدك 
ع��ل��ى جت��ن��ب الإج���ه���اد م��ن ال��دي��ون وتعطيك 

احلرية لتخاذ اخليارات.

اخلطوة احلادي ع�سر: النظر اإلى امل�ستقبل

الر�سد  جيدة  خطة  اأي  تت�سمن  اأن  يجب 
العر�سي.  التقييم  واإع��ادة  الدورية  واملراجعة 
الظروف،  تتغري  قد  تختلف.  ل  الإنفاق  خطة 
والح��ت��ي��اج��ات  الأخ���ط���اء  ت�سحيح  ومي��ك��ن 
احلني  بني  تختلف  �سوف  والتي  بك  اخلا�سة 

والآخر يف حياتك.

ب��ب��ن��اء خ��ط��ة الإن��ف��اق  اأول  ت��ق��وم  ع��ن��دم��ا 
اخل��ا���س��ة ب��ك، ���س��وف حت��ت��اج اإل���ى م��زي��د من 
اأنها تقوم على  الوقت ملراقبة ذلك للتاأكد من 

معلومات واقعية.
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يعد الحفاظ على البيئة ومقوماتها واحدا من المرتكزات األساسية لتحقيق 
األمن البيئي والمجتمعي، كونها قضية مصيرية ترتبط بحاضر اإلنسان 

ومستقبله، وقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا في هذا الجانب، إال 
أن البعض ال يزال ينظر إلى تلك القضية من منظور ترفي، غير مدرك لمخاطر 

مهددات األمن البيئي في منطقتنا العربية، غير آبه بارتباط ذلك بمستوى 
التقدم المعرفي واالقتصادي الذي يضمن بيئة آمنة ذات موارد مستدامة  

أد / رضا أمين
أستاذ اإلعالم بالجامعة األهلية 
 بمملكة االبحرين 

مهددات األمن البيئي عربيا
مقاربة إعالمية ودينية
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املزيد  حتديدا  العربية  املنطقة  وت��واج��ه 
�ساحة  لكونها  ن��ظ��را  البيئية،  امل��خ��اط��ر  م��ن 
ناحية،  واأيديولوجي كبري من  �سيا�سي   �سراع 
للرثوات  تدمري  من  ال�سراع  ه��ذا  ي��لزم  مبا 
القت�سادية  للمتغريات  ون��ظ��را  وامل��ق��درات، 
يف  العربية  ال��دول  من  بالعديد  ع�سفت  التي 
ال�سنوات ال�سابقة من ناحية اأخرى، التي تتعدد 
اإيلء   اإلى  يدعو  ما  وهذا  اأ�سبابها،  وتت�سابك 
اهتماما  البيئي  والأمن  امل�ستدام  الأمن  ق�سية 

خا�سا، انطلقا من كون ذلك 
ق�سية م�سريية حتدد – اإلى 
املرحلة  ملمح   – كبري  حد 
هذا  تنتظر  التي  امل�ستقبلية 
الإقليم اجلغرايف من العامل . 

هو  الإع�����لم  ك���ان  واإذا 
ال��واق��ع  تعك�س  ال��ت��ي  امل�����راآة 
ال����ث����ق����ايف والج����ت����م����اع����ي 
وال�سعوب،  للأمم  وال�سيا�سي 
يف  ك��ب��ريا  دورا  ع��ل��ي��ه  ف����اإن 
ال��ت��وع��ي��ة ب��ق�����س��اي��ا الأم����ن 
الثوابت  من  انطلقا  البيئي، 

الثقافية والقناعات الرا�سخة لدى �سعوب هذه 
ومدى  البيئي  الأم��ن  حقيقة  وتبيان  املنطقة، 
لل�سعوب  والعقدي  الثقايف   باملكون  ارتباطه 

العربية امل�سلمة . 

ت�سليط  حت��اول  احلالية  ال��ورق��ة  ف��اإن  ل��ذا 
ال�سوء على اأبرز مهددات الأمن البيئي عربيا، 
يف  الأمنية  التوعية  توفر  م��دى  عن  والك�سف 
ذات  الق�سايا  جت��اه  العربية  الإع��لم  و�سائل 
ال�سلة بالأمن البيئي، كما حتاول الك�سف عن 
احلفاظ  ق�سية  من  الإ�سلمي  الدين  موقف 

الن�سو�س  خ���لل  م��ن  ال��ب��ي��ئ��ي،  الأم����ن  ع��ل��ى 
القراآنية املقد�سة والأحاديث النبوية ال�سريفة، 

وتتكون الورقة من النقاط التالية: 

اأوال: حول الأمن البيئي والأمن امل�ستدام 

البيئي  تاأ�سيلية حول الأمن  ثانيا: مقاربة 
يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة  

يف  البيئي  الأمن  مهددات  انعكا�س  ثالثا: 
و�سائل الإعلم العربية 

رابعا: خل�سة وتو�سيات 

البيئة  على  احلفاظ  يعد 
وم���ق���وم���ات���ه���ا واح��������دا م��ن 
لتحقيق  الأ�سا�سية  املرتكزات 
واملجتمعي،  البيئي  الأم����ن 
كونها ق�سية م�سريية ترتبط 

بحا�سر الإن�سان وم�ستقبله، 

وق�������د ق���ط���ع���ت ال�������دول 
امل��ت��ق��دم��ة ���س��وط��ا ك��ب��ريا يف 
البع�س  اأن  اإل  اجلانب،  هذا 
تلك  اإل�����ى  ي��ن��ظ��ر  ي�����زال  ل 
الق�سية من منظور تريف، غري مدرك ملخاطر 
العربية،  منطقتنا  يف  البيئي  الأم��ن  مهددات 
غري اآبه بارتباط ذلك مب�صتوى التقدم املعريف 
ذات  اآم��ن��ة  بيئة  ي�سمن  ال��ذي  والق��ت�����س��ادي 

موارد م�ستدامة 
إشكالية الدراسة 

املزيد  حتديدا  العربية  املنطقة  وت��واج��ه 
�ساحة  لكونها  ن��ظ��را  البيئية،  امل��خ��اط��ر  م��ن 
ناحية،  واأيديولوجي كبري من  �سيا�سي   �سراع 
للرثوات  تدمري  من  ال�سراع  ه��ذا  ي��لزم  مبا 

واملقدرات، 

يشكل المنظور 
الديني منظرا حاكما 
في القضايا المثارة 
في البلدان العربية 
واإلسالمية، ومصدرا 

مهما من مصادر 
الثقافة السائدة
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ون���ظ���را ل��ل��م��ت��غ��ريات الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي 
ع�����س��ف��ت ب��ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة يف 
ال�سنوات ال�سابقة من ناحية اأخرى، التي تتعدد 
اإيلء   اإلى  يدعو  ما  وهذا  اأ�سبابها،  وتت�سابك 
اهتماما  البيئي  والأمن  امل�ستدام  الأمن  ق�سية 
خا�سا، انطلقا من كون ذلك ق�سية م�سريية 
– م��لم��ح املرحلة  – اإل���ى ح��د ك��ب��ري  حت���دد 
اجلغرايف  الإقليم  هذا  تنتظر  التي  امل�ستقبلية 

من العامل.

حم��اول��ة  يف  ال��درا���س��ة  اإ���س��ك��ال��ي��ة  وتتمثل 
التعرف على مقاربة اإعلمية ودينية ملهددات 
اآليات  اق��رتاح  وحماولة  عربيا،  البيئي  الأم��ن 

التغلب على تلك املهددات. 

وذلك كون الإعلم اأداة رئي�سية من اأدوات 
وقادرة  العام،  وال��راأي  على اجلماهري  التاأثري 
اجلمهور(  )اأج��ن��دة  اأول���وي���ات  ت��رت��ي��ب   على 
املنظور  ي�سكل  كما  املختلفة،  الق�سايا  جت��اه 
يف  املثارة  الق�سايا  يف  حاكما  منظرا  الديني 

مهما  وم�سدرا  والإ�سلمية،  العربية  البلدان 
اأ�سيل  ورافدا  ال�سائدة،  الثقافة  م�سادر  من 
العربية  لل�سعوب  الثقايف  امل��زي��ج  رواف���د  م��ن 
البحوث  اإل��ى  ال��درا���س��ة  وتنتمي  والإ�سلمية 
الأم��ن  حالة  تو�سيف  حت��اول  التي  الو�سفية 
الأم��ن  م��ه��ددات  وا���س��ت��ق��راء   عربيا،  البيئي 
املتغريات  �سوء  يف  العربية  البلدان  يف  البيئي 
باملنطقة   تلم  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية 
الذي  ال�ستقرائي  املنهج  الدرا�سة  وت�ستخدم 
يعد عملية ملحظة الظواهر وجتميع البيانات 
خلل  من  عامة   مبادىء  اإل��ى  للتو�سل  عنها 
ال�ستنتاج العلمي القائم على اأ�سا�س امللحظة 
التي ميكن من خللها حتديد مهددات الأمن 
حتاول  اإعلمية  مقاربة  وفق  العربي  البيئي  
ال�سوء  ت�سليط  يف  الإعلمية  الأدوار  حتديد  
اأولويات  يف  وو�سعه  البيئي  الأمن  ق�سايا  على 

اهتمام اجلمهور العربي . 

األهداف العالمية لألمم المتحدة، لتحقيق التنمية المستدامة للبشرية والكوكب بحلول عام 2030
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أدبيات سابقة: 
الدرا�سات  من  ع��ددا  الدرا�سة  ت�ستعر�س 
ال�سابقة التي اأجريت يف �سياق البحث احلايل: 

ال��واج��د  عبد  )ر���س��ا  درا���س��ة  ا�ستهدفت 
اجلمهور  اع��ت��م��اد  ع��ن  2017م()1(  اأم���ني، 
على الإعلم اجلديد كم�سدر للمعلومات عن 
ق�سايا التنمية امل�ستدامة درا�سة ميدانية على 
تناول  مدى  على  التعرف  البحريني  اجلمهور 
�سبكات التوا�سل الجتماعي للق�سايا التوعوية 
و  امل�ستدامة(  )التنمية  ق�سية  على  بالتطبيق 
البحريني  اجلمهور  اعتماد  مدى  عن  الك�سف 

)ع���ي���ن���ة ال����درا�����س����ة( ع��ل��ى 
وتطبيقاته  اجلديد  الإع��لم 
امل��ت��ع��ددة يف احل�����س��ول على 
بق�سايا  املتعلقة  املعلومات 

التنمية امل�ستدامة.

غالبية  اأن  اإل��ى  وتو�سلت 
اأن الإع��لم  ي��رون   املبحوثني 
اجل���دي���د ي���ق���دم م��ع��ل��وم��ات 
التنمية  ق�سايا  عن  حم��دودة 
مرده  ذل��ك  واأن  امل�ستدامة،  

اأن الإعلم العربي  ب�سكل عام – الذي ي�سكل 
كثريا  ياأبه  ل  منه-   ج��زءا  اجلديد  الإع���لم 
بق�سايا التنمية امل�ستدامة، كونها من الق�سايا 
الهادفة واجلادة التي حتتاج اإلى عمق الطرح، 
املتلقي قدر من  اأن يكون لدى  اإلى  كما حتتاج 
ق�سايا  ل�ستيعاب  يوؤهلنه  والثقافة  التعليم 
الإع��لم  يكر�س  حني  يف  امل�ستدامة،   التنمية 
للجوانب  وح�ساباته  و�سفحاته  وقته  العربي 

الرتفيهية على ح�ساب الق�سايا اجلادة.

وتو�سلت درا�سة اآمال مهري )2014()2( 

الت�سال  اإلى  البيئي  الإع��لم  من  التوجه  عن 
لدى  امل�ستدامة  التنمية  اإط���ار  يف  امل�سئول 
درا�سة  اإلى  هدفت  التي  القت�سادية  املوؤ�س�سة 
ل��دى  ك��ت��وج��ه ح��دي��ث  البيئي  الإع����لم  ت��وج��ه 
املوؤ�س�سات القت�سادية، اإلى الت�سال امل�سوؤول 
والبيئية  املجتمعية  الآث���ار  بنقل  يعنى  ال��ذي 
العلقة  ذوي  الأط��راف  ملختلف  املوؤ�س�سة  من 
بالتنمية  الهتمام  اأن  اإل��ى  تو�سلت  وقد  بها،  
امل�ستدامة بداأ بالهتمام بالإعلم البيئي الذي 
على  واآث��اره��ا  البيئية  امل�ساكل  خطورة  و�سح 
الإن�سان والبيئة، ثم حتول بعد ذلك اإلى ات�سال 
اجتماعي  بيئي  موؤ�س�ساتي 
من  درج��ة  يعك�س  وجمتمعي 
التنمية  رهانات  حول  الوعي 
امل�ستدامة التي اأ�سبحت حقا 
الد�ساتري  بع�س  يف  للإن�سان 
اأن  ب��ع��د  خ�سو�سا  ال��ع��امل��ي��ة 
اأ���س��ب��ح��ت ح��ق��وق الإن�����س��ان 
البيئية هي اجليل الثالث من 

حقوق الإن�سان 

وا�ستهدفت  درا�سة كيحل 
اأمن��اط  على  التعرف  )2012م()3(   فتيحة 
ب��وك،  مل��وق��ع في�س  امل��ب��ح��وث��ني  ا���س��ت��خ��دام��ات 
باجلانب  تتعلق  التي  والهتمامات  وال��دواف��ع 
والوعي  الثقافة  ن�سر  اإل��ى  ي��وؤدي  مبا  البيئي، 
الإيكولوجية،  املواطنة  اأ�س�س  وبناء  البيئي،  
 200 قوامها  عينة  على  الدرا�سة   واأج��ري��ت 
يف  ب��وك  في�س  موقع  م�ستخدمي  م��ن  م��ف��ردة 
من   %74.1 اأن  اإل���ى  وتو�سلت   اجل��زائ��ر، 
يف  ي�ساهم  في�سبوك  موقع  اأن  يرون  املبحوثني 
44% ي�ساهمون يف  ن�سر الوعي البيئي،  واأن 

أجريت الدراسة  
على عينة قوامها 

200 مفردة من 
مستخدمي موقع 

فيس بوك في 
الجزائر
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ن�سر مو�سوعات تتعلق بالبيئة واحلفاظ عليها، 
وحتددت اإ�سباعات امل�ستخدمني من ا�ستخدام 
امل��وق��ع يف الإ���س��ب��اع��ات امل��ع��رف��ي��ة، واأه��م��ه��ا 
الوعي  وزيادة  البيئية،  الأحداث  الإطلع على 
البيئي، اأما الإ�سباعات الجتماعية فتمثلت يف 
التعرف على اأ�سخا�س لديهم اهتمامات بيئية، 
وامل�ساهمة يف احلملت البيئية التطوعية التي 

يتم اإطلقها عرب موقع في�سبوك 

اأمني  الواجد  عبد  ر�سا  درا�سة  وتو�سلت 
يف  الإع���لم  و�سائل  دور  ع��ن  )2008م()4( 
العامل  ب��ل��دان  يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 
باإمكانها  الإع��لم  و�سائل  اأن  اإل��ى  الإ�سلمي  
التنمية  حتقيق  يف  وفعال  موؤثر  ب��دور  القيام 
امل�ستدامة ملا لها من قدرة  على اإي�سال و�سرح 
لإقناع  متهيدا  امل�ستحدثة  الأف��ك��ار  وتف�سري 
اجلمهور املتلقي لهذه الر�سائل، كما اأنها قادرة 

التنمية  ق�سايا  ح��ول  اجلماهري  ح�سد  على 
فيه  الذي قفزت  الوقت  امل�ستدامة، خا�سة يف 
يف  هائلة  تكنولوجية  قفزات  الإع��لم  و�سائل 
النت�سار  خ��لل  من  املا�سية  �سنوات  الع�سر 
الإن��رتن��ت،  الدولية  املعلومات  ل�سبكة  الكبري 
اإعلمية متنوعة  وقدرتها على حمل م�سامني 
اأن  ..ك��م��ا  ال��ع��امل  بقعة يف  اأي  اإل��ى  وم��ت��ع��ددة 
قيامها  يثبت  ال�سبكة  لأداء  الإعلمي  الر�سد 
امل�ستدامة  التنمية  عمليات  يف  ه���ام  ب���دور 
بن�سر  املتعلق  والثقايف  الجتماعي  ال�سق  يف 
املواثيق  كفلتها  التي  الأ�سا�سية  احلقوق  ثقافة 
الدولية ومن قبلها التعاليم ال�سماوية والتعاليم 
الإ���س��لم��ي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س كاحلق 
اإل��ى  تو�سلت  كما  والتعبري،  ال���راأي  حرية  يف 
اأجندة  و�سع  على  ق��ادرة  الإع��لم  و�سائل  اأن 
املرحلة  اأول��وي��ات  ترتيب  واإع���ادة  اجلماهري 
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التي  الإن�ساين  التطور  مراحل  من  الراهنة 
البيئية  باملخاطر  الوعي  مزيد من  اإلى  حتتاج 

التي حتدق بالأر�س واملوارد الطبيعية.

اأم����ا درا����س���ة ج��م��ال اجل��ا���س��م امل��ح��م��ود 
حتقيق  يف  الإع���لم  دور  ع��ن  )2004م()5( 
فقد  العربي،   القت�سادي  والتكامل  التنمية 
التنمية  بني  الع�سوية  العلقة  تو�سيح  حاولت 
الإع��لم  دور  واإب��راز  اجلماهريي،  والت�سال 
التنموي يف اخلطط التنوية الوطنية والقومية، 
من  يعاين  العربي  الإع��لم  اأن  اإل��ى  وتو�سلت 
ميثل  اأنه  بينها  من  التي  امل�سكلت،  من  عدد 
القت�سادية  املنظومتني  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا 
وال�سيا�سية، وبالتايل ارتباطه ب�سلطتي الدولة 
للدولة  الكاملة  �سبه  تبعيته  حيث  من  وامل��ال، 
وما  وامل�سيطرة،   الفاعلة  القت�سادية  والقوى 
اأ�سمته الدرا�سة قلة الأطر الإعلمية املميزة، 

ال��ت��اأه��ي��ل ال��ع��ام  اإل���ى �سعف  اأرج��ع��ت��ه  وال��ت��ي 
اإلى  الدرا�سة  واأ�سارت  والدقيق،  واملتخ�س�س 
الر�سالة  اأداء  تعيق  ق��د  الإ���س��ك��الت  ه��ذه  اأن 

التوعوية والتنموية لو�سائل الإعلم العربية.

اإعلمية  مقاربة  الدرا�سة  ه��ذه  وت�سيف 
البيئي  الأمن  تواجه  التي  للإ�سكاليات  ودينية 
العلمية  احل��ل��ول  اق���رتاح  حت��اول  كما  عربيا، 

للتغلب على هذه التحديات.

االأم�����ن ال��ب��ي��ئ��ي: مي��ك��ن ت��ع��ري��ف االأم����ن 
البيئي باأنه 

جم��م��وع��ة م���ن الإج��������راءات وال��ت��داب��ري 
اإل��ى  ت���وؤدي  ل  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  وال�سلوكيات 
اإحداث اأ�سرار بالبيئة ميكن اأن ت�سبب تلوثها، 
مما  مكوناتها،  بع�س  تخريب  اأو  تدهورها  اأو 
يوؤدي بالنتيجة اإلى اختلل يف النظام البيئي 
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املحلي اأو الإقليمي اأو العاملي، وبالتايل تهديد 
الأماكن،  ه��ذه  كل  اأو  اأح��د  يف  البيئي  الأم��ن 
الأمن  اأن  اأي  ع��لي�ها.  ال�سلبي  انعك���ا�سه  اأو 
وي�سمل  وامل��ك��ان،  ب��ال��زم��ان  ي��رت��ب��ط  البيئي 
وعاملية،  واإقليمية  حملية  خمتلفة  م�ساحات 
متو�سطة  اأو  ق�سرية  خمتلفة  زمنية  وف��رتات 

اأو طويلة الأمد
أهمية األمن البيئي: 

الأم��ن  ع��ن  اأه��م��ي��ة  البيئي  الأم���ن  يقل  ل 
الغذائي اأو الع�سكري، اأو ال�سحي، اأو املائي اأو 
عن  عزله  ل ميكن  الأمن  مفهوم  واأن  غريها، 

املكونات ال�سابقة 

ل ميكن على �سبيل املثال )الهتمام بالأمن 
الع�سكرية،  والقوات  املعدات  الع�سكري وتقوية 
ومثال  امل��ائ��ي،  الأم��ن  ق�سية  يف  خلل  وهناك 
على ذلك احلالة امل�سرية، حيث يعد اجلي�س 
امل�سري من اأقوى اجليو�س يف العامل يف املرتبة 
املائي  الأمن  تهدد  خماطر  وهناك  العا�سرة، 

النه�سة  �سد  اإن�ساء  اأثيوبيا  اعتزام  خلل  من 
وتقليل ح�سة م�سر من مياه النيل( 

البيئية  املخاطر  متثل  اأن  ميكن  وك��ذل��ك 
القومي  ل��لأم��ن  الرئي�سية  امل��ه��ددات  اإح���دى 

للدولة اأو الإقليم 

األمن
 Sustainable Security المستدام 

 وي��ق��دم ال��ب��اح��ث امل��ف��ه��وم ال��ت��ايل للأمن 
امل�ستدام: 

ي�سري  اأن  ميكن  م�سطلح  امل�ستدام  الأم��ن 
ا�سرتاتيجية  وروؤي����ة  متكاملة  منظومة  اإل���ى 
للحفاظ على اأمن املجتمع، وقطع ال�سبل اأمام 
ت��اأخ��ذ يف  ل��ف��رتات زمنية مم��ت��دة،  م��ه��ددات��ه 
اعتبارها حتقيق الأمن مبفهومه ال�سامل الذي 
ل ميكن ف�سل مكوناته، اأو احلديث عن اأحدها 

مبعزل عن املكونات الأخرى 

ال��ب��ي��ئ��ي يف مفهوم  الأم����ن  م��ع  وي�����س��رتك 
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للمجالت  �سموله  يف  عنه  ويفرتق  ال�ستدامة، 
الأمنية الأخرى، اأي اأن العلقة بينهما علقة 

الكلية )الكل واجلزء(.

الأمن البيئي روؤية تاأ�سيلية دينية : 

النا�س  حياة  لتنظم  اأتت  جميعها  الأدي��ان 
على نحو يحفظ للأفراد واجلماعة م�ساحلهم 

)اأينما وجدت امل�سلحة فثم �سرع اهلل( 

وقد حتدث الفقهاء امل�سلمون عن اأن الدين 
ال�سروريات  على  باحلفاظ  ن��ادى  الإ�سلمي 

اخلم�س  الكليات  اأو  اخلم�س 
وه�����ي ال����دي����ن، وال��ن��ف�����س، 

والعقل، و الن�سب، واملال

ويف احلفاظ عليها حفاظ 
على مقدرات البيئة وا�ستدامة 
على  فاحلفاظ  م�سادرها، 
املال على �سبيل املثال وتنميته 
للأجيال القادمة اإمنا هو من 

�سميم ال�ستدامة املالية 

على  احل���ف���اظ  وك���ذل���ك 
من  و�سيانتها  الب�سرية  وغري  الب�سرية  النف�س 
اأو  امل��دم��رة،  كالقنابل  تبيدها  التي  الأخ��ط��ار 
املمار�سات ال�سارة التي تق�سي على بع�س اأنواع 
حماربة  من  من��اذج  ذلك  �سابه  ما  اأو  الطيور 

الدين الإ�سلمي ملهددات الأمن البيئي: 

فيه   الإ����س���راف  اأو  امل��ي��اه  تلويث  ع��دم   -1
الأم��ة،  مبجموع  واإي���ذاء  ���س��ررا  ذل��ك  واعتبار 
فت�لويث امل�سادر ال��مائية اأو اإلقاء املخلفات في��ها 
يهدد الأمن البيئي للمجتمع ويلحق ال�سرر الب�الغ 
بامل�سلمني، والقاعدة تقول )ل �سرر ول �سرار(.

امل��ي��اه  ا���س��ت��خ��دام  الإ����س���راف يف  اأن  ك��م��ا 
للأجيال  وتوفره  ا�ستدامته،  تهديد  اإلى  يوؤدي 
القادمة، قال تعالى: )َيا َبِني اآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم 
ُه  ِعنَد ُكلِّ َم�ْسِجٍد َوُكُلوا َوا�ْسَرُبوا َوَل ُت�ْسِرُفوا . اإِنَّ

َل ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنَي()6( 

2-  عدم تلويث الهواء، وقد حتدث الفقهاء 
يف ذلك من كونه م�ساعا بني النا�س، ول يجوز 

اأن يتم التعدي عليه بالإف�ساد 

كوكب  على  احلياة  اإف�ساد  من  نوع  اإنه  ثم 
يِف  ُتْف�ِسُدوا  )َوَل  يقول:  تعالى  واهلل  الأر���س، 
َلِحَها( وقال  اإِ�سْ َبْعَد  اْلأَْر�ِس 
ْزِق  رِّ ِمن  َوا�ْسَرُبوا  ُكُلوا  تعالى 
ْر������سِ  اْلأَ يِف  َت��ْع��َث��ْوا  َول   ِ اهللَّ

ُمْف�ِسِديَن( 

3- دعا الدين الإ�سلمي 
نظافة  على  املحافظة  اإل���ى 
الأر�����س وط��ه��ارت��ه��ا، واإزال���ة 
امل�سلمني،  الأذى عن طرقات 
واعترب ذلك �سعبة من �سعب 
الإمي��ان، جاء عن ر�سول اهلل 
اأنه قال )الإمي��اُن ب�سٌع  و�سلم  �سلى اهلل عليه 
و�ستُّوَن �ُسعبًة اأو ِب�سٌع و�سبعوَن �ُسعبًة فاأرَفُعها ل 
ريِق  اإماطُة الأذى عِن الطَّ اإلَّ اهلُل واأدناها  اإلَه 

واحلياُء �ُسعبٌة ِمن الإمياِن( رواه البخاري 

4- ن��ه��ى الإ����س���لم ع��ن اإف���ن���اء اأم����ة من 
يوؤدي  اأو  انقرا�سها،  اإلى  يوؤدي  احليوانات مبا 
انقرا�س  اأو  غياب  ب�سبب  بيئي  اختلل  اإل��ى 
اأو  احليوانات  حب�س  وح��رم  احليوانات،  هذه 
امراأٌة  بها، جاء يف احلديث )دخَلِت  الإ�سرار 
ٍة رَبَطْتها، فلم َتطَعْمها، ومل َتَدْعها  الناَر يف ِهرَّ

شرع اإلسالم رعاية 
النباتات وحرم قطع 
األشجار إال للضرورة، 

خاصة األشجار 
المثمرة
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تاأكُل من َخ�سا�ِس الأر�ِس( رواه البخاري 

وحرم  النباتات  رعاية  الإ�سلم  �سرع   .5
الأ�سجار  لل�سرورة، خا�سة  اإل  الأ�سجار  قطع 
املثمرة التي ت�ساهم يف حتقيق الأمن الغذائي 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  ق��ال  للمجتمع،  
يف  راأ�سه  اهلل  �سوب  �سدرة  قطع  )من  و�سلم 
والن�سائي  والبيهقي  داوود  اأب��و  رواه  النار( 

الألباين. و�سححه 

مهددات الأمن البيئي عربيا: 

ا�ستنزاف املوارد الطبيعية   -1

هناك نوعان لل�ستنزاف املوارد: 

ا�ستنزاف ب�سبب الغنى، حيث تعمد الدول 
ال�سناعية اإلى ت�سخري هذه املوارد يف عمليات 

الإنتاج والت�سنيع 

ح��ي��ث حت��اول  ال��ف��ق��ر،  ب�سبب  ا���س��ت��ن��زاف 
الدول الأخرى ا�ستخراج وبيع املوارد الطبيعية 

كالنفط للإنفاق على م�ساريع الدولة التنموية، 
ومتويل موازنة الدولة 

2- التلوث البيئي 

3- ارتفاع درج��ات احل��رارة ومت��دد ثقب 
الأوزون  

وذلك اإما ناجت لأ�سباب طبيعية كالرباكني 

على  الب�سرية  بالأن�سطة  تتعلق  لأ�سباب  اأو 
كوكب الأر�س 

4-  احلروب ب�سبب ال�سيطرة على املوارد 

ك��م��ا ح���دث يف احل���رب الأم��ري��ك��ي��ة على 
العراق لل�سيطرة على النفط 

النفطية وخلق نزاعات  الدول  ال�سراع يف 
واقتتال داخلي كما هو احلال يف ليبيا 

الأم�����������ن ال��ب��ي��ئ��ي يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي .. 
اإعلمية  مقاربة 

قناة بيئتي التي بدأ بثها في 2006 من القاهرة كأول قناة متخصصة في الشؤون البيئية
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ظهر م�سطلح الإعلم البيئي كاأحد فروع 
ال�سبعينيات  منت�سف  يف  املتخ�س�س  الإعلم 

من القرن املا�سي 

التوعية  يف  البيئي  الإع���لم  دور  يتمحور 
والإر�ساد بالق�سايا البيئية 

الإع���لم  اإ�سكاليات  العلي  ح��ام��د  ي��ح��دد 
البيئي فيما يلي: 

البيئية  ال��ع��ل��وم  يف  التخ�س�س  اإن   -1
�سمن  ن�سبيًا  ج��دي��د  ال��ع��رب��ي��ة   املنطقة  يف 

الكثرية.   البيئية  التخ�س�سات 

امل�����س��ك��ل��ة  ط��ب��ي��ع��ة   -2
ال��ب��ي��ئ��ي��ة لت�����س��ك��ل ���س��ب��ق��ًا 
تع��لق����ت  اإذا  اإل  �سحفيًا 
ب��اأ���س��رار  اأو  بيئية  بك��ارثة 

فادحة ناجتة عن التلوث.

ال��ب��ع��د  ت���ن���اول  ع��ن��د   -3
ال��ب��ي��ئ��ي مل�����س��ك��ل��ة رئ��ي�����س��ي��ة 
ف����اإن ذل����ك ي��ت��ط��ل��ب الإمل����ام 
لأن  اأخ������رى  ب��ت��خ�����س�����س��ات 
اأب��ع��اد  ذات  ال��ب��ي��ئ��ة  ق�����س��اي��ا 

والتنمية  الق�����������ت�����س��اد  م������ع  مت�����داخلة 
والجتماع وال�سيا�سة.  

�سحفي  تقرير  لكتابة  املطلوب  الزمن   -4
بيئي ي�ستغرق وقتًا اأطول ملراجعة بع�س الأمور 

الفنية والعلمية والح�سائيات.  

5- اإن الق�سايا البيئية تثري معها �سيا�سات 
�ساحب القرار الر�سمي، واأ�سحاب القرار من 
القطاع اخلا�س، الذين قد تتعار�س م�ساحلهم 

مع حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة.  

6- عدم ت�سجيع القائمني على املوؤ�س�سات 
يف  للخو�س  ودفعهم  ال�سحفيني  العلمية 
يف  �سفحات  تخ�سي�س  وع��دم  البيئة  جم��ال 
اجلرائد او برامج يف الذاعة والتلفزيون تهتم 
اإلى  والفتقار  البيئية  والتوعية  البيئة  ب�سوؤون 
التلفزيونية،  واملكتبة  التخ�س�سي  الأر�سيف 
عن  منحها  ي��ت��م  ال��ت��ي  الج����ور  وان��خ��ف��ا���س 
اإلى  حتتاج  التي  والريبورتاجات  املو�سوعات 
الإع��لم  دور  واقت�سار  كبريين،  وم��ال  جهد 
ك�سف  عن  والبتعاد  الإيجابيات،  اإب��راز  على 

ال�سلبيات التي تلحق بالبيئة. 

7- �سعف دور املوؤ�س�سات 
بالبيئة  املخ�ت�س�ة  احلك��ومية 
الب������يئة  وزارة  م���������ث����ل 
بعقد  عملها  اقت�سر  ال��ت��ي 
الندوات واملوؤمترات وا�سدار 
ب��ع�����س ال���ب���ي���ان���ات وك��ذل��ك 
البيئة  جل���ان  ف��ع��ال��ي��ة  ع���دم 
واملوؤ�س�سات  ال��ربمل��ان��ات  يف 

والت�سريعية  الرقابية 

8- غياب التبادل املعريف 
ال�سفات  على  امل�سرفني  بني 
واملهتمني  واخل�����رباء  ال�����س��ح��ف  يف  البيئية 
عنه  ينتج  ال��ذي  الأم���ر  املعنية،  واجلمعيات 
اأحيانًا معاجلة �سطحية لق�سايا البيئة. كذلك 
الإع��لم  و�سائل  ب��ني  التن�سيق  غياب  م�ساألة 
تاأهيل  نف�سها، وغياب بنك املعلومات وانعدام 

الإعلميني البيئيني ورفع كفاءتهم
اإلعالم البيئي العربي 

ظ������ه�����رت ق��نا����ة بي�ئتي الت���ي ب�������داأ بثها 
يف 2006 من القاهرة كاأول قناة متخ�س�سة يف 

غياب التبادل 
المعرفي بين في 
الصحف والخبراء 

والمهتمين 
والجمعيات المعنية 

ينتج عنه معالجة 
سطحية لقضايا 

البيئة
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املتخ�س�سة  ال�سفحات  بع�س  البيئية  ال�سوؤون 
نف�س  حت��ت  البيئة  ع��ن  العامة  ال�سحف  يف 
ت�سري  الدرا�سات  اأخ��رى  مب�سميات  اأو  امل�سمى 
اإلى اأن م�ستوى اهتمام الإعلم العربي بالبيئة 
تكون  تكاد  ج��دا،  حم��دود  البيئية  والق�سايا 
العربية، يف ظل  الف�سائية  ال�ساحة  غائبة عن 
ال��درام��ا  وق��ن��وات  الرتفيهي  الإع���لم  �سطوة 

والأغاين وغريهما 

ب��ال��رغ��م م��ن اه��ت��م��ام امل��ك��ون ال��دي��ن��ي يف 
مت  ال��ذي  النحو  على  بالبيئة  العربية  الثقافة 
اإي�ساح بع�س ملحمه اإل اأن الإعلم العربي ل 
ي�ستفيد من توظيف املدخل الديني لن�سر ثقافة 
االهتمام بالبيئة واالنخراط يف فعالياتها التي 

تهدف لتوفري معدلت اأمان بيئية عالية.
توصيات الدراسة: 

متخ��س�س  بي���ئي  اإع���لم  وج���ود  �سرورة 
ي�س�م��ح  ب�سك����ل  اأك��ادمي��ي��ا  وم�ع����د  م���درب 

البحث  ���س��رورة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  بالعمل  ل���ه 
انتباه  جل��ذب  مبتكرة  اإقناعية  م��داخ��ل  ع��ن 
اجلماهري العربية نحو الق�سايا البيئية والتي 

هي يف الأ�سا�س ق�سايا م�سريية 

معمقة  علمية  درا����س���ات  ع��م��ل  ����س���رورة 
يف  البيئة  ق�سايا  مكانة  اأ���س��ب��اب  لتو�سي���ح 
م��رح��ل��ة م��ت��اأخ��رة م��ن اه��ت��م��ام��ات واأول���وي���ات 

املواطن العربي. 

ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني الأج����ه����زة وال��������وزارات 
البيئي،   بالأمن  املعنية  املختلفة  واملوؤ�س�سات 
لن�سر  اجل��ل  وط��وي��ل��ة  ق�سرية  خطط  وو���س��ع 
توعية اجلماهري باأهمية اأن تكون لهذه الق�سايا 

اأهميتها اخلا�سة.

وه��ي��ئ��ات  وزارات  م���ن  ال��ع��م��ل  ����س���رورة 
الأمور  لإزالة  من�سق  ب�سكل  الدولة  وموؤ�س�سات 

املهددة للأمن البيئي يف  املنطقة العربية.
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)1( ر�سا عبد الواجد اأمني، اعتماد اجلمهور على الإعالم اجلديد كم�سدر للمعلومات عن ق�سايا التنمية امل�ستدامة درا�سة ميدانية على 

اجلمهور البحريني، درا�سة من�سورة يف املجلة العربية لبحوث الإعالم والت�سال، العدد 17، يونيو 2017م  

)2( اآمال مهري، التوجه من الإعالم البيئي اإىل الت�سال امل�سئول يف اإطار التنمية امل�ستدامة لدى املوؤ�س�سة القت�سادية، بحث من�سور يف جملة 

العلوم الجتماعية، جامعة �سطيف، اجلزائر، العدد 19 )دي�سمرب 2014(  

)3( كيحل فتيحة، الإعالم اجلديد ون�رش الوعي البيئي، درا�سة يف ا�ستخدامات مواقع التوا�سل الجتماعي الفي�ض بوك اأمنوذجا، ر�سالة 

ماج�ستري، جامعة احلاج خل�رش، باتنة، كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية، ق�سم األإعالم والت�سال، 2012 م

 )4( ر�سا عبد الواجد اأمني، دور و�سائل الإعالم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف العامل الإ�سالمي، درا�سة مقدمة اإىل موؤمتر التنمية امل�ستدامة يف 

العامل الإ�سالمي يف مواجهة العوملة، رابطة اجلامعات الإ�سالمية، القاهرة )19-17 مايو 2008م( 

)5( جمال اجلا�سم املحمود، دور الإعالم يف حتقيق التنمية والتكامل القت�سادي العربي، جملة جامعة دم�سق للعلوم القت�سادية والقانونية، 

املجلد 20، العدد الثاين، 2004م

)6( الآية رقم 31 من �سورة املائدة 

)7( الآية رقم 56 من �سورة الأعراف  

)8( الآية رقم 60 من �سورة البقرة 

http://www.ahewar. 9( حامد العلي، دور الإعالم البيئي يف احلفاظ على البيئة، احلوار املتمدن، 2009، متاح على الرابط التايل(

org/debat/show.art.asp?aid=169847 تاريخ الت�سفح 2017-11-25م

هوامش الدراسة
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بين الممكن والمستحيل حاجز زجاجي دأب العلماء والباحثون على اختراقه 
واكتشاف ما وراءه من أسرار وخبايا حتى خرجت علينا أبحاثهم بنتائج مذهلة 
أسهمت في  تطور التقنيات الحديثة ذات التأثير على كثير من مناحي الحياة، 

نعم إنها تقنية النانو التي غزت كل التخصصات والمجاالت فتطبيقاتها عامة 
وشاملة، وهذا ما حدا بالعالم االهتمام بها.

الدكتورة هدى صباح 

النانو تكنولوجي حلم الماضي
 وأمل الحاضر ورؤية المستقبل 
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فيها  التطبيقي  ال��ب��ح��ث  م��و���س��وع  واأخ����ذ 
تكنولوجيا  اأي  ورمب��ا مل حت��ظ  اجل��د،  م��اأخ��ذ 
�سابقة باهتمام وترقب كمثل الذي حظيت به 
تكنولوجيا  وبحق  تعد  التي  النان�و  تكنولوجيا 
ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن، وم���ن اأف�����س��ل 
الكت�سافات العلمية التي جرت على مر العقود 
تقنية  ب��اأن��ه  النانو  وي��ع��رف  املا�سية،  القليلة 
الذرة  متر  حيث  ال�سغر،  املتناهية  اجلزيئات 
ب�سل�سلة من العمليات الهند�سية لت�سنيع مواد 
بالفعل،  م��وج��ودة  م���واد  حت�سني  اأو  ج��دي��دة، 
�سمك  اأن  عرفنا  اإذا  النانو  حجم  و�سندرك 
األف  خم�سني  تعادل  الإن�سان  ج�سم  من  �سعرة 
نانو مرت، وغني عن البيان اأن ت�سغري اأحجام 
ومقايي�س املواد بهذه ال�سورة املتناهية ال�سغر 
وعلمي  نوعي  وانقلب  علمية  ثورة  مبثابة  هو 
والكيميائية  الفيزيائية  النظريات  ثوابت  على 
مبفاهيمها التقليدية ل�ستحداث �سور جديدة 
مع  تتنا�سب  التي  النانونية  املواد  من  متطورة 

دامت  وما  املعا�سرة،   التكنولوجيا  متطلبات 
كل املواد مكونة من ذرات ذات ترتيب حمدد 
فاإننا نظرًيا ن�ستطيع اإعادة �سياغتها وهيكلتها 
خمتلفة  م��ادة  على  للح�سول  مغاير  برتتيب 
ولو  اهلل  بف�سل  با�ستطاعتنا  وي�سبح  متاًما، 
نظرًيا �سنع كل �سيء، ومن اأي �سيء، وانطلًقا 
تكنولوجيا  تطبيقات  ف��اإن  املفهوم  ه��ذا  م��ن 
النانو ل تقت�سر على فرع واحد بعينه من اأفرع 
العلوم اأو الهند�سة اأو الطب، بل متتد تطبيقاتها 
لت�سمل جميع الفروع  والتخ�س�سات املختلفة .  

النانو تكنولوجي إلى
 ما ال نهاية )نظرًيا وتطبيقًيا(: 

تعد تقنية النانو فتًحا علمًيا جديًدا تنتظره 
ل  التي  والآم��ال  الرتقب  من  بالكثري  الب�سرية 
ح�سر لها، ويخطئ من يت�سور اأن تكنولوجيا 
منتج  على  للح�سول  و�سيلة  جمرد  هي  النانو 
فلولها  بكثري،  ذلك  من  اأهم  ولكنها  متميز، 
املزهلة  الطفرات  تلك  نحقق  اأن  لنا  ك��ان  ما 

في المستقبل القريب ستغزو تقنية النانو تكنلوجي االجهزة االلكترونية 
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يف دن��ي��ا الت�����س��الت وامل��ع��ل��وم��ات، ك��ذل��ك يف 
ومل  احليوية،  والتكنولوجيا  الوراثية  الهند�سة 
يكن للعامل اأن يحقق تلك الإجنازات املتلحقة 
ال�سرطان،  ومكافحة  وال��دواء  الطب  عامل  يف 
املواد  ذرات  نطوع  اأن  لنا  ممكًنا  يكن  مل  كما 
الكيميائية لأن تبحر خلل ال�سرايني الدموية 
حتى ت�سل اإلى اخلليا امل�سابة يف اجل�سم كي 
تقدم لها الأمل والعلج، ومل يكن يف ا�ستطاعة 
اإمكان توظيف اخلليا  اأن يتحدث عن  العامل 
الهيدروجني  ب��ط��اري��ات  وت�سنيع  ال�سم�سية 
التي  الرائدة  التكنولوجية  التطورات  تلك  لول 

�سخرتها لنا تكنولوجيا النانو.
النانو حلم

 الحاضر ورؤية المستقبل: 

اإل��ى  ت��ق��ود  اأن  التقنية  ل��ه��ذه  امل��ت��وق��ع  م��ن 
اإحداث طفرة نوعية متتد تاأثرياتها يف جمالت 

امللب�س  �سناعة  م��ن  ب���دًءا  املختلفة  احل��ي��اة 
الأق��وى متانة والأخ��ف وزًن��ا والأق��ل �سعًرا اإلى 
ال�سرطانات  لعلج  مذهلة  لأج��ه��زة  تقنيات 
اإلى  ال�سفر  بتقنيات  م��روًرا  القلب،  واأمرا�س 
واأكرث  وزًنا  اأخف  و�سواريخ  بطائرات  الف�ساء 
واحل���رارة،   اجل��وي  ال�سغط  ملتغريات  حتمًل 
يف  الرائدة  التقنية  تلك  ا�ستخدام  عن  ف�سل 
مثل:  الريا�سية،  والأج��ه��زة  الأدوات  تطوير 
وكرات  والتن�س  والبي�سبول  الهوكي  م�سارب 
واخلفة،  املرونة  واإك�سابها  لتقويتها  اجلولف 
علوة على ال�ستفادة منها يف جمال الزراعة 
املحا�سيل  اأف�����س��ل  على  للح�سول  وال��غ��ذاء 
واملواد  احلافظة  امل��واد  من  اخلالية  الزراعية 
ايجابيات  تتوقف  ومل  ال�����س��ارة،  الكيميائية 
ا�ستخدمت  بل  احل��د  ه��ذا  عند  التقنية  ه��ذه 
ال�سا�سات واإدخال التعديلت  ا يف تطوير  اأي�سً
وو�سوًحا،  جودة  اأكرث  لت�سبح  عليها  اللزمة 

الن����ان����و تكنل��وج����ي
لحياة صحية أفضل
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وتتميز  الطاقة،  توفري  يف  قدرتها  على  علوة 
وزنها،  وخفة  �سماكتها  ب�سغر  ال�سا�سات  هذه 

ولهذا يعول اخلرباء يف جمال 
�سناعة ال�سيارات والطائرات 
ه���ذه  الآم��������ال يف حت�����س��ني 
ال�سناعة باأن تتدخل التقنية 
واملقاعد  الأب���واب  تطوير  يف 
وم��ن مميزات  وال��دع��ام��ات، 
امل�ستحدثة  النانونية  القطع 
���س��ن��اع��ة  يف  وامل�����س��ت��خ��دم��ة 
لل�سيارات  الداخلية  الأج��زاء 
اأن���ه���ا ت��ق��ل��ل م���ن ا���س��ت��ه��لك 
الوقود، كما اأنها �ست�ساعد يف 

واأدائها  بكقاءتها  تتميز  نفاثة  حمركات  �سنع 
جزيئات  ا�ستخدام  اإل��ى  بالإ�سافة  املتميز، 
الزجاج  من  خمتلفة  نوعية  حت�سني  يف  النانو 
التنظيف  زج��اج  اأو  الن�سط  بالزجاج  يعرف 

ال�سفافية، ويقوم بتنظيف نف�سه  الذاتي عايل 
املبتكرة  الطريقة  هذه  �ساهمت  كما  تلقائًيا، 
يف زي�����������������ادة ���س��ع��ة وح���دات 
باأجهزة  اخلا�سة  التخزين 

احلا�سب الآيل.

ي��و���س��ع ���س��ره يف اأ���س��غ��ر 
تكنولوجي:  )النانو   : خلقه 

اأعجوبة العامل الطبية(.

النانو  ولكون جزئيات      
فيمكن  ال�����س��غ��ر  م��ت��ن��اه��ي��ة 
اإي�������س���ال ال�������دواء ل��ل��خ��لي��ا 
اأن  اأي  كبرية،  بدقة  امل�سابة 
كما  كبرية،  ب�سورة  يتح�سن  ال��دواء  اخ��رتاق 
اأنها تفيد يف التخفيف من الأعرا�س اجلانبية 
للدواء لأنها ت�ستهدف اخلليا املري�سة فقط، 
ال�سرطان،  ع��لج  يف  منها  ال�ستفادة  مت  ل��ذا 

النانو بيوتكس 
تتميز بتفوقها على 
المضادات الحيوية 

المعروفة

الن����ان����و تكنل��وج����ي

KANOO MAGAZAIN (15) 2018.indd   83 2/11/18   10:09 PM



كانو الثقافية / فبراير 2018
84

كانو الثقافية / فبراير 2018
85

حيث ت�سل جزيئات النانو اإلى مو�سع اخلليا 
تطلقها  معينة  حرارة  درجات  وحتت  اخلبيثة 
هذه  على  الق�ساء  يتم  حم��ددة  ت��ردد  موجات 
دون  ج���ذوره���ا  م��ن  وا�ستئ�سالها  اخل��لي��ا 
الأمر  امل��ج��اورة،  الطبيعية  باخلليا  امل�سا�س 
ال�ستغناء عن  الأم��ل جم��دًدا يف  يبعث  ال��ذي 
العلج الكيميائي والإ�سعاعي وتفادي ما ي�سببه 
من اأعرا�س جانبية،  و ل يقف اخليال العلمي 
للباحثني يف جمال طب النانو عند حَد، حيث 
النانونية ذات  بع�س اجلزيئات  بتطوير  قاموا 
اجلزعية  اخلليا  ل�ستهداف  العالية  الكفاءة 
امل�����س��ادة  الأدوي�����ة  ت��ق��اوم  ال��ت��ي  ال�سرطانية 
جناح  املعملية  النتائج  واأث��ب��ت��ت  لل�سرطان، 
هذه التقنية يف علج �سرطان الثدي واملثانة، 
اخلليا  حت��وي��ل  م��ن  ال���باحثون  متكن  وق��د 
ال�سرطانية يف الثدي واملثانة اإلى اأورام حميدة 
ال�سحية  اخل����ليا  اأع����داد  زيادة  خلل  من 

الطبيعية وجتميعها. 

كما توؤكد اآخر الأبحاث اإمكانية ا�ستخدام 
ك��اأن  الت�سخي�س  جم���ال  يف  ال��ن��ان��و 

على  ع���لوة  الأ���س��ع��ة،  �سبغات  يف  ت�ستخدم 
بع�س  ت�سخي�س  يف  ا�ستخدامها  احتمالية 
جزئيات  تلت�سق  حيث  امليكروبية  الأم��را���س 
بامليكروبات  تلت�سق  م�سادة  باأج�سام  النانو 
داخل اجل�صم وبعد ذلك ميكن التقاط اإ�صارات 
بهذا  الإ�سابة  لت�سخي�س  النانو  جزئيات  من 
ال�ستفادة منها  اأو ذاك، كما ميكن  امليكروب 
بدون  قطعها  بعد  الدموية  الأوع��ي��ة  التاآم  يف 

احلاجة للخياطة اجلراحية التقليدية . 

وماذا عن النانو بيوتك�س وت�سنيع الأدوية؟  

دخ��ل��ت ت��ق��ن��ي��ة ال��ن��ان��و يف ال�����س��ن��اع��ات 
النانو  الف�سل يف حت�سري  لها  وكان  الدوائية، 
بيوتك�س، وهو عبارة عن مواد قاتلة للبكترييا 
وال��ف��ريو���س��ات وال��ف��ط��ري��ات، وت��ت��م��ي��ز ه��ذه 
احليوية  امل�����س��ادات  على  بتفوقها  املنتجات 
الكائنات  ت�ستطيع  ل  وبوا�سطتها  املعروفة، 
ميكن  كما  لها،  م�سادة  مناعة  توليد  احليوية 
للمواد النانونية املتناهية ال�سغر حمل الدواء 
اإلى موا�سع مل يكن بالإمكان الو�سول اإليها من 

قبل.

أعداد من مجلة  
nature خصصت  

بعض اعدادها للنانو 
تكنلوجي
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جديدة  درا�سة  ك�سفت  نف�سه  ال�سياق  ويف 
ت�سنيع  ع��ن   nature جملة  يف  ن�سرها  مت 
بال�سفائح  مغلفة  اأي  مقنعة  نانونية  ج�سيمات 
الدموية حتى ل يتعرف عليها اجلهاز املناعي 
اجل�سيمات  وه����ذه  فيهاجمها  اجل�����س��م  يف 
املري�سة،  اخلليا  عند  وتتجمع  ال��دواء  حتمل 
من  بال�ستفادة  املبتكرة  الطريقة  هذه  وتقوم 
ال��دم��وي��ة،  ال�سفائح  ومم��ي��زات  خ�سائ�س 
الأوعية  وُت�سلح  البكتريّية  الأمرا�س  فتعالج 
اأكرث فاعلية من  باأنها  وتتميز  التالفة  الدموية 
وجدير  الأدوي��ة   تو�سيل  يف  التقليدية  الطرق 
النانو  تقنية  دمج  يف  العلماء  اهتمام  بالذكر 
اأن�سجة  با�ست�ساخ  الأع�ساء  زراعة  بتكنولوجيا 
زراع��ة  يتم  ث��م  وم��ن  ال�سليمة،  الأن�سجة  م��ن 
اأن  دون  باجل�سم  مكانه  يف  الع�سو  اأو  الن�سيج 
مت  وكذلك  للإن�سان،  املناعي  اجلهاز  يلفظه 
تعترب  بحيث  ج��دي��دة  دوائ��ي��ة  اأنظمة  تطوير 
خم�����زن للدواء، ويخرج منها الدواء تدريجًيا 

ال��دم  ف���ي  ث���ابتة  ال�����������دواء  ن�سبة  فتظ����ل 
والأن�سجة املراد علجها.

مملكة البحرين على
 خطى النانو تكنولوجي:  

    ت�سعى مملكة البحرين دوًما على مواكبة 
ومتطلبات  يتما�سى  مبا  العلمية  امل�ستجدات 
ال��ع�����س��ر احل����دي����ث، وت��ف��ع��ي��ل ال��ن�����س��اط��ات 
العاملي،  امل�ستوى  على  البحثية  الأك��ادمي��ي��ة 
البحريني،  املجتمع  منفعة  يف  ت�سب  وجعلها 
وهذا ما ي�سهم ب�سكل مبا�سر يف م�سرية تطور 
الأ�س�س  اأف�سل  على  املبني  العمل  قطاعات 
العلمية والأكادميية ؛ لذا حر�ست اململكة على 
تزويد اجلامعة البحرينية مبركز متطور للنانو 
تكنولوجي واملنوط باإجراء العديد من االأبحاث 
يخت�س بع�سها بعلج اخلليا ال�سرطانية من 
مع  بالتعاون  وذل��ك  النانوية،  التقنية  خ��لل 
تكنولوجي  النانو  ويعد مركز  اأخرى،  جامعات 
يف جامعة البحرين الأول من نوعه يف منطقة 

رسم تخيلي  لتقنية النانو تتحكم  بكريات الدم الحمراء
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النانوية،  الكيمياء  بدرا�سة  ويعني  اخلليج، 
امل�سوؤولون  ويعي  الدوائي،  اأو  النانوي  والطب 
اأهمية هذه التقنية املبتكرة ويعتربونها املفتاح 
الأ�سا�سي لعبور بوابة القرن احلادي والع�سرين 
احلا�سب  علوم  يف  والتطوير  التقدم  واإح��داث 

الآيل والطب وعلم املواد.

وغ��ن��ي ع���ن ال��ب��ي��ان اه��ت��م��ام ال��ب��اح��ث��ني 
البحرينني بتطوير عقار جديد لعلج ال�سرطان 
با�ستخدام تقنية “النانو” ، وقد ن�سرت املجلة 

العاملية لطب النانو..

 International Journal of 
الأخ���ري  ع��دده��ا  يف    Nanomedicine
نتائج الدرا�سة التي طورت عقاًرا جديًدا لعلج 
النانو،  تكنولوجيا  تقنية  با�ستخدام  ال�سرطان 
الأن�سجة  ع��لج  على  امل��ط��ور  العقار  يعمل  اإذ 
من  يزيد  دون غريها مما  امل�سابة  ال�سرطانية 
اإل��ى حد  ذات��ه مينع  الوقت  ويف  العلج،  فاعلية 
ال�سعر  ت�ساقط  مثل:  اجلانبية،  الأعرا�س  كبري 

تناول  اإمكانية  على  ع��لوة  وال��ه��زال،  والأنيميا 
ي�ساعد  مما  الفم،  طريق  عن  اجلديد  ال���دواء 
دون  اجلديد  للعلج  تلقي املري�س  �سهولة  على 
ويعمل  للم�ست�سفيات،  ال��دخ��ول  اإل���ى  احل��اج��ة 
بالتعاون مع جامعات  البحثي باجلامعة  الفريق 
تفوق  اأدوي��ة  اأخ��رى على ت�سنيع  ومراكز بحثية 
كفاءتها وفاعلياتها الأدوية امل�ستخدمة حالًيا يف 
علج العديد من الأمرا�س، وتهدف اململكة اإلى 
و�سع ا�سرتاتيجية من اأجل  تاأهيل وتدريب كوادر 
التقنيات،  اأح��دث  على  وم��درب��ة  موؤهلة  ب�سرية 
العاملية،  العلمية  واملراكز  اأف�سل اجلامعات  ويف 
بالإ�سافة اإلى الهتمام باجلانب املادي ملختلف 
التدري�س يف اجلامعات  واأع�ساء هيئة  الباحثني 
موا�سلة  على  لت�سجيعهم  ؛  العلمية  والكليات 
اأبحاثهم للنتقال من مرحلة البحث العلمي يف 
جمال تقنية النانو اإلى مرحلة التطبيق الفعلي، 
كما اهتمت اململكة باإ�سافة بع�س اللمحات عن 
هذه التقنيات يف املناهج الدرا�سية مبا يدعم هذه 

التقنية ويعممها و�سط اأبنائنا .
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)1( كتاب اخللية والإن�سان / املوؤلف: د.علي حممد عبد اهلل / 

الطبعة: 2013/ النا�رش: وكالة ال�سحافة العربية 

النانو تكنولوجيا وتطبيقاتها/ املوؤلف: اأ.نوار ثابت / النا�رش: 

العبيكان للن�رش 

)2( لقاء امل�ستقبل بني العلم و التكنولوجيا / املوؤلف: اأ. روؤوف 

 .ktab INC و�سفي النا�رش

)3( ق�سة اكت�ساف النانو تكنولوجيا حا�رشها و م�ستقبلها / 

.ktab INC / املوؤلف: فتح اهلل ال�سيخ . حممود مو�سى

)4( طب النانو للدكتور اأحمد عوف اإ�سدار جديد من هيئة 

الكتاب فى مكتبة الأ�رشة �سمن �سل�سلة الثقافة العلمية

)5( �سل�سلة كتب التقنيات ال�سرتاتيجية واملتقدمة / النا�رش: مركز 

درا�سات الوحدة العربية / CRC Press / الطبعة الأوىل

المراجع العربية 

المراجع األجنبية 

(1) https://www.theguardian.com/science/blog/2017/apr/11/could-a-new-approach-to-kill-cancer-at-nanoscale-
work

(2) http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3523008/In-race-improve-batteries-nanotechnology-provides-
hope.html

(3) http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4227948/Nanotech-making-Willy-Wonka-candy-self-healing-
robots.html

(4) https://www.huffingtonpost.com/topic/nanotechnology

(5) https://singularityhub.com/2015/11/13/exponential-medicine-the-most-advanced-nanotechnology-today-
is-already-inside-you/

(6) https://books.google.com.eg/books?id=BJLHBQAAQBAJ&pg=PT258&lpg=PT258&dq=nanotechnology+huffi
ngton+post&source=bl&ots=Zgb8a1pVN1&sig=H6ctAfLy7_6cKVUcPZv3rY-ycXE&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiirIP
qgJ3YAhXIIewKHSlDAWAQ6AEIYjAI#v=onepage&q=nanotechnology%20huffington%20post&f=false

(7) Carbon Nanotube Reinforced Composites: CNT Polymer Science and Technology

(8) Nanotechnology and Drug Delivery، Volume Two: Nano-Engineering Strategies and Nanomedicines against 
Severe Diseases

(9) Jose L. Arias
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بدأ  فّن القّصة القصيرة في الّظهور واالنتشار في معظم البلدان العربّية 
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وذلك بفضل التطّور العلمي 

والصناعي وانتشار التعليم، ودخول المطبعة الحديثة، وظهور الصحيفة، 
التي خلقت جمهورًا جديدًا من القراء ذا   احتياجاٍت ثقافية جديدة. 

كانت القّصة القصيرة نوعًا أدبيًا جديدًا يتناسب مع الحالة اإلجتماعّية التي 
أفرزتها تلك المرحلة التاريخّية المهّمة.

أ.عبدالقادر عقيل

أي مستقبل للقصة
 القصيرة في زمن العولمة؟

KANOO MAGAZAIN (15) 2018.indd   88 2/11/18   10:09 PM



كانو الثقافية / فبراير 2018
88

كانو الثقافية / فبراير 2018
89

القرن  ف��ّن  الق�سرية  ة  الق�سّ كانت  لقد 
الع�سرين، بكل ما �ساحَب هذا القرن من اأحداٍث 
واقت�س����ادية  اإجتماعّية  وحت���ّولت  عظيمة، 
القلق  م���لم���ح  يف  انعك�ست  كبرية،  و�سيا�سية 
واالإح��ب��اط،  النف�صي،  واالنك�صار  ال��وج��ودي، 

ومرارة الهزمية، وال�سياع، وال�ستلب.

الأف�سل  الو�سيلة  كانت  الق�سرية  ة  فالق�سّ
مبا  الع�سرين،  ال��ق��رن  حت���ّولت  ع��ن  للتعبري 
ومتجّدد،  �سريع،  اإيقاٍع  الفّن من  به هذا  مّتيز 
واإم��ك��ان��ات ل حم����دودة   يف تفتيت احل��دث، 
الق�س�سي،  ال��ب��ن��اء  وتفكيك  ال��ل��غ��ة،  وت��ث��وي��ر 
ال�ّسعر  عوامل  من  واقرتابه  احلكاية،  واختفاء 
وت�سل�سل  الزمن،  بعن�سر  وتلعبه  املده�سة، 
بني  الفا�سلة  املعايري  ك��ّل  وك�سره  الأح����داث، 
ال�سكل وامل�سمون، وا�ستفادته من تقنيات اللغة 

ال�سينمائية، وامل�سرح، والفن الت�سكيلي.

)النك�سار  مع  تتعامل  الق�سرية  ة  الق�سّ
ول  وال�����س��ي��اع،  والكبت  والإ���س��ف��اق  وال��ه��زمي��ة 
“فرانك  ي��ق��ول  كما  الن��ت�����س��ار(  م��ع  تتعامل 

اأوكونور” يف كتابه )ال�سوت املنفرد(.

العامل  �سهد  الع�سرين  ال��ق��رن  نهاية  م��ع 
وانهيار  ال��ق��وم��ي،  امل�����س��روع  انك�سار  ال��ع��رب��ي 
امل��ن��ظ��وم��ة اال���ص��راك��ي��ة، و���ص��ق��وط االحت���اد 
التوازن  فقدان  من  ذلك  تبع  وما  ال�سوفياتي، 
الأمريكي،  ال��واح��د  القطب  و�سيادة  ال���دويل، 
ب�سكل  العامل  دول  على  الهيمنة  مار�َس  ال��ذي 
خا�س،  ب�سكل  الثالث  العامل  دول  وعلى  ع��ام، 
والعوملة  العاملي اجلديد،  النظام  مفاهيم  عرب 
وفر�س  والثقافّية،  وال�سيا�سّية  القت�سادّية 

القّوة الع�سكرّية.
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ما  كّل  يكت�سُح  طوفانًا  العوملة  هذه  ب��دْت 
يف طريقه، معلنة موت اجلغرافيا، واحلدود، 
والكيانات  وال��ث��ق��اف��ّي��ة،  القومّية  وال��ه��وّي��ات 
اليومية  حياتنا  تقتحم  واأ�سبحت  ال�سيا�سّية، 
املو�سيقى  اقتحمت  مثلما  تفا�سيلها،  بكّل 
وال�سينما والأدب، ومل يعد بو�سع اأحٍد اأن يغلَق 

الباب يف وجه الّطوفان الكا�سح.

ازدهارًا  اجلديدة  الألفّية  بداية  و�سهدت 
ح�ساب  على  ال��روائ��ّي��ة  الكتابة  يف  وا���س��ح��ًا 
اإلى  الأمر  وو�سل  وال�ّسعر،  الق�سرية  ة  الق�سّ
من  العامل  م�ستوى  على  التحذيرات  اإط��لق 

يف  الق�سرية  ة  الق�سّ فّن  اأّن 
مثل  النقرا�س،  اإلى  طريقه 
)ل��وم��ون��د(  ج��ري��دة  اإدراج 
الأّول  ال��ث��ق��ايف  ملحقها  يف 
ة  ق�سّ ثمانني   1982 �سنة 
ق�������س���رية، وع���ق���د م���وؤمت���ر 
 2005 ب��اإجن��ل��رتا يف  ع��امل��ي 
وكان  ة،  الق�سّ لإنقاذ  يدعو 
اآخرها مطالبة املجتمعني يف 
ة  للق�سّ الثالث  عّمان  ملتقى 

ب�سرورة  العام،  يوليو من هذا  الق�سرية، يف 
الق�سرية  ة  الق�سّ فكرة  لإعادة  �سحّوة  وجود 
املبدع،  اإليها  يلتفت  مل  جديدة  تقنيات  وفق 
ة  الق�سّ ع��ن  وء  ال�سّ انح�سار  اإل��ى  واأ���س��ارت 
الرواية،  طغيان  اأ�سّمتُه  ما  ب�سبب  الق�سرية 
وبداأت  الفنية،  اأغرا�سها  كّل  ا�ستنفدت  واأّنها 

تذوب يف خ�سّم ال�سيل اجلارف للرواية.

لكن ملاذا هذا الإقبال املتزايد على كتابة 
الرواية يف العامل، ويف عموم الوطن العربي، 
ُتطبع  ال��ت��ي  ال���ّرواي���ات  حت�سل  اأمل��ان��ي��ا  ففي 

يف  و�سدرت  اأعلى،  مبيعات  على  كبري  بحجم 
رواية   54 لوحدها  ال�سعودّية  العربّية  اململكة 

يف عام واحد )2006(.

الفّن  الّرواية  اأ�سبحت  العوملة  ع�سر  يف 
اإغ��راءا  والأك��رث  القراء،  بني  ح�سورًا  الأك��رث 
التي  العاملية،  اللغات  اإلى  وترجمتها  لتاأليفها 
وحتويلها  الجنليزية،  اللغة  تكون  ما  غالبًا 

تلفزيونية. اأفلم وم�سل�سلت  اإلى 

ومنتوجًا  اقت�سادية،  �سلعة  اأ�سبح  الكتاُب 
امل��ال،  م��ن  الكثري  ي��درَّ  اأن  عليه  للت�سدير، 
اإل��ى  يتطّلع  ال��ك��ت��اب  و���س��وق 
والتي  رواج��ًا،  الأك��رث  الكتب 
ت���ب���اع م���ا ب���ني خ��م�����س��ة اإل���ى 
ع�����س��رة م��لي��ني ن�����س��خ��ة يف 
ال��ع��امل، وال��ت��ي ت��ت��ح��ّول اإل��ى 
اأرباحًا  تدّر  �سينمائية  اأفلم 
�سار  وب��امل��ق��اب��ل  اإ���س��اف��ي��ة، 
النا�سرين  يطالبون  الكّتاب 
12 و  ب��ني  ل��ل��رب��ح  ب��ه��ام�����ٍس 
 5 اأو   4 من  ب��دًل  باملائة   15

باملائة يف ال�سابق.

اأّي  الآن  الذي يحدد  الن�سر هذا هو  �سوق 
والتي  مطلوبة،  الدبّية  الأجنا�س  اأو  التيارات 
يف  عام  ب�سكل  الن�سر  �سناعة  على  �ستهّيمن 
الأجنا�س  ببقّية  تقذف  العوملة  فيما  العامل، 
اإلى  احلقيقي  الربح  حتقق  ل  التي  الأدب��ي��ة، 

التاريخ. متاحف 

توّقَف  اجل��دي��دة  الن�صر  ل�صروط  وتلبيًة 
مع  الق�سرية  ة  الق�سّ كتابة  ع��ن  ال��ك��ث��ريون 
واجتهوا  لهم،  ق�س�سية  جمموعة  اأّول  ن�سر 

أجهزة رقمّية نّقالة 
ستجعلنا على 

اتصال دائم مع نظم 
أخرى وناس آخرين
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ة  مبا�سرة اإلى كتابة الرواية، لأن كتابة الق�سّ
اأ�سبه بتمرين لكتابة الرواية، التي �ستاأخذهم 

اإلى عامل ال�سهرة احلقيقّية.

الكتاب  اأمام  العربّية  الن�سر  دور  و�سّهلْت 
يدفع  اأن  كاتٍب  اأّي  فباإمكان  نتاجاتهم،  ن�سر 
اأو  دم�سق  اأو  بريوت  يف  نا�سٍر  لأّي  دولر  األف 

القاهرة لطباعة كتابه. 

2000 ن�سر )بيل غيت�س( كتابه   يف عام 
اإلى  ترجمُه  اخل��اط��رة(،  ب�سرعة  )الأع��م��ال 
�ستوان،  ب��ن  حمد  فتحي  ال��دك��ت��ور  العربية 
عن  توقعاته  اإل��ى  )غيت�س(  ي���سري  وف����ي��ه 
ال����ّزم����ن  واإن�س�����ان  الق���ادم،  الّزم��ن 
الأعمال،  اإلى رجال  القادم، متوجهًا بحديثه 
لل�سركات،  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن  وق��ط��اع 
هذه  كلماته  من  ت�ستنبط  اأن  يعنيه  يكن  ومل 

نظرّيات اأدبّية يف فّن الّرواية.

خ����لل عقد  اأّن�����ه يف  )غ��ي��ت�����س(  ي���ق���ول 

م���ن ال���زم���ان ���س��ي�����س��ت��ع��م��ل م��ع��ظ��م ال��ن��ا���س 
العمل  يف  بانتظام  ال�سخ�سّية  الكومبيوترات 
الإلكرتوين  الربيد  و�سي�ستخدمون  والبيت، 
ب�����س��ورة روت��ي��ن��ي��ة، وي��رت��ب��ط��ون ب��الن��رتن��ت، 
معلومات  حت���وي  رق��م��ي��ة  اأج��ه��زة  وي��ح��م��ل��ون 
ع��ن��ه��م وع���ن اأع��م��ال��ه��م. ���س��ت��ظ��ه��ر اأج��ه��زة 
رقمي،  �سكل  يف  تتناول،  جديدة  ا�ستهلكّية 
والأرق��ام  الن�ّس  تقريبًا:  البيانات  اأن��واع  كّل 
اأن��ا  املتحركة.  وال�سور  الب�سري  وال�سوت 
و  النرتنت(  عمل  )اأ�سلوب  عبارتّي  اأ�ستخدُم 
تاأثري  على  للتاأكيد  النرتنت(  حياة  )اأ�سلوب 
هذه   من  امل�ستفيدين  وامل�ستهلكني  العاملني 
نت�سل  ل  اليوم  اننا  الرقمية.   التو�سيلت 
عادة باملعلومات اإل عندما نكون على مكاتبنا 
يف  اأما  م��ادي،  ب�سلك  النرتنت  اإلى  مو�سلني 
�ستجعلنا  نّقالة  رقمّية  اأجهزة  فثمة  امل�ستقبل 
ع��ل��ى ات�����س��ال دائ���م م��ع ن��ظ��م اأخ���رى ون��ا���س 
يوميًا  امل�ستخدمة  اأجهزتنا  اأن  كما  اآخرين، 
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والأنظمة  وال��ك��ه��رب��اء،  امل���اء،  ع���ّدادات  مثل 
لتقوم  مو�سولة  �ستكون  وال�سيارات،  الأمنية، 
تطبيق  كّل  اإّن  وحالتها.  اأدائها  عن  باإبلغنا 
يقرتب  الرقمّية هذه  املعلومات  تطبيقات  من 

ان��ع��ط��اف  ن��ق��ط��ة  م���ن  الآن 
التي عندها ي�سبح  اللحظة، 
ي�ستعمله  م���ا  يف  ال��ّت��غ��ي��ري 
وهائًل،  مفاجئًا  امل�ستهلكون 
اأ�ساليب  �ستحّوُل  معًا  وه��ي 
ح��ي��ات��ن��ا وع�����امل الأع����م����ال 

حتويًل جذريًا.

ال���ع���رب���ّي  الأدب  اأّن 
اجلمهور  ع��زوف  من  يعاين 
واملتلقي عنه، وذلك لأ�سباب 

والتعليم،  الثقافة  اأزم��ة  مع  متلزمة  كثرية 
ال�سحيفة  اأو  الِكتاب  ب��اأّن  املتلقي  ولقناعة  
للمعرفة،  الوحيد  امل�سدر  لي�ست  املجلة  اأو 
ف��ه��ن��اك ال��ق��ن��وات ال��ف�����س��ائ��ي��ة، والن��رتن��ت، 

انتقال  تتيُح  التي  الت�سال احلديثة،  وو�سائل 
ما  اأن  اإلى  اإ�سافة  وي�سر.  ب�سهولة  املعلومات 
ُيقدُم له من منتج اأدبي ل يتواكب مع الع�سر،  
ول يزال يتو�ّسُل الطرق التقليدية يف الو�سول 

اإلى اجلمهور.

من  بالكثري  دف���ع  وه���ذا 
ردم  حم��اول��ة  اإل��ى  املبدعني 
بينهم  احل��ا���س��ل��ة  ال��ف��ج��وة 
يحتاج  ال��ذي  املتلقي،  وب��ني 
اإلى توافر الكثري من عنا�سر 
اجلذب يف الن�ّس الأدبي كي 
توظيف  ف��ك��ان  ع��ل��ي��ه،  ُي��ق��ب��ل 
طريقة  اأف�سل  التكنولوجيا 

جلذب املتلّقي املعا�سر.

ل��ق��د ظ��ه��ر اإل���ى ال��وج��ود م��ف��ه��وم احل��ي��اة 
ال���رق���م���ّي���ة، وامل��ج��ت��م��ع ال���رق���م���ي، وال���واق���ع 
والتجارة  الفرتا�سّية،  واملدار�س  التخّيلي، 
من��وذج  ظهور  ه��ذا  يعني  فهّل  الإل��ك��رتون��ّي��ة، 

  منذ أن أصبح 
الكومبيوتر  األداة 
األساسية للكتابة، 
ازدادت التنبوءات 
بمستقبل جديد 

لألدب
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الروائّية  الكتابة  من  جديد 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال��ت��ق��ن��ي��ات 
امل��ذه��ل��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة، يف 
الأطر  عن  للبتعاد  حماولة 
اآفاق  عن  وبحثًا  التقليدية، 

الروائية. للمغامرة  اأو�سع 

التكنولوجيا  اأتاحْت  لقد 
احل��دي��ث��ة ل��ل��م��ث��ّق��ف م���ا مل 
للبحث،  فر�ٍس  من  له  ُتتْح 
الآخ����ر،  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  اأو 

وامل���ع���ارف،  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  اأو احل�����س��ول 
و�سفحات  الل��ك��رتوين،  وال��ربي��د  فالنرتنت 
والفي�سبوك  )التويرت،  الجتماعي  التوا�سل 
وغريها(، ووجود العدد الكبري من املنتديات 
م�ساحة  اأعطت  التي  اللكرتونّية،  وامل��واق��ع 
التوا�سل  اإمكانّية  اأتاحت  كاتب،  لأي  كبرية 
اإلى  وال�ستماع  املتلقني،  ال�سريع مع  والتفاعل 

اآرائهم يف ما يكتبون.

الأداة  ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر   اأ���س��ب��ح  اأن  م��ن��ذ    
الكّتاب،  لأغلب  بالن�سبة  للكتابة  الأ�سا�سية 
للأدب،  جديد  مب�ستقبل  التنبوءات  ازدادت 
الأدب  َف����رَبَز  ل��ل��ك��ت��اب��ة،  وب��اأ���س��ك��ال ج��دي��دة 
يحتار  ح��ي��ث  ال��ّرق��م��ني  والأدب  ال��ت��ف��اع��ل��ّي 
القارئ، اأو امل�ساهد، اأو املت�سفح، يف ت�سنيف 

اجلن�س الأدبي اجلديد. 

�سناجلة عن  الأردين حممد  الكاتب  يقول 
جتربة )�سقيع(: اأّنه ن�ٌس من ال�سعب ج����دًا 
ال�ّسرد  بي�����ن  م����ا  ي���م���زج  ان���ه  ت�سنيفه، 
الرقمّية  وال�سينما  والغناء  واملو�سيقى  وال�ّسعر 
املنتجة بالكامل با�ستخدام التقنيات الرقمّية، 
وفن��ّ  ماكروميديا،  فل�س  ب����رامج  وبالذات 

اجلرافيك، وبرامج املونتاج 
املختلفة.  ال�سينمائي 

ال����ّت����غ����ي����ري اأ�����س����ا�����س 
احل���������س����ارة، ح�����س��ب ق���ول 
اب���ن خ��ل��دون يف م��ق��ّدم��ت��ه، 
لها  الأدب��ّي��ة  الأج��ن��ا���س  واأّن 
الكائنات  مثل  ح��ي��اة  دورة 
�سياقات  وف��ق  تولد  احل��ّي��ة، 
اإجتماعّية، و�سرورات فنّية، 
تلبي حاجات املجتمع ثم متوت، كما ي�سرُي اإلى 
ذلك الباحث اجلزائري الدكتور عبدالر�سيد 
الفرتة  عن  ع��رّبْت  التي  فامللحمة  بو�سعري، 
الطبقة  بروز  مع  واندثرت  ماتت  الإقطاعية 
اخلا�سة  ملحمتها  اأفرزت  التي  الربجوازية، 

الّرواية. وه����و 

ة  الق�سّ حّقي  يحيي  الكبري  الأديب  و�سف 
من  الكبرية  احلجرة  اإلى  )الّنظُر  اأّنها  على 
هي  الآن  ة  الق�سّ اأّن  يبدو  ولكن  الباب(  ُثقب 
النظر    اإلى ف�ساٍء �سا�سٍع ل تعرف حدوده، ل 

تعرف من اأين يبداأ واأين ينتهي.

هل �سن�سهُد بداية نهاية الأجنا�س الأدبّية 
الق�سرية  ة  الق�سّ �ست�سبُح  هل  التقليدية، 
واحلكايات  والأ���س��اط��ري  املقامة  مثل  مثلها 
ل  امل��ا���س��ي؟  م��ن  �سيئًا  وامل��لح��م  ال�سعبية 
اأّن  اأج��زُم  ولكنني  بذلك،  اأُج��زَم  اأن  اأ�ستطيُع 
والبحث  التغيري  عن  يتوّقف  لن  العامل  ه��ذا 

عن اجلديد.

الكاتب األردني محمد سناجلة
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“إن األدبيات الحقيقية التي تستهدف تحرير إرادة اإلنسان
 بقدر ما تستهدف بلوغ الكمال الجمالي إنطولوجًيا وإبستيمًيا

 هي وحدها األدبيات التي تنتج أدًبا عالمًيا حتى لو لم تترجم أعمالها اليوم أو غًدا”.  
مهدي بندق

منذ النهضة الحديثة ألدبنا العربي وآذاننا تتلقى مصطلحات “األدب 
العالمي” و”الرواية العالمية” و”المسرح العالمي” و”الموسيقى العالمية” 

و”الفن العالمي”، وعيوننا تقع على هذه المصطلحات على أغلفة الكتب 
المترجمة على نحو مستمر حتى استقرت في وعي أجيالنا األدبية؛ مبدعين 
ونقاًدا، بل وتجاوزته إلى عالم الالوعي لديها. ولعل األمر ال يحتاج إلى براهين 

للتدليل على ذلك، 

الدكتور: صالح هويدي
معهد الشارقة للتراث

العالمي والعالمية.. مصطلحات أدبية 
بحاجة إلى إعادة نظر
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به  اإلى ما قام  ن�سري  اأن  يكفي  اأن  يكفي  اإذ 
اإليه  وجل��اأت  الكبار  واأدبائنا  نقادنا  من  ع��دد 
موؤ�س�ساتنا الثقافية وهي تختار اأعماًل مرتجمة 
اأو  العاملي  الأدب  عناوين  حتمل  للعربي��������ة، 
الرواية ال���عاملي����ة، اأو �سل�سلة م�����ن روائع الأدب 
العاملي، اأو م������ن روائع امل�س����رح العاملي؛ وكلها 
ت�سم اأعماًل اإبداعية غربية واأجنبية، لي�س بينها 

ن�سو�س عربية. 

والعاملية،  العاملي  مفهوم  اأن  نرى  هنا  من 
وموقع اأدبنا منه ينطوي على اإ�سكالية بينة ما دام 

والإبداع  والفن  الأدب  يق�سي 
اإب��داع اآ�سيا  العربي وكثري من 
واإفريقيا، عل�����ى نحو ل يخلو 
غري  واإق�س���اء  تهمي�س  م��ن 

مفهوم يف اأقل تقدير. 

ل���ق���د ����س���ه���دت ح��ي��ات��ن��ا 
م��وؤمت��رات  ان��ع��ق��اد  الثقافية 
وم��ل��ت��ق��ي��ات ون�����دوات ك��ث��رية، 
املو�سوعات  ه��ذه  يف  للبحث 
الكتب  عنها  وكتبت  امللتب�سة، 

والأبحاث واملقالت املختلفة، من دون اأن ن�سل 
اإلى فهم يزيل اللب�س عما يف هذا امل�سطلح من 
متّوهات واأوجه، ل تبدو لنا جلية على الدوام، اأو 
جتلي لنا ما يحيط به من �سوء ق�سد والتبا�س، 
من قبل طريف املعادلة؛ واأق�سد بهما: الطرف 
بالعاملية،  عليه  ا�سطلح  ما  اليوم  ميثل  ال��ذي 
والآخر الذي يبحث عن موقع له فيها، اأو يحاول 
من  ج���زًءا  ذل��ك  بو�سف  ب��ه��ا،  املق�سود  فهم 
ومثقفيه  العربي  العقل  ي�سغل  ال��ذي  الهاج�س 
التاريخية. فالرغبة يف  وكتابه يف هذه املرحلة 
روؤية الأدب العربي عاملًيا اأو حا�سًرا يف العامل، 

ل  م��وؤرًق��ا،  ا  وهمًّ دائًما  هاج�ًسا  �سك  ول  ميثل 
فكاك منهما يف ذهن اأي مبدع ومثقف عربي، 
 – بالهمِّ  الن�سغال  ه��ذا  ي�سحب  اأن  دون  من 
اأو عمل جاد،  يف الأعم الأغلب- �سعي منهجي 
التي حتول دون حتقيق هذا  التحديات  لتجاوز 
الهدف من قبل حكوماتنا وموؤ�س�ساتنا واأن�سطتنا 
ال��ذي  املق�سود  القتبا�س  يف  ولعل  الثقافية. 
ت�سدر ورقتنا هنا دللة على ما نود اأم ننهي اإليه. 
وهي دللة اأجد نف�سي م�سطًرا اإلى العودة فيها 
اإلى �ساحب القتبا�س الذي ا�ستهللت به ورقتي؛ 
لأين ل اأجد خرًيا من كلماته و�سًفا حلالنا، حني 

يت�ساءل ب�سدق، قائًل:

العربي  اأدبنا  يهتم  “ملاذا 
ب��اأن��ط��ول��وج��ي��ا احل�����س��ور يف 
موظفني  كنا  ل��و  كما  العاملية 
ي�سعون  ح��ك��وم��ي��ة  اإدارة  يف 
وبدل  وال��ع��لوة  الدرجة  وراء 
ذلك  ليتابع  التمثيل؟؟”)1( 
بالقول اإن الأجدى لأدبياتنا اأن 
حول  امل�سروب  الطوق  تك�سر 
اإل  عنق ثقافتنا التي ل متلك 
الإذعان اإما للأبنية ال�سلفية املا�سوية اأو الهروب 
اإل��ى من��اذج خارجية، فل تنال منها غري رتبة 

التابع ودرجة الأجري؟!

اأن  ل��ه  يخطر  ل  العربي،  العقل  ه��ذا  لكن 
والعلماء  العلم  ميدان  يف  العاملية  عن  يت�ساءل 
العرب امل�ستغلني عليه؛ لأنه بب�ساطة على يقني 
اأن��ه لي�س لدينا يف هذا احلقل ما  حم�سوم من 
اأو  اليوم  العامل  ح�سارة  اإل��ى  ن�سيفه  اأن  ميكن 
ن�سّجَل فيه ح�سوًرا ما على خريطته، اللهم اإل 

على �سبيل ال�ستثناء! 

هذا العقل 
العربي، ال يخطر 

له أن يتساءل عن 
العالمية في ميدان 

العلم والعلماء

ب
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الأدب  مب�سطلح  يحيط  ال��ذي  اللب�س  اإن 
يكمن يف م�ستوى  العاملية ل  الرواية  اأو  العاملي 
التعريف املنهجي اأو الدليل له، بقدر ما يكمن 
الطبقات  ويف  اإليه،  النظر  زواي��ا  اختلف  يف 
امل�سّكلة له؛ من الوجهتني التاريخية والإبداعية، 
ما ي�سلبه براءته ومو�سوعيته. والذي يبدو يل 
ثلثة  ثمة  اأن  العاملية،  مو�سوعة  مقاربة  من 
اجتاهات تتوزع موقف العقل العربي جتاهها، 
عن  �سدوره  ب�سبب  للمو�سوعة،  راف�س  الأول: 
بالغرب  املو�سوعة  تربط  اأيديولوجية،  روؤي��ة 
وبفكره احلداثي الذي يرف�سه جملة، بدعاوى 

على  واحل����ف����اظ  الأ����س���ال���ة 
وخ�سو�سية  القومية  الهوية 
الفكري؛  وال�ستقلل  الرتاث 
باملو�سوعة  معرتف  والثاين: 
من  اإليها،  ال�سعي  اإل��ى  وداع 
خلل التماهي مع طروحاتها 
املنعك�سة  الثقافية، وجتلياتها 
يف اخلطاب الغربي املتمركز 
بقبوله  ����س���واء  ذات�����ه،  ح���ول 
الآخ��ر  هموم  �سمن  الكتابة 

بلغته  بالكتابة  اأو  وا�سرتاطاته،  ومو�سوعاته 
على نحو مبا�سر.

ملفهوم  الراف�س  الأول  املوقف  ك��ان  واإذا 
يرت�سي  ف��ك��ري،  من��ط  �سوى  ميثل  ل  العاملية 
اأبنية  مع  التماهي  موؤثًرا  الآخ��ر،  عن  العزلة 
اخلطاب املا�سوي اجلاهز، فاإن املوقف الثاين 
اأن يكون هروًبا من جاهزية اخلطاب  ل يعدو 
اجلاهزة،  الآخ��ر  خطاب  اأبنية  اإل��ى  املا�سوي 
اأم��ر  وه��و  امل��رك��زي��ة.  وت�����س��ورات��ه  ومفاهيمه 
نتيجة  اإلى  باملوقفني- كما هو وا�سح-  يف�سي 

اإذ  العربي،  العقل  اآلية عمل  ت�سكل مفارقة يف 
النهائية وجهني  املوقفان يف حم�سلتهما  يبدو 
اإلى  اإم��ا  العربي  العقل  حتيل  واح���دة،  لعملة 
الآخرين  بدعوة  وذلك  التبعية،  اأو  ال�ستقالة 
الآخ��رون  اأك��ان  �سواء  منا،  ب��دًل  التفكري  اإل��ى 
عقوًل من منظومة الرتاث اجلاهزة، اأو عقوًل 

من منظومة الآخر املتقدمة. )2(

ويف الوقت الذي نرف�س فيه كًل من موقف 
اأو  للرتاث  اجلاهزة  الأدب��ي��ة  للأطر  الإذع���ان 
موقف التماهي مع اأدب الآخر وخطابه املهيمن، 
فاإننا ندعو اإلى موقف يعرتف 
ت��اأث��رين��ا  وب�����س��ع��ف  بتخلفنا 
الراهنة،  العامل  ح�سارة  يف 
لكنه  الفعلي،  امل�ستوى  على 
اإلى تخليق روؤية نقدية  ي�سعى 
مت��ث��ل امل��وق��ف ال��ث��ال��ث ال��ذي 
نقدية  روؤي��ة  بنا؛  جديًرا  نراه 
تنطلق من فكر علمي، ووعي 
منهجي بالذات وبالآخر على 
تكّف  اأن  دون  من  �سواء،  حد 
املتقدم،  الآخ��ر  عن حم��اورة 
املتجددة،  الأدب��ي  اإنتاجه  منظومة  وا�ستيعاب 
ومتثلها،  ه�سمها  عقب  ثقافته،  اإنتاج  لإع��ادة 
الآلية  وهي  الفاعلة.  الذات  منظور  من خلل 
التي �سّكلت قانون ازدهار اآداب الأمم الب�سرية 
ومنها  وت��راج��ع،  ان�سحاب  بعد  من  وتقدمها، 
وتفاعلها  اأفولها  حلظة  يف  الغربية  احل�سارة 

مع احل�سارة العربية.
معايير العالمية

م�سطلح  م��ن  مواقفنا  جت��اوزن��ا  م��ا  اإذا 
العاملية، لنقف على مفهومه امللتب�س واملخَتَلف 

ثمة روائيون عرب 
شغلوا بالمحلية من 
دون أن ينجحوا في 
لفت األنظار إليهم 

يوًما

ب
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الآخ���ر،  ول���دى  ل��دي��ن��ا  عليه 
تباينات  ي��ث��ري  اأن���ه  ل��وج��دن��ا 
تلقيها.  ي�سعب  خمتلفة، 
نظر  يف  ال��ع��امل��ي��ة  فتحقيق 
ب��ع�����س��ن��ا اإمن�����ا ي���ت���اأت���ى من 
امل�سرتك  اأو  املت�سابه  تلقي 
الإن�ساين اأينما كان، يف حني 
الآخ���ر  بع�سنا  ل���دى  تتمثل 
ويف  املحلي  على  الغو�س  يف 
خ�سو�سيتنا  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري 
ويتطلع  الآخر  يفتقدها  التي 

اإلى الوقوف عليها. وهي لدى اآخرين حم�سلة 
يف  واحل�����س��ور  ال��ع��امل��ي  املحيط  يف  للنت�سار 
رقعته. لكننا برغم اأننا جند يف هذه الإجابات 
ل  فاإننا  منها،  للقرتاب  اأو  للحقيقة  اأوج��ًه��ا 
نن�سدها.  ال��ت��ي  احلقيقة  اأح��ي��اًن��ا  فيها  ن��رى 
دون  من  باملحلية  �سغلوا  عرب  روائيون  فثمة 
ي��وًم��ا،  اإل��ي��ه��م  الأن��ظ��ار  لفت  يف  ينجحوا  اأن 
على  العزف  اإل��ى  اآخ���رون  روائ��ي��ون  �سعى  كما 
الذائقة الغربية وثيماتها وتابوهاتها، من دون 
الإعلمية.  اجلعجعة  �سوى  اأث���ًرا  يرتكوا  اأن 
بقيمه  والتم�سح  الآخر  ذائقة  تقليد  كان  واإذا 
الثقافية اأمًرا ممجوًجا و�ساذًجا، فاإن التعبري 
لي�س  املحلي  من  والنطلق  اخل�سو�سية  عن 
اإن  ت�سنيعه.  ميكن  منوذًجا  اأو  جاهزة  و�سفة 
التعقيد  �سديدة  خ�سي�سة  املحلية  امل�سحة 
والغمو�س، متعددة الألوان والنكهات، وهي لن 
اإل  تاأثريها واخرتاقها  اأو حتقق  متنح متيزها 
قادر  وفنان  حقيقي،  موهوب  مبدع  يدي  على 
ل�سنع  وتخمريها  خمتلفة  ف��واك��ه  م��زج  على 
حمفوظ  اإب���داع  متيز  اإن  مم��ي��ز.  نبيذ  ك��اأ���س 
ما  بقدر  لأدب��ه،  املحلية  املعطيات  اإلى  يعود  ل 

ي��ع��ود اإل����ى ع��ب��ق��ري��ت��ه ال��ت��ي 
بريقها  حم��ل��ي��ت��ه  اأك�����س��ب��ت 
�سائر  م��ن  وميزتها  الأخ���اذ 
جت��اوز  اأن  ب��ع��د  امل��ح��ل��ي��ات، 
بيئته املحلية ورف�س التماهي 
ال�������س���اذج ب��ث��ق��اف��ة الآخ�����ر، 
وه����و م���ا ل ي��ن��ف��ي ب��ال��ط��ب��ع 
ووعيه  الثقافة  لتلك  فهمه 
مكوناتها.  من  واإف��ادت��ه  بها 
متلقينا  روؤي��ة  جتاوزنا  ف��اإذا 
للعاملية،  ومفهومه  العربي 
هي  الغربي،  الآخ������ر  نظ�����ر  يف  العاملية  فاإن 
العاملية امل�سروطة، واملغمو�سة بنكهتها الغربية 
وموا�سعاتها الذوقية وجمالياتها الثقافية التي 
ل ترى لها بديًل يف عطاء املبدع الإفريقي اأو 
الآ�سيوي مثًل، انطلًقا من علوم وثقافة الأنا 
الذي  النموذج  تكون  اأن  من  ب����د  ل  املتقدمة 

ينبغي اأن يحتذى.   

وقبل اأي حماولة للإجابة عن �سوؤال امللتقى، 
قيمة  متتلك  العربية  الرواية  كانت  اإذا  فيما 
عاملية اأم ل، فاإن من املنا�سب الوقوف على ما 
عرب  جتليات،  من  العاملية  مفهوم  عنه  اأف�سح 
اأكرث  بوجود  الت�سليم  مع  التاريخية،  م�سريته 

من تف�سري لهذا املفهوم كما اأملحنا.
الصياغة التاريخية للمصطلح: 

بالدرا�سات  واملخت�سون  الباحثون  يكاد 
هذا  ظ��ه��ور  ارت��ب��اط  على  يجمعون  الثقافية 
الأمل��اين  وال�ساعر  ب��الأدي��ب  تاريخًيا  املفهوم 
العاملي”  “الأدب  م�سطلح  �ساغ  الذي  غوته، 
 Weltliteratur بالأملانية  العامل  اأدب  اأو 
�سائر  اإل��ى  انتقل  اأن  لبث  ما  ثم   1837 ع��ام 

األديب األلماني يوهان فون غوته
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بني  والتاأثري  التداخل  اأن  لحظ  فلقد  اللغات. 
اآداب العامل الوطنية )املحلية( حقيقة ل ميكن 
وفهمها  تاأملها  واملفيد  املهم  من  واأن  اإنكارها 
بو�سفها وحدة غري منف�سلة اأو جمزاأة، و�سوًل 
اإلى حتقيق اأدب اإن�ساين عاملي موحد يف غاياته 

واأجنا�سه واأ�س�سه الفنية. )3(  

وقد كان غوتة مدفوًعا يف دعوته اإلى الأدب 
ال�سيقة  الأدبية  النظر  وجهة  بتجاوز  العاملي 
ال��ت��ي ك��ان��ت ���س��ائ��دة يف وق��ت��ه، وامل��ف��رط��ة يف 
مركزيتها والرتكيز على الأدب الوطني والروح 

يوجه  جعله  م��ا  القومية،)4( 
التمركز  ل��ه��ذا  لذًع���ا  ن��ق��ًدا 
الغربي، لي�سدر لحًقا ديواًنا 
ال�سرقي  “الديوان  ���س��م��اه 
م�ستوحًيا  الغربي”  لل�ساعر 
حافظ  ال�ساعر  اأج����واء  فيه 

ال�سريازي.

لقد كان لغوته الف�سُل يف 
العاملي  الأدب  مفهوم  اإدخ��ال 
املقارن،  الأدب  درا���س��ات  يف 

�سمن  ظلت  غوته،  روؤي��ة  اأن  من  الرغم  على 
�سياغة عمومية اأقرب ما تكون اإلى احللم. ومع 
ذلك فقد ظلت هذه الروؤية مو�سع خلف بني 
الدار�سني، فمنهم من يرى فيها نزوًعا اإن�سانًيا 
ذات اأفق وا�سع، ومنهم من راآها حم�سورة يف 
يجاوز  يكد  مل  الذي  القومي)الأوربي(  اأفقها 
ذلك  يف  منطلقني  الأورب��ي��ة،  املركزية  ح��دود 
من اأن منوذج الأدب العاملي الذي حتدث عنه 
ونّوه به مل يخرج عن الأدب اليوناين القدمي، اأو 
الأدب الأملاين وبع�س الآداب الأوربية املهيمنة 
دائًما  “علينا  باأن  مثًل  يذكرنا  فهو  احلديثة. 

الرجوع اإلى اليونان الذين يعر�س يف اأعمالهم 
دائًما الإن�سان الكامل اجلميل”)5( تارة، وتارة 
ممثًل  يكون  اأن  الأمل���اين  ق��در  “اإن  ب��ال��ق��ول: 

جلميع مواطني العامل”.)6( 

العام  املفهوم  ا�ستخل�س  هنا  املهم  لكن 
الذي يحدد مو�سوعة الأدب العاملي يف توحيد 
عظيم،  كلي  مركب  يف  الوطنية  الآداب  جميع 
املركب  بدورها �سمن هذا  اأمة  فيه كل  ت�سهم 
اجل��دي��د ك��م��ا ����س���وره. ل��ك��ن امل��ف��ه��وم الآخ���ر 
ه��و ال���ذي ���س��اع يف واق���ع ال��درا���س��ات الأدب��ي��ة 
العاملية، ول يزال يتحكم يف ال�سياغة الغربية 
ونق�سد  املركزي،  ومفهومها 
يف  يح�سره  ال���ذي  ذل���ك  ب��ه 
جمموعة الروائع الأدبية ذات 
عليها  املتفق  الفنية  القيمة 
الأوربية  القومية  الآداب  لدى 
على  بجودتها  احتفظت  التي 

مر الع�سور.  

على  اأن  نرى  اأننا  واحل��ق 
عن  اليوم  يعرب  ال��ذي  الغرب 
يف  والنت�سار  الثقافية  الغلبة 
مو�سوعًيا  مفهوًما  يجرتح  اأن  م�سوؤولية  العامل 
يحتكم  عامة،  العاملي  والأدب  العاملية  للرواية 
والأ�سالة،  الفنية،  اجل��ودة  معايري  اإل��ى  فيه 
والتعبري عن م�ساعر الإن�سان اأينما كان، دومنا 
تهمي�س اأو انحياز خل�سائ�س اللون اأو العرق اأو 

الدم اأو اللغة.

ب��اأن  ن��ع��رتف  اأن  ينبغي  اأن��ن��ا  يف  ري��ب  ول 
تقاليد  على  ينطوي  ال��ي��وم  الأورب����ي  الأدب 
وتطورها،  الأدبية  اأجنا�سه  م�سرية  يف  عريقة 
اأو يف ديناميته وخ�سب ظهور مدار�سه الأدبية 

هل يمتلك أدبنا 
العربي، ومنه الرواية 
العربية اليوم، قيمة 
فنية تتيح لنا عده 

أدًبا عالمًيا؟
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النقدية  ومناهجه  اجتاهاته  وجتدد  والفنية، 
خلق،  منهجي  ا�ستغال  اآلية  �سمن  املتوالدة 
وروؤية فل�سفية كلية، �سمنت لهذا الأدب والثقافة 
التطور والتنوع والزدهار املّطرد، دون توقف. 
ولقد اأعان على هذا النت�سار والتاأثري يف اآداب 
للغرب،  احل�ساري  التقدم  �سك،  ول  العامل 
وت�سّيد لغته على �سائر اللغات العاملية، من دون 
اأن نغفل عن حقيقة ما تركه فيه الأدب العربي 
اأعلم  من  قليل  غري  عدد  عليه  تكّلم  اآثر  من 

الفكر والأدب والتاريخ والفل�سفة الغربيني.
مكانة األدب العربي

ال�سوؤال  اإلى  جديد  من  العودة  علينا  وهنا 
هل  وهو:  قبل،  من  عنه  الإجابة  اأرجاأنا  الذي 
العربية  ال��رواي��ة  ومنه  العربي،  اأدبنا  ميتلك 

اليوم، قيمة فنية تتيح لنا عده اأدًبا عاملًيا؟  

بن�سو�س  الغرب  �سغف  علينا  خ��اف  غري 
ال�����س��رد احل��ك��ائ��ي ال��ع��رب��ي اأو ال�����س��رد ال��ذي 
مقدمته  ويف  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ة  احت�سنته 

كبار  واع��رتاف  اخلالد،  وليلة  ليلة  األ��ف  �سفر 
عدد  وت��اأث��ر  ب�سحره  بانبهارهم  ال��روائ��ي��ني 
بن  “حي  بق�سة  اإعجابهم  اأو  بعوامله،  منهم 
اإلى  عنها،  وكتاباتهم  طفيل،  لب��ن  يقظان” 
“ر�سالة  مثل  من  باأعمال  اهتمامهم  جانب 
و�سري  ال�����س��ويف،  وال��ن��رث  للمعري  الغفران” 
وج����دت  الت���ي  ال�سعبية  وملحمها  البطولة 
لها �سدى وا�سًعا لقرون ع�����دة، “�سرية عنرتة 
بن �سداد” و ق�س�س ال�سعراء العذريني مثًل، 
وما نقل عن اللغات الأخرى اإلى العربية يف ظل 

الثقافة الإ�سلمية املزدهرة. 

لكن ه��ذا اله��ت��م��ام ال��غ��رب��ي والإع��ج��اب 
اأدبنا  دخ��ول  منذ  خفت  ما  �سرعان  الوا�سح 
اآخر  غربي  موقف  ليتبلور  التحديث،  مرحلة 
وقيمه  لذائقته  متع�سب  ذات��ه،  حول  متمحور 
يومنا  حتى  والثقافية  الفكرية  وروؤاه  الفنية، 
الهيمنة  م��رح��ل��ة  واك����ب  م��وق��ف  وه���و  ه����ذا. 
ال�ستعمارية على العامل العربي، وعرب عن قيم 

سيرة عنترة بن شداد

ب
ألد

ا

KANOO MAGAZAIN (15) 2018.indd   99 2/11/18   10:09 PM



كانو الثقافية / فبراير 2018
100

كانو الثقافية / فبراير 2018
101

الراأ�سمايل املتوح�س، والتحول  مرحلة النظام 
و�سركاته  الإم���ربي���ايل  ال��ن��ظ��ام  مرحلة  اإل���ى 
الحتكارية العابرة للقوميات. فهل عقم الأدب 
اأدب���اء وروائ��ي��ني  اإن��ت��اج  العربي وال��رواي��ة م��ن 
“جنيب  “جربان خليل جربان” و  عرب غري 
حمفوظ”. وقد اعرتف الغرب بهما كمبدَعنْي 
جائزة  منحه  خ��لل  م��ن  اأحدهما  حم��دث��ني؛ 
نوبل عام 1988، وثانيهما من خلل الإقرار 
من  ال��رغ��م  على  ن��وب��ل،  ع��ن  بعيًدا  بعامليته، 
العاملية  نربط �سفة  نزل  ملّا  العرب،  اأننا نحن 
�سحيح  فهل  اجل��ائ��زة.  ه��ذه  على  باحل�سول 
والطيب  اإدري�س  يو�سف  مثل:  من  مبدعني  اأن 
�سالح وتوفيق احلكيم والطاهر بن جلون وعبد 
العاملية؟  م�ستوى  دون  كتاب  منيف،  الرحمن 
ون��ح��ن ه��ن��ا ن��ق��ف ع��ل��ى من���اذج م��ن الأ���س��م��اء 
التي ل نختلف على قيمة ما قدمته من عطاء 
مرتاكم ومتنوع، لنقول اإن ثمة جيًل اأو اأكرث له 
ما مييزه من جيل الروائيني املذكورين، مثلما 
منهم  �سباًبا  جعلت  التي  خ�سو�سيتهم  لهم 
ينتزعون اأرفع اجلوائز العاملية، حيث يعي�سون 
الأخرية  العربي  النزوح  موجة  �سمن  هناك، 

اإلى بلد الغرب.

هم  ال��ي��وم  ال��ع��رب  اأن  �سحيًحا  يكون  ق��د 
الأكرث ان�سغاًل بهاج�س الأدب العاملي والعاملية، 
واأن املجتمعات الغربية ل ي�سغلها هذا ال�سوؤال. 
لكن هذا يف ظني ل يعود اإلى �سجية فيها، بل 
التي  املقومات  اأو  الأدوات  متتلك  اليوم  لأنها 
اأدب��ه��ا،  عاملية  حتقيق  خللها  م��ن  ت�ستطيع 
ويف  اأخ����رى،  وجمتمعات  اأم���م  ت��ب��دو  ح��ني  يف 
مقدمتها نحن العرب، فاقدين لهذه الأدوات، 
“جربان  لقد ظل  املقومات.  وعارين من هذه 

�سهرة  الأك��رث  العربي  جربان” الأدي��ب  خليل 
على امل�ستوى العاملي من �سواه، فقد حقق كتابه 
قيا�سية  اأرقاًما  الجنليزي  اأ�سله  “النبي” يف 
 )107( طبع  اإذ  طبعاته،  عدد  يف  منوذجية 
طبعة، وبيع يف اأمريكا وحدها من هذا الكتاب 
لعيده  امل��واف��ق  العام  وه��و   ،1984 ع��ام  حتى 
املئوي الأول �سبعة مليني ن�سخة، وترجم اإلى 
اأكرث من )20( لغة حية من لغات العامل، بل 
وعد هذا الكتاب حتى نهاية ت�سعينيات القرن 
الع�سرين الكتاب الأكرث رواًجا يف اأمريكا، بني 

�سائر املطبوعات بعد الإجنيل. )7( 

عربي  بكاتب  غ��رب��ي  اع���رتاف  ثمة  وه��ل 
يف  متثال  له  اأقيم  ال��ذي  بجربان  كاعرتافهم 
وا�سنطن، وت�سكلت جمعيات اأدبية عدة، حتمل 
جنيب  اأن  ميكننا  ل  راأي��ي  يف  لكننا   .)8( ا�سمه 
روايتنا  كانت  اإذا  وفيما  العاملية،  �سوؤال  عن 
مل  ما  املفهوم،  هذا  ت�سنيف  خارج  وروائيونا 
تتقاطع  التي  العاملية  هذه  معايري  اإلى  نتعرف 
ويراه  نراه  وما  جهة  من  الغربية  الروؤية  فيها 

كثري غرينا من جهة اأخرى؟

يتحدث عن معيار  الغرب  اأن  الأمر  ظاهر 
اجلودة الفنية وما يرتبط بها من جدة واأ�سالة، 
اإلى جانب التعبري عن امل�سرتك الإن�ساين الذي 
يك�سب النتاج قدرة على التاأثري يف الآخر، اإلى 
جانب عامل اآخر يجّليه جابر ع�سفور، �سنعود 
اإليه لحًقا. لكن هذه العوامل التي ل اعرتا�س 
لنا عليها، ت�سطدم بحقيقة اأن اأمر تقييم هذا 
الغربية  للمعايري  موكول  العاملي جميًعا  النتاج 
ال��روائ��ي  النتاج  بتوفر  وم��ره��ون  ناحية،  م��ن 
القارئ  ي�ستطيع  نحو  على  وانت�ساره  مرتجًما، 

الغربي معه الطلع عليه وقراءته.
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مناق�سة مدى مو�سوعية  الدخول يف  وقبل 
العاملية  للرواية  الغرب  حددها  التي  املعايري 
ت�سوري  اأط��رح  اأن  اأود  عامة،  العاملي  والأدب 
هذا  �سرورية يف حتقيق  معايري  من  اأراه  عما 

املفهوم، على النحو الآتي:

: اجلودة الفنية اأوالاً

ثانياًا: امل�سرتك الإن�ساين

ثالثاًا: التاأثري يف الآخر )اأفقًيا وعمودًيا(

اإلى الفرتا�س  واإذا كان معظمنا �سينحاز 
تعدم  ل  احلديثة  العربية  الرواية  باأن  القائل 
قيمتها  ت��وازي- يف  روائ��ي��ة،  واأع��م��اًل  روائيني 
الغربية،  الرواية  م�ستوى  والإن�سانية-  الفنية 
اأغفلناها،  طاملا  حقيقة  نتذكر  اأن  علينا  فاإن 
عنا�سر  العربية  الرواية  امتلك  اأن  هي  تلك 
ال��ق��وة واجل����ودة والأ���س��ال��ة ���س��يء، وحتقيق 
فلي�س  اآخ���ر.  ���س��يء  امل��رج��و  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى 
اأعمالنا  اأن نقر- نحن العرب- بجودة  العربة 
الآخر  لنطلب من  العاملي،  الروائية وم�ستواها 
اأ�سبه  اإذ نحن بهذا نبدو  العرتاف مبا نقول، 
بلون  الإعجاب  الب�سر  كفيف  من  يطلب  مبن 
قد  اليوم  فنحن  الفريدة!  الزاهية  ملب�سه 
يوم  امتلكناه  كنا  الذي  العاملية  مفتاح  اأ�سعنا 
كان الغربي ي�سد الرحال اإلى بغداد اأو القاهرة 
كي  معاهدها،  يف  العربية  ليتعلم  قرطبة،  اأو 
ي�ستطيع الطلع على علوم الع�سر، والقراءة 
لغة  اأي  اآن��ذاك،  والتقدم  العلم  بلغة  والكتابة 
حلظة  اليوم  فارقنا  وق��د  اأم��ا  الأول���ى.  العامل 
مغرب  نحو  الأف��ق  بنا  وم��ال  العلمي،  التقدم 
ال�سم�س، وفقدت العربية مكانتها، ب�سبب فقد 
باإمكاننا  يكون  فلن  العامل،  مكانتهم يف  اأهلها 

فكم  الإبداعي.  نتاجنا  مقروئية  عن  احلديث 
اأو  الفرن�سيني  اأو  الأمريكان  اأو  الإنكليز  من 
عن  ناهيك  الإ���س��ب��ان،  اأو  الطليان  اأو  الأمل���ان 
اأ�سعاًرا  اأو  رواي��ات  بالعربية  يقروؤون  �سواهم، 

عربية؟ هذا بافرتا�س و�سولها اإليهم.

من هنا فاإن القيمة الفنية لنتاجنا الروائي 
لن حتقق ما هو مطلوب منها، ما دام الآخرون 
الو�سول  على  ق��ادري��ن  وغ��ري  عنها،  بعيدين 
اإليها، اأو التحقق منها. وهو ما ي�ستلزم حتقيق 
يذكرنا  ه��ذا  ولعل  امل��ذك��ور.  الثاين  العن�سر 
بالكتاب والعلماء الغربيني الذين كانوا ي�سدون 
والقاهرة  وقرطبة  بغداد  معاهد  اإلى  الرحال 
ليتعلموا العربية قبل اأن ي�سعوا تاآليفهم فيها، 
اآنذاك،  املتقدم  العامل  لغة  اأنها  منهم  اإدراًك��ا 
���س��رع��ة الن��ت�����س��ار.  ل��ه��م وح��ده��ا  ال��ت��ي تتيح 
الذي  الثاين  العن�سر  هو  )النت�سار(  وه��ذا 
اإلى  التاأثري، تقود الآخر  ميكنه خلق حالة من 
الع����رتاف ب��ه، وه��و م��ا ل��ن يتحقق م��ن دون 
لتحقيق  يكفي  فل  الو�سائط.  من  عدد  وجود 
بالقوة،  متحققة  تكون  اأن  اأدب��ن��ا  يف  العاملية 
اإلى حتققها  ذلك  الأم��ر  يتجاوز  اأن  ينبغي  بل 
بالفعل، على حد تعبري الفل�سفة. لكن حتقيق 
الرئي�سة  اخلطوة  يعد  الذي  والتاأثري  النت�سار 
التي ل منا�س منها لو�سول اإبداعنا اإلى الآخر 
املقروئية، ل ميكن حتقيقها يف ظني  وحتقيق 

اإل من خلل بع�س الو�سائط، لعل اأبرزها:

1- الرتجمة. 

2- التن�سيق املنهجي مع االآخر الفاعل.

3- اجلوائز االأدبية العاملية.

ب
ألد

ا

KANOO MAGAZAIN (15) 2018.indd   101 2/11/18   10:09 PM



كانو الثقافية / فبراير 2018
102

كانو الثقافية / فبراير 2018
103

الترجمة:
واإذا كانت هذه الو�سائل مما ندركه جميًعا، 
م�سكلت  متثل  العرب-  – نحن  عندنا  فاإنها 
كربى وحتديات تنطوي على ق�س�س وجتارب 
التفاق  يف  يوًما  ننجح  مل  فنحن  �سارة.  غري 
مركزية،  ا�سرتاتيجية  ذات  عربية  اآلية  على 
قائمة  للرتجمة  برامج  وفق  التن�سيق  ميكنها 
تزال  فل  وا�سحة.  وروؤي��ة  علمية  معايري  على 
هي  ال�سخ�سية  واجل��ه��ود  الفردية  الرتجمة 
الغالبة على اأن�سطتنا، مبا فيها من مظاهر تلكوؤ 
امل�سروعات  اأم��ا  وفو�سى.  وع�سوائية  و�سعف 
املوؤ�س�سية القليلة التي ظهرت يف تاريخ م�سرية 
من  الأخ��رى  هي  تنج  فلم  العربية،  الرتجمة 
مظاهر الف�ساد وال�سللية وال�ست�سهال والروتني 
والإهمال، وعدم وجود معايري ثابتة، واأولويات 
خطوات  بعد  لرناها  وا�سحة،  وقومية  وطنية 
من النجاح ما تلبث اأن ترتاجع وي�سدل ال�ستار 

على م�سروعها.

واحلق اأنه ل يكفي جلعل اأدبنا حا�سًرا يف 
علينا  اإذ  ترجمته،  يف  ال�سروع  الآخ��ر،  �ساحة 
ال���ذي نرتجمه؟  م��ا  ال�����س��وؤال ع��ن:  قبل ذل��ك 
العالية،  الفنية  القيمة  على  احلائز  قلنا  فاإن 
من  هو:  الإجابة  هذه  يتبع  الذي  ال�سوؤال  فاإن 
العالية؟  القيمة  ه��ذه  حتقق  يحدد  ال��ذي  ذا 
تلزمنا  التي  املو�سوعية  ه��ذه  مبثل  لنا  واأن��ى 
بالتجرد من امليل لأ�سحابنا ومعارفنا والكتاب 
موؤ�س�ساتنا  على  املهيمنني  واأولئك  امل�سهورين 

الثقافية و�سلطاتها ومغرياتها؟

من هنا يتقدم العمل املوؤ�س�سي على العمل 
الفردي، وي�سبق التحري اجلاد الدقيق للجان 
وباحثني،  ون��ق��اًدا  خ��رباء  ت�سم  التي  املهنية 
م�سبقة،  معايري  �سمن  والرت�سيح،  للتقييم 
نح�سن  مل  اإن  ال��ت��ي  بالرتجمة  ال�����س��روع  قبل 
حالة  اإلى  حمالة  ل  �سننتهي  فاإننا  مقدماتها، 
بل  اأدبنا،  اإلى  الإ�ساءة  اإن مل يكن  العبث،  من 
اإننا اإزاء الن�سو�س الأدبية العالية؛ يف الرواية 

الروائي المغربي الطاهر بن جلون في  إحد الندوات
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اأو الق�سة، بحاجة  اأو ال�سعر 
وتلك  ا،  اأي�سً النتخاب  اإل��ى 
ذلك  بذاتها؛  قائمة  م�سكلة 
اأن علينا اأن منيز بني اجليد 
الآخر  ا�ستجابة  يحقق  الذي 
الذي  واجليد  توقعه،  واأف��ق 
تفاعًل  معه،  نحن  نتفاعل 
لدى  ���س��دى  ل��ه  يجد  ك��ب��رًيا 
الثقايف  امل�ستوى  الآخر، على 

اأو الفني اأو الإن�ساين. 

مفهوم  يف  للتدقيق  �سنعود  فاإننا  هنا  من 
اإننا ل  لنا ذكره، بالقول:  النت�سار الذي �سبق 
العامل،  يف  الكمي  النت�سار  حم�س  به  نق�سد 
اأو النوعي بالدرجة الأولى،  بل النت�سار املوؤثر 
التي  الظواهر  تلك  بالنت�سار  نق�سد  ل  مثلما 
املعيار  واق���ع  م��ن  لي�س  ال��ه��دف،  ه��ذا  حتقق 
جتد  الفن،  على  خارجة  لأه��داف  بل  الفني، 
م�سلحة  الغربية  الن�سر  موؤ�س�سات  بع�س  فيها 
املبدعني  من  ع��دد  ُع��رف  فلقد  ترويجها.  يف 
العاملية  باللغات  اأعمالهم  كتبوا  الذين  العرب 
ا  الأخرى كالنكليزية والفرن�سية، حتى اأن بع�سً
�سفوف  اخرتق  اللحقة  الأجيال  مبدعي  من 
من  اأك��رث  معروًفا  و�سار  الغرب،  يف  ال�سهرة 
معرفة املبدعني العرب املكر�سني، من دون اأن 
ن�ستطيع القول: اإنه حقق العاملية. فقد ترجمت 
مول�سهول  حممد  اجل��زائ��ري  الكاتب  اأع��م��ال 
املعروف ب )يا�سمينة خ�سرة( مثًل اإلى اأكرث 
ال��روائ��ي  ح��از  كما  قيل)9(،  كما  لغة   14 م��ن 
وا�سعة؛  �سهرة  على  بوجدرة  ر�سيد  اجلزائري 
الروائي  ومثلهما  الأوربية،  والثقافة  فرن�سا  يف 
املغربي الطاهر بن جلون، احلا�سل على جائزة 

الفرن�سية، وعدد  )غونكور( 
العربي  املغرب  مبدعي  من 
ال���ذي���ن اخ����ت����اروا ال��ك��ت��اب��ة 
امل���غ���رب  يف  ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة 
ا يف لبنان.  واجلزائر، واأي�سً
ل��ك��ن ه���ذه ال��رتج��م��ة وه��ذا 
اإت��اح��ة  الن��ت�����س��ار مل ي��ت��ع��د 
ال��ف��ر���س��ة ل��ل��و���س��ول اإل���ى 
وذائقته.  الأورب��ي  القارىء 
وت��ب��ق��ى اجل���ه���ود ال��ف��ردي��ة 
العربي  وال��ع��ج��ز  امل��ح��دودة 
ترتجمه  ما  ع�سر  اإلى  الو�سول  عن  املوؤ�س�سي 
ومثقفينا.  مبدعينا  املتقدم؛ حلم  العامل  دول 
الإب���داع  ينقل  م��ا  ه��و  وال��رتاك��م  ال��زخ��م  اإن 
اإلى  املنقو�س  احل�سور  م�ستوى  من  العربي 
موؤثرة  فنية  ظاهرة  فيه  يغدو  الذي  امل�ستوى 
يف الآخر. فلم يحقق روائيو اأمريكا اللتينية 
بعد  اإل  اأدبهم  وفر�سهم  العاملية  اخرتاقهم 
ملمو�سة  ظاهرة  ي�سكل  اإبداعهم  اأ�سحى  اأن 

مكّر�ًسا.  واجتاًها 
شبهات تطال الغرب

ننظر  األ  ينبغي  اأن��ن��ا  لنوؤكد  نعود  لكننا 
دللة  ذا  جمرًدا  معياًرا  بو�سفه  النت�سار  اإلى 
احتفى  فلقد  ال��دوام،  على  الفنية  القيمة  على 
والإع��لم  الفرن�سي  والنا�سر  الفرن�سي  النقد 
بوعلم  املغرتب  اجلزائري  الروائي  باأعمال 
رواي��ت��ه   1999 ع��ام  اأ���س��در  ح��ني  �سن�سال 
“ق�سم الربابرة” التي عربت عن الأ�سف على 
وقدر  الفرن�سي عن اجلزائر،  رحيل الحتلل 
به  احُتفي  كما  ح�سارية.”،  خ�سارة  ذلك  اأن 
ثانية، وح�سل على تكرمي وجوائز، حني اأ�سدر 

الروائي الجزائري المغترب بوعالم صنصال
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التي  الأملاين”  “قرية  روايته   2008 عام  يف 
التحررية  اجل��زائ��ري��ة  ال��ث��ورة  ب��ني  فيها  رب��ط 
فاإننا  الروايتني  نقراأ  مل  ولأننا  والنازية)10(. 
لكن  عليهما،  نقدي  حكم  اإ�سدار  ن�ستطيع  ل 
التي  الظاهرة  هذه  عن  نت�ساءل  اأن  حقنا  من 
الذين  ال��ع��رب  الكتاب  م��ن  ع��دد  م��ع  ت��ك��ررت 
الحتفاء  هذا  وح�سر  العربية:  بغري  يكتبون 
مبن يقف مثل هذه املواقف، اأو يتناول ق�سايا 
اأو ك�سر التابوهات العقدية  النعرات الطائفية 
اأو اجلن�سية، ياأتي م�سادفة؟ ولعله لي�س بعيًدا 
عن هذا الت�ساوؤل ما قام به الروائي اجلزائري 
لها)11(.  دعمه  واإعلنه  لإ�سرائيل  زي��ارة  من 
رواية  اآخرها  لي�س  اأخرى،  روايات  ذلك  ومثل 
حملت  التي  داود  كمال  اجل��زائ��ري  ال��روائ��ي 
اأثارت  “مري�سو- حتقيق م�ساد” التي  عنوان 
ج���دًل اإع��لم��ًي��ا وا���س��ًع��ا، م��ن ج���راء اإدان��ت��ه��ا 
يف  املاآ�سي،  جميع  وحتميلها  العربية  الثقافة 
كمال  اأن  علًما  الغربي،  الآخ��ر  متجيد  مقابل 
داود الذي ا�ستغل يف هذه الرواية، على رواية 
الغريب لألبري كامو، قد ح�سل يف عام 2015 

على جائزة الغونكور الفرن�سية املعروفة )12(.

التنسيق المنهجي مع اآلخر
املنهجي  والتن�سيق  الآخ��ر  مع  احل��وار  اأم��ا 
معه على برامج، فل نق�سد به، تلك املوؤمترات 
الر�سمية الربوتوكولية التي ل تقود اإلى حتقيق 
جديد يذكر، بل تن�سيق اخلرباء واملتخ�س�سني؛ 
ومبدعني،  ومثقفني  ومفكرين  اأكادمييني  من 
م�ساقات  بتدري�س  املعنيني  املتخ�س�سني  مع 
الرواية والأدب العربي احلديث يف اجلامعات 
وامل�ست�سرقني  الغرب  اأ�ساتذة  ومن  الأورب��ي��ة، 
وامل�ستعربني املعروفني املهتمني بالأدب العربي 

الذين  العرب  جانب  اإلى  باحلياد،  واملعروفني 
لتداول  اجلامعات،  بتلك  التدري�س  يف  يعملون 
الراأي معهم عن تلقي القارىء الأوربي للإبداع 
الأ�سماء  واق���رتاح  تفعيله،  وط��رائ��ق  العربي، 
واإ�ساعتها  لتدري�سها  امل��م��ي��زة،  والن�سو�س 
در���س  حللقات  املنظم  والإع����داد  اأك��ادمي��ًي��ا، 
وحوارات حولها، بغية حفز تدار�سها والكتابة 
بع�س  منها  من��اذج  وت�سمني  وقراءتها،  عنها 
امل�ساقات الأكادميية، مع العمل على دعم جهود 
هوؤلء الأ�ساتذة واملوؤ�س�سات الرتجمية الأخرى، 
بعبئه  تنه�س  اأن  مي��ك��ن  ال���ذي  اجل��ه��د  وه���و 
حكوماتنا العربية وموؤ�س�ساتنا العربية الثقافية 
والأك��ادمي��ي��ة ال��ت��ي ع��ج��زت مت��اًم��ا ع��ن وع��ي 
والإب��داع  الثقافة  خدمة  يف  احل�ساري  دوره��ا 
جهًدا  الرتجمي  اجلهد  يظل  ل  كي  العربي، 
اأو جهًدا  اإي�سال �سوته،  فردًيا غري قادر على 
والروتني  والإهمال  الك�سل  يحكمه  موؤ�س�ساتًيا 
تكون  اأن  على  احل��ر���س  م��ع  وامل��ح�����س��وب��ي��ات. 
ر�سينة  اأ�س�س  قائمة على  هوؤلء اخلرباء  فرق 
حتقيق  هدفها  علمية،  ومعايري  الختيار،  من 
بحاجة  اأننا  كما  املن�سودة.  القومية  الأه��داف 
الكولونيايل  روؤية اخلطاب  ك�سر  ا�ستمرار  اإلى 
الذي اأ�ساع روؤية متمركزة حول الذات، مهم�سة 
الآخر، و�ساعية اإلى جعله يدور يف فلك التبعية 
والنموذج الغربي الأوحد ملفهوم العاملية الذي 
دول  من  عدد  وكتاب  نقاد  اأي��دي  على  ت�سدع 
العامل الثالث �سمن ما عرف بدرا�سات التابع، 
وهومي  �سعيد،  واإدوارد  وفارح  ات�سيبي  اأمثال: 
الغرب  اأن  كما  و�سواهم.  اأحمد  واإعجاز  بابا 
الذي يقدم نف�سه بو�سفه رافعة الدميقراطية 
والتقدم والتح�سر، ينبغي له اأن يبادر يف حتمل 
م�سوؤولياته يف م�ساعدة اآداب العامل على اأخذ 
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مكانتها واملناف�سة ال�سريفة، عن طريق العمل 
التي  الروائية  الإبداعية  الأعمال  ترجمة  على 
وغربية(  )عربية  م�سرتكة  ملوؤ�س�سات  ميكن 
موكوًل  الأم��ر  تدع  واأل  للرتجمة،  تر�سحها  اأن 
للموؤ�س�سات والهيئات العربية امل�سلولة وحدها.

الجوائز العالمية:
ل ريب يف اأن اجلوائز الأدبية العاملية مهمة 
الغربي  واملتلقي  الغربية  املوؤ�س�سات  لفتها  يف 
اإلى اأ�سماء املبدعني العرب واإبداعهم، ومن ثم 
حفزهم اإلى قراءة هذه الأعمال. وهي من هنا 
اأ�سبه بالبوابة التي ت�سع املتلقي الغربي وجًها 
لوجه اأمام الأ�سماء الفائزة لي�س غري. اأما ما 
اأمره رهن ذائقة القارىء  يعقب ذلك، فيبقى 
الغربي والطريقة التي يتذوق بها ما يقروؤه �سلًبا 
اأو اإيجاًبا، ما دام اأمر اجلوائز ونتائجها موكوًل 
لها برمته، من دون اأن نعتقد اأن اجلوائز ميكن 
الحتفاء  اأو  القبول  اإل��ى  عبور  بوابة  تكون  اأن 
الإب���داع  على  الأم���ر  ه��ذا  وينطبق  ال�����س��ري��ع. 

من  اإذ  العربية،  غري  باللغة  املكتوب  العربي 
�ساأن هذا امل�ستوى من الكتابة اأن يتيح للقارىء 
من  اإليه،  والو�سول  مبا�سرته  فر�سة  الغربي 
ما  والتاأثري،  الر�سا  تاأ�سرية  مينحه  اأن  دون 
التي  الإبداعية  اخل�سائ�س  ممتلًكا  يكن  مل 
اأهمية  اإن  ال��ق��ارىء.  ه��ذا  ت��وق��ع  واأف���ق  تتفق 
من  تتاأتى  اإمنا  العاملية  مو�سوعة  يف  الرتجمة 
وذا  م�سروًطا،  مفهوًما  العاملية  مفهوم  ك��ون 
وكون  املهيمنة،  الثقافة  بحكم  غربية،  معايري 
اأفق  الغربي هو من يقي�س ويقرر ويقراأ �سمن 
توقعه وح�سا�سيته الأدبية. ولعل هذا ما يجعل 
بجوائزها  الفائزة  اأو  عاملًيا  امل�سنفة  الأعمال 
مل تطل العرب والإيرانيني والأتراك والأفارقة 
والهنود وروائيي اأمريكا اللتينية اإل يف فرتات 

متاأخرة وعلى ا�ستحياء.

هي  الرتجمة  اأن  وا���س��ًح��ا  ي��ب��دو  هنا  م��ن 
اخلطوة الأهم والعن�سر الأكرث ح�سًما وتاأهيًل 
ج�سر  فهي  الغربي.  قارئه  اإلى  العربي  لأدبنا 

ُأطلقت الجائزة في إبريل 2007، في أبو ظبي، لتحاكي الجائزة العالمية “مان بوكر”
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العامل؛  ثقافات  ب��ني  للحوار  وب��واب��ة  للتلقح 
املهمات  ه��ذه  م�سكلة  لكن  وح��دي��ًث��ا.  ق��دمًي��ا 
ثقافية  اأهداًفا  بو�سفها  هنا،  لها  نعر�س  التي 
موؤ�س�ساتنا  عند  لها  جتد  ل  قومية،  اأو  وطنية 
اإل يف احلدود  الوطنية كبري �سدى،  الر�سمية 
املوؤ�س�سة  نظر  بعد  اأن  ذل��ك  ال�ستثنائية، 
ال�سيا�سي،  ال�ساأن  يتعدى  العربية ل  ال�سيا�سية 
يف  مت�سكًكا  م�سرتيًبا  يقف  ف��اإن��ه  ت��ع��داه  واإن 
اأردنا  واإن  اإبداعي،  اأو  ن�صاط ثقايف  اأي  جدوى 
دليًل على ما نقول، فاإنه يكفي النظر يف قوائم 
العربية،  ال��دخ��ول  ت��اأ���س��ريات  م��ن  املحرومني 
العلمية  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  يف  للم�ساركة 
والأدب���اء  املفكرين  م��ن  العربية،  والثقافية 
�سوى  الدنيا  يف  يح�سنون  ل  الذين  واملثقفني 
حرفة الكتابة والتنظري، يف مق�����ابل من يفلت 
من  العربية،  املوؤ�س�سات  تاأ�سريات  وراء  من 
القتلة والتكفرييني والعاملني يف غ�سيل الأموال 

واملهربني وجتار الرقيق الأبي�س وغريهم.

واملثقفون،  والعلماء  املفكرون  يظل  وهكذا 
اأن�سنة وعفوية وم�ساملة،  ال�سريحة الأكرث  وهم 
عر�سة، على ال��دوام، ل��لإذلل حتى يف حدود 
عن  وع��اج��زي��ن  التخييلي،  لعبهم  م�ساحة 
ال��دف��اع ع��ن حقهم ح��ي��ال ه���ذه الإج�����راءات 
املتع�سفة، وعن الو�سول اإلى اإجناز وثيقة عهد 
ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة  وبني  بينهم  )مانيف�ستو(، 
والبتعاد  كرامتهم  حتقيق  ت�سمن  العربية، 
عن التعامل معهم كم�سبوهني. ول ريب يف اأننا 
نفرق بني كل من مفهوم الأدب العاملي والأدب 
اإن�سانًيا م�سروًعا  املعومل، يف كون الأول نزوًعا 
نحو التلقي، �سمن قيم اإن�سانية وفنية معربة 
عن الوجدان اجلمعي لل�سعوب، يف حني يتخذ 

نحو  اجتاه  �سيغة  الثاين)املعومل(  مفهومه  يف 
تنميط ثقافة املجتمعات العاملية �سمن منوذج 
ال��دول  لرغبة  امل��وؤك��دة  الهيمنة  لثقافة  اأوح��د 
املتقدمة يف التمركز حول ذاتها. لكن رف�سنا 
يجعلنا  اأن  ينبغي  ل  الغربية  املركزية  النزعة 
ال��روؤي��ة  نقد  مم��ار���س��ة  ع��ن  نكف  اأو  نرف�س 
اإح��لل  اأج��ل  من  فكرًيا  ونق�سها  املتغطر�سة 
روؤية بديلة ملفهوم العاملية، مربىء من امل�سالح 

والأغرا�س ال�سيا�سية. 
السبيل إلى العالمية:

ببع�س  الأخ�����رية  ف��ق��رت��ن��ا  ن��ب��داأ  ان  ن���ود 
اأن فوز روائي عربي  الت�ساوؤلت من قبيل: هل 
بجوائز عاملية ميكن اأن يعد دليًل على عامليته 
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر اأب��ن��اء ج��ل��دت��ه ب��ال�����س��رورة؟ 
الآخر  م�سهد  روائي عربي يف  انت�سار  اأن  وهل 
دليل على عامليته عندنا  ا�سمه عندهم  وتردد 
بال�سرورة؟ من جهة ثانية: هل مينح احتفالنا 
بروائي عربي وان�سغالنا به، تاأ�سرية دخول له 
الهتمام  عدم  نظرة  متنع  وهل  العاملية؟  اإلى 
واإن  روائًيا عاملًيا؟  ُيكر�س  اأن  اآخر من  بروائي 
�سئنا ترجمة اأحد ال�سوؤالني الأخريين اأو كليهما 
لقلنا: هل كان جنيب حمفوظ روائًيا عاملًيا قبل 

نوبل، اأو اأنه اأ�سحى كذلك اإثر فوزه بها؟

حقيقة  من  بنا  تقرتب  الأ�سئلة  ه��ذه  لعل 
ال��روؤى  واخ��ت��لف  الأح��ك��ام  ون�سبية  اجل��وائ��ز 
ما  ب��ه��ا،  تتحكم  ال��ت��ي  وامل�سالح  وال��ث��ق��اف��ات 
يجعل من اللزم مغادرة النتظار الذليل عند 
يعني  اأن  دون  من  العامل،  وجوائز  نوبل  لئحة 
ذلك الكف عن حتقيق �صروط الرواية العاملية 
امل�صروط،  اأو  املقيد  غ��ري  املطلق  مبفهومها 
نكهتها،  اأو  مق����ادي���رها  ت�س����ول  دون  وم��ن 
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باملوهبة  ك��ل��ه،  م��ن ذل���ك  ب���دًل  والع��ت�����س��ام 
فر�س  م��ن  امل�ستفيدة  وال��ث��ق��اف��ة  احلقيقية 
فقط  ذاك  عند  والتفاعل..  والتحاور  التلقح 
�ستاأتي العاملية طوًعا كما اأتت ملحفوظ، دومنا 
اأبوابها،  على  ووقوف طويل  اإليها،  ذلول  �سعي 
ا�ست�سهدنا بقولته يف  الذي  الباحث  كما ذهب 

م�ستهل ورقتنا.

واأل  واقعيني،  نكون  اأن  ظني  يف  علينا  اإن 
يذهب بنا ال�سطط وعدم الواقعية اإلى املبالغة 
يف ت�سور الندية التي بلغتها الرواية العربية مع 
الرواية الغربية، ومل مي�س على ن�سج الرواية 

املقنعة  وح��داث��ت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
فنًيا اأكرث من ن�سف قرن، يف 
قطعته  ال��ذي  التاريخ  مقابل 
م�����س��رية ال����رواي����ة ال��غ��رب��ي��ة 
واجت����اه����ات����ه����ا وحت���ولت���ه���ا 
اجلمالية  وجت��ارب��ه��ا  الفنية 
نوؤمن  كنا  واإذا  وال��روؤي��وي��ة. 
ذو  العاملية  مفهوم  ب��اأن  حًقا 
منحازة  اأيديولوجية  حمولة 
وذائقته  الآخر،  روؤية  ل�سالح 

وقيمه الثقافية، فاإن علينا اأن نعرتف باأن هذا 
الأمر لي�س �سوى جتلٍّ لعدم التكافوؤ احل�ساري، 
منطق  يجعل  ال��ذي  القوى  موازين  واختلف 
العاملي  امل�سهد  على  تهيمن  وروؤي��ت��ه،  الغالب 
ه��ذا  و���س��ك��ل  درج���ة  اختلفت  واإن  وحت��ك��م��ه، 

التحكم، وتلك الهيمنة درجات.
المسؤوليات الغائبة والمغيبة

الغرب  نحمل  اأن  لنا  ينبغي  فل  هنا  من 
حالة  من  اأنف�سنا  ون��ربىء  كاملة،  امل�سوؤولية 
العجز والق�سور يف القيام مبا علينا، فننتظر 

ب��اأي��دي  ي��اأخ��ذ  واأن  ين�سفنا،  اأن  الآخ���ر  م��ن 
بهم  ويعرف  اأعمالهم،  يرتجم  واأن  روائيينا، 
العلمية  ومناهجه  معارفه  ودوائ��ر  اإعلمه  يف 
والأكادميية، وكلها اأدوار ومهمات ينبغي علينا 
نحن؛ دوًل وموؤ�س�سات حكومية ومدنية واأفراًدا، 
الفوز  ب��دواف��ع  لي�س  ونفعلها،  بها  ننه�س  اأن 
وثقافًيا  قومًيا  واجًبا  بو�سفها  بل  واملناف�سة، 
احل�ساري  التقدم  كان  واإن  الأول،  املقام  يف 
هو  مبا  امل��زده��ي  الغرب  على  يرتب  وامل��ع��ريف 
الأخلقية.  امل�سوؤولية  ه��ذه  م��ن  ج���زًءا  عليه 
نحو  على  ت�سوراتنا  نراجع  اأن  علينا  فاإن  لذا 
اأكرث دقة ومو�سوعية، من دون اأن نغفل وعينا 
ذلك  م����ن  لذاتنا.  النقدي 
مثًل ما يقوله جابر ع�سفور:

هيمنة  اأن  “واأت�سور 
ه���ذه ال��ن��زع��ة ع��ل��ى ال��ك��رثة 
ال��ك��اث��رة م��ن ال��ف��ك��ر الأدب���ي 
الأورب������ي- الأم��ري��ك��ي، اإل��ى 
ال�سائدة  ت��ي��ارات��ه  اأو  ال��ي��وم، 
ع��ل��ى الأق�����ل، ه��ي امل�����س��وؤول��ة 
العربي،  الأدب  ا�ستبعاد  عن 
جنًبا اإلى جنب اآداب العامل الثالث، من دائرة 
ال�سوء  من  وحرمانه  العام،  الثقايف  الهتمام 
به  التعريف  واإق�ساء  ي��ربزه،  الذي  الإعلمي 
التي هي ح�سور كالغياب، ومن  الهوام�س  اإلى 
اأو  الأدب،  هذا  ترجمة  على  الإقبال  عدم  ثم 
ت�سجيع املرتجم منه بن�سره على نطاق وا�سع، 
وذلك فيما ي�سبه التهوين امل�سمر- واملعلن يف 
اإلى  ترقى  التي ل  حالت عديدة- من مكانته 
مرتبة النموذج املح���تذي للمركز الذي تتج�سد 

ب�سفاته وحدها موا�سفات العاملية”.)13( 

هيمنة الكثرة الكاثرة 
من الفكر األدبي 

األوربي- األمريكي 
هي المسؤولة عن 

استبعاد األدب العربي
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من  ن�ستغرب  اأن  احلقيقة  يف  علينا  لي�س 
هيمنة نزعة الآخر وانحيازه لثقافته وقناعاته، 
و�ساآلة حجم الهتمام الثقايف والإعلمي الذي 
عبارة  على  قليًل  حتفظنا  واإن  لآدابنا،  يوليه 
نطالب  األ  علينا  بل  متاًما” منه،  “ا�ستبعاده 
من  به  القيام  لنا  ينبغي  مبا  بالقيام  الآخ��ر 

اأدوار ومهام. يقول جابر ع�سفور م�ستطرًدا:

الآداب  ترجمة  دع��م  رف�����س  “وثالثتها 
ن�سر املرتجم منها  املهم�سة، والن�سراف عن 
على اأو�سع نطاق، وذلك جنًبا اإلى جنب ت�سييق 

الآداب  بهذه  التعريف  دائرة 
اإلى اأبعد حد. ودليل ذلك ما 
ن�سو�س  ن��درة  م��ن  نلحظه 
امل��رتج��م��ة  ال���ع���رب���ي  الأدب 
يف  ال��ط��لب  يعرفها  ل  ال��ت��ي 
على  اإل  الغربية  اجلامعات 
الأدب  يف  التخ�س�س  �سبيل 
ال�سرقية،  الآداب  اأو  العربي 
وداخ�����ل اأق�����س��ام حم�����س��ورة 
وعدم  التهمي�س  اأق��وا���س  بني 
الإبداعية  بالتيارات  العناية 
فيما  اإل  املعا�سرة  العربية 

ن���در. وق�����س ع��ل��ى ذل���ك ت���ردد ال��ن��ا���س��ري��ن يف 
على  الإقبال  والأمريكية يف  الأوربية  العوا�سم 
ما  اإل  العربي  الأدب  اإل��ى  ينت�سب  ما  ترجمة 
مو�سوعات  عالج  اأو  ف�سائحية،  اأ�سكاًل  اتخذ 
عجائبية غريبة من جهة نظر القارىء الغربي 

يف ت�سور هوؤلء النا�سرين”.)14( 

الأمر  لي�س يل رغبة يف حتويل  اأنه  وبرغم 
نقدي  مثقف  اأف��ك��ار  حماكمة  ي�سبه  م��ا  اإل���ى 
التنويري  الفكر  كجابر ع�سفور، وهو �ساحب 

ما  يف  وامل�ساءلة  النقدي  الفكر  اإل��ى  والداعي 
اإلى  اإزاء طروحاته  دفًعا  لكنني مدفوع  يكتب، 
العربي،  املثقف  لعجز  تف�سرينا  عن  الت�ساوؤل 
بني  يعي�س  عقوًدا  ق�سى  ال��ذي  ذلك  �سيما  ول 
اأو  جامعاته،  يف  ويحا�سر  ال��غ��رب،  ظ��ه��راين 
بعلقات  ويرتبط  عليها،  زائًرا  اأ�ستاًذا  يرتدد 
م�ست�سرقني  م��ن  ال��غ��رب،  مثقفي  م��ع  وا�سعة 
اإح��داث  ع��ن  عجز  كيف  منهم؛  وم�ستعربني 
اإلى  الن�سو�س  هذه  لإي�سال  وعيهم  يف  تاأثري 
ال  به  يناط  اأن  اأول��ى  دور  وهو  اجلامعة،  طلبة 
هوؤلء  دور  وما  واأ�ساتذتها؟  الغرب  بجامعات 
العرب  واملثقفني  املفكرين 
وموؤ�س�ساتنا  حكوماتنا  ودور 
ال��ث��ق��اف��ة  ووزراء  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وامللحقني  ووكلئهم  العرب 
خرق  اإح���داث  يف  الثقافيني 
امل��ث��ق��ف��ني  ن��خ��ب��ة  ����س���ف  يف 
والأك����ادمي����ي����ني ال��غ��رب��ي��ني، 
ف�����س��ًل ع���ن ال��ن��ا���س��ري��ن يف 
التو�سل  اأو  الغربية  العوا�سم 
م��ع��ه��م اإل�����ى ت��ن�����س��ي��ق ول��غ��ة 
اأو  ل�ستمالتهم  م�����س��رتك��ة، 
وع��ايل  وامل��م��ي��ز  امل��ه��م  ن�سر  على  ت�سجيعهم 
اإن علينا  ال�ساأو، من نتاجنا الأدبي والروائي؟ 
توفري ن�سو�س  الغرب على  ن�سكر  اأن  يف ظني 
يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال��ع��رب��ي  الأدب 
املهم�سة يف  الأق�سام  جامعاتهم، وداخل بع�س 
واأن  النقدي،  مثقفنا  بها  يقر  التي  جامعاتهم 
من املعيب اأن نرتك اأدوارنا لننتظر من الغرب 
القيام بفرو�سها الواجبة. ومثلها ندرة العناية 
فمن  املعا�سرة؛  العربية  الإبداعية  بالتيارات 
ننتظر  ومل  تلك؟  بتياراتنا  بالتعريف  الأول��ى 

قدم نقاد دول 
العالم الثالث 
ونقاد أفارقة 

وهندية أطروحات 
نقدية مهمة في 

نقض الخطاب 
الكولونيالي
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اخلدمات،  ه��ذه  كل  لنا  يقدم  اأن  الغرب  من 
وتوفري  لأعمالنا  وترجمة  ون�سر  عناية  م��ن 
للن�سو�س لطلبة اجلامعات والقارىء الغربي؟ 
اأن  واإن قام الغرب بكل هذا، فما الذي ميكن 
يقوم به مثقفنا الذي ينتدب لهذه اجلامعات، 

من واجب ثقايف ووطني اإذن؟  

تف�سري عجز مفكرينا  اإين لأعجز حًقا عن 
العلقات  من  �سبكة  الذين ميتلكون  واأ�ساتذتنا 
الثقافية  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  امل��رم��وق��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اأق��ول  الغربية،  الثقافية  وال��رم��وز  والأك��ادمي��ي��ة 
خرق  حتقيق  ع��ن  عجزهم  تف�سري  ع��ن  اأع��ج��ز 
ي�سل بهم اإلى اأن يكتبوا مقالت ت�سيء اأعمالنا 
الأدبية وتقدمها يف دوائر معارفهم ومناهجهم 
ودورياتهم املهمة، اأو فتح حوار جاد مع الفاعلني 
الغرب،  بلوم  مكتفني  واأكادميًيا،  ثقافًيا  منهم 
ليقفوا عند حدود ال�سهرة والعلقات وا�ست�سافة 
امل�ست�سرقني وامل�ستعربني للم�ساركة يف موؤمتراتنا 
كثرية  اأ�سماء  ذهني  ويف  ه��ذا  اأق���ول  العربية! 

ال��غ��رب،  يف  طيب  ح�سور  ذوي  ع��رب  ملثقفني 
م�سطفى  وحممد  �سعيد،  اإدوارد  منهم:  اأذك��ر 
بدوي، واأنور عبد امللك، و�سربي حافظ، وجابر 
الثقافية  املوؤ�س�سات  �سلل  عن  ناهيك  ع�سفور، 

العربية؛ الر�سمية واملدنية.

لقد قدم نقاد دول العامل الثالث، ومنهم نقاد 
الهندية  الأ�سول  ذوي  النقاد  من  وعدد  اأفارقة 
اخلطاب  نق�س  يف  مهمة  نقدية  اأط���روح���ات 
بعد  ما  ب)خ��ط��اب  ع��رف  ما  يف  الكولونيايل، 
الكولونيالية اأو ال�ستعمار(، وهو ما كان لأدوارد 
�سعيد جهود مهمة فيه، كما ل يخفى، اإلى جانب 
وجاياتري  بابا  وهومي  اأحمد  اإع��ج��از  كتابات 
فانون  فرانز  وقبلهم  راي��ان،  وكر�سنا  �سبيفاك 
و�سنغور و�سيزر وول �سونيكا وكتاٍب اآخرين، لعل 
الروائي  املهمة،  الطروحات  بينهم �ساحب  من 
اأ�س�س مل�سطلح  الذي  اأت�سيبي  �سينوا  النيجريي 
عن  فيه  حدثنا  ال��ذي  الكولونيايل(  )الناقد 
اختلف  قبول  “على  الناقد  ه��ذا  ق��درة  ع��دم 
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ورف�سه  ح�سا�سيته،  عن  الآخ��ري��ن  ح�سا�سيات 
م�سروعية مغايرة اجتاهات اأعمالهم الإبداعية 
عن اجتاه مركزه، بذل جهده يف تاأ�سي�س رف�س 
الرواية الإفريقية. وكتب مقالت مطولة ليثبت 
عدم وجودها اإلى حد كبري، وذلك على اأ�سا�س اأن 
الرواية نوع اأدبي غربي على وجه التحديد.)15(  

وقفة أخيرة 
اأح�سب اأن م�سكلة م�سطلح العاملية ل تكمن 
الهيمنة  لثقافة  املنحاز  الحتكاري  مفهومه  يف 
طبيعة  اإل��ى  بل  فح�سب،  الكولونيايل  والنظام 
ال�سياغة اللغوية له، تلك ال�سياغة التي جتعل 
ثمة  لي�س  اأن��ه  فاحلق  اإ�سكالًيا.  م�سطلًحا  منه 
�سيء ميكن و�سفه بالعاملي اإل جتّوًزا. فاأدب اأي 
يف   - يعدو  ل  العايل،  احلقيقي  واإبداعها  اأم��ة 
اأن يكون عاملًيا؛ لأنه يخاطب الإن�سان  جوهره- 
واملكان،  الزمان  حواجز  متخطًيا  عنه،  ويعرب 
وبالتايل  فيها.  كتب  التي  اللغة  على  ومتعالًيا 
اأو  املحلي  اأو  الإقليمي  هو جتريد  العاملي  فلي�س 
حا�سل جمع متواليات كل منهم. اإنه املحلي يف 
األ��وان  يف  العاملي  اأو  العاملي،  التخلق  من  حالة 
املاهر  املبدع  يد  تنتجها  التي  املتعددة  طيفه 
�سمن و�سفة كيميائية �سديدة اخل�سو�سية، وهو 
من  مركب  هو  بالعاملية  ن�سفه  ما  اأن  يعني  ما 
معطيي املحلي والعاملي. ولعل م�سداق ما نذهب 
اإليه، تلك الروائع الأدبية التي خلفتها لنا الأمم، 
الغرب،  بها  تاأثر  التي  ال�سرقي  الأدب  ومن��اذج 
وما زال يتحدث عنها مبدعوه الكبار حتى يومنا 
هذا، بو�سفها من م�سادر تكوين اإبداعهم. من 
هنا فل بد من وقفة اأمام هذا امل�سطلح امللب�س، 
للو�سول اإلى فهم اأكرث دقة واأقل ت�سليًل وتهوي�ًسا، 
ول �سيما بعد دخول م�سطلح العوملة ال�ستهلكي 

عليه، ال�ساعي اإلى تنميط الأعمال الإبداعية يف 
�سكل �سلع، لرتويج ثقافة العنف اأو اجلن�س من 

اأجل اجلن�س اأو الآيديولوجيات املنحازة. 

لدى  ن��زوًع��ا  العاملية  كانت  ف���اإذا  واأخ����رًيا، 
العلماء واملفكرين، وحلًما لدى املبدعني، منذ اأن 
الإب��داع ولذة الكت�ساف،  الإن�سان حلوة  عرف 
فاإن هذا املفهوم قد فقد براءته وزايلته دللته، 
اأن  منذ  دال���ه،  على  ينطبق  مدلوله  يعد  فلم 
اإعلنه رهًنا بدول بعينها، وموكًل  اأ�سبح قرار 
الآخر  بقيم  تعرتف  ل  مهيمنة  منحازة  بثقافة 
وبح�سا�سيته وذائقته، واأن احلّل الوحيد لإعادة 
ب��الع��رتاف  يتحقق  اإمن���ا  ن�سابه  اإل���ى  الأم����ر 
الأدبية  والقيم  املختلفة  الثقافية  باحل�سا�سيات 
ويكون  احلكم،  من�سة  يف  مُتّثَل  ب��اأن  املتعددة، 
لها �سوتها الدال عليها، املعرب عن �سخ�سيتها. 
ف�ساءاته،  روائ���ح  جمموع  �سوى  ال��ع��امل  فلي�س 
األوانه. ولن نبعد عن  ونكهة ثماره، وقو�س قزح 
ال�سواب اإذا ما قلنا اإن ذلك ل يت�سل باأمم تلك 
احل�سارات املتقدمة، بقدر ما يت�سل ب�سيا�ساتها 
املنحازة واأنظمتها الراأ�سمالية التي ل تنفك عن 
ول  والإق�ساء،  والنفي  والغطر�سة  الهيمنة  قيم 
اإن  الراهنة.  والعوملة  التغويل  مرحلة  يف  �سيما 
على ح�سارة الغرب اإذا ما اأرادت اأن تكون عادلة 
وحمايدة اأن تنقل قرارات جوائزها اإلى هيئات 
م�ستقلة بعيدة عن تاأثريات ال�سيا�سة والقت�ساد 
الراأ�سمايل امل�سبوه، واأن ت�سرك يف القرار حكاًما 
ونقاًدا من دول العامل الثالث للتعبري عن قيمهم 
باإمكان  لي�س  التي  الفنية  الأدبية وح�سا�سياتهم 
اجتاهاتها.  وع��ن  عنها  التعبري  وح��ده  ال��غ��رب 
حينذاك �ستنطبق فقط دللة مفهوم العاملي على 

امل�سطلح حًقا وحقيقة.
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إذا كان صالح عبد الصبور أول من اكتشف رمز السندباد على مستوى 
الرؤية الشعرية المعاصرة، و وّظف هذا الرمز في كثير من قصائده، 

و وفقًا لحاالت إنسانية متعددة، ولمالمح فكرية متنوعة )1(، و بالتالي 
مّهد الطريق ألكثر من شاعر معاصر لكي يتبناه، فإّن الشاعر اللبناني 
خليل حاوي، ُيعّد  بحق أول من ألّح عليه في وجوهه المتعددة »حتى 

استخرج منه إمكانيات باهرة كما استطاع في رحلته الثامنة« )2(،

أ. د . محمد عبد الرحمن يونس
نائب رئيس  جامعة ابن رشد في 
هولندا للشؤون العلمية.

 بعض مظاهر أسطورة السندباد البحري   
في شعر الشاعر اللبناني  خليل حاوي 
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عبد  ����س���لح  ك����ان  اإذا 
اكت�سف  م��ن  اأول  ال�����س��ب��ور 
م�ستوى  على  ال�سندباد  رمز 
املعا�سرة،  ال�سعرية  الروؤية 
الرمز يف كثري  وّظ��ف هذا  و 
من ق�سائده، و وفقًا حلالت 

اإن�سانية متعددة، 

ومل��������لم��������ح ف����ك����ري����ة 
مّهد  بالتايل  و  متنوعة)1(، 
�ساعر  م��ن  لأك���رث  ال��ط��ري��ق 

معا�سر لكي يتبناه، فاإّن ال�ساعر اللبناين خليل 
حاوي، ُيعّد  بحق اأول من األّح عليه يف وجوهه 
باهرة  اإمكانيات  ا�ستخرج منه  املتعددة »حتى 
لي�س  و  الثامنة«)2(،  رحلته  يف  ا�ستطاع  كما 
ال�سعراء  اأهم  من  حاوي  فخليل  ذلك،  غريبًا 
هو  و  املا�سي)3(،  اأ�ساطري  عيهم  طغت  الذين 
اأهم ال�سعراء العرب الذين اتخذوا من الرمز 
ال��ذات  لق�سور  معرّيًا  و  �ساهدًا  ال�سندبادي 
العربية، الذات الغارقة يف اأكدا�س من روا�سب 
متخلفة، و تقاليد جتاوزها الزمن. اإّنه »اأف�سل 
جديد  م��ن  خلقه  اأع���اد  لأن���ه  معه  تعامل  م��ن 
ال�سبع  ال��رح��لت  اإل��ى  ثامنة  رحلة  باإ�سافة 
عاديًا  اإب��ح��ارًا  لي�ست  الرحلة  ه��ذه  املعروفة. 
لكت�ساف بلد جديدة. اإنها اإبحار داخلي اإلى 

اأعماق النف�س.«)4(.

الثامنة  رحلته  يف  ال�سندباد  ق�سيدة  تقوم 
ع�سرة  م��ن  تتاألف  فهي  املقاطع،  نظام  على 
جمموعة  ق�سائد  اأط���ول  م��ن  وت��ع��ّد  مقاطع، 
الثامنة،  ال��رح��ل��ة  اإن��ه��ا   . ال��ري��ح«  و  »ال��ن��اي 
عند  املعا�سرة  ال�سندبادية  الرحلت  وخامتة 
و بطولها هذا ت�سبح  اأطولها،  و  خليل حاوي، 

الروؤية  ال�سندباد  اأ�سطورة 
تقوم  التي  املرّكبة،  الرئي�سة 
الإبداعية  الروؤى  بقية  عليها 
للواقع  اإدان����ة  م��ن  الأخ����رى 
اأ�سواأ  ع�سور  داخل  امل�ستلب 
م���ن ع�����ص��ور االن���ح���ط���اط، 
»اأّن  ي����رى  ح�����اوي  ف��خ��ل��ي��ل 
ل  الأ���س��ط��ورة  ا�ستخ�������دام 
ت�ستخدم  ح����يث  اإّل  ين������جح 
يحتوي  �س�������امل  كم����ركز 
هو  و  ككل.  الق�سيدة  كيان 
لق�سائده  يوّفر  ال�ست����خدام  هذا  اأّن  يعتقد 
و  ال�سور  يف  الت�ستت  جّنبته  ع�سوية  وح��دة 

االنفراط يف امل�صمون« )5(.

يف املقاطع الع�سرة يربز الفعل ال�سندبادي 
برحلتها  ال��ت��اري��خ��ي��ة  الأ����س���ط���ورة  م��ت��خ��ط��ّي��ًا 
املعروفة، بتجاوزها، عن طريق رحلته الثامنة، 
وهذه الرحلة اجلديدة مل تعد جمرد اكت�ساف 
عامل جديد، اأو جمع ملال و اأ�سداف، و و�سف 
�سحرها  و  بعجائبها  البعيدة  العامل  لبلدان 
رحلة  اإنها  �سكانها.  معتقدات  و  خرافاتها،  و 
اإلى اأعماق الذات الإن�سانية اجلمعية العربية، 
و  ال�سحيق  املا�سي  تر�سبات  جميع   لتعرية 
ال�سلفي يف هذه الذات. حيث تقف الذات فيها 
و  اأخطائها،  على  حتاكمها  و  لذاتها،  مواجهة 

ي�سّرح خليل حاوي)6( يف مقدمة ق�سيدته: 

يف  جمل�سه  عن  ينزعج  اأّل  نّيته  يف  »ك��ان 
بغداد بعد رحلته ال�سابعة، غري اأنه �سمع ذات 
يوم عن بحارة غامروا يف دنيا مل يعرفها من 
الإبحار  اإلى  به احلنني  اأن ع�سَف  فكان  قبل، 
يف  ال�سندباد  ع��ن  ُيحكى  مم��ا  و  ثامنة.  م��رة 

الشاعر اللبناني  خليل حاوي
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اأنه راح يبحر يف دنيا ذاته، فكان  رحلته هذه 
الأمتعة  م��ن  اأك��دا���س  على  ه��ن��اك  و  هنا  يقع 
العتيقة و املفاهيمم الرّثة، رمى بها جميعًا يف 
البحر و مل ياأ�سف على خ�سارة، تعّرى حتى بلغ 
بالعري اإلى جوهر فطرته، ثم عاد يحمل اإلينا 
كنزًا ل �سبيه له بني الكنوز التي اقتن�سها يف 
ملا عاناه  الق�سيدة ر�سيد  و  ال�سالفة.  رحلته 
عرب الزمن يف نهو�سه من دهاليز ذاته اإلى اأن 

عاين اإ�سراقة النبعاث و مّت له اليقني.«.

تبتدئ الق�سيدة باملقطع الآتي:

بت معي، »داري التي اأبحرِت غرَّ

و كنِت خرَي داْر

يف دوخِة البحاْر

و غربِة الدياْر

و الليُل يف املدينْة

ني �سحراوؤه احلزينْة متت�سُّ

و غرفتي ينمو على َعْتبِتها الغباْر

فاأبتغي الفراْر«)7(.

من   � ال�ساعرة  ال��ذات   � ال�سندباد  يرحتل 
اإلى الوطن  داره، هذه الدار التي ت�سري رمزيًا 
العربي، بكل تناق�ساته و عيوبه، و واقعه الرّث، 
ميلُّ  ليلة  و  ليلة  األ��ف  يف  ال�سندباد  ك��ان  ف��اإذا 
مع  يتاآلف  يعود  ثم  منها،  في�سافر  بغداد،  من 
فاإنه  ق�سره،  و  جواريه،  و  ندمائه،  و  ف�سائها 
يف رحلته الثامنة عند خليل حاوي ل يتاآلف مع 
ف�ساء وطنه، اإذ يقوم بتعرية واقع التخلف يف 
وطنه، لكنه اأي�سًا ل يعلن رف�سه لهذا الوطن، 
بل يحمله معه، و يف رحلت ال�سندباد ال�سابقة 

يحملها  جميلة  ذك��رى  ب��غ��داد  �ستظّل  ال�سبع 
الثامنة  رحلته  يف  هو  و  ح��ّل،  اأّن��ى  ال�سندباد 
املعا�سرة، �سيظّل وفيًا لهذه الدار، بالرغم من 
رف�سه ملا يدور فيها، لكنه الآن لن ي�ستكني اإلى 

م�ساطب لهوها 

وجواريها احل�سان، و ندمائه الك�سالى، بل 
الّراف�س لكل ما هو  و  الّرائي  �سيكون ال�سوت 
اأ�سود و متخلف يف جدرانها، و مع ذلك فاإّنه لن 
يتنّكر لها، و لذكرياته معها، مهما كانت قيمها 
منحطة و بالية، و مهما كانت مفاهيمها غيبية 

مغّلفة بال�سحر و ال�سعوذة. اإن ال�سندباد هنا 

بار  ابن  اإنه   .. »يك�سف عن وجهه اجلديد 
لوطنه فهو و اإن تركه مل يفعل عقوقًا و نكرانًا، 

بل لقد كانت داره معه«)8(.

املوقف  تثوير  يف  ال�سندباد  مهمة  وتكمن 
الإن�ساين و رف�س املفاهيم العتيقة و البالية، 

يف  هو  و  املا�سي،  اأخطاء  من  التخل�س  و 
رحلته  على  نف�سه  يلوم  الثوري  الفعل  تاأجج 
ال�����س��اب��ق��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت ���س��رب��ًا م��ن ���س��روب 

التجارة، و ربحًا للعامل، و خ�سارة للذات:

ْزُت�ُه »رحلتَي ال�سبُع و ما كنَّ

ِمْن نعمِة الرحماِن و التجاَرْة

يوَم �سرعت الغوَل و ال�سيطاَن

يوَم ان�سقِت الأكفاُن عن ج�سمي

و لَح ال�سقُّ يف املغارة« )9(.

هذه  الثامنة  رحلته  ت��ك��ون  اأن  يرف�س  و 
ال��ت��ج��ارة،  و  امل���ال  خ��ل��َف  ال�سابقة  ك��رح��لت��ه 
خ�سارة،  و  عري  �سوى  تكن  مل  التي  الرحلت 
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�سيئًا  نف�سه  يف  يكت�سف  الثامنة  رحلته  يف  اإنه 
�سنلحظ  و  �سّره،  يعرف  ل  جديدًا،  و  مغايرًا 
اأّن هذا ال�سيء يّت�سح ب�سكل يقيني، ليكون فعًل 
روؤيا  اإنه  باٍل،  و  ميت  هو  ملا  متجاوزًا  متخطيًا 
ال�ساعر يف  ها   اأّكد  التي  النبعاث احل�ساري 

جممل اأعماله 

الإبداعية:

»وكيَف اأن�ساُق و اأدري اأَنني

اأن�ساُق خلَف العري و اخل�ساَرْة

اأودُّ لو اأفرغُت داري عّلُه

عيِه اإن مرَّ تغويه و تدَّ

ه عندي و ل اأَعيِه .«)10(. اأُح�سُّ

الثامنة دللة جديدة، كونها  تاأخذ الرحلة 
توؤّكد روؤيا ا�ست�سرافية مب�ستقبل م�سرق معطاء، 

بهذه  املب�ّسر  ال�سندبادي  بالفعل  وذل��ك 
الروؤيا، و ال�ساعر خليل حاوي هو الوجه الآخر 
ال�ساعر  اإل��ى  يرمز  ال�سندباد  و  لل�سندباد، 
التي  ال�سندباد  »رحلة  اإّن  اجلّوال)11(.  املغامر 
اأبدع فيها خليل حاوي ذرواته ال�سعرية الأولى، 
الأول من منو جتربة  الف�سل  الواقع  توؤّلف يف 
ال�ساعر. اإنها رحلة ال�ساعر اإلى العامل. تطوافه 
الب�سر. و مناذج احل�سارات، و  بني الأ�سياء و 
عودته، من ثّم، اإلى مركز التطواف الأول«)12(.

للما�سي  جت��اوز  رحلة  هي  الرحلة  هذه  و   
النف�س  تطّهر  رحلة  اإنها  موروثاته،  و  بو�ساياه 
اأدرانها املرتاكمة بفعل الزمن  فيها ذاتها من 
امل���وروث، زم��ن امللح و امل���رارة، زم��ن الر�سوم 
ال��ذات.  بجدار  امللت�سقة  ب��الأوه��ام  عة  املر�سّ
الواقع  الق�سيدة يربز  الثاين من  املقطع  ففي 

متخلفًا  رّث��ًا  واقعًا  ال�سندباد  منه  خرج  ال��ذي 
الواقع،  هذا  ج��دران  على  املحفورة  بو�ساياه 
و�ساياه  مع  متناق�سًا  الكاهن  فيه  يربز  واق��ع 
هو  ال��ف��اج��رة،  ل�سهواته  م�ستجيبًا  الدينية، 

الواقع الكهنوتي املري�س بكل اأبعاده:

»و كان يف الداِر ِرواٌق

عْت جدراَنُه الر�سوْم َر�سَّ

xxxx

الزفُت و الكربيُت و امللُح على �َسُدوْم

هذا على جداْر

على جداٍر اآخٍر اإطاْر:

و كاهٌن يف هيكِل البْعِل

ُيَرِبّي اأُفُعوانًا فاجرًا و ُبوْم

َيْفَت�سُّ �سرَّ اخل�سِب يف العذارى

يهِلُل ال�سكارى« )13(.

الرواق  اآخر من جدران هذا  و على جدار 
يرت�سم غّل اأبي العلء املعري على املراأة التي 
رف�سها طيلة حياته، هذه املراأة التي ت�سري اإلى 

الدنيا املاكرة التي نفر منها اأبو العلء 

ال��واق��ع  اإل���ى  واح��ت��ق��ره��ا، وب��ال��ت��ايل ت�سري 
الدن�س الذي رف�سه ال�سندباد، حينما يبحر يف 

ذاته معريًا روا�سب هذه الذات:

»على جداٍر اآخٍر اإطاْر:

ي، هذا امَلعرِّ

خلف عينيِه

و يف دهليِزِه ال�سحيْق
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دنياُه كيُد امراأٍة مل تغت�ِسْل

من دِمها، ي�ستمُّ �ساَقيها و ما ُيِطْيْق

�سطيَّ خليِج الدن�ِس املطليِّ بالرحيْق

تكويرُة النهدين من رغوِتِه

و�سو�سُن اجلباْه،

املجرُم العتيْق

والثمُر املرُّ الذي ا�ستهاْه« )14(.

و  ال�سبط  على  ع�سّية  ال�سورة  وتبقى   
التحديد، اإنها رمزية، و �سديدة التكثيف، و هي 
اإليه ال�ساعر  اإلى اللغز. و هذا ما يدعو  اأقرب 
»على  ي��ق��ول:  ح��ني  مالرميه)15(  ال��رم��زي 
و هو هذا هدف  لغزًا،  اأن يحمل  ال�سعر دائمًا 
الأدب«  و »اأعتقد اأن ال�سعر موجود للنخبة، يف 

جمتمع يعرف ما الأبهة« .

ويرى د. عز الدين من�سور)16( اأّن ال�سورة 
رحلته  يف  )ال�سندباد  ق�سيدة  يف  ال�سعرية 
من  فنونها  ك��ل  يف  امل��ن��ال  »بعيدة  الثامنة(: 
وتداعي  ال���رم����ز،  و  التفكري  و  الت�سكيل  حيث 
املع����اين ف�����ي غي���ر تواف����ق منطقي، و ت��راك���م 
وارتباطاتها  لأبع���ادها  حت�����ديد  دون  ال�سور 

م����ع النمو الفكري، 

و لذا كانت هذه الرحلة من اللون الغام�س 
غري ال�سفيف، فحارت فيها الإفهام، و�سبحت 

فيها اخلواطر، و كّلت عنها الأب�سار« .

و يف املقطع الثالث من الق�سيدة، تنغم�س 
الذات ال�ساعرة داخل ف�ساءات هذه اجلدران 
اإذ  بها،  لتتاأثر  املتف�سخة  مبوروثاتها  املوبوءة، 
القا�سية  دمغتها   )...( املوروثات  »تركت هذه 

على تكوينه )ال�ساعر(  الروحي و العاطفي، و 
و ر�سحت �سمومها  اآثارها يف �سدره،  انطبعت 

على روحه منذ ال�سغر« )17(.

واقعه  اأروق��ة  �سموم  وا�سفًا  ال�ساعر  يقول 
املظلم و غازاته:

»َبَلوُت ذاَك الِرَواْق

ِطفًل جَرْت يف دمِه الغازاُت و ال�سموْم

وانطبعت يف �سدرِه الر�سوم

وكنُت فيه و ال�سحاَب العتاْق

ُه اللوؤَُم، نحلَّي َطْعَمُه بالنفاْق نرفِّ

بُجْرعٍة من »َع�َسِل اخلليَفة« 

»و قهوة الب�سري« 

اأَُغلُِّف ال�سفاَه باحلريْر

بطانِة اخلناجِر الرهيَفْة

ِة احلرير« )18(. حللوتي حليَّ

حاوي  خليل  ال�ساعر  عند  ال�سندباد  لأن  و 
فعٌل تثويري، و هّدام للبنيات الفا�سدة، و �سعلة 
اإ�سراقًا،  اأكرث  م�ستقبلي  لزمان  الطريق  تنري 
اإنه  اأروقته،  و  واقعه  يطّهر  اأن  �سيحاول  فاإنه 
يحمل  احل�����س��اري،  بوعيه  غ��ريه  على  يتفوق 
بناء  و  زمنه  لتجاوز  م�ستقبليًا  حلمًا  و  هّمًا 
الأمة  رائ��ي  اإن��ه  الإن�سانية.  لبن�ي  اأف�س��ل  غٍد 
روؤيا  ميتلك  لأنه  بنه�ستها،  واملب�ّسر  اجلديدة 

الك�سف والتخّطي 

الفعل  م�سدر  هو  الوعي  هذا  و  والتغيري، 
الذاكرة،  تر�سب حول  ما  لإزاحة  ال�سندبادي، 

من عفونة و �سموم:
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واْق »�سَلخُت ذاك الرِّ

خلَّيته ماأوى عتيقًا لل�سحاِب الِعتاْق

طّهرت داري من �سدى اأ�سباحِهْم

يف الليل و النهاْر

من غلِّ نف�سي، خنجري« )19(.

فيه  رواق����ًا  »يقطن  ال���ذي  ال�سندباد  ه��و 
على  العلء  اأب��ي  ِغ��ّل  فيه  و   )000( الو�سايا 
ْحب و  املراأة و احلياة و فيه املكر املاكر بني ال�سّ
الأ�سدقاء )...( و قد تطّهر منها، عّرى نف�سه 
و قتل فيها الو�سايا )...(  و الغّل، و ظل يرتّقب 
اليقني يحّل يف قلبه، و لكنه األفى انتظاره باطًل 
فما دّرت له الروؤيا و ما ا�ستجاب له اليقني. و 

من هذا القبيل، فاإّن التجربة هي �سوفية 

و اأنه ل �سبيل لإ�سلح الكون اإّل من خلل 
اإّل  ال��ذات  لإ�سلح  �سبيل  ل  و  ال��ذات  اإ�سلح 
التمويه  �سبل  و  الأقنعة  خلع  و  الرت�سبات  بواأد 

و النفاق«)20(.

ويت�ساءل ال�ساعر: ملاذا يعتكر واقعه الأ�سود 
بّكل هذا البوار و العتمة و الرطوبة؟:

»طلبُت �سحَو ال�سبح و الأمطاَر، ربِّي،

فلماذا اعتكرت داري

ملاذا اختنقت بال�سمِت و الغباْر

�سحراَء كل�ٍس مالٍح  َبَواْر.

و بعد طعِم الكل�ِس و الَبَواْر

العتمُة العتمُة فاَرْت ِمْن

دهاليزي، و كانت َرْطبًة

ُمْنِتَنًة �سخيَنْة« )21(.

الواقع املكّل�س بالوح�سة و ال�سمت و الغبار، 
الواقع الذي �سيملأ الروح وح�سة، و العني قذًى 
و غيبوبة بي�ساء، ويرتك اجل�سد مندى جراحًا 
و اأملًا، هو واقع الإن�سان العربي املعا�سر، الذي 
�سعري  فعل  لتاأ�سي�س  ح���اوي  خليل  �سيدفع 
ل�سخ�سية  بنائه  طريق  عن  ليتجاوزه  اإبداعي 
على  قادرًا  جديدًا  بناء  الأ�سطورية  ال�سندباد 

ك�سف �سوداوية هذا الواقع، فخليل حاوي 

»ل ي�ستمّد الأ�سطورة اجلاهزة على حالها، 
قدمي  فال�سندباد  جديدًا،  بناء  يبنيها  اإمن��ا  و 
رحلته  يف  ال�سندباد  و  ال�سندباد،  وجوه  لكن  و 
اأ�سطورة  جديدة،  اأ�سطورة  متّثلن  الثامنة، 
بني  و  بينه  ال�����س��راع  يف  املعا�سر،  الإن�����س��ان 
معوقات الزمان و املكان، و حماولته للتخل�س 
اإلى  النطلق  و  التاريخية،  التجربة  ثقل  من 

رحاب اأو�سع« )22(.

يقول ال�ساعر خليل حاوي عن هذا الواقع:

»كاأّن يف داري التقت 

وان�سكبت اأقنية الأو�ساخ يف املدينْه،

تفور يف الليل و يف النهار

يعود طعم الكل�س و الَبَوار

وذات ليٍل اأْرَغت العتمة

واجرّتت �سلوع ال�سقف و اجلدار،

كيف انطوى ال�سقف انطوى اجلدار

كاخلرقة املبتّلة العتيقه

و كال�سراع املرمتي 

على بحار العتمة ال�سحيقة،
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و موج اأ�سود يعلكه،

يرميه للرياح،

اأغلقت الغيبوبة البي�ساء عينّي

تركت اجل�سد املطحون

و املعجون باجلراح

للموج و الرياح«  )23(.

اأن راأى ال�سندباد واقع ع�سره الرّث،  بعد 
وان��ح��ط��اط��ه الأخ���لق���ي، م��ن خ���لل اإب��ح��اره 
بب�سارته  يعود  جمتمعه،  و  ذات��ه  اأع��م��اِق  اإل��ى 
تفاوؤل  ع��رب  نهايتها،  م��ن  رحلته  اق���رتاب  م��ع 
تبدو  اإذ  العربي،  الإن�سان  مب�ستقبل  جمايل 
اأمامه  ماثلة  العربي  احل�ساري  النبعاث  روؤيا 
ف��امل��روج  الق�سيدة،  م��ن  التا�سع  املقطع  يف 
احل�سارة،  تبني  وامل�سانع  خ�سرًة،  امتلأت 

الإن�سان  ملحمة  ت�سنع  ال�سمر،  وال��زن��ود 
ال�سحوة  ه��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة.  ال��ع��رب��ي 

العربية احل�سارية بعد هذا الرقاد 
على  غ��ري��ب��ًا  لي�س  و  ال��ط��وي��ل، 

خليل حاوي العزف على اأوتار 
اأعماله،  يف  ال�سحوة  ه��ذه 
���س��اع��ر  اأن�����ه  و  ول���س��ي��م��ا 
من  النبعاث  و  اخل�سب 
لرموز  ا�ستخدامه  خلل 
الن��ب��ع��اث الأ���س��ط��وري��ة 
ال�سعرية،  اأع��م��ال��ه  يف 
امل�سيح  اأك���ان���ت  ���س��واء 
غ��ريه��ا.  اأم  مت���وز  اأم 
ال�سعرية  ال��ك��ت��اب��ة  اإن 
ع���ن���د خ���ل���ي���ل ح�����اوي 
حم���ف���ورة »ب��احل��ل��م، 

بالأمل، بالت�سبث باجلذور، تهدهده بالرموز و 
بالأ�ساطري، تنع�سه بفكرة النبعاث« )24(. يقول 

يف املقطع التا�سع:

     »حتتلُّ َعينيَّ مروٌج ُمْدَخناٌت

xxxx
مليوُن داٍر مثُل داري و داْر

تزهو باأَطفاِل غ�سون الكرِم

و الزيتون، جمر الربيْع

قيع غبَّ ليايل ال�سَ

يحتلُّ عينّي ِرواٌق �سمخْت

اأ�سلُعُه و انَعَقَدْت َعْقَد

زنوٍد تبتنيِه، تبتني املْلَحَمْة« )25(.

 و يرى اإيلّيا حاوي)26( اأن ال�ساعر 
»ي�ساهد احل�سارة اجلديدة 
املدخنات  م��ن  م���روج  يف 
)000( و مليني الدور 
كونه  تعّم يف  و  )ُتبنى( 
كتعبري  اجلديد.)...( 
ع���ن ف��ع��ل الإن�������س���ان 
الفاعل يف التقّدم، و 
الفناء  به عزاء عن 

و العدم .«.

ب���ع���د رح��ل��ت��ه 
اإلى اأعماق الذات 
ال�سندباد  ي��ع��ود 
و  اإ�سعاع  �سفحة 
ن��ق��اء، م��ت��ج��اوزًا 
ك��ل م��ا ه��و ب���اٍل، 
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اآثار تخلفه، باعث������ًا احلياة  ناف�سًا عن كاهله 
و  ب�سائر اخلل�س،  البوار، حامًل  الأر���س  يف 
طهارة الولدة اجلديدة، بالروؤى امل�سرقة، اإنها 
رحلة عودة م�سرقة مع »اإطلل ال�سباح العربي 
البداية  اإل��ى  الرجوع  و  الطفولة  هي  و   )...(
البكر و بها يغ�سل العامل و تتحقق      القيامة« 

)27(. يقول ال�ساعر:

     »رحلتي ال�سبُع رواياٌت عن

الُغوِل، عن ال�سيطاِن و املَغاَره

عن ِحَيٍل تعيا لها امَلهاره،

اأُعيُد ما حتكي و ماذا، َعبثًا،

هيهات اأَ�ستعيْد،

�سيَّعُت راأ�َس املاِل و التجاَرة

xxxx

عدُت اإليكم �ساعرًا يف فمه ب�ساَرة

يقوُل ما يقوْل

ِل بفطرٍة حت�سُّ ما يف َرِحِم الَف�سْ

وْل« )28(. تراُه قبَل اأن يولَد يف الُف�سُ

و يف نهاية رحلته الثامنة، تتجدد معطيات 
اأي  ماله،  و  جتارته  خ�سر  لقد  الرحلة،  ه��ذه 
ما�سيه، و حتديدًا ذاته القدمية، لكنه اكت�سب 
كل  متامًا  تعي  متعالية،  واعية  جديدة  ذات��ًا 
احل�ساري،  النهو�س  عن  جمتمعها  يوؤّخر  ما 
»يعود  اإذ  الفكرية،  و  احل�سارية  ال�سحوة  و 
رائيًا  �ساعرًا)000(  رحلته  م��ن  ال�سندباد 
اأن  قبل  بفطرته  اأح�ّسه  حتمي  بانبعاث  يب�ّسر 

يولد من رحم الزمن 

و يتحقق واقعًا، )و بهذا يوؤكد خليل حاوي( 
اإميانه بدور ال�ساعر يف الع�سر احلديث املعادل 
لدور النبي يف احل�سارات القدمية: اإن ال�سعر 
تاريخية ح�سارية  نبوة  الع�سر احلديث،  نبوة 
عامل  يف  هائمة  ل  ال��واق��ع  اأر����س  يف  متجّذرة 
الغيب«)29(، و لذا تبدو الرحلة ال�سندبادية عند 
ال�ساعر خليل حاوي، يف بنيتها العميقة »انتقاًل 

من حالة االنحطاط االأخالقي و االجتماعي 

ان�ب���ع�����اث  ح�����ال����ة  اإل���ى  الف���كري  و 
ح�ساري �سامل«)30(.

اإّن من مهمات الق�سيدة العربية املعا�سرة 
اأن تعمل على واأِد القيم القدمية البالية، 

اأتت  قد  و  بديلة،  جديدة  قيمًا  توؤ�س�س  و 
بهذه  مب�ّسرة  ح���اوي  خليل  ق�سائد  معظم 
الدفاع  و  تبنيها  و  تكري�سها  اإلى  داعية  القيم، 
كلها  القدمية  القيم  اأّن  هذا  يعني  ل  و  عنها. 
اأو رّثة، بل ثمة قيم جمالية كثرية توجد  بالية 
معطيات  مع  تتفاعل  ت��زال  ل  و  القدمي،  منذ 
الق�سيدة  توؤكد  اإذ  و  تاأّثرًا،  و  تاأثريًا  احلا�سر 
القيم  هذه  جماليات  على  املعا�سرة  العربية 
املا�سية، فاإنها تثور يف اآن على كل ما هو جامد 
و متخلف، و غري قادر على مواكبة احل�سارة 
املعا�سرة يف نه�ستها و ثورتها و انقلبها على 

املفاهيم البائدة.

اإّن ال�ساعر العربي املعا�سر �ساعر راف�س و 
متمّرد �سد القيم التقليدية املغرو�سة يف ن�سق 
باإعادة  »مطالب  فهو  ل��ذا  و  املعا�سر،  الواقع 
من  بالقرتاب  مطالب  �سعره.  يف  العامل  بناء 
مع  يتعاملن  اللذين  والفيل�سوف  الريا�سي 
العدد،  و  الق�سية  يف  لديهما  ممثًل  اجلوهر 
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والذي يتمّثل لدى ال�ساعر يف الرمز. اإنه ثائر، 
و يف الثورة نتخل�س من اأ�سر ال�سكل و ال�سورة 

و التقليد و العادة، اأي اأننا ن�سبح يف اأبهر 
نخلق  و   )...( حريتنا  حل��ظ��ات  م��ن  حلظة 
فيها  نكت�سف  و  الأ�سياء،  بني  جديدة  علقات 
قبل:  نكت�سفها من  نكن  و معاين مل  اإمكانيات 

اأي اأننا ن�سبح مع الرمز وجهًا لوجه .«)31(.

من هنا ل نتفق مع راأي الدكتور عز الدين 
من�سور)32( عندما يقول عن ق�سيدة ال�سندباد 
يف رحلته الثامنة: »اإن طبيعتنا ال�سافية ذات 
تنعك�س  اللمعة  النجوم  و  امل�سرقة،  ال�سم�س 
على النفو�س النقّية ذات النور امل�سرق البهيج، 
ل  و  القامت  الغمو�س  هذا  مثل  على  ُتقبل  فل 

ت�ست�سيغه كما يف رحلة ال�سندباد« .

اأم��ام  ع��ائ��ق��ًا  ال��ق��امت  الغمو�س  ي��ك��ون  ق��د 
و دللته  الرمز،  لأبعاد  و متّثله  القارىء،  فهم 
رحلته  يف  ال�سندباد  ق�سيدة  لكّن  العميقة، 
الغمو�س، بل ميكن فهم  لي�ست قامتة  الثامنة 
كثري من اأبعادها الرمزية اإذا ما نظر القارىء 
يف�ّسر  اأن  ح��اول  اإذا  اأّم���ا  كلية،  نظرة  اإليها 
فاإنه  ن�سّيًا،  تف�سريًا  فيها  �سعري  �سطر  كل 
النطلق  اإن  الغمو�س.  هذا  مثل  �سي�سادف 

من الوحدة ال�سمولية 

لفهم  م��ه��ٌم  اأم���ر  للق�سيدة  وال���روؤي���وي���ة 
بنيتها، و اأبعاد هذه البنية، و كل حماولة لفهم 
الق�سيدة املعا�سرة عن طريق حتليل كلماتها 
معجميًا و قامو�سيًا �سيحّول هذه الق�سيدة من 
ن�س �سعري مغاير و روؤيوي اإلى ن�سٍ كل�سيكي 
و قدمي، اأو اإلى ن�س نرثي، يعتمد على الإحالت 
القريبة لبنية اللغة، »و مبا اأّن يف الرمز جمعًا 

يختبىء  �سحريًا  عمقًا  اأحيانًا  و  خمتلفة  ملعان 
على  يفر�س  الرمزي  ف��الأدب  املظاهر،  خلف 
القارىء قراءة واعية و يدعوه اإلى ك�سف املعاين 
اخلفّية يف غو�سه عليها. اإذن، فالقارىء مدعو 
اإلى امل�ساهمة يف فكرة املوؤلف، و اإلى ملقاته 
امل�سماة،  الواعية،  القراءة  هذه  و  تفكريه.  يف 
املقروء.  من  القارىء  تقّرب  خّلقة،  لحقًا، 
ال��ق��ارىء  »ي��ح��زر«   اأن  فقط  املطلوب  فلي�س 
�ساأن  م��ن  ه��ذا  اإذ  ال��رم��ز،   � ال�سورة  م��دل��ول 
الرمزي احلقيقي،  الأثر  بينما  ال�سهل.  املجاز 
اأن يحافظ طويًل على �سحره و �سّره، و  يجب 
تعددية معانيه، و اأّل يكون � كما قال امل�سرحي 
َدفة التي  الأملاين هيبل عام 1841 � ي�سبه ال�سَ

يوؤخذ لّبها و يرمى ق�سرها يف احتقار«)33(.

يف  تغرقها  ال�سعرية  اللغة  يف  املبا�سرة  اإن 
الأب�صط  ف��اق��دة  الق�صيدة  جتعل  و  ال��ه��ب��وط، 
�سفافية اجلمال و الرمز، و الق�سيدة ال�سديدة 
الو�سوح ل ترتك اأثرًا مهمًا يف وجدان القارىء، 
بل تدفع فكره لأن يرتهل و يتكا�سل عرب عطالة 
فكرية ت�ستهلك فكرة الق�سيدة، دون اأن جتعل 
التحليل،  و  الك�سف  يف  ت�سهم  التفكري  طاقات 
دللت  ت��ت��ج��اوز  اأن  ال�سعرية  اللغة  مهمة  و 
ال��واح��دة  اللفظة  لت�سبح  معجميًا،  اللفظة 
ف�ساًء داًل موحيًا و موؤثرًا و ممتدًا و قادرًا على 
اللغة  تعجز  عميقة،  اإن�سانية  ح��الت  جت�سيد 
كّلما اقرتبت  و  اأبعادها.  التقريرية عن ك�سف 
اإلى  اأقرب  اللغة ال�سعرية من املبا�سرة �سارت 
جدًا.  القريبة  و  املحدودة  باأبعادها  النرث  لغة 
»فال�سماء يف لغة النرث ل ميكن اأن تكون �سيئًا 
�سوى هذا ال�سطح الأزرق ال�ساكن الذي يواجه 
روؤو�سنا .. اإنها حمددة مبثل ما حتدد به هذه 
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الأ�سياء يف العامل 
املتعني،  الطبيعي 
اأما يف لغة ال�سعر 
اإق��ام��ة  فت�سعب 
ال����ربه����ان ع��ل��ى 
الأ�سياء  هذه  اأّن 
عليه  هي  ما  هي 
ال��ط��ب��ي��ع��ة،  يف 
هنا  ف��ال�����س��اع��ر 
ي����ق����وم ب��ع��م��ل��ي��ة 
اإحالة تعتمد على 
ال�سورة  التي يف 
باطنه  اأو  ذه��ن��ه 
اع��ت��م��ادًا ك��ب��ريًا 
الكلمات  لتاأ�سيل 
اإعطائها معنى  و 

جديدًا غري مبا�سر.«)34(.

لأ�سطورة  حاوي  خليل  ال�ساعر  توظيف  اإّن 
و  اجلديدة،  ال�سعرية  الروؤية  بهذه  ال�سندباد 
اأّكد �سرورة  الت�سكيل اجلمايل اجلديد،  بهذا 
ا�ستنفار القيم الإن�سانية اجلوهرية، و حترير 
الطاقات الكامنة لدى الإن�سان العربي املعا�سر، 
و قد �سملت هذه الروؤية جميع  ف�ساءات الن�ّس 
الإن�سانية،  و  الجتماعية  باإيحاءاته  ال�سعري 
التحّول  طاقة  على  التوظيف  ه��ذا  رّك��ز  وق��د  
احل�ساري و املعريف اخلّلقة، التي �ست�سهم يف 
اقتلع ما تر�ّسب يف الذات العربّية من اأوهام و 
وّية متخّلفة رّثة، و جتاوزها، هذه  مفاهيم ما�سَ
املفاهيم التي ل تزال متار�س �سنوفًا �سّتى من 
ال�سطهاد و التاأثري يف بنيات املجتمع العربي 
و  املعا�سرة،  تطّوره  حركة  ُتعيق  و  املعا�سر، 

»رمب��ا ك��ان خليل 
حاوي اأحد الذين 
جن���ح���وا مت���ام���ًا 
ا����س���ت���غ���لل  يف 
ح��������ك��������اي��������ات 
ال���������س����ن����دب����اد 
اخل����راف����ي����ة يف 
رح�����لت�����ه اإل�����ى 
م���ن���اب���ع ال���ق���وة 
و  اأع����م����اق����ه  يف 
املعرفة.  م�سادر 
لأن����ه مت���وزي،  و 
على  اأ�سفى  فقد 
اأي   � ���س��ن��دب��اده 
عليه هو نف�سه � �سفة الدميومة و القدرة على 
حمل الب�سارة باخل�سب، دون اأن يحّول حْد�س 

الأ�سطورة اإلى منطق جامد«)35(.

و تبقى ق�سيدة ال�سندباد يف رحلته الثامنة 
جمهودًا  ال�ساعر  فيها  ب��ذل   )...( »ق�سيدة 
�سخم  م�سمون  من  حتمله  عّما  ليعرّب  �سخمًا 
حتى  املجهود  نف�س  قّرائها  من  ت�ستحق  هي  و 
ح�سن  عند  ال�ساعر  كان  لقد  و  اإليهم.  ت�سل 
الظن به فلم ي�سرق النار ليلعب بها كما يلعب 
مع  ليوقفنا  و  طعامنا  ج  لُين�سِ اإمنا  و  احل��واة، 
�ساعر  اإّن خليل حاوي  اإلى جنب.  الآلهة جنبًا 
جاد يرهق نف�سه وراء ال�سعر العظيم و يح�سل 

على �سيء لي�س قليًل منه«)36( .

رسم تخيلي ألسطورة سندباد
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)1( وقد حاولت درا�سة بع�ض هذه احلالت واملالمح يف بحثي 

املو�سوم بـ:  )بع�ض املالمح ال�سندبادية يف اأعمال �سالح عبد 

ال�سبور(، املن�سور يف الكتاب الدوري: عالمات )اجلزء الرابع 

والع�رشون، املجلد ال�ساد�ض، �سفر 1418هـ /يونيه 1997م/ من 

�سفحة 315 اإىل �سفحة 344(، النادي الأدبي الثقايف، جدة / 

ال�سعودية. 

)2( اأحمد عبد املعطي حجازي، ال�سندباد يف رحلته الثامنة، 

ديوان خليل حاوي، دار العودة، بريوت، الطبعة الثانية، 1979م، 

�ض 413.

)3( د.اأحمد كمال زكي، درا�سات يف النقد الأدبي،دار الأندل�ض، 

بريوت،الطبعة الثانية، حزيران/ يونيو، 1980م، �ض 184.

)4( ريتا عو�ض، اأعالم ال�سعر العربي احلديث، خليل حاوي، 

املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش، بريوت، الطبعة الأوىل، 

1983م، �ض 55.

)5( حممد الأ�سعد، مقالة يف اللغة ال�سعرية، املوؤ�س�سة العربية 

للدرا�سات والن�رش، بريوت،  الطبعة الأوىل، 1980م، �ض 130. 

)6( ديوان خليل حاوي، �ض 225.

)7( نف�سه، جمموعة الناي والريح، �ض 227.

)8( اأحمد عبد املعطي حجازي، ال�سندباد يف رحلته الثامنة، 

�ض413.

)9( ديوان خليل حاوي، �ض 228 - 229.

)10( نف�سه، �ض 230.

)11( خليل مو�سوي، الوحدة الع�سوية الكلية يف ق�سيدة خليل 

حاوي، جملة املوقف الأدبي، احتاد الكّتاب العرب، دم�سق، العدد 

166، �سباط )فرباير(، 1985م، �ض 127.

)12( مطاع �سفدي، ال�سعر: الكون والف�ساد، جملة الفكر العربي 

املعا�رش، مركز الإمناء القومي، بريوت، باري�ض، العدد 26، 

حزيران، متوز )جوان، جويليه(، 1983م، �ض 11.

)13( ديوان خليل حاوي، �ض 230 - 231.

)14( ديوان خليل حاوي، �ض 232 - 233.

)15( عن / هـــرني بري، الأدب الرمزي، ترجمة هرني زغيب، 

من�ســـورات عـــويـــدات، بيـــروت، بــــاري�ض، الطبعة الأوىل، 

1981 م، �ض 39.

)16( د. عز الدين من�سور، درا�سات نقدية ومناذج حول بع�ض 

ق�سايا ال�سعر املعا�رش، موؤ�س�سة املعارف، بريوت، الطبعة الأوىل، 

1985م، �ض 84.

)17( ـ د. علي ع�رشي زايد، الرحلة الثامنة لل�سندباد،دار ثابت، 

القاهرة، الطبعة الأوىل، 1985م،  �ض 121.

)18( ـ ديوان خليل حاوي، �ض 238 - 239.

)19( ـ نف�سه، �ض 239 - 240.

)20( ـ ايليا حاوي، خليل حاوي يف خمتارات من �سعره ونرثه، دار 

الثقافة، بريوت، الطبعة الأوىل، حزيران، 1984م، �ض50.

)21( ـ ديوان خليل حاوي، �ض 241.

)22( ـ  د. اإح�سان عبا�ض، اجتاهات ال�سعر العربي املعا�رش، دار 

ان/ الأردن، الطبعـــة الثــــانية، 1992م، �ض 
ّ
ال�ســـروق، عمـــ

.132 - 131

)23( ـ ديوان خليل حاوي، �ض 242-243.

)24( ـ د. مينى العيد، يف القول ال�سعري، دار توبقال، الدار 

البي�ساء، املغرب، الطبعة الأوىل، 1987م، �ض 76.

)25( ـ ديوان خليل حاوي، �ض 262 - 263.

)26( ـ خليل حاوي يف خمتارات من �سعره ونرثه، �ض 53.

)27( ـ د. غطا�ض كرم، من تقدميه لأم�سية �سعرية لل�ساعر خليل 

حاوي، ديوان خليل حاوي، �ض 368.

)28( ـ ديوان خليل حاوي، �ض 270 - 271.

)29( ـ ريتا عو�ض، اأعالم ال�سعر العربي احلديث، )خليل 

حاوي(، �ض 58.

)30( ـ نف�سه، �ض 59.

)31( ـ اأحمد عبد املعطي حجازي، ال�سندباد يف رحلته الثامنة، 

�ض 410 - 411.

)32( ـ د. عز الدين من�سور، درا�سات نقدية و مناذج حول بع�ض 

ق�سايا ال�سعر املعا�رش، �ض 94.

)33( ـ هرني بري، الأدب الرمزي، �ض 10.

)34( ـ حمي الدين حممد، حماولة يف حتليل التجربة ال�سعرية، جملة 

ال�سعر، القاهرة، يوليو 1965م، �ض 69 - 70.

)35( ـ د. اأحمد كمال زكي، )التف�سري الأ�سطوري لل�سعر 

احلديث(، جملة ف�سول، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة، 

املجلد الأول، العدد الرابع، يوليو، 1981م، �ض 93.

)36( ـ اأحــمد عبـد املعطي حجـــازي، ال�سندباد يف رحلته 

الثامنة، �ض 425.
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)1( د. اإح�سان عبا�ض، اجتاهات ال�سعر العربي املعا�رش، دار 

ال�رشوق، عّمان/ الأردن، الطبعة الثانية، 1992م.

)2( اأحمد عبد املعطي حجازي، ال�سندباد يف رحلته الثامنة، 

مقدمة  ديوان خليل حاوي، دار العودة، بريوت، الطبعة الثانية، 

1979م.

)3( د.اأحمد كمال زكي، درا�سات يف النقد الأدبي،دار الأندل�ض، 

بريوت،الطبعة الثانية، حزيران/ يونيو، 1980م.

)4( د. اأحمد كمال زكي: )التف�سري الأ�سطوري لل�سعر احلديث(،  

جملة ف�سول، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة، املجلد الأول، 

العدد الرابع، يوليو، 1981م، �ض 93.

)5( اإيليا حاوي، خليل حاوي يف خمتارات من �سعره ونرثه، دار 

الثقافة، بريوت، الطبعة الأوىل، حزيران، 1984 م.

 )6( خليل حاوي:ديوان خليل حاوي، دار العودة، بريوت، 

الطبعة الثانية، 1979م.

)7( خليل مو�سوي: )الوحدة الع�سوية الكلية يف ق�سيدة خليل 

حاوي(، جملة املوقف الأدبي، احتاد الكّتاب العرب، دم�سق، العدد 

166، �سباط )فرباير(، 1985م.

)8( ريتا عو�ض، اأعالم ال�سعر العربي احلديث، خليل حاوي، 

املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش، بريوت،  الطبعة الأوىل، 

1983م.

)9( د. عز الدين من�سور، درا�سات نقدية ومناذج حول بع�ض 

ق�سايا ال�سعر املعا�رش، موؤ�س�سة املعارف، بريوت، الطبعة الأوىل، 

1985 م.

)10( د. علي ع�رشي زايد، الرحلة الثامنة لل�سندباد،دار ثابت، 

القاهرة، الطبعة الأوىل، 1985م.

)11( د. غطا�ض كرم، من تقدميه لأم�سية �سعرية لل�ساعر خليل 

حاوي، ديوان خليل حاوي.

)12( حمد الأ�سعد، مقالة يف اللغة ال�سعرية، املوؤ�س�سة العربية 

للدرا�سات والن�رش، بريوت،  الطبعة الأوىل، 1980م.

)13( حممد عبد الرحمن يون�ض:  )بع�ض املالمح ال�سندبادية يف 

اأعمال �سالح عبد ال�سبور(، يف الكتاب الدوري: عالمات 

)اجلزء الرابع والع�رشون، املجلد ال�ساد�ض، �سفر 1418هـ /يونيه 

1997م/ من �سفحة 315 اإىل �سفحة 344(، النادي الأدبي 
الثقايف، جدة . 

)14( حمي الدين حممد:)حماولة يف حتليل التجربة ال�سعرية(، جملة 

ال�سعر، القاهرة، يوليو 1965م. 

 )15( مطاع �سفدي: )ال�سعر: الكون والف�ساد(، جملة الفكر 

العربي املعا�رش، مركز الإمناء القومي، بريوت، باري�ض، العدد 26، 

حزيران، متوز )جوان، جويليه(، 1983م.

 )16( هرني بري، الأدب الرمزي، ترجمة هرني زغيب، 

من�سورات عويدات، بريوت، باري�ض، الطبعة الأوىل، 1981م.

 )17( د. مينى العيد، يف القول ال�سعري، دار توبقال، الدار 

البي�ساء، املغرب، الطبعة الأوىل، 1987م.

المصادر والمراجع
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يعـد موضـوع  الذاكرة واحدًا من أهم  موضوعات علم المأثورات الشـعبية، 
ففي مجال إعـداد البحوث والدراسات والمحاضـرات والدورات التدريبية، 
كثيرًا ما نسـمع كلمة  )الذاكرة(، ذاكرة الراوي وذاكرةاألجداد وذاكرة 

الشـعوب وذاكرة الوجـدان الجمعي، فماذا يقصـد بكلمة الذاكرة؟
الذاكرة ضـمن مفهـوم الثقافة الشعبية هي كل األشـكال التعبيرية 
المنطوقة التي تختزنها الذاكرة الشـعبية وتشـمل الموروث السـردي  

)الحكايات واألمثال واألشـعار واأللغاز والحكم وغيرها مـن فنون التعبير 
األخرى(  باإلضافة إلى الذاكرة المرتبطة بالثقافة المادية مـن حرف 

وصناعات تقليدية .

إعـداد: إبراهيم سـند

ذاكرة الراوي
)من وجهة  نظر ص�حية(
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ماهي الذاكرة؟
التي  الب�س�ري  الدماغ  ق��درات  اإح�دى  ه�ي 
متكنه م�ن الرتميز والتخزين  والإحتفاظ ومن 
ال�سابقة،  واخل��ربات  املعلومات  ا�س�رتجاع  ثم 
حديثنا  يف  امل��رات  اآلف  ن�س�تخدمها  ونح�ن 
ملواد  امليداين   اجلمع  اأثناء  وبالذات  اليومي 
يتمتع  ال��راوي  ه�ذا  فنقول  ال�س�عبي،  ال��رتاث 
بذاكرة حديدية وه�و ميتلك معلومات غ�زيرة 
يف اأكرث من جمال، ولديه القدرة ع�لى التنقل 
امل��رون��ة  م��ن  بكثري  اآخ�����ر   اإل���ى  مو�س�وع  م�ن 

واحليوية  ويف كل مرة يفاجئنا باجلديد.

اآخ�ر   راوي   ع�ن  ون��ق��ول 
ب���اأن ذاك��رت��ه ق��وي��ة يف حفظ 
وال�س�مات  والوجوه  الأماكن  
حفظ  يف  ذاك��رت��ه  م�ن  اأك���رث 
التواريخ والأح�داث والأرقام، 
ال�س�عر   يحفظون  واآخ�����رون 
ال�س�عبية  وال�س�ري  والق�س�س 
الطويلة، والبع�س متخ�س�س 
يف ح��ف��ظ وت���ردي���د الأم��ث��ال 

والألغاز والنوادر الطريفة.

ونتكلم اأي�سًا ع�ن اأ�س�خا�س فقدوا ذاكرتهم 
بفعل الكرب يف ال�س�ن اأو املر�س اأو بفعل حادث 

نف�س�ي األيم.

مير  ال��ذاك��رة  مفه�وم  اأن  يعني  كله  وه��ذا 
اأن  منذ  الإن�����س��ان  حياة  يف  متعددة  مب��راح��ل 
م�رورًا مبرحلة منت�سف  �سابًا  ثم  يكون طفًل 
العمر حتى مرحلة ال�س�يخوخة، وتكون الذاكرة 
ن�س�طة يف مرحلة الطفولة واأكرث حيوية ومرونة  
يف  ال�س�عف  يف  تبداأ  ثم  ال�س�باب،  مرحلة  يف 

مرحلة ال�س�يخوخة.

ال�س�عبي  الأدب  حفظة  مييز  م��ا  وع���ادة 
)ك��ال�����س�����ع��ر وال��ق�����س�����س وال�����س�����ري والأم���ث���ال 
واحلرفيون   . قوية  �س�معية  بذاكرة  والألغاز(  
والتطريز    والت�س�كيل  النق�س  بفنون  املعنيون  
حني  يف  ق��وي��ة،  ب�سرية  ب��ذاك��رة  فيتميزون  
ال�س�عبية   املو�س�يقية  للفنون  امل���وؤدون  يتميز  
فاإن  وباملثل  وحركية،  �س�معية  وذاكرة  باإدراك 
العاملني يف اإع�داد الأطعمة ال�س�عبية يتميزون 
العاملني  اأما  التذوق،  على  املعتمدة  بالذاكرة 
ال�س�عبية  العطور  اإع�داد وحت�سري و�سناعة  يف 
فذاكرتهم ال�س�مية  تفوق غريهم م�ن العاملني 
وال�����س��ن��اع��ات  احل�����رف  يف 
ب�س�كل  فالذاكرة  التقليدية، 
متار�س�ه  م��ا  ت�س�توعب  ع�ام 
وتتدرب ع�ليه وت�س�تعيده مرة 

اأخرى ع�ند احلاجة اإليه.
أنواع الذاكرة:

الب�س�رية  الذاكرة  ترتبط 
عمليات  بثلث  الأ�س�ا�س  يف 
عملية  وه�����ي:  اأ���س��ا���س�����ي��ة، 
ال��ت��������رم��ي��ز )ال��ت�����س�����ج��ي��������ل(  

وع��م�لي�ة التخزين وع�ملية الإ�س�رتجاع.

تعني  فهي  الرتميز   لعملية  بالن�س�بة  اأم��ا 
جمموعة  اأو  امل��ث��ريات،  لتلك  امل��ع��اين  اإع��ط��اء 
اإي�س�الها  اخلربات احل�سية اجلديدة ومن ثم 

اإلى الذاكرة  طويلة الأم�د.

فعلى �س�بيل املثال اإذا �ساألت الراوي  وكان 
الغو�س،  يف  ل��ه  جتربة  اأول  ع�ن  )غ��وا���س��ًا(  
وترت�س�م  املا�سي  اإل��ى  بذاكرته  يعود  �س�وف 
طريقها  يف  وهي  ال�س�فينة  �سورة  خميلته  يف 
نربة  ال�سوتي  نظامه  ويلتقط  الإب��ح��ار  اإل��ى 

ترتبط الذاكرة 
البشـرية بثالث عمليات 

أساسـية: عملية 
الترميز )التسـجيل(  
والتخزين واإلسـترجاع
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ظهر  ع�لى  العمل  بج�و   املحيطة   الأ���س�����وات 
رفع  وعملية  املجاديف  جر  ك�سوت  ال�س�فينة  
الأ�س�رعة  وهمهمة الغا�سة وهم يوؤدون  اأغاين 
الأبح�ار، كما يلتقط اأنفه رائحة البح�ر املميزة  
وملم�س احلبال اخل�س�نة، ت�س�ري ه�ذه املعلومات 
يدعى  ال��دم��اغ  م�����ن  ج���زء  �سم�ن  امل��ت��ف��رق��ة  
ما  وكاأن  ال�سور،  كل  يجمع  وه�و  )احل�سني( 

حدث كان اإدراكًا واح�دًا متكامًل.

“احل�سني  اأن  اخل����رباء  بع�س  وي��ع��ت��ق��د 
ه�ذه  حتليل  على  يتعاونان  املخية“  والق�س�رة 
وهل  اأهميتها  وحت��دي��د  احل�س�ية   املعطيات 

ت�س�تحق اأن نتذكرها اأم ل.

ال���ت���خ���زي���ن: وه�������ي ع��م��ل��ي��ة الإح���ت���ف���اظ 
ق�س�ر  مع  احل�س�ني  يقرر  حيث  باملعلومات، 
و���س��رورة  م��ا  معلومة  اأه��م��ي��ة  ع�لى  ال��دم��اغ 

تخزينها يف جزء معني من الدماغ.

العملية  ع�ن  ع��ب��ارة  وه��ي  الإ���س�����رتج��اع: 
اخلا�سة با�س�تدعاء تلك املعلومات اأو اخلربات 
التي جرى تخزينها م�س�بقًا، فاإن كانت جديرة 
جتربة  ع��ل��ى  م��ث��ًل   �س�ربنا  ك��م��ا  ب��الأه��م��ي��ة 
ذكريات  با�س�رتجاع  يقوم  �س�وف  )الغوا�س( 
املمكنة  التفا�سيل  بكل  ع�نها  ويحكي  املا�سي 
يف  خمزنة  كونها  ا�س�تخدامها  ي�س�هل  حيث 

الذاكرة طويلة الأم�د.
أنواع الذاكرة:

يوج�د للذاكرة ثلثة اأنواع وهي:

اأوالاً: الذاكرة احل�س�ية:

ومن  الب�س�رية،  ال��ذاك��رة  اأن���واع  اأول  وه��ي 
ع�ن  عبارة  وظيفتها  اأن  حيث  ع�مًل  اأكرثها 
اختلف  على  اأواملثريات  املدخلت  اإ�س�تقبال 

وهي  اخلم�س،  احل��وا���س  طريق  ع��ن  اأن��واع��ه��ا 
لديها  بل  حم��دودة  غري  ذاك��رة  بكونها  تتميز 
القدرة والإمكانية العالية للتميز  بكل دقة بني 
وب�سرعة عالية  اإليها  التي ت�سل  املعلومات  كل 
الب�س�ري  املخ  ي�س�تطيع  حتى  حم��دودة،  وغري 
تخزين  اأج��ل  م��ن  ال�ساملة   ال�����س��ورة  تكوين 
املعلومات يف �سورة ح�س�ية فقط بحيث ل يتم 

الإحتفاظ بها اأكرث من خم�س ثواٍن فقط.

ثانيااً: الذاكرة ق�س�رية املدى:

حت��ت��وي يف الأ���س�����ا���س ع�����ل��ى امل��ع��ل��وم��ات 
اآين،  ب�س�كل  الفرد  فيها  يفكر  التي  الن�س�طة 
وهي تعد املرحلة الثانية بعد تخزين املعلومات 
ذات الأهمية ع�ن طريق احلوا�س اخلم�س ويتم 
التعامل  اأجل  من  موؤقت  ب�س�كل  بها  الإحتفاظ 
التخزين  ل�س�عة  اأم���ا  احل��اج��ة،  ع�ند  معها 
حيث  حمدودة  فتكون  الذاكرة  بتلك  اخلا�سة 
من  اأك��رث  يف  بالتفكري  القيام  للفرد  لميكن 
�سيء يف الوقت نف�سه لف�ساح املجال ل�س�تقبال 

معلومات اأخرى جديدة.

ثالثااً: الذاكرة طويلة املدى:

املعلومات،   لتخزين  النهائية  املرحلة  وهي 
ومتتاز بامتلكها م�ساحة تخزينية عالية جدًا 
وهي  ج��دًا،  طويلة  لفرتة  باملعلومات  وحتتفظ 
وجتاربه  الفرد  خربات  تخزين  ع�ن  امل�سوؤولة 
ومعلوماته على مدار حياته كلها، ولكنه وعلى 
الرغم م�ن ذلك فاإنه ميكن فقدان بع�سًا م�ن 
الذاكرة  تخزينها يف  التي مت   املعلومات  ه�ذه 

ولكن لي�س اإزالتها ب�س�كل تام.

كبر الس�ن والذاكرة قصيرة األجل:
تاأخذ  ف��وق  فما  الع�س�رين  �س�ن  بع�د  م�ن 
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الذاكرة يف ال�س�عف، فمثلما يقول املثل “التعلم 
يف ال�س�غر  مثل النق�س يف احلجر والتعلم يف 

الكرب كالنق�س على املاء”.

ال�س�معية  ال���ذاك������رة  اأ�سح���اب  يتمي����ز 
يف  كثرية  م��واد  حفظ  على  غ�ي���ره����م  دون 

الرتاث ال�س�عبي.

الرواة كبار الس�ن والذاكرة:
الوظيفية  التغيريات  م�ن  العديد  هناك 
اأنه  املعروف  ومن  ال��ذاك��رة،  ع�لى  تطراأ  التي 
الذاكرة يف  تاأخذ  فوق  فما  الع�سرين  �سن  بعد 
ال��راوي  ع�لى  ك��ث��ريًا  الأم���ر  ويعتمد  ال�سعف، 
نف�س�ه والظروف املحيطة به وكذلك اهتماماته 
والنف�س�ية  البدنية  �س�حته  ذل��ك  من  والأه��م 

وعلقته الإجتماعية م�ع الو�س�ط املحيط به.

ب��ع�����س ال��������رواة ي��ب��ل��غ��ون ���س�����ن ال��ع��ج��ز 
اآخ��رون  يظل  فيما  اأوان��ه��ا  قبل  وال�س�يخوخة 
م�ستوى  وهم يف  املختلفة  اأن�سطتهم  ميار�س�ون 

والثقايف  احلركي  والأداء  احليوية  من  ع��اٍل 
والإجتماعي العايل.

وميكننا الإ�س�ارة هنا اإلى بع�س ما يتميز به 
يخت�س مبو�سوع  فيما  ال�س�ن  كبار  م�ن  الرواة 

حدة الذاكرة والتذكر بوجه عام.

اأوًل: عملية تراكم اخل��ربات:  هي واح�دة 
من اأهم ما يتميز  به الرواة الكبار  يف ال�س�ن.

لديهم  ال�س�عبيني  ال����رواة  معظم  ث��ان��ي��ًا: 
احلياتية  لهتماماتهم  بالن�س�بة  قوية  ذاك��رة 

التي يتابعونها ويهتمون بها.

ي��ت��ذك��رون  ال�س�عبية  امل���واوي���ل  ف��ح��ف��ظ��ة 
واحل��وادث  املواويل  بتاأليف  قاموا  م�ن  جم�يع 
مبوؤلفي  م���رت  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  والق�س�س 
دائرة  اأو  قامو�س  اإنهم مبثابة    . املواويل  هذه 
)اأي  لكونه  ال�سبب  ويعود  متحركة،  معارف 
هذه  ل�س�تقبال  الإ�س�تعداد  دائ��م  ال����راوي(  
احلوادث والق�س�س ويقوم بتخزينها يف ذهنه 
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يقارن ويفا�سل فيما بينها وهو دائم احلديث 
له  بالن�س�بة  متثل  ل  لأنها  عنها،  واملناق�س�ة 

جمرد اأح�داث واإمنا حياة يعي�سها.

ثالثًا: التكرار الن�س�ط:

يف  ي�س�اهم  م��رة  من  اأك��رث  املعلومة  تكرار 
تثبيتها يف الذهن وعدم ن�سيانها.

فقدان الذاكرة أوالنس�يان:
اأو  الذاكرة  لفقدان  ال��رواة  اأغلب  يتعر�س 
الن�س�يان،  من  اأن��واع  ع�دة  وهناك  الن�س�يان، 
منها الن�سيان املوؤقت اأو الدائم ومنها الن�س�يان 
املفاجئ اأو التدريجي ويعود للأ�س�باب التالية:

1– ال�س�يخوخة:

التقدم يف العمر  يوؤدي اإلى حدوث الزيادة 
يف �سلبة �س�رايني الدماغ و�س�عف تدفق الدم  
مما يوؤدي اإلى قلة املواد الغذائية التي �س�ت�سل 
الذاكرة  �س�عف  ذلك  ع�ن  وينتج  الدماغ  اإل��ى 

ب�س�بب ال�س�يخوخة.

2– الأمرا�س:

ه��ن��اك بع�س الأم��را���س ال��ت��ي ت���وؤدي اإل��ى 
ظه�ور  حالة الن�س�يان ب�س�بب مر�س ال�س�كر  اأو 
النف�س�ية  ال�س�دمات  اإلى  بالإ�سافة  الزهامير 
والإ�سابة  الدماغ  التهاب  ب�س�ببها  يكون  والتي 

بالأورام الدماغية.

3– الكاآبة:

يتعر�س الكبار يف ال�س�ن للإ�سابة  بالكاآبة  
يف  و�سعهم  يتم  اأو  لوحدهم  ي�رُتكون  ع�ندما 

دور العجزة وامل�س�نني.

ك��ث��ريًا يف �س�حة  ي��وؤث��ر  م��ر���س  وال��ك��اآب��ة 
التوا�سل  ع�لى  القدرة  لعدم  نتيجة  الإن�س�ان 

مع الآخرين، فالإنعزال مينع العقل من متازج 
الآخرين،  مع  الأفكار  يف  وامل�ساركة  التفاعل 

والعي�س ب�سورة اإجتماعية �س�ليمة.

البدنية: 4– ال�س�حة 

يف  ال�س�ليم  “العقل  ال�س�ائد  املثل  يقول 
يف  الإن�س�ان  اأهمل  وكلما  ال�س�ليم“،   اجل�س�م 
اأثر  املتكاملة،  الغذائية  باملواد  ج�س�مه  تغذية 
فالوزن   . وتفكريه  ع�قله  �س�لمة  ع�لى  ذل��ك 
الزائد )البدانة( والتدخني وتناول امل�س�روبات 
ب�س�كل  الريا�سة  ممار�س�ة  وعتدم  الروحية  
الرتكيز  ع�دم  اإل��ى  يوؤثر  ذل��ك  كل  متوا�س�ل، 

و�س�عف الذاكرة.
الص�حة الذهنية:

التغذية الذهنية تعترب م�سدر الوقود للعقل 
الذه�ن  وحتريك  التفكري  دون  م�ن  والإن�سان 
يف حل امل�ساكل والتمرن على حفظ املعلومات 
اأمامه، هو  التي حت�سل  الأمور  على  والرتكيز 
املهارات  من  الكثري   لفقدان  معر�س  اإن�سان 
اإلى  التعر�س  ثم  وم�ن  الإدراك  بقوة  املرتبطة 

فقدان الذاكرة.

يعانون من �س�عف  الذين ل  الرواة  واأغلب 
اأو الن�س�يان هم من يطورون عقولهم  الذاكرة 
وحفظ  القراءة  طريق  ع�ن  م�س�تمرة  ب�سورة 
امل��ع��ل��وم��ات اجل���دي���دة ومم��ار���س�����ة الأل���ع���اب 

الذهنية.

متارين تقوية الذاكرة ال�س�عبية:

تتمايز  ع�سبية   خ��لي��ا  م��ن  امل��خ  يتكون 
عن  م�سئولة  م���راك���ز   ف��ه��ن��اك  م��ه��ام��ه��ا،  يف 
الفنون   اأو  اللغة  ع�ن  واأخ��رى  والتلقني  احلفظ 
اأوالعمليات احل�سابية اأو املمار�س�ات الريا�س�ية 
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ا�س�تخدام  ح�سب  امل��راك��ز  ه������ذه  وت��ق��وى 
الإن�سان ل�����ه�ا.

واأف�سل الطرق لتقوية الذاكرة هي متارين 
ع�لى  تعمل  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  ال��دم��اغ،  تن�س�يط 
وحتمي  ج��دي��دة  ع��سبية  و���س��لت  ت�س�كيل 
ال���دم��اغ  اإن  اأي  �سم����ورها،  م������ن  الأخ��رى 
يفق�د ق����وة مراكزه الذهنية اإن مل ي�س�تخدمها 

ب�م�رور ال����وقت . 
لعبة الدامة:

والبلد  اخلليج  منطقة  يف  م�س�هورة  لعبة 
م�ن  ال��ع��دي��د  ميار�س�ها  ي���زال  ول  ال��ع��رب��ي��ة، 
واملجال�س  املقاهي  يف  ال�س�ن  وكبار  ال�س�باب 
ال�س�عبية . ويتطلب ممار�س�ة هذه اللعبة وجود 
القطع  يتناف�سان مع بع�س يف حتريك  لعبان 
ال�س�كل  مربعة  رقعة  فوق  امل�سفوفة  اخل�س�بية 
ومق�س�مة اإلى )64( مربعًا، تاأخذ �س�كل اللونني 
على  اللعبة  ه�ذه  وحتتوي  والأ�س�ود،  الأبي�س 
 )16( بلونني،  ملونة  خ�س�بية،  قطعة   )32(

قطعة بلون و )16( اأخرى بلون اآخر 
ال��دام��ة  يف  قطعة  وك��ل   .

ت����ت����ح����رك خ���ط���وة 
اإل��ى  فقط  واح���دة 

اجلنب  اأو  الأمام 
ع���ل���ى ال��ي��م��ني 

ال�س�مال،  اأو 
م�����اع�����������دا 
ق������ط������ع������ة  
)ال�����س��ي��خ( 
فاإنه يتحرك 

يف  م�س�تقيما 
كل املربعات.

باملهارة  اللعبة  ه�ذه  ميار�س  م�ن  وميتاز 
من  املناورة  ع�لى  والقدرة  والرتكيز   والدقة 
اأجل الفوز وك�سب املعركة �س�د املتباري الآخر 
. اإنها بالفعل لعبة ذهنية بامتياز  يتوافر فيها 
القدرات  وحتفيز  والتحدي  املتعة  �س�نوف  كل 

العقلية.
لعبة الدومنة:

لعبة �س�عبية اأخرى ل تقل اأهمية عن لعبة 
الدامة، يلعبها اإثنان واأحيانًا اأربعة كل مبفرده، 
اإلى  ومق�س�مة  قطعة   )28( من  اللعبة  تتكون 
�س�بع تق�س�يمات، الأبي�س الذي يكون خايل من 
النقاط، وبعد القطعة التي حتمل نقطة واحدة 

اإلى القطعة ال�ساد�سة التي حتمل 6 نقاط.

وتعتمد ه�ذه اللعبة على الدقة يف احل�ساب 
والقيام بعمليتي اجلمع والطرح وح�سن التوقع 
والتخمني من اأجل اإنزال الهزمية باملت�سابق اأو 

املت�سابقني الآخرين.
األلغاز:

وه�و نوع م�ن اأنواع الريا�سة 
ال��ذه��ن��ي��ة، ال��ه��دف 
الت�س�لية  هو  منها 
والإم�����������ت�����������اع 
وا����س�������ت���ث���ارة 
ال�����ذه�����������ن 
واإي�������ج�������اد 
احل����������������ل 
امل��ن��ا���س�����ب 
ل����ب����ع���������س 
الأ�����س���������ئ����ل����ة 
التي  ال�س�عبة 
الفطنة  ت��ت��ط��ل��ب 
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و�س�رعة البديهة، مثل الألغاز التالية:

يف  ك��امل��ت��وي  ك���وك���ي،  ب���ل  1– ال��ك��وك��ي 
م�ساكيب امللوكي .    )البلليط(.

حكة  ج��ك  ك��م��ا  ج���اك،  ك��م��ا  2– ج���اك 
ال�س�لطان  كما  الرنة،  كما  احلنة  كما  العيد، 

م�س�ند من بع�يد .    )القبقاب(.

عري�س  اأط���ول���ه،  م��ا  ط��وي��ل  ط��وي��ل   –3
عري�س ما اأعر�سه، لو يجي ال�س�يخ وع�س�كره، 

ما ي�سيل نتفة من �س�عره .          )البح�ر(.

4– �س�بع حمامات يف ال�س�ما طاروا، باتوا 
كنت  اإن  ماتوا،  العط�س  عظم  ومن  عطا�سى، 
هم  نباهم،  عطنا  معرفة  بالعلم  ول��ك  ع��امل 

حيني واهلل ماتوا .        )بنات نع�س(.

يف  مت�سابكني  اأرب���ع���ة،  م��ع  اأرب���ع���ة   –5
   . مرتبعة  فيه  والتيتبان  وال�سي�سبان  مزرعة، 

)الرحى(.

وه��ن��اك ن��وع اآخ��ر م��ن الأح��اج��ي والأل��غ��از  
نف�س  ويف  والإم��ت��اع   الإ�سحاك  بهدف  تطرح 
الوقت لتقوية الذاكرة وترديد بع�س العبارات 
تنطق  عندما  النطق  يف  ال�سعبة  والكلمات 

ب�سكل مت�سارع ومنها: 

لري  ورا  لري  لري،  ورا  1– لري 

نطق  يف  �س�عوبة  ي��ج��دون  ال�سغار  بع�س 
ب��رتدي��د هذه  اخ��ت��ب��اره��م  ال���راء فيتم  ح��رف 
العبارة ال�س�عبة اأكرث من مرة حتى يتجاوزون 
هذه امل�س�كلة ونطق حرف الراء ب�سكل �س�حيح.

واجلح  والطرطيخ،  الطيخ  اأهل  يا    –2
وجح  وطرطيخة،  طيخة  اأعطونا  والبطيخ، 
وجحكم  وطرطيخكم،  طيخكم  من  وبطيخة، 

وطرطيخنا،  طيخنا  ا�س�توى  ولني  وبطيخكم، 
وج���ح���ن���ا وب���ط���ي���خ���ن���ا،  ن��ع��ط��ي��ك��م ط��ي��خ��ك��م 

وطرطيخكم، وجحكم وبطيخكم.

3 -  تعاركوا )قحنقري(  و  )قحفنقاز(، 
قحفية  اأخ����ذ  )ال��ق��ح��ف��ن��ق��از(   اأع�����رف   ول 
قحفية   اأخ�ذ  )القحنفزي(  لو   )القحنفزي( 

)القحفنقاز(.

خل�س�وم،  من  تهاب�س�و  وحب�س  4– خمي�س 
م��ادري  حب�س،  خ�س�م  هب�س  خمي�س  م���ادري 

حب�س هب�س خ�س�م خمي�س.

قو�س  تاخذ  ظلمة،  دار  تدخل  تقدر   –5
ال��ب��ن��دق ب��ي��دك، ت��ل��ح��ق ط��ري ط��اي��ر ب��اجل��و، 

ت�سرب تذبح ت�سلخ، متلخ ت�سرب تاكل.

غ�دى  ورفعوا  وغ�دونا،  الغدى  6– جنبوا 
الغطا  ول��ني ج��اء عطا رف��ع��وا  ع�طا وغ��ط��وه،  

واعطو عطا غ�داه.

التي  والأل��غ��از  الأح��اج��ي  ه�ذه من��اذج من 
كان الآباء والأجداد يتداولونها يف جمال�س�هم 
ال�س�عبية، كنوع م�ن الريا�س�ة الذهنية وو�س�يلة 

اأ�س�ا�س�ية للرتبية والتعليم.
الحكاية الش�عبية:

تعترب احلكاية ال�س�عبية �س�كًل من اأ�س�كال 
الأدب  اإل���ى  تنتمي  وه��ي  ال�س�فوي  التعبري  
ال�س�ردي  واإلى عامل اخليال واملتخيل، ونظرًا ملا 
حتتوية من م�سامني وقيم اإجتماعية واإن�س�انية 
ا�س�تخدمت كو�س�يلة للت�س�لية والإمتاع   و تزجية  
الوقت، وتتميز لغة احلكاية ال�س�عبية  بال�س�جع 
حيويًا  اإيقاعًا  يعطي  مما  واجلنا�س  والطباق 
للإعتماد  تدفعها  احلكاية   و�س�فوية  لل�س�رد، 
على ال�سيغ الكلمية لتقوية ذاكرة املتلقي، اإذ 
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توج�د فيها عبارات متوازية اأو متعار�سة، ولكي 
وقابليتها  اأهميتها  ال�س�عبية  احلكاية  ت�سمن 
على  ت�س�اعد  تعبريية  �سيغ  يف  تو�س�ع  للحفظ 
ب��دًل  ال��دل وال���دلل  اأم  تذكرها م��ث��ل:  م��رمي 
بنت  وحكاية  العبهلي  علي  وحكاية  مرمي،  من 
احل��ط��اب وح��ك��اي��ة ب��ن��ت ال��ف��ق��ري . اإن وج��ود 
ال�سيغ ي�ساعد يف تر�س�يخ املعنى يف الذاكرة، 
اأو   اأن اختيار العناوين الطريفة والعجيبة  كما 
املتناق�سة يثري خيال املتلقي ويحفز العقل على 
واأ�سفر  وع�روي،  اأ�س�وم  حكاية  مثل:  التذكر 
كا�س�ر  ي��ا  مكنه،  وهكته  وع�سفور  مزعفر، 

وطري  ال�س�اخ  طي����ر  اليوزية، 
ذهب  من  كر�سي  امل�س�خ�س، 

وكر�س�ي من حطب.

وه����ن����اك ال����ع����دي����د م��ن 
التي  ال�س�عبية  احل��ك��اي��ات 
للرتبية  كو�س�يلة  ا�س�تخدمت 
الكثري  ومل��ع��اجل��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
م���ن امل�����س��اك��ل الإج��ت��م��اع��ي��ة 
والنف�س�ية وفقدان  وال�س�حية 
ق�سة  لكم  ونق�دم  ال��ذاك��رة، 

)ن�س�اي( كنموذج للق�س�س ال�س�عبية  الهادفة.

�س�عرت اإح�دى الأمهات باأن ولدها الذي مل 
بذاكرة  بتميزه  �س�نوات  ال�س�بع  ع�مره  يتجاوز 
ه�ذه  ف��اأرادت  الن�س�يان،  وكثري  ج��دًا  �س�عيفة 
له:  قائلة  اإبنها يف جتربة طريفة  اإدخ��ال  الأم 
“خذ هذه النقود وا�س�رت يل ع�س�بة )الع�س�رج( 
من  )احلواج(  وهو بائع الأع�ساب ال�س�عبية، 
كلمة  ت��ردد  اأن  من����ك  اأري����د  تن�سى  ل  ولكي 

)ع�س�رج( طوال الطريق .  

وكان املحل املق�سود بعيدًا جدًا عن منزله 

ي�سل  حتى  جدًا  طويلة  م�سافة  اجتياز   وعليه 
اإلى املكان املق�س�ود . فذهب مي�سي يف طريقه 
و�سادف  ع�سرج(،  ع�س�رج،  )ع�سرج،  ويقول: 
على  ال�سمك  ي�سطاد  �س�خ�س  على  م��ر  اأن 

ال�ساطئ، وق�د علقت ب�س�نارته �س�مكتان.

يتمالك  اأن  ي�س�تطع  مل  ال�����س�����ي��اد  ل��ك��ن 
�س�وت  اأحدثه  الذي  الف����زع  �س�����دة  من  نف�سه 
ال�س�نارة  م��ن  ف�س�قطت  امل����رتفع  )ن�����س��اي( 

اإحدى ال�س�مكتني.

)ن�س�اي(  و�س�فع  احل��ال  يف  ال�س�ياد  قام 
“اأطلب  له:  وقال  وجهه  على 
اثنتني”،  اأ���س��ط��اد  اأن  يل 
ن�����س��ي )ن�����س��اي( ال��ع�����س�����رج، 
اهلل  �ساء  “اإن  يق����ول:  واأخ��ذ 
ه�ذه  ي��ردد  واأخ���ذ  اثنتني“،  

الكلمة طوال الطريق.

ع�لى  م���ر  ط��ري��ق��ه  ويف 
اإم��راأة  نع�س  يحملون  جماعة 
اإل���ى  ع�����ج��وز يف ط��ري��ق��ه��م 
من  واح���د  ف�س�معه  امل��ق��ربة، 
اثنتني“،   اهلل  �ساء  “اإن  يقول:  وهو  اجلماعة 
فم�س�كه يف احلال و�س�فعه على وجهه قائًل له: 

يرحمها“. اهلل  وقل  ياهذا،  اهلل  “اإتق 
“اهلل  يقول:  وه��و   مي�سي  )ن�ساي(  فاأخ�ذ 
ك��ان��وا  ج��م��اع��ة  ع�����ل��ى  م��ر  ح��ت��ى  يرحمها“،  
اأ�سحاب  ف�س�مع  اإبنتهم،  بتزويج  يحتفلون 
“اهلل  م�س�موع:  ب�سوٍت  يهتف  �س�خ�سًا  املنزل 
يرحمها، اهلل يرحمها“،  فخرج والد العرو�س 
وجهه،  على  )ن�ساي(  و�س�فع  غ�سبان  وه�و 
تق�ول  اأن  ول���نا  لك  “الأف�س����ل  ل��ه:  وق�����ال 

قصة )نسـاي( 
كنموذج للقصص 
الشـعبية  الهادفة
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مبارك و�س�عيد“ .

ي���ردد كلمة  ال��ف��ور  راح )ن�����س��اي(  وع��ل��ى 
الطويل وهو  �س�عيد“،  ويف طريقه  و  “مبارك 

ل يزال يردد الكلمات اجلديدة.

يف  وك��ان  �س�غري،  ح��يٍّ  يف  مر  اأن  و�سادف 
احلي كلبان متعاديان، اأحدهما اإ�س�مه مبارك 
)ن�س�اي(  �س�معا  فلما  �س�عيد،  اإ�س�مه  والثاين 
ينادي ع�ليهما جاءا اإليه وتعاركا بالقرب منه.

وملا  الكلبني،  �س�احبا  احل���ال  يف  ح�سر 
قام  ال��ع��راك،  �س�بب  ه��و   )ن�ساي(  اأن  عرفا 
وجهه  على  )ن�ساي(  و�س�فع  منهما  واح��د  كل 
الكلب  ترى  “عندما  له:  وقال  اجلهتني،  من 
عامية  كلم�ة  وه���ي  )ج��ب(  ق���ل:  تت��ع�ارك، 

تعني  “اأ�س�كت”.

فاأخ�ذ )ن�ساي( يردد )جب، جب، جب(، 
وكان الوقت ع�سرًا ع�ندما �س�عد  “املل“ لكي 
يوؤذن  اأن  املوؤذن  الع�سر،  وهم  يوؤذن  ل�سلة 
لكنه مل يكمل كلمه، فقد �س�مع �سوتًا يقول له 
)جب، جب، جب(، غ�سب املل ونزل من فوق 
املئذنة، و�س�فع )ن�ساي( على وجهه ف�سقط من 
فقال  الع�سرج(،  )خي�سة  على  ال�س�فعة  �س�دة 
فوق  غلم  يا  تفعل  “ماذا  املحل:  �ساحب  له 
احلال  يف  )ن�ساي(  فتذكر  الع�س�رج،  خي�س�ة 
الهدف الذي جاء من اأجله، فقال له: “اأعطني 

من ف�سلك ع�س�رج به�ذه النقود“.

�ساحب  من  )الع�س�رج(  ا�س�تلم  وع�ندما 
ي�سيح  وهو  والدته  اإلى  راك�سًا  انطلق  املحل، 
ويف  )الع�س�رج(،  ا�س�رتيت  “لقد  وي�سرخ: 
البيت ا�س�تقبلته والدته بالأح�سان، وهي تقول 

له: “كفو عليك، بي�س اهلل وجهك“.

اإذا كانت ه�ذه الق�سة الفكاهية حتكى من 
الت�س�لية والإمتاع،  الكبار  لل�سغار بهدف  قبل 
فاإنها حتمل بداخلها م�سامني تربوية وتعليمية 

غاية يف الأهمية:

التي  والكلمات  ال��ع��ب��ارات  ت��ك��رار    –1
م�ساعدة  و�س�يلة  تعد  الق�سة  بطل  ي��ردده��ا 
تكرار  اإن  اإذ  الن�س�يان،  م�ن  يعانون  ملن  هامة 
ب�س�دة  يزيد  تذكره  على  الذي حتر�س  ال�سيء 

من فر�سة تذكرك اإياه.

للحدث: التكرارية  2– البنية 

مقطع  ك��ل  اأن  الق�سة  ه��ذه  يف  حظنا  ل 
الأول من خلل  ي�س�به  اآخر  يولد مقطعًا  فيها 
�س�عيد  ع�لى  يكون  الإخ��ت��لف  لكن  ال�س�كل، 
ت�ساعد  اخلا�سية  وه��ذه  املو�سوع،  اأو  الفكرة 

على احلفظ وتذكر الق�سة كاملة.

الب�سرية: 3– الذاكرة 

لوحات،  ع�دة  من  املذكورة  الق�سة  تتاألف 
وكل لوحة تختلف من ناحية ال�س�كل واملو�سوع 
الب�سري  التنوع  وه��ذا  الأخ���رى،  اللوحة  ع�ن 
يحفز  الذاكرة الب�سرية ع�لى التخزين العقلي 
والقدرة ع�لى ا�س�رتجاع امل�ساهد املخزنة ع�ند 

رواية الق�سة من جديد.

التخيل: 4– ذاكرة 

اخل��ي��ال  ا���س�����ت��خ��دام  ع�لى  ال���ق���درة  وه���ي 
والكائنات،  والأ���س��وات  امل��واق��ف  با�س�رتجاع 
ال��ذاك��رة ت�سبح قوية ج��دًا  ال��ن��وع م��ن  وه�����ذا 
ب�س�بب اعتمادهم على اخليال  ع�ند الأطفال، 
املرتبط بالواقع، ويقل تاأثري ه�ذه الذاكرة مع 

التقدم يف العمر.
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املكانية: 5– الذاكرة 

خلل  من  الأ�س�خا�س  على  التعرف  وهي 
يف  �س�خ�سية  فكل  وجودهم،  باأماكن  ربطهم  
الق�سة  مرتبطة مبوقع ومكان جغرايف يختلف 
اأج��زاء  على  الذاكرة  ه�ذه  وتوؤثر  الآخ��ر،  ع�ن 
خمتلفة م���ن ال���دماغ، والتي تعمل بدورها على 
ال���دماغ  ف����ي  املخ����زنة  ال�س�ور  ونقل  حفظ 
التعرف  اأج��ل  م��ن  الب�سرية  ال��ذاك��رة  اإل����ى 

ع�ليها جمددًا.

اإلس�تنتاج:
اأن  وتريد  �س�يء  هناك  يكون  عندما   –1
يف  ت���راه  اأن  ل��ذل��ك  طريقة  فاأف�سل  ت��ت��ذك��ره 
يتبع  وروؤي��ت��ك  تخيلك  ك���ان   م��ا  وك��ل  عقلك، 
كلما  خميفة  اأو  وم�س�حكة  متحركة  ���س�����ورًا 

تذكرته اأكرث.

وو�سائل  ط��رق  اأح�����د  ه�و  ال��رب��ط:   –2
الأح����داث  ت�س�ل�سل  ب��ني  )ال��رب��ط  ال��ت�����س��ور  
بهذه  ويتمتع  والكلمات(  والعبارات  وامل�ساهد 

املهارة  الرواة اأ�س�حاب الذاكرة احلديدية.

املو�س�وع  اأو  امل��ادة  واإع��ادة  التكرار   –3
عملية  يف  مركزيًا  دورًا  يلعب  م��رة  من  اأك��رث 

التذكر.

الو�س�ائل  اأف�سل  من  ال�سحك  يعترب   –4
املرح  لأن  الذاكرة،  �س�عف  مل�ساكل  العلجية 
احلوا�س  ويثري  املخ  اإلى  الدم  تدفق  م�ن  يزيد 
وي���ع���زز  ق���درات���ك الإب���داع���ي���ة، ل��ذل��ك كانت 
الق�س�س امل�س�حكة  والألغاز والأحاجي املرحة 
املتداولة �س�ابقًا كان لها دورًا كبريًا  يف حت�س�ني 
احلالة املزاجية  وتقوية القدرة ع�لى ا�س�رتجاع 

املعلومات.

هي  ال�سابق،  يف  ال�س�معية  الذاكرة   –5
اأم���ا يف  ال��ف��ع��ال للخيال والأح�����لم،  امل��ح��رك 
وحل  الذاكرة  هذه  تاأثري  خف  الراهن  الوقت 

حملها الذاكرة الب�سرية.

ع�ن  اأهمية  تقل  ل  الب�سرية  6– الذاكرة 
ال�سور  على  تعتمد  وه��ي  ال�س�معية  ال��ذاك��رة 
نقلها  ثم  ومن  العني  تلتقطها  التي  وامل�ساهد 
وتخزينها يف الدماغ، وا�س�رتجاع ه�ذه ال�س�ور 

واملعلومات عند احلاجة.

7– اإن ممار�س�ة الألعاب الذهنية ت�س�اهم 
فيما  وبالذات  املهارات  تعزيز  يف  قوي  ب�س�كل 

يتعلق بالذاكرة الق�سرية والبعيدة املدى.

معلومات  بتخزين  ن��ق��وم  ع�ندما   –8
والق�س�س  والأغ���اين  الأ�س�عار  مثل  ج��دي��دة 
ومراجعتها  اإليها  ال��رج��وع  ح���اول  والأل���غ���از، 
واأخ��رى، وكون لديك متارين  ذهنيًا بني فرتة 
ال��ت��ي ل  وامل��ع��ل��وم��ة  ال���ذاك���رة،  لتقوية  ي��وم��ي��ة 

ت�س�تخدمها �س�وف تفقدها �س�ريعًا.
الخاتمة:

الذاكرة هي اإحدى قدرات الدماغ الب�س�ري 
التي متكنه من اكت�س�اب  اخلربات واملعلومات 
والتجارب ومن ثم القيام بحفظها والعمل على 

ا�س�رتجاعها عند احلاجة اإليها.

اأك��رث  تخزين  الب�س�ري  العقل  وي�س�تطيع 
100 بليون معلومة، ولكنه يف احلقيقة ل  من 

ي�س�تطيع اأن  ي�س�تخدم  �س�وى 1% منها.

اأن مترين  تثبت  الأدل��ة  الكثري من  وهناك 
وي��ح��ارب��ان  اأداءه،  يح�س�نان  وت��دري��ب��ه  امل���خ 
الق�س�ري   املدى  ذاكرة  �س�عف  بالذات  �س�عفه 
ال�س�عبيني  ال��رواة  من  الكثري  بها  ي�ساب  التي 
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من  اأي�سًا  وميكن    . العمر  منت�سف  يف  وه��م 
ع�نها  وحتدثنا  �س�بق  التي  الذهنية  التمارين 
من  وغريه  الزهامير   مبر�س  الإ�سابة  تاأخري 
ذلك  من  والأك��رث  املرهقة،  العقلية  الأمرا�س 
خمية  خ��لي��ا  من��و  تعزيز  مب��ق��دورن��ا  �س�يكون 

جديدة.

اإن املخ الب�س�ري ذو قدرة عالية على النمو  
والتطور من خلل ممار�س�ة خمتلف الأن�س�طة 
والألعاب الذهنية والألعاب والألغاز والأحاجي 
م�ن  وغريها  وال�س�طرجن  والدومينو  والدامة 
الألعاب التي لديها القدرة الهائلة يف دعم املخ 

وتعزيز مهاراته وتطوير اإمكانياته وجمالته.

ال�س�عبية  بالق�س�س  الإه��ت��م��ام  اأن  كما 
الدماغ،  من  والأي�س�ر  الأمي��ن  اجلانبني  تنمي 
ويعترب الن�سف الأمين للدماغ خمزنًا للإبداع، 
لديه  تنمو  للحكاية  ي�س�تمع  اأو  ي��روي  فالذي 

حا�سة التخيل والتفكري الإبداعي، وفيما يتعلق 

واحلوا�س  والإيقاع  والفكاهة  املبالغة  بعنا�سر 

والرموز  ال�سور  تخزين  على  العالية  والقدرة 

الذهنية، يف حني يلعب الدماغ الأي�س�ر يف تعزيز 

والرتتيب  واملنطق  والكلمات  اللغة  م��ه��ارات 

والأرقام، وت�س�ل�سل العلقات والروابط وو�سوح 

ال�س�خ�سيات وربط ال�س�بب بالنتيجة.

ب��ال��رواة  الإه��ت��م��ام  ي�س�تدعي  كله  وه���ذا 

ال�س�عبيني والعناية باملاأثورات ال�س�عبية الثمينة 

وت��وف��ري  ذاك��رت��ه��م،  يف  ب��ه��ا  يحتفظون  ال��ت��ي 

الإجتماعية  وال��ب��ي��ئ��ات  ال�س�حية  الأج�����واء 

املنا�س�بة للعطاء والإبداع والإنتاج .
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1– كتاب  “الذاكرة وكيف تنميها وحتافظ عليها “/ د. ماهر ي�سـري– مكتبة النافذة– الطبعة الأوىل– 2005 

2– كتاب “دليلك الطبي للعالج املنزيل لذاكرة اأقوى “

3– كتاب “الإيعاز يف الأحاجي والألغاز “/ حممـد علي النا�رشي– الطبعة الأوىل– 1999 

4– “من تراث البحرين “/ �سـالح عـلي املدين– كرمي علي العري�ض– الطبعة الأوىل– 1994 

5– “الألعاب ال�سـعبية يف دول اخلليج العربية “/ عـبداهلل ح�سـن من�سـور اآل عـبداملح�سن– الدوحة– 2003 

املراجع عـرب الإنرتنت:

1– تقوية الذاكرة والرتكيز– تعرف على اأنواع الطرق الطبيعية لتقوية الذاكرة.

2– عمليات ت�سـكل الذاكرة وا�سـتعادتها يف اأدمغتنا.

3– الذاكرة الب�سـرية.

4– 10 متارين لتقوية الذاكرة.

5– ما هي اأنواع الذاكرة؟ 

المــراجع
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ت���وق���ف���ت 
ف���اط���م���ة  اأم���ام 
ال�سقة �ساهمة  ب���اب 
ال��ن��ظ��رات واج���ف���ة ال��ق��ل��ب، 
حائرة بني اخلروج الى  القلق بالطريق 
اأو العودة الى اأح�سان القلق بالداخل ،  اأهدابها 
حتركت �سريعًا ونظراتها  تتل�س�س من بينها 
التى  الواهنة  اأمها  اأنفا�س  اأن تتح�س�س  حماولة 

تخد�س

   ال�سمت بالداخل،   بينما عقلها يتاأرجح 
بني الطمئنان  واخلوف .

ح��اول��ت فتح ال��ب��اب والن��ط��لق،  ت�سلبت 
على  جت���روؤ  اأن  دون  املقب�س  على  اأ�سابعها 

اخلروج،   �ساعرة  اأن عناق اجلدران العارية هنا  
حياة،  وانها  لو مدت قدمها خارجًا  �ستتجمد ،   

�سوف تفقد الروح  ويقف القلب قلقًا على اأمها.

الداخل  الى  الى اخللف  عائدة  ا�ستدارت   
ت�سافر   نظرتها  بينما  متباطئة،   خطوات  فى 
عابرة الباب املوروب الى حيث ال�سرير النحا�سى  
القدمي الذى بهت طلوؤه  وعلت الكهولة اأركانه، 
احلجرة  ف�ساء  فى  الأربعة املمتدة   بعمدانه 
كحر�س اأمني على ج�سد اأمها املتدثر باملر�س،  
له  اللون  اأ�سفر  يوما  ك��ان  ت��اج  يعلوه  عمود  كل 

رونقه وبهاء طلته .

 ع���ادت وتوقفت و���س��ط ال��رده��ة م���رتددة،  
فالتاأخريعن العمل معناه  كلمات كريهة الطعم 

محمد عباس على داود
عضو اتحاد كتاب مصر

فاطمة و البئر
قصة قصيرة  
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جوار  ال��ى  العمل،  فى  رئي�ستها  من  والرائحة 
خ�سومات غبية لترحم .. ارجتفت جفونها من 
جديد،  لأنها فى ذات الوقت قلقة من اخلروج 
بكلم  يحادثها  قلبها  بالذات  اليوم  اليوم ،   
تدرك خطورته  كانت  واإن  معناه  مبهم لتدرى 
وتخ�سى عواقب تغافلها عنه، �سعور مبهم يداهم 
روحها،   على  و�سبابه  بغيومه  ويلقى  �سدرها 
امها،  بجوار  جتل�س  بالبيت،    بقيت  لو  تتمنى 

ت�ستظل بظلها الذى اأ�سابه النحول.

ت�سرح نظراتها بعيدًا، ترى اأمها  تلك الأم 
ال�سارحة فى دهاليز  بال�سمت،  املتلفعة دوماً  
اللتني لتبوحان مبا  بعينيها  اأني�س،  بل  نف�سها 
على  رائقة  م��اء  �سفحة  وت��ب��دوان   لديهما  ،   
الدوام رغم ماخلفهما من دوامات وهدير، ومع 
هذا  ففاطمة ابنتها هى  الوحيدة التى ت�سعر بها،   
يكفى اأن جتل�س بجوارها،   تلم�سها، اأو تنظر فى 
عينيها لتعرف ماي�سغلها، منذ وفاة اأبيها وهى 
ب�سفتها   - معي�ستهما  بئر  فى  معها  مغمو�سة 
اإبنتها الكربى - بحثاً  عن خمرج منه ، تعي�س 
عنادها واإ�سرارها على رفع روؤ�سهم فوق حافته 
مهما كلفها الأمر، راف�سة اأن يّطلع كائنا ً ماكان 
نفو�س  فى  �ساحذة  البئر،   ه��ذا  م��اداخ��ل  على 
اأولدها جميعًا حب النور والبعد عن الظلمات، 
يومًا  ولت�سطر  مرفوعة  روؤ���س��ه��م  تظل  حتى 
ماكينة  حتت�سن  وهى  فاطمة   تراها  لإنحناء ، 
هام�سة  حنو  فى  باأناملها  تداعبها  احلياكة ، 
اأنها اإبنتها التى مل تلدها ، .وقد تعلن اأحيانًا اذا 
غ�سبت من اأحد اأبنائها اأن هذه املاكينة عندها 
اأف�سل منه، على الأقل هى نافعة ت�سقى وتعرق 

لتاأتى بالنقود اأما هو فل يعرف ال الإنفاق.

ب��اب  ن��ح��و  ال����س���ت���دارة  فاطمة   ع����اودت    

ال�سقة وقد غلبها القلق من الغياب عن العمل ، 
غوره  البئر  ليرحم،  التاأخري  ب�سبب  اخل�سم 
الباب  مبقب�س  مت�سك  ملزيد،  وليحتاج  عميق 
اإ���س��ارات خاطفة  قلبها  من  تنطلق  من جديد، 
ت�سمل ج�سدها فريجتف ، تعود بعينيها الى باب 
اأرجاءه،  امل��وروب، الهدوء قنديل ينري  احلجرة 
اأمها  ب�سوت  ت�سعر  متن�ستة،    قليل  تقرتب 
يناديها،   ينفذ الى �سويداء قلبها، يت�سرب  الى 

م�سامها:- يافاطمة  

الباب  تعرب  ب���طء ،    ف��ى  ع��ائ��دة   ت�ستدير 
املوروب ميممة وجهها �سطر الوجه املغ�سول مباء 

ال�سرب:- اأريد القيام 

 حت��دق ف��ى وج��ه��ه��ا، ال��وج��ه ت���ورد ، عيناه 
عن  �سفتاها  تنفرج  تفتحت،  و�سماته  تاألقتا، 
اأمى  لنف�سها :   تهم�س  القلب،   ويتهلل  ب�سمة 

هكذا، مبجرد �سعورها بالعافية  اأرادت القيام  

اعرت�ست برفق :- لت�ستطيعني احلركة 

  عل  ال�سوت على غري عادته معاودًا طلبه ، 
تقدمت مذعنة نحوها،   ارتفع �سوت املوؤذن فى 

امل�سجد القريب :-  اهلل اكرب  اهلل اكرب

 ا�ستدارت  ل�سعورياً  الى م�سدر ال�سوت، 
واجل�سد،  الوجه  اأبي�س  طائر  حلركة  تنتبه  مل 
ينبعث منه نور �سفاف هادىء الومي�س،   وهو 
تاركًا  لأعلى   �ساعدًا  بجناحيه  الهواء  ي�سرب 
اجل�سد الكهل،   منريا ًالف�ساء ال�سيق  للأعمدة 
النحا�سية  الأربعة بتيجانها التى كانت �سفراء 
يوماً  ما  لربهة لتكاد حت�س،   قبل اأن ينطلق 
الى الف�ساء الأو�سع الذى ليحده �سىء،   بينما 
النداء.. اهلل اكرب ..يعلو ويرتفع  نا�سجًا بردة 

من نور و�سلم ترافقه فى �سفره الأخري .
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ســـيـقـــام بمشيئة اهلل تعــالى بمركـــز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق 
الخليـــج حــفـل تـكريــم الفــائـــزين بالـــدورة التاسعة لجـــائــــزة يوسف بن 
أحمــد كــانـــو تحت رعـــاية كـريـــمـة لمـعــالي نـائب رئيس مجــلس الوزراء 

الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة 

أ.مبارك سعد العطوي

معالي الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة

يرعى حفل تكريم الفائزين
 بجائزة يوسف بن أحمد كانو للدورة التاسعة
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وال���������������ذي اأك��������د 
عطاءات  ب��اأن  معاليه 
وم������ب������ادرات ع��ائ��ل��ة 
ك��ان��و وامل��ت��ج�����س��دة يف 
اإ���س��ه��ام��ات��ه��ا ال��ك��ث��رية 
وامل���ت���ن���وع���ة اخل��ريي��ة 
والثقافية  والإن�سانية 
تعك�س  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ال����������روح الأ����س���ل���ي���ة 
ال�سعب  ه��ذا  مل��ك��ون��ات 
وك�����ل اأع����م����ال اخل���ري 
اأي����ة  ل حت�����ده  ال������ذي 
ن�سر  �سبيل  يف  ح���دود 

لتكرمي  وامل�سجعة  الداعمة  واملبادئ  القيم 
امل�ستويات  كافة  على  واملميزين  املبدعني 
وال���ذي ي��وؤك��د وي��ع��زز ع��ط��اء وري����ادة ه��ذه 
البحريني  املجتمع  يف  ال��ك��رمي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة 

واخلليجي منذو حوايل 128 عامًا.

واأعرب الأ�ستاذ خالد حممد كانو رئي�س 
ملعايل  وتقديره  �سكره  عن  الأمناء  جمل�س 
نائب  خليفة  اآل  اهلل  عبد  بن  خالد  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س الوزراء على تف�سله بالرعاية 
لهذا الحتفال واهتمامه ومتابعته امل�ستمرة 

لهذه اجلائزة والقائمني عليها.

واأكد باأن العائلة توؤمن اإميانًا كبريًا باأن 
العلم وتكرمي العلماء هي من اأهم العوامل 
املجتمعات  ومناء  والتقدم  للنه�سة  املوؤثرة 
واإب���داع���ات  ع��ط��اءات  بنوعية  والإرت���ق���اء 
املبدعني واملميزين من اأبناء الأمة العربية.

جائزة  تاأ�سي�س  مت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

ي���و����س���ف ب����ن اأح���م���د 
ودع��م  لت�سجيع  ك��ان��و 
واملتميزين  امل��ب��دع��ني 
واملفكرين  والباحثني 
م�����ن اأب������ن������اء الأم������ة 
للم�ساهمة  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  والتطور  النماء  يف 
والثقايف  العلمي  البناء 
احلياة  جوانب  وكافة 
الأخ�������������رى، وال�������ذي 
وم�ساندة  دعمًا  ي�سكل 
ل���ل���ج���ه���ود ال���ك���ث���رية 
الر�سيدة  بها حكومتنا  تقوم  التي  واملختلفة 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��اح��ب اجل��لل��ة امل��ل��ك امل��ف��دى 
و�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر 
الأم��ني  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
اأبناء  العلم واملفكرين واملبدعني من  لدعم 

العربي. الوطن 

اعتمد  الأمناء  جمل�س  باأن  اأو�سح  كما 
التي  اجل��دي��دة  وروؤي��ت��ه  و�سيا�سته  خططه 
 2030 املوقرة  احلكومة  خطط  مع  تتوافق 
والقت�سادية  العلمية  امل��ج��الت  واعتماد 
جمالت  وفتح  ال�سباب  ودع��م  الثقافية  و 
املناف�سة وتقدمي الدعم والتوجيه وامل�ساندة 
التنمية  م�سروعات  يف  فعاًل  �سريكًا  ليكون 
هذه  م�ستقبل  اأج��ل  من  والبناء  والنه�سة 
املتقدمة  الإ�سهامات  كل  وتقدمي  اململكة 
قيادته  م��ع  جنب  اإل��ى  جنبًا  وامل�سروعات 
الفائزين  ت��ك��رمي  يتم  و���س��وف  وجمتمعه. 

للدورة التا�سعة يف املجالت التالية:

السيد خالد كانو

ت
ءا

ــا
ــ

ضـ
إ
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أواًل: مجال االقتصاد )على المستوى العربي(:

ثانيًا: مجال األفالم القصيرة )على المستوى الخليجي(:

فاز بالمركز الثالث مناصفة كاًل من: 

فاز بالجائزة الدكتور عميروش شلغوم من الجمهورية 
الجزائرية، عن دراسته وبحثه بعنوان: )دول مجلس التعاون 
الخليجي: نظرة مستقبلية القتصاداتها في ضوء التراجع 

إليراداتها النفطية(.

فاز بالمركز األول:
سلمان يوسف من مملكة البحرين عن 

فيلمه )األشقر(.

فهد تركي الجودي من المملكة العربية السعودية 
عن فيلمه “البجعة العربية” مناصفة مع السيد سلمان 

يوسف عن فيلمه “سيحل النور”.

فاز بالمركز الثاني:
رائد شاكر الشيخ من المملكة العربية 

السعودية عن فيلمه )الصندوق 
السحري(.

ت
ءا

ــا
ــ

ضـ
إ
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ثالثًا: مجال الفن التشكيلي )على المستوى المحلي(:

فاز بالمركز األول مناصفة بين كاًل من:

فاز المركز الثاني مناصقة بين كاًل من:

وفاز بالمركز الثالث منصافة بين كأًل من:

روان عمر الراشد

فاطمة سلمان الهاشمي

مها درويش المناعي

أحمد مجيد األسد

هشام عبد الرحيم شريف

عبد اهلل إبراهيم الحايكي

ت
ءا

ــا
ــ

ضـ
إ
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رابعًا: مجال البحث العلمي الجامعي لطلبة 
جامعة الخليج العربي )على المستوى الخليجي(:

الطالب نواف بعيجان المطيري من دولة الكويت، من 
قسم الموارد الطبيعية والبيئة وجاءت رسالته بعنوان: 

)التقييم المكاني لجودة المياه في جون الكويت 
باستخدام دليل جودة المياه والتحليل االحصائي ونظم 

الجغرافية(.  المعلومات 

الطالبة منى حمد عبد اهلل الطريف من المملكة العربية 
السعودية، من قسم تربية الموهوبين وجاءت رسالتها 

بعنوان: )فاعلية برنامج قيادة المستقبل في تنمية سلوك 
القيادة التحويلية لدى الطالبات الموهوبات في الصف األول 

متوسط بمدينة الرياض(.

الطالبة عائشة محمد درويش الفودري  من دولة الكويت، 
من قسم التعلم عن ُبعد وجاءت رسالتها بعنوان: 

)تصميم بيئة ترابطية للتعلم النقال وأثره على تنمية 
مهارات  التفكير العليا ورضا الطلبة عن التعلم(.

الطالبة ريمية حسين سلمي المطيري من دولة الكويت، 
من قسم صعوبات التعلم وجاءت رسالتها بعنوان: )بناء 
محك استعداد نمائي لتشخيص صعوبات التعلم لدى 

تالميذ المرحلة اإلبتدائية في مملكة البحرين.

ت
ءا

ــا
ــ

ضـ
إ
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رابعًا: مجال البحث العلمي الجامعي لطلبة 
جامعة الخليج العربي )على المستوى الخليجي(:

العربية  المملكة  من  العتيبي  فيصل  منى  الطالبة 
االبتكار والتقنية  برنامج  إدارة  السعودية، من قسم 

المؤثرة على  العوامل  )تقييم  بعنوان:  وجاءت رسالتها 
المملكة  في  اإللكتروني  التوظيف  واستخدام  اعتماد 

السعودية(. العربية 

الباحثة موضي عيسى أحمد النشمي عن بحثها بعنوان: 
التعبير الجيني التفاضلي ومضادات الكريات البيضاء البشرية 

للمرضى البحرينيين المصابين بالتصلب اللويحي”.

خامسا: مجال ريادة األعمال )على المستوى المحلي(:

تقرر حجب الجائزة في مجال ريادة األعمال بناًء على توصية لجنة 
التحكيم لعدم وجود ترشيحات ترقى لمستوى الجائزة.

قد  املجل�س  ب��اأن  ت�سريحه  ختام  يف  الأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  كانو  حممد  خالد  الأ�ستاذ  واأك��د 
والعلمية  الثقافية  الهيئات  مع  التعاون  برنامج  وكذلك  واملجالت  للجائزة  الروؤية اجلديدة  اعتمد 
والجتماعية من اأجل زيادة اإ�سهامات اجلائزة وم�ساركتها يف دعم املميزين واملبدعني يف خمتلف 
التخ�س�سات واملجالت املعرفية الأخرى للرتقاء بالعملية التكرميية ون�سر قيم املناف�سة والبحث 

العلمي يف وطننا العربي الكبري.

ت
ءا

ــا
ــ

ضـ
إ
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�أرملة �ملرحوم عبد �لعزيز بن جا�سم كانو و�لدة كل من

علي، �سعود، بدر، ونو�ف

بقلوب موؤمنة بق�ساء �هلل وقدره

رئي�س و�أع�ساء جمل�س �أمناء

سارة بنت علي كانو

يف وفـــاة فــقـيــدتـهــم �لـغـــاليــة �لـمغــفـــور لـهــــا باإذن 

�هلل تعاىل

جائزة يوسف بن أحمد كانو

يتقدمون

بخال�س �لعز�ء وعظيم �ملو��ساة �إىل

عموم عائلة كانو الكرام

د�عني �هلل �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته و�أن ي�سكنها ف�سيح 

جناته و�أن يلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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