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بريشةالفنان الراحل راشد العريفي

الــســابــع عشر ــدد  ــع ال
هـــــ  1440 شــعــبــان  
مـــــــــــــــ  2019 أبــــريــــل 

17

مجلــة ثقافيــة نصف ســنوية – تصدرهــا جـــائزة يوســف بـــــن أحمــد كــانو

اجلائزة تعلن بدء  مسابقات الدورة 
العاشرة يف يناير 2019م

دليلك الفلكي 
للكسوف 

والخسـوف

نصائح هامة الكتشاف التوحد مبكًرا

الـالـمحتــويـــات
Contents
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جملة علمية ثقافية شاملة تأسست عام 1429هـ - 2008م

تصدر عن جائزة يوسف بن أمحد كانو - مبملكة البحرين

العدد السابع عشر – شعبان 1440هـ - أبريل 2019م

قواعــد النشر

 غايتنا المساهمة في تنمية اإلبداع والثقافة والتقدم العلمي.

 المجلة ترحب بالبحوث والدراسات في جميع المجاالت العلمية واألدبية واالقتصادية.

 الخرائط التي تنشر بالمجلة توضيحية وليست مرجعًا للحدود الدولية.

 البيانات واإلحصاءات تقريبية.

 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.

 يسعدنا أن نتلقى رسائلكم ومالحظاتكم بواسطة البريد أو على البريد اإللكتروني.

هيئة التحرير

“القيم األصيلة في السيرة 
الهاللية

دور وسائل التواصل
 الرقمي في حوار الثقافات

جسر الشيخ محد، ذاكرة
84 مضئية يف تاريخ البحرين
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�شهدت اجلائزة نقلة نوعية يف م�شتوى املجاالت وامل�شابقات واختيار امل�شروعات 
اجلديدة التي اأ�شبحت تواكب املتغريات على ال�شاحة العلمية والثقافية والتي تاأتي 
�شمن الروؤية اجلديدة للمجل�س يف م�شريته للتحديث والتطوير، حيث تعّد اجلائزة 
املبدعني  وت�شجيع  دعم  جمال  يف  والرائدة  املميزة  العربية  اجلوائز  من  واحدة 
واملفكرين من اأبناء الوطن العربي يف كل جماالت املعرفة املختلفة والذي يت�شح 
جليًا يف اختيار املو�شوعات واملجاالت للدورة العا�شرة )2018-2019م(، والتي 
جرى تد�شينها يف �شهر يناير 2019م وتنتهي امل�شاركة يف 31 اأغ�شط�س 2019م 
بحيث ت�شمل املجاالت واملو�شوعات التالية: جمال االقت�شاد: الطاقة املتجددة، 
جمال االأدب: رواية الق�شايا االإن�شانية، جمال البحث العلمي اجلامعي: البحوث 
العلمية )جامعة البحرين( وجمال الفن الت�شكيلي: )النحت، الر�شم، اخلزف(. 

وقد و�شع املجل�س اإ�شرتاتيجيته لالنتقال من ال�شورة التقليدية يف امل�شابقات 

الجائزة تعلن بدء
 مسابقات الدورة العاشرة في يناير 2019م

أ. خالد محمد كانو
رئيس التحرير

كانو الثقافية / أبريل 2019
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ودعم املفكرين واملبدعني اإلى �شورة اختيار الق�شايا وامل�شروعات التي من �شاأنها 
زيادة اإ�شهامات اجلوائز العربية يف دعم العلم والثقافة ولالرتقاء مب�شتوى عطاء 

االإن�شان واملبدع العربي على جميع امل�شتويات وجميع املحافل الدولية.

وحتتفل اجلائزة مع بدء انطالقها بدورتها العا�شرة )10( والتي متثل واحدة 
من االإ�شهامات الرائدة الداعمة وامل�شاندة للمبدعني واملميزين من اأبناء الوطن 
العربي يف خطوط متوازية وعلى ثالثة اجتاهات اإقليمية وجغرافية، امل�سار الأول 
على امل�شتوى املحلي، وامل�شار الثاين على امل�شتوى اخلليجي، وامل�شار الثالث على 
امل�شتوى العربي يف تخ�ش�شات خمتلفة ونوعية تبحث عن اجلودة والتميز واالإبداع 
والذي ي�شكل واحدا من اأهدافها ور�شالتها لدعم العلم والعلماء واملبدعني، وهي 
وامل�شروعات  االأعمال  لدعم  كانو  اأحمد  بن  يو�شف  عائلة  من  املتجددة  الر�شالة 
االإن�شانية والعلمية والثقافية يف وطننا العربي وتعزيز اإ�شهاماتها خلدمة االإن�شان 
وجميع  العلوم  جمال  يف  والعاملية  االإقليمية  ال�شراكة  وتاأكيد  واملجتمع  والنا�س 
واالأدب  الثقافة  جمال  يف  العامل  ي�شهدها  التي  والتطورات  امل�شتقبلية  املعارف 

وجماالت املعرفة كافة.

واهلل املوفق.

كانو الثقافية / أبريل 2019
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لطالما استهدفت سياحة األعمال، وتحديًدا االجتماعات والمؤتمرات 
والمعارض اهتماما من قبل الحكومات والصناعة والوكاالت المسؤولة 

األخرى لدورها البارز في النمو االقتصادي. ويمكن رؤية هذا التركيز 
على المستوى الوطني وعلى مستوى المدينة ذاتها. وهناك العديد 

من األسباب لذلك االهتمام. أوال، هناك افتراض )وبعض األدلة( على أن 
المشاركين في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية لديهم إنفاق 

أعلى، على األقل في اليوم الواحد، إن لم يكن في الرحلة الواحدة، أكثر 
من الزوار الباحثين عن الترفيه. 

أ.د أحمد العساف 
رئيس قسم التمويل واالستثمار 
كلية ادارة األعمال/ جامعة تبوك
المملكة العربية السعودية

األثر االقتصادي لصناعة المؤتمرات 
وسياحة األعمال على الدول المستضيفة

)دراسة حالة دول الشرق األوسط وشمال افريقيا(

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   10 4/21/19   1:48 AM
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وثانيا، قد توجد اإمكانية ا�شتخدام املرافق 
ذات ال�شلة بالزائر على مدى فرتة اأطول من 
تو�شيع  يتم  قد  ثالًثا،  املوؤمتر.  انعقاد  فتترتات 
مدينة  تقدمها  اأن  ميكن  التي  الراحة  و�شائل 
اأو بلد من خالل تطوير مرافق املوؤمترات، مع 
للمقيمني، ورمبا جلذب  توفري فوائد م�شرتكة 

اأكرب للبلد امل�شت�شيف.

ما  غالبًا  املتتوؤمتتترات،  اجتذاب  اأجتتل  ومتتن 
ت�شتثمر املدن يف )اأو تدعم( مرافق املوؤمترات 
واملعار�س التي تكون مكلفة، ومن ثم فهي تكلفة 

فر�شة بديلة من حيث ال�شيا�شة البديلة..

 Baade et al 2008; Boyle 1997
وهذا مهم ب�شكل خا�س الأن مثل هذه املرافق 
مهم�شة  االأمتتاكتتن  متتن  العديد  يف  املتتوجتتودة 
دعم  اإلتتى  منها  الكثري  ويحتاج  اقت�شاديا، 

املنطقي  االأ�تتشتتا�تتس  وي�شتند  م�شتمر.  عتتام 
لتتلتتدعتتم التتعتتام اإلتتتى التتفتتوائتتد االقتتتتت�تتشتتاديتتة 
االأو�تتشتتع  االقتتتتت�تتشتتاديتتة  للمنطقة  املتحققة 
عن  اأو  التتزوار  اإنفاق  عن  تنجم  التي  نطاقًا 
و�شع تناف�شي حم�ّشن مقابل مناطق ح�شرية 
العامة  ال�شيا�شة  و�شع  يعك�س  وهذا  اأختترى. 
والتي  التتزوار  تواجه  التي  االأختترى  للمرافق 
املرافق  مثل  عتتاًمتتا،  دعًما  تتطلب  ما  غالبًا 
الثقافية ال�شهرية. ومن املوؤ�شف اإذن اأنه من 
نقي�س  اأن  م�شتحياًل،  يكن  مل  اإن  ال�شعب، 
االقت�شادية  االأهمية  وم�شتمر  �شفاف  ب�شكل 
لن�ساط املوؤمترات التفاعلية واملوؤمتتة للوجهة 

 .Sanders 2002 بدون هذا القيا�س

لتقييم  التترئتتيتت�تتشتتيتتة  املتتتدختتتالت  وتتتتتتمتتثتتل 
ِقبل  من  االإنفاق  مقدار  يف  االقت�شادي  االأثتتر 

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للزيادة في إنفاق المشاركين

ت
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امل�شاركني يف فعاليات املوؤمترات، واالأ�شخا�س 
واجلهات  واملندوبني،  واملنظمني،  املرافقني، 
و�شائل  املثال.  �شبيل  على  وغريهم،  الراعية 
التي  االإنفاق  من  الن�شبة  تلك  فقط  االإعتتالم. 
هي  منطقة  يف  جديدة”  “اأموال  حقنة  متثل 
االقت�شادية.  التاأثريات  بح�شاب  �شلة  ذات 
)Burns and Mules 1986(.،كما 
اأن امل�شاعفات ت�شتخدم لتحديد امل�شاهمة يف 

القيمة امل�شافة ويف التوظيف.

الناجتة  والعمالة  االإ�شايف  الدخل  �شيوؤثر 
عن حقن “اأموال جديدة” مرتبطة بحدث ما 
يف  احلكومة.  قبل  من  ال�شرائب  اإيتترادات  يف 
حني اأن هذا التاأثري لي�س اإ�شافًيا للتغريات يف 
القيمة امل�شافة والعمالة، فقد يكون من املفيد 
اأن حتدد احلكومة “التاأثري املايل” لالأحداث 

ب�شكل منف�شل عن التاأثريات االأخرى.

.)Raabová, 2011( :المصدر
 بتصرف من الباحث 

ومتتن بتتني االآثتتتار االأختتترى، قتتد يكون عقد 
معينة  منطقة  يف  معر�س  اأو  موؤمتر  اأو  حدث 
مبثابة دعاية جمانية للمنطقة كوجهة �شياحية. 
الدعاية عند حفظ  قيمة هذه  يتم حتديد  قد 
يتتتوؤدي عقد احلتتدث  وقتتد  االإعتتالنتتات.  نفقات 
“غري  واملزايا  التكاليف  ي�شمى  ما  اإلى  ا  اأي�شً
امللمو�شة”. بطبيعتها، هذه التكاليف والفوائد 
لي�شت قابلة للقيا�س الكمي على وجه التحديد 

اأو مبو�شوعية كما هي االآثار االقت�شادية.

لتتيتت�تتشتتت االإيتتتتتتتترادات التتنتتاجتتتة عتتتن هتتذا 
ي�شعر  التي  الوحيدة  الفائدة  هي  املتتوؤمتتترات 
ياأخذ  االقت�شادي  االأثر  فتحليل  املجتمع.  بها 

املقدرة  النفقات  متتقتتدار  تتا  اأيتت�تتشً االعتتتتتبتتار  يف 
املوؤمتر  ختتارج  املحلية  املنطقة  يف  للزائرين 

 .)Harris، et. al.، 2009( املحدد

ب�شياحة  اال�تتشتتتتتثتتمتتار  يتتتتتوؤدي  اأن  ميتتكتتن 
اإيتتجتتابتتي  تتتاأثتتري  اإلتتتى  املنطقة  يف  املتتتوؤمتتتترات 
اإيتتتتترادات  زيتتتتادة  ختتتالل  متتن  كتتكتتل  للمجتمع 
االأعمال املحلية، وزيادة ال�شرائب املحلية التي 
يتم جمعها، وزيادة تدفقات الدوالر يف جميع 
 Crompton، Lee، &( املجتمع  اأنحاء 
وغريهم  التتزوار  يوؤثر   .)Shuster، 2001
االإيتترادات  زيادة  املرافقني على  ال�شيوف  من 
دوالرات  بتتا�تتشتتتتتختتدام  املحلية  املنطقة  اإلتتتى 
والتترتفتتيتته  واملتتطتتاعتتم  ال�شكن  عتتلتتى  ختتارجتتيتتة 
املتعلقة  غري  النفقات  من  ذلك  وغري  والوقود 

.)Dwyer، 2005( باحلدث

ما  منطقة  يف  للزائر  االإنفاق  تعريف  يتم 
حدوث  ب�شبب  املجتمع  زوار  نفقات  اأنه  على 
حدث معني اأو ل�شبب معني مل يكن من املمكن 

اأن يزوروا املنطقة فيه..

 .)Frechtling & Horvath، 1999(
غالبًا  املدينة  ختتارج  من  احلا�شرين  هتتوؤالء 
على  مثل  بعنا�شر  تتعلق  تكاليف  يتحملون  ما 
واملطاعم  الفنادق  احل�شر  ال  املثال  �شبيل 
والتترتفتتيتته وميكن  والتتتتت�تتشتتوق  والتت�تتشتتتتتتتتتتتيتتارات 
)الوظائف  مثل  البنود  حيث  متتتتن  قيا�شها 
والتتنتتاجت  ال�شريبية  واملتتزايتتا  التتعتتمتتل  ودختتتل 

الكلي(.. االقت�شادي 

)Angelou، Bean، Mellor، Saltzman، 2015(.

يتتختتلتتق اإنتتتفتتتاق التتتتتزوار تتتدفتتًقتتا اإ�تتشتتافتتًيتتا 
قبل  من  العادي  االإنفاق  يتجاوز  لتتالإيتترادات 
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فائدة  االإيتترادات  هذه  متثل  املجتمع.  �شكان 
تتا  اأ�تتشتتا�تتشً وهتتتي  كتتكتتل،  للمجتمع  اقتتتتت�تتشتتاديتتة 
التتزوار  اإنفاق  عن  الناجت  االقت�شادي  لالأثر 
 Behunin،( املجتمع  يف  تواجدهم  اأثناء 
حافز  مبثابة  هذا  يكون  اأن  ميكن   .)2010
للمجتمع لال�شتثمار يف منطقته من اأجل خلق 
وبالتايل  للزوار  االإنفاق  خيارات  من  املزيد 
زيادة االإيرادات داخل املدينة. تقدم درا�شات 
التاأثري االقت�شادي للحكومات املحلية املعرفة 
اأف�شل  اأجل توفري جتربة  بنفقات ال�شياح من 

لزوار املنطقة. على �شبيل املثال، اأكد..

)Crompton، 2001( اأن املال الذي 
بوالية  �شيتي  اأو�تتشتتن  جمتمع  يف  اإدختتالتته  مت 
ميكن  اخلارجيني  الزوار  قبل  من  نيوجريزي 
اأن يزداد مع وجود املزيد من اخليارات الإنفاق 
ا با�شم اإنفاق  االأموال يف املنطقة املعروفة اأي�شً
الزوار. واالأموال التي يتم اإنفاقها يف منطقة 
على خمتلف ال�شلع واخلدمات غالًبا ما تبقى 
اأو  املحلية  لل�شركات  كتتاإيتترادات  املنطقة  يف 
املحلية  احلتتكتتومتتة  جتمعها  التتتتتي  ال�شرائب 
)Angelou، et al.، 2015(. بعد ذلك 
العنا�شر  على  االإيتتتترادات  هتتذه  اإنتتفتتاق  يتم 
الالزمة لتنفيذ االأعمال مبا يف ذلك املوظفني 
لنفقات  التنفيذ  هتتذا   واخلتتدمتتات.  وال�شلع 
اجلتتديتتدة  االأمتتتتوال  بتتتتتداول  ي�شمح  االأعتتمتتال 
يجتمع  التداول  املحلي. هذا  االقت�شاد  داخل 
داخل االقت�شاد ويتكاثر. ويعرف هذا املركب 
با�شم  اقت�شاد ما  املتداولة يف  االإيرادات  من 

امل�شاعف”.. “التاأثري 
)Angelou، et al.، 2015(. يتكون 
مبا�شر،  تتتاأثتتري  متتن  امل�شاعف  التتتتتاأثتتري  هتتذا 

وتتتاأثتتري غتتري متتبتتا�تتشتتر. يتتتتتم حتتتديتتد التتتتتاأثتتري 
االقتتتتت�تتشتتادي املتتبتتا�تتشتتر متتن ختتتالل اإجتتمتتايل 
عتتدد املتت�تتشتتاركتتني يف املتتوؤمتتتر، وعتتتدد االأيتتتام 
يف  م�شارك  كل  فيها  يظتتتتل  اأن  يتتتتوقتتع  التي 
البلد، واملتتتبلغ التتتتتذي ينفقتتته كل م�شارك كل 
املبا�شر  االقت�شادي  التاأثري  يقارن  ثم  يوم. 
مب�شاعف متتتن اأجل حتديد م�شاعفة االإنفاق 
االإ�تتتشتتتايف، املتتعتتروف اأيتت�تتشتتا بتتا�تتشتتم التتتتتاأثتتري 

االقت�شادي غري املبا�شر..

)McHenry، Sanderson، & 
Siegfried، 2007(.

االقت�شادي  التتتتتاأثتتري  هتتذا  اعتبار  ميكن 
الإعتتتادة  متتوجتتًبتتا  تتتاأثتترًيا  تتا  اأيتت�تتشً املبا�شر  غتتري 
امل�شاركون  يجلبها  التي  االإيتتتترادات  اإدختتتال 
 ،)Crompton & Howard، 2003(
وميكن اأن ت�شمل مدخالت التاأثري االقت�شادي 
واملطاعم/ ال�شكن  على  النفقات  املبا�شر 

والرتفيه  التجزئة  وجتارة  ال�شريعة  الوجبات 
 Behunin ي�شري  والوقود.  الراحة  وو�شائل 
التتتتتاأثتتري  زيتتتتتادة  ميتتكتتن  اأنتتتته  اإلتتتتى   )2010
االقت�شادي للموؤمتر مع احلاجة اإلى املبيت يف 
اأثناء  الرعاة،  من  العديد  يرغب  ما.  منطقة 
اأخرى  باأ�شكال  التمتع  الليل، يف  ال�شفر طوال 
املنعقد  غتتري  اأختترى  منطقة  يف  الرتفيه  متتن 

.)Behunin، 2010(..فيها املوؤمتر
منهجية المقال والبيانات:

اعتتتتتتتتتمتتتتد التتتتتبتتتتتاحتتتتتث عتتتتلتتتتى بتتتيتتتانتتتات 
 The( لتتتلتتتمتتتوؤمتتتترات التتتدولتتتيتتتة  اجلتتمتتعتتيتتة 
 International Congress and
 Convention Association/
العامليني يف  املوردين  اأكرب  ( ومتثل   ICCA
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الدولية  واملنا�شبات  االجتماعات  مع  التعامل 
 1100 االآن  وتتت�تتشتتم  وا�شتيعابها،  ونقلها 
دولة   100 حوايل  يف  ع�شو  وموؤ�ش�شة  �شركة 
حول العامل. منذ تاأ�شي�شها منذ اأكرث من 50 
اجتماعات  قطاع  يف   ICCA تعمل  عتتاًمتتا، 
اجلتتمتتعتتيتتات التتدولتتيتتة، حتتيتتث تتتقتتدم بتتيتتانتتات 

وقنوات ات�شال وفر�س لتطوير االأعمال.

ICCA الوجهات الرئي�شية  ميثل اأع�شاء 
يف جميع اأنحاء العامل، واملوردين املتخ�ش�شني 
االأكرث خربة. حيث ميكن االعتماد على �شبكة 
ICCA الإيجاد حلول جلميع اأهداف االحداث 
الن�شائح  ؛  املتتكتتان  اختتتتتيتتار  بتتهتتم:  اخلتتا�تتشتتة 
اأو  لتتلتتمتتوؤمتتترات  التتكتتامتتل  التخطيط  التقنية؛ 
الرئي�شي  املكتب  يقع  اللوج�شتية.  اخلدمات 
املكاتب  وتقع  هولندا.  يف   ICCA جلمعية 
واململكة  اإفريقيا  ماليزيا وجنوب  االإقليمية يف 

املتحدة والواليات املتحدة واأوروغواي.

يقرب  متتا  وجتتود  اإلتتى  التقديرات  وت�شري 
بانتظام  ينظم  خمتلف  موؤمتر   24000 من 
دول  خمتلف  يف  للجمعية  املنت�شبني  قبل  من 

 ICCA العامل. وتغطي قاعدة بيانات جمعية
معلومات حول 80٪ منها تقريًبا.

بيانات  قتتاعتتدة  �شجلت   2017 عتتتام  يف 
جمعية ICCA رقمًا قيا�شيًا مكون من انعقاد 
12558 موؤمترا دوليا، وت�شري بيانات اجلمعية 
)من حيث ترتيب الدول الع�شر االأعلى( اإلى اأن 
املركز  تزال يف  االأمريكية ال  املتحدة  الواليات 
االأول بعدد 941 موؤمترا، وبقاء اأملانيا واململكة 
بعد  الثالث  املركز  و  الثاين  املركز  املتحدة يف 
فرن�شا  وتخرج  االأمريكية.  املتحدة  الواليات 
من املراكز اخلم�شة االأولى وتهبط اإلى املركز 
�شعود  متتع   ،2016 بتتعتتام  متتقتتارنتتة  ال�شاد�س 
اإ�شبانيا واإيطاليا اإلى املركز الرابع واخلام�س، 
واحتفظت اليابان باملركز ال�شابع للعام الثاين 
املرتبة  ال�شني  احتلت  حني  يف  التوايل.  على 
الثامنة. واجلدول التايل يو�شح ت�شنيف اأعلى 
مت  التي  االجتماعات  عدد  ح�شب  دول  خم�شة 

تنظيمها يف عام 2017.

وفيما يلي عدد املوؤمترات التي عقدت حتت 
لواء اجلمعية يف الدول قيد الدرا�شة لالأعوام 
ن�شبة  اأن  يت�شح  حيث   .)2017-2003(

املوؤمترات املعقودة يف الدول قيد الدرا�شة اإلى 
العامل  املوؤمترات املعقودة يف كل دول  اإجمايل 

تراوحت بني )%2.1- %4(. 

عدد المؤتمراتالدولةالترتيب

941الواليات المتحدة االمريكية1
682بريطانيا2
592ألمانيا3
564اسبانيا4
515ايطاليا5

تصنيف أعلى خمسة دول حسب عدد المؤتمرات )عام 2017(.
ICCA Statistics Report, 2017 :المصدر
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رسم توضيحي يبين عدد المؤتمرات حسب الدولة )2003-2017(

متتتتتتو�شتتتط  اأن  اأعاله  التتتتجتتدول  يتظتتهتتر 
فتتتتي  متوؤمتر  لتتتكتتتل  التمتت�شتتاركتتني  عتتتتتدد 
 445 بتتتلتتتتتتتغ  التتدرا�شتتتة  قتتتتتتتيتتتتتد  التتتتدول 
من  �شنة  لتتكتتل  متتوؤتتتتتتتتتمتتر  لكتتتل  م�شتتتتتارك 
واجلتتديتتر   .)2003-2007( التت�تتشتتنتتوات 

خالل  انخف�س  التتعتتدد  هتتذا  اأن  باالهتمام 
االأعوام التي تلتها وحتى عام 2017. اإال اأن 
ذلك لن يوؤثر على معادلة التاأثري االقت�شادي 
ب�شبب الزيادة امللحوظة يف معدل االنفاق يف 

االأخرية.  ال�شنوات 

2007 - 20032012 - 20082017- 2013

معدل عدد 
المشاركين لكل 

مؤتمر
445424410

The International Congress and Convention Associa tion/ ICCA :المصدر 
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يتم ح�شاب اإجمايل عدد امل�شاركني يف املوؤمترات الدولية ب�شرب العدد االإجمايل للموؤمترات يف 
وجهة حمددة مبتو�شط عدد امل�شاركني يف كل موؤمتر يف نف�س الوجهة.

بداأت اجلمعية بتثبيت ر�شوم الت�شجيل منذ اأوائل الت�شعينات من القرن املا�شي. وبلغ متو�شط   
الر�شوم لكل موؤمتر يف الفرتة من 1993 اإلى 1997 )492( دوالرًا اأمريكيًا ؛ اأما الفرتة -2008
قيمة  بلغت  اأمريكًيا. يف حني  دوالًرا  للموؤمتر )533(  الت�شجيل  ر�شوم  متو�شط    بلغ  فقد   ،2012

 .2017 - الر�شوم )586( دوالرًا اأمريكيًا للفرتة 2013 

رسم توضيحي يبين عدد المشاركين لكل دولة

2007 - 20032012 - 20082017- 2013

معدل انفاق 
المشارك على 
492533586رسوم المؤتمر

معدل االنفاق 
الشخصي 
للمشارك

223624242665

معدل انفاق المشاركين على رسوم المؤتمر والنفقات الشخصية )لكل مشارك لكل مؤتمر 2003-2017(.
The International Congress and Convention Association/ ICCA :المصدر

ت
ــا

ــ
ــ

س
درا

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   18 4/21/19   1:48 AM



كانو الثقافية / أبريل 2019
18

كانو الثقافية / أبريل 2019
19

يتم احت�شاب متو�شط   الر�شوم لكل م�شارك لكل موؤمتر عن طريق اإ�شافة جميع ر�شوم الت�شجيل 
لكل م�شارك لكل موؤمتر يف �شنة معينة وتق�شيمها ح�شب عدد املوؤمترات يف نف�س العام، والتي يتم 

تثبيت ر�شوم الت�شجيل يف قاعدة بيانات اجلمعية.

إجمالي نفقات المشاركين )مليون دوالر( )2017-2003(

العام
معدل انفاق كل 

مشارك لكل 
مؤتمر/ دوالر

إجمالي عدد 
المشاركين

إجمالي االنفاق 
لكل المشاركين 

/ مليون دوالر

200322365808812.98

2004223678864176.3

2005223696248215.2

20062236101760227.5

20072236120840270.1

20082424142040344.3

20092424167480405.9

20102424189528459.4

20112424158152383.3

20122424176808428.5

20132665192072511.8

20142665185686494.8

20152665217920580.7

20162665158900423.4

20172665125304333.9
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النفقات  متو�شط   اإجمايل  ح�شاب  يتم   •
الواردة يف هذه اجلداول على اأ�شا�س افرتا�س 
اأن 22٪ من اإجمايل نفقات الوفود يتم اإنفاقها 
وي�شتند هذا االفرتا�س  الت�شجيل.  ر�شوم  على 
فيينا  اتفاقية  مكتب  اأجراهما  درا�شتني  اإلتتى 
حيث   .2004 عام  يف  فنلندا  اتفاقية  ومكتب 
اأظهرت االأبحاث ظهور نف�س الن�شبة )%22( 
االإ�شارة  وجتدر  املوؤمترات.  يف  امل�شاركني  بني 
كل  ح�شب  تختلف  قد  االإنفاق  طبيعة  اأن  اإلتتى 
املحددة  اخل�شائ�س  على  اعتماًدا  متتوؤمتتتر، 
والتكرار  الوجهة  املثال.  �شبيل  على  للموؤمتر، 

ومدة االجتماع وما اإلى ذلك.

ر�تتشتتوم  متو�شط    احتتتتت�تتشتتاب  يتتتتتم  كتتمتتا   •
طريق  عتتن  التتيتتوم  يف  م�شارك  لكل  الت�شجيل 
لكل  متت�تتشتتارك  لكل  ت�شجيل  ر�تتشتتم  كتتل  ق�شمة 
موؤمتر على عدد اأيام هذا املوؤمتر، ثم ح�شاب 

متو�شط   جميع هذه الر�شوم يف اليوم الواحد.

ر�شوم  من  متو�شط   الدخل  ح�شاب  • يتم 
ر�شوم  متو�شط    ب�شرب  موؤمتر  لكل  الت�شجيل 
�شنة  يف  متتوؤمتتتر  لكل  م�شارك  لكل  الت�شجيل 
معينة مع متو�شط   عدد امل�شاركني لكل موؤمتر 

يف نف�س العام.

ر�شوم  من  الدخل  متو�شط    وحل�شاب   •
�شرب  يتتتتتم  املتتتتوؤمتتتتترات،  جلتتمتتيتتع  الت�شجيل 
لكل  الت�شجيل  ر�تتشتتوم  متتن  التتدختتل  متو�شط   

االإجمايل  العدد  ختتالل  من  ال�شنة  يف  موؤمتر 
للموؤمترات الدولية يف نف�س العام.

اأن هذه االأرقام تتعلق  اإلى  وجتدر االإ�شارة 
وال  للم�شارك  ال�شخ�شية  بالنفقات  فتتقتتط 
تت�شمن اأية ا�شتثمارات اإ�شافية من املنظم وال 

االآثار االقت�شادية غري املبا�شرة.

التــأثيرات االقتصادية  حســـاب 
المبــاشرة  وغــيـــر  المـبــاشرة 

النتائج: وتفســيـــر 
يف هذا الق�شم �شيتم تنفيذ عملية ح�شاب 
للم�شاركني  االإجمالية  االقت�شادية  التاأثريات 
يف املوؤمترات لعدة موؤ�شرات خمتلفة، باالإ�شافة 
)حيث  للغاية  مهم  اأمتتر  وهتتو  تف�شريها،  اإلتتى 
ال�شائعة:  العبارة  عن  را�شني  نكون  لن  اأننا 
اقت�شادية  تتتاأثتتريات  �شيولد  املتتوؤمتتتر  “اإن 
العبارة  “هذه  دوالر.  بقيمة)xxxx(مليون 

لي�س لها معنى اأو تف�شري حمتمل”.

االنتاج:  على  املبا�شر  • االأثر 
نتيجة  التتنتتاجت  يف  االأولتتيتتة  التتزيتتادة  متثل 
ال�شلع  متتن  للم�شاركني  املبا�شر  اال�شتهالك 

واخلدمات النهائية.

وميكن �شياغتها على النحو االآتي:

األثر المباشر على االنتاج = مجموع انفاق المشاركين – ضريبة القيمة المضافة
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االنتاج:  على  املبا�شر  غري  •االأثر 
الإنتاج  الالزمة  واخلدمات  الو�شيطة  املنتجات  ناجت  متثل  االإنتاج  يف  املبا�شرة  غري  الزيادة 
املنتجات النهائية التي ي�شتهلكها امل�شاركني. ويتم هنا احت�شاب ناجت جميع م�شتويات �شل�شلة االإنتاج، 

با�شتثناء اإنتاج املنتجات النهائية. وميكن �شياغتها على النحو االآتي:

امل�شافة:  القيمة  يف  للزيادة  املبا�شر  •االأثر 
يو�شح هذا املوؤ�شر الزيادة يف اإجمايل القيمة امل�شافة يف االقت�شاد، ب�شبب الزيادة االأولية يف ناجت 
ال�شلع واخلدمات النهائية التي يدفعها امل�شاركني. وهو يختلف عن الزيادة االأولية يف الناجت من قيمة 

اال�شتهالك الو�شيط، لذلك ي�شتثني العد املزدوج يف هذه املعادلة. وميكن �شياغتها على النحو االآتي:

األثر الكلي على االنتاج = مجموع انفاق المشاركين X مضاعف االنتاج

 X األثر الكلي للزيادة في القيمة المضافة = مجموع انفاق المشاركين
مضاعف إجمالي القيمة المضافة 

األثر غير المباشر على االنتاج = األثر الكلي على االنتاج – األثر المباشر على االنتاج

 X األثر المباشر للزيادة في القيمة المضافة = مجموع انفاق المشاركين
المعامل المباشر إلجمالي القيمة المضافة

االنتاج:  على  الكلي  •االأثر 
يعر�س هذا املوؤ�شر الزيادة االإجمالية يف ناجت االقت�شاد املحلي. وي�شمل ذلك الزيادة املبا�شرة يف 
ناجت ال�شلع واخلدمات النهائية التي ي�شتهلكها امل�شاركني والزيادة غري املبا�شرة يف ناجت اال�شتهالك 

الو�شيط الذي يحققه املوردون و�شل�شلة االإنتاج باأكملها. وميكن �شياغتها على النحو االآتي:

امل�شافة: القيمة  يف  للزيادة  الكلي  • االأثر 
يو�شح هذا املوؤ�شر الزيادة االإجمالية يف القيمة امل�شافة )اأو اإجمايل الناجت املحلي( يف االقت�شاد 
ككل،والناجتة عن الزيادة يف اإنتاج ال�شلع واخلدمات النهائية للم�شاركني. وعلى عك�س التاأثري الكلي 
على االإنتاج، ي�شتثني هذا املوؤ�شر احل�شاب املزدوج، الأنه ال يح�شب �شوى القيمة امل�شافة للمدخالت 
على كل م�شتوى من �شل�شلة االإنتاج. لذلك، يتم ح�شاب قيمة املدخالت الو�شيطة مرة واحدة فقط 

)اإذا كانت جزًءا من القيمة امل�شافة يف نف�س الوقت(. وميكن �شياغتها على النحو االآتي:
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امل�شافة: القيمة  يف  للزيادة  املبا�شر  غري  •االأثر 
وت�شمل الزيادة غري املبا�شرة يف القيمة االإجمالية امل�شافة مبا فيها القيم امل�شافة على 
وميكن  النهائية.  اجلولة  با�شتثناء  االإنتاج،  �شل�شلة  م�شتويات  جميع  على  وذلك  املنتجات 

�شياغتها على النحو االآتي:

يف  للم�شاركني  االإجمالية  االقت�شادية  التاأثريات  ح�شاب  نتائج  يو�شح  جدول  يلي  وفيما 
املوؤمترات لعدة موؤ�شرات خمتلفة

األثر غير المباشر للزيادة في القيمة المضافة = األثر الكلي للزيادة في 
القيمة المضافة - األثر المباشر للزيادة في القيمة المضافة

المؤشر االقتصادي
النتيجة )مليون 

دوالر(

522.63األثر المباشر على االنتاج

1015.64األثر الكلي على االنتاج

493.01األثر غير المباشر على االنتاج

189.65األثر المباشر للزيادة في القيمة المضافة

333.20األثر الكلي للزيادة في القيمة المضافة

143.55األثر غير المباشر للزيادة في القيمة المضافة

• من اعداد الباحث 
• حساب التأثيرات االقتصادية مقتصرة على السنة 2015 فقط.

• لصعوبة احتساب كل دولة على حدى فقد اعتمد الباحث اآللية األتية:
• تم افتراض أن ضريبة القيمة المضافة لمختلف الدول قيد الدراسة موحدة عند )%10(.

• تم اعتماد قيمة المعامل المباشر إلجمالي القيمة المضافة عند )0.3266( لجميع الدول قيد الدراسة.
•تم اعتماد مضاعف االنتاج عند )1.749( لجميع الدول قيد الدراسة.
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اإنفاقه  مت  ما  بتتاأن  النتائج  من  يت�شح 
من قبل امل�شاركني يف املوؤمترات والندوات 
بلغ  التتدرا�تتشتتة  قيد  التتدول  يف  عقدت  التي 
ولكن   .2015 )580.7( مليون دوال عام 
لالأثر  حقيقيا  رقما  متثل  ال  القيمة  هتتذه 
االثتتر  احت�شاب  فتتان  وعليه  االقت�شادي. 
يف  والندوات  املوؤمترات  لعقد  االقت�شادي 
ا�شتلزم   2015 للعام  الدرا�شة  قيد  الدول 
وعلى  االنتتتتتاج  على  الكلية  االآثتتتار  درا�تتشتتة 
اجلتتدول  اإلتتى  وبالنظر  امل�شافة.  القيمة 

االنتاج  على  الكلية  االآثتتار  اأن  يتبني  اأعتتاله 
بلغت  االنتتتتتاج  م�شاف  ا�تتشتتتتتختتدام  نتيجة 
بلغت  فيما  دوالر،  متتلتتيتتون   )1015.6(
امل�شافة  القيمة  يف  للزيادة  الكلية  االآثتتار 
امل�شافة  القيمة  م�شاعف  ا�شتخدام  نتيجة 
يكون  وبتتذلتتك  دوالر.  مليون   )333.2(
فقط  ملوؤ�شرين  الكلية  االقت�شادية  االآثتتار 
 2015 لعام  هو )1348.8( مليون دوالر 
 )580.7( متتقتتداره  انتتفتتاق  نتيجة  وذلتتك 

مليون دوالر.

الخالصة:
تلعب االجتماعات واملوؤمترات واملعار�س دورا بارزا يف النمو االقت�شادي لكافة دول العامل. 
ا�شتهدف هذا البحث درا�شة االأثار االقت�شادية النعقاد املوؤمترات الدولية يف )12( دولة يف 
منطقة ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا. ومت الرتكيز على االآثار الكلية لالإنتاج والقيمة امل�شافة 
االنتاج  م�شاف  ا�شتخدام  نتيجة  االنتاج  على  الكلية  االآثتتار  اأن  وتبني  امل�شاعف.  با�شتخدام 
نتيجة  امل�شافة  القيمة  للزيادة يف  الكلية  االآثار  بلغت  فيما  دوالر،  مليون  بلغت )1015.6( 
ا�شتخدام م�شاعف القيمة امل�شافة )333.2( مليون دوالر. وبذلك يكون االآثار االقت�شادية 
2015 وذلك نتيجة انفاق مقداره  الكلية ملوؤ�شرين فقط هو )1348.8( مليون دوالر لعام 
)580.7(، مما يربهن على االهمية االقت�شادية لعقد اللقاءات العلمية ومنها املوؤمترات. 
وجتدر اال�شارة اإلى اأن املوؤ�شرات االقت�شادية التي مت التطرق لها يف هذه الدرا�شة ما هي اإال 
جزء من عدة موؤ�شرات ميكن اللجوء لها لدرا�شة االثار االقت�شادية، وعليه فان ذلك �شيكون 
مبثابة فر�شة للباحثني ال�شتخدام املوؤ�شرات االأخرى مثل )اأثر الدخل، اأثر التوظيف... الخ( 

لدرا�شة تاأثريها على االقت�شاد الوطني للدولة امل�شت�شيفة لالأحداث العلمية.
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يعتبر عصرنا الراهن عصر التفجر التقني بامتياز, ومن أهم أوجه الثورة التقنية 
الحديثة الجوانب االلكترونية الرقمية التي دخلت مرحلة متقدمة تمكنت 

ى بجدارة األطر المعروفة  خالله من بناء فضاء معلوماتي جديد تخطَّ
التقليدية، حيث أضحى العالم الكبير قرية صغيرة يتم تداول وتبادل العلوم 

والمعلومات بسرعة مذهلة، ما ساهم بتوفير بيئة مناسبة للحوار بكافة 
أشكاله: الحوار بين أبناء المجتمع الواحد، والحوار بين أبناء الثقافات المختلفة 
من خالل قنوات التواصل الرقمي مما يبّشر بميالد حوار جديد غير مألوف في 

تاريخ البشرية هو الحوار من خالل قنوات التواصل الرقمي، وفيما يلي إضاءة 
مفيدة لقنوات الحوار الرقمية وأهدافها الراهنة والمستقبلية.

د. عصام خليل الدايح

دور وسائل التواصل
 الرقمي في حوار الثقافات
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قنوات التواصل الرقمي»1«
من  حزمة  الرقمي  التفّجر  ع�شر  اأنتج 
قتتنتتوات التتتتتوا�تتشتتل احلتتتتواري التترقتتمتتي، ومتتن 
احل�شر  ال  املتتثتتال  �شبيل  على  نذكر  اأهمها 

التالية: الو�شائل 

أجهزة الهاتف المحمول الذكية:
تتترتتتبتتط هتتتذه التتهتتواتتتف بتتاالتتت�تتشتتال 
كم  تلقي  على  والتتقتتدرة  الف�شائي 
هائل من ال�شور الثابتة واملتحركة 
واعتتتادة  ت�شجيلها  عتتلتتى  التتتقتتتادرة 

بتتتثتتتهتتتتتتتتتتتا. حتتتتتتتتيتتتتتتتتث 
م�شتتتتتختتتتدمتتهتا  تتتجتتتعتتتتتتتل 

على توا�شل دائم

اأواًل  التتعتتامل  اأحتتتتداث  متتع 
ي�شاهم  التتتذي  االأمتتتتر  بتتتتاأول 
يف بتتلتتورة التتوعتتي االأنتت�تتشتتاين 
مبختلف التحديات والق�شايا 

التي تهم العامل.

دور  يتتتتعتتتتّزز  متتتتا  ولتتتتعتتتتّل 
كو�شيلة  التتذكتتيتتة  التتهتتواتتتف 

ات�شال وحوار هو انت�شارها الوا�شع يف م�شارق 
الذي  م�شتخدميها  واأعتتداد  ومغاربها  االأر�تتس 

اأ�شبح يعّد باملليارات ولي�س مبئات املاليني.

شبكات التواصل االجتماعي:
مثل  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  متّثل 
اأهتتم  واليوتيوب(من  والتويرت  )الفي�شبوك 
ذات  العاملية  االجتماعي  التوا�شل  قتتنتتوات 
بني  واحلتتتوار  التوا�شل  يف  الكبرية  الفعالية 

املليارات من الب�شر يف خمتلف قارت العامل.

ويتتعتتتتترب متتتوقتتتع )فتتيتت�تتشتتبتتوك( متتتن اأهتتتم 

عدد  جتاوز  التي  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
م�شتخدميه املليار م�شتخدم.

و�شيلة  و�تتشتتواهتتا  ال�شبكه  هتتتذه  تتتعتتد  ومل 
اآفاقًا  فتحت  بل  فقط،  وحوار  ان�شاين  توا�شل 
يف  كما  التتبتتديتتل  التفاعلي  لتتالعتتالم  جتتديتتدة 
تقنية )الويب( التي متثل نقلة نوعية هامة يف 

هذا املجال.

شبكة االنترنيت:
على  االنتترتنتتيتتت  �شبكة  تقنية  ت�شتخدم 
من  هتتامتتة  كو�شيلة  التتعتتامل  يف  وا�تتشتتع  نتتطتتاق 
و�تتشتتائتتل التتبتتحتتث والتتدرا�تتشتتة 
والن�شر والتوا�شل، واأ�شبحت 
هتتتتتذه التت�تتشتتبتتكتتة بتتتتتقتتنتتيتتتتتهتتا 
معلوماتها  وغتتتزارة  العالية 
اأهتتم  متتن  متت�تتشتتدرًا  وتنوعها 
ال�شعوب  بني  احلتتوار  قنوات 
واحلتتتت�تتتتشتتتتارات املتتختتتتتلتتفتتة، 
من  رافتتتدًا  كونها  ف�شاًلعن 
وتبادل  املعرفة  روافتتتد  اأهتتم 

املعلومات واملعارف.

الكتب االلكترونية
املكتبات  مبئات  العنكبوتية  ال�شبكة  تزخر 
نتت�تتشتتخ كتبها  اإلتتتتى  تتت�تتشتتابتتقتتت  التتتتتي  التتعتتاملتتيتتة 
يف  معظمها  وجعلت  اإلكرتونيًا  وخمطوطاتها 
متناول املت�شفحني جمانًا، ومن هذه املكتبات 

الهامة:

اال�شكندرية  ومكتبة  الكونغر�س  مكتبة 
الوطنية  واملكتبة  العزيز  عبد  امللك  ومكتبة 

بدم�شق و�شواها.

ولعلنا نتذكر الدور احل�شاري الكبري الذي 

خصية   المدونات الشَّ
منابر ثقافية وحوارية 

هامة، وبإمكان أي 
شخص لديه أفكار 
ينشئ له مدونة 

شخصية
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اال�شكندرية  ومكتبة  قرطبة  مكتبة  به  قامت 
يف  و�شاهمتا  والغرب  ال�شرق  بني  احلتتوار  يف 
ح�شارية  مثاقفة  خلق  يف  الو�شطى  التتقتترون 

فعَّالة عرب �شفتي املتو�شط.

دورها  الرقمية  املكتبات  اإلى  يعود  واليوم 
عندما  النظري  منقطع  وبزخم  احل�شاري، 
يف  يطلبها  متتن  متتتتتنتتاول  يف  املتتعتتلتتومتتة  تتتغتتدو 
مكتبة،  اأي  اإلتتى  تدخل  اأن  وت�شتطيع  دقائق، 
ي�شاهم  وهتتذا  �شئت،  متى  كتبها  وتت�شفح 
الثقافات  بتتني  تتمتتاء  التت�تتشّ اجلتتتتدران  بتتتاإزالتتتة 
الأي  مطالعته  يف  التتقتتارئ  ويجعل  املختلفة، 
اأو  بالكتب  خا�س  الكرتوين  موقع  من  كتاب 
مع  حتتوار  بعملية  ي�شارك  الكرتونية  مكتبة 
ومتتعتتريف  وذهتتنتتي  نف�شي  نتتطتتاق  عتتلتتى  االآختتتر 
كما  احلتتتوار  يجعل  متتا  اخل�شو�شية  �شديد 
ذو  االأختترى  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  يف 
النخب  على  يقت�شر  ال  وا�تتشتتع  �شعبي  طابع 

فح�شب. وال�شيا�شية  الفكرية 
المدونات الّشخصية:

منابر  ال�شَّخ�شية  املتتتدونتتتات  اأ�تتشتتبتتحتتت 
اأي  باإمكان  بات  حيث  هامة،  وحوارية  ثقافية 
عر�شها  يتتود  كتابات  اأو  اأفكار  لديه  �شخ�س 
على النا�س اأن ين�شئ له مدونة �شخ�شية. ومن 
خالل هذه املدونات ال�شَّخ�شية يتعرف النا�س 
احلوار  لهم  ويتيح  واأفكارهم،  بع�شهم  على 
هذه  و�شاهمت  قيود.  اأو  حواجز  اأي  دون  من 
املدونات ال�ّشخ�شية بتن�شيط التوا�شل املعريف 
الواحد  املجتمع  اأبناء  بني  الفكري  واحلتتوار 

وبينهم وبني اأبناء الثقافات االأخرى.
كسر الحواجز:

يف  املختلفة  الرقمي  احلتتوار  و�شائل  توؤثر 

الأنها  ذلتتك  وت�شكيله،  التتعتتام  التتتراأي  �شياغة 
ك�شرت احلواجز وفتحت اأبواب االت�شال بكل 
�شهولة وفاعلية. لقد اخرتقت الروتني ال�شائد، 
واملن�شورات  واملجالت  ال�شحف  كانت  حيث 
بحاجة  والتلفزيوين  االذاعي  البث  وحمطات 
ف�شاًل  ومتتتااًل،  جتتهتتدًا  يتطلب  تراخي�س  التتى 
ال�شائد.  ال�شيا�شي  للمزاج  معر�شًا  كونه  عن 
لالنرتنيت  اأهمية  االأكرث  ال�شمة  تكون  وهكذا 

هي قدرته على االت�شال الفائق بني النا�س. 
مزايا االنترنيت كوسلة للحوار:

لالنرتنيت  �تتشتتمتتات  اأربتتتتع  )والتتتتتزر(  بتتتنّي 
كو�شيلة لالت�شال واحلوار هي:

زمتتن  يتتحتتدث يف  وقتتتتتتتتتتتي  اتتتتتتتتت�تتشتتتتتتتتال  1ت 
نف�شه. االت�شال 

2ت رجع �شدى قوي وفعال.

3ت الت�شور الكمايل للمتلقي. 

4ت تقدمي تفاوؤيل للذات»2«.
من مضامين

 قنوات التواصل الرقمي:
اإنتاج  على  الرقمي  التوا�شل  قنوات  تعمل 
م�شدرًا  ت�شبح  بحيث  وت�شويقها،  املعرفة 
و�شائل  عتتلتتى  امل�شيطرة  لتتلتتقتتوى  اقتتتتت�تتشتتاديتتًا 
التوا�شل  ت�شتخدم  التتذي  الرقمي  التوا�شل 
التتراأي  اجتاهات  يف  للتاأثري  الرقمي  واحلتتوار 

العام، كما تعمل على انتاج جمتمع املعرفة.

الذي  البديل  اأو  اجلديد  االإعتتالم  وظهور 
امل�شطرة  القوة  واأ�شبح  احلياة،  معامل  غتترّي 

على ح�شاب ال�شحافة التقليدية.

اأهميته  الرقمي اجلديد  االعالم  ويكت�شب 
ع�شرية  اأدوات  االأفتتراد  منح  على  قدرته  من 
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لتتفتتر�تتس ذواتتتتهتتتم وبتتنتتاء هتتويتتاتتتهتتم وتتتاأكتتيتتد 
متايزهم عن االآخرين»3«.

ضرورة تفعيل مواقع الحوار:
املواقع االلكرتونية املعنية  تنت�شر ع�شرات 
بحوار الثقافات، واملوؤمل اأن تكون هذه املواقع 
وتتتعتزيتز  احلوار  ثتقتافتتتة  لتتن�شتر  متنتتتتديات 
نظريًا  باعتباره  االآختتر  وقبول  الت�شامح  قيم 

لنا يف االن�شانية.

هتتذه  تلعبه  التتتذي  التتهتتام  التتتتدور  ورغتتتتتتتتم 
تعاين  اأنها  اإاّل  االآختتر  مع  احلتتوار  يف  املتتواقتتع 
من بع�س جوانب اخللل يف عملها، ومن هذه 
احل�شر  ال  املثال  �شبيل  على  نذكر  اجلوانب 

اجلوانب االآتية:

يف  اأكتتفتتاء  ختتترباء  اإلتتتى  بع�شها  تفتقر  1ت 
ق�شايا احلوار ودينامياته واأ�شاليبه.

2ت تعتمد بع�شها لغة حوارية تقليدية ت�شر 
باحلوار اأكرث مما تفيده.

مربجمة  حتتواريتتة  خطط  اإلتتتى  تفتقر  3ت 
مع  متوا�شلة  تفاعلية  حتتتوار  قتتنتتوات  تقيم 
حوارية  موؤ�ش�شات  اأو  فردًا  اأكان  �شواء  االآخر 
الدميومة  عن�شري  اإلتتى  تفتقر  كما  غربية، 
النتائج  عتتلتتى  احلتت�تتشتتول  حتتتتتى  واال�تتشتتتتتمتترار 

املرجوة من احلوار.

العربية  باللغلة  املتتواقتتع  هتتذه  معظم  4ت 
احلوار  من  املرجوة  النتائج  ت�شعف  وبالتايل 
الأنَّ الطرف االآخر الذي نحاوره يتكلم اللغات 
االإنكليزية اأو الفرن�شية اأو االإيطالية االإ�شبانية 

وال يجيد اللغة العربية. 

واملوؤ�ش�شات  احلكومات  دعتتم  �شرورة  5ت 
الثقافية املعنية بحوار الثقافات ملواقع احلوار 
االلكرتونية ماديًا ومعنويًا مبا ميكنها من اآداء 
احلتتوار  متتوؤمتتترات  وعقد  احلتتواريتتة  ر�شالتها 
ونتت�تتشتتر التتتدوريتتتات والتتكتتتتتب اخلتتا�تتشتتة بتتحتتوار 

الثقافات....اإلخ.

من المؤتمر الدولي لحوار الثقافات والديانات المقام بمدينة فاس المغربية 2018
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مستقبل
 الحوار الرقمي

اإذا علمنا اأّن حجم ال�شوق 
العاملية للمعلوماتية جتاوز مع 
بداية العقد الثاين من االألفية 
الثالثة الثالثة ترليونات دوالر 
اأ�شبحت  املتتعتترفتتة  اّن  نتتتدرك 
متتتتتتتوردًا اقتتتتتتت�تتتشتتتاديتتتًا يتتفتتوق 
االقت�شادية  املتتوارد  باأهميته 
االآختتتترى، ونتتتدرك اأيتت�تتشتتًا اأنَّ 

التفاعل مع االآخر ب�شورة غري مبا�شرة ي�شكل 
خالل  من  الرقمي  للحوار  االأ�شا�شي  امل�شمون 
االإعالم البديل الذي تلعب فيه �شبكات التوا�شل 
االجتماعي دور الفاعل واملوؤثر، ومن بينها )في�س 
بوك( يف بلورة الوعي املعا�شر باأهمية التوا�شل 

االإن�شاين واحلوار بني الثقافات املختلفة »4«.

وكذلك تلعب “ال�شبكات االجتماعية” دورًا 
يف االأزمات ال�شيا�شية بني الدول بحيث �شّكلت 

عامل �شغط على احلكومات، 
فاملواطن يف ع�شرنا الراهن 
بات عن�شرًا هامًا يف احلوار 
اأّن  ذلك  االآختتر  مع  والتفاعل 
على  ي�شتمل  اجلتتتوال  هاتفه 
الهامة  واملتتعتتلتتومتتات  التت�تتشتتور 

لالأحداث املحلية والعاملية.

ال�شبكات  اأ�شبحت  بتقتتتتد 
االجتتتتتتتمتتتاعتتتيتتتة متتوؤ�تتشتت�تتشتتات 
اإعتتتالمتتتيتتتة كتتتتتربى، متتثتتل التتت 

.BBC والت CNN

خالل  متتن  الرقمية  التتثتتورة  فتحت  وهتتكتتذا 
و�شائلها املختلفة كاالأنرتنيت و�شبكات التوا�شل 
واالأجتتهتتزة  ال�ّشخ�شية  واملتتدونتتات  االجتماعي 
املحمولة والهواتف الذكية و�شواها اآفاقًا جديدة 
للِحوار بني الثقافات وجعلت احِلوار يف متناول 
اإلى  ال�ّشخ�شي  احِلتتتوار  من  انطالقًا  اجلميع 

احِلوار الثقايف.

فتحت الثورة الرقمية 
آفاقًا جديدة للِحوار 

بين الثقافات 
وجعلت الِحوار في 

متناول الجميع

ت
ــا

ــ
ــ

س
درا

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   30 4/21/19   1:48 AM



كانو الثقافية / أبريل 2019
30

كانو الثقافية / أبريل 2019
31

1ـ �لدكتور تركي �صقر، �حلو�ر �لرقمي بني �لثقافات، جملة �ملعرفة، �لعدد588، �أيلول 2012م، �ص 218ـ220.

2ـ �مل�صدر �ل�صابق نف�صه.

3ـ حممد �حل�صن، نحو �آفاق جديدة للحو�ر، جملة �حلياة �جلديدة، �لعدد 15، �صبتمرب 1997، �ص 114.

4ـ عبد �لقادر �أحمد، عامل �الأنرتنيت وجماالته، جملة �ليمامة، �لريا�ص 2003، �لعدد1815،�ص 25. 

الهوامش والمراجع:

ت
ــا

ــ
ــ

س
درا

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   31 4/21/19   1:48 AM



كانو الثقافية / أبريل 2019
32

كانو الثقافية / أبريل 2019
33

إذا كان عصرنا هو عصر الفضائيات ووسائل التواصل االجتماعي، وإذا كانت 
َير الشعبية كانت للقوِم في  تسليتنا وقضاء وقت فراغنا يمتليء بها، فإنَّ السِّ
زمانهم مالئَة الوقت، وشاغلَة الفراغ، ولم تنِه مهّمتها في عصرها، بل ال زالت 
ُتمارس علينا من خالل وسائلنا الجديدة تأثيَرها وسحَرها األّخاذ، أَلم ُنتابع الزير 
سالم، ونتحلُق حول التلفاز كما كان يتحلَّق الناس في القرون السابقة حول 
الحكواتي؟ ألم ُنشاهد سيرة الفارس عنترة وهو يجندل الصناديد من أجل 

محبوبته عبلة؟ تماًما كما كان الناس في القرون الخالية ُيرهفون أسماعهم 
للجالس فوق مصطبة عالية، وهو يميل برأسه، ويجحظ بعينيه، وُيعلي من 

صوته ويقول: صاحت عبلة: وا عنتراه.. واعنتراه!

بقلم أ.د/ عبد الرزاق حسين
أستاذ األدب العربي بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن

“ القيم األصيلة في السيرة الهاللية “
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ري ال�شعبية وهُجها الرّباق،  بلى، ال زال لل�شِّ
النفو�س  فطبيعة  التتنتتفتتو�تتس،  على  وتتتاأثتترُيهتتا 
والبطولة،  والغلبة،  الفتّوِة،  و  القوَّة  اإلى  مّيالٌة 
واجلمال،  واحلتتب،  والفرو�شية،  وال�شجاعة، 
ون�شرة  والتتتعتتتدل،  احلتتتق،  متتع  بطبعها  وهتتتي 

ال�شعيف واملظلوم. 

وهل ال�شري ال�شعبية اإالَّ مزيٌج من هذه القيم 
التي يوؤمن بها املجتمع وين�شاأُ يف ظاللها، ويتغّذى 
عليها عاداٍت وتقاليَد وتربيًة؟ فتن�شاأُ معه حتى 

متتزَج يف دمه، وتخالَط نف�َشُه وروَحه.

يف  القدمية  البطوالت  ا�شتذكار  اأنَّ  ويبدو 
األتتوان رف�س  لتتوٌن من  العجز وال�شعف هو  ظلِّ 
الواقع  هذا  كان  اإذا  وبخا�شة  املعا�س،  الواقع 
وهو  للتطلعات،  وم�شاك�ًشا  للماأمول،  معاك�ًشا 
البطولة  ملا�شي  احلنني  األتتوان  من  لتتون  كذلك 
ينع�س  فاإنه  ذلك  اإلى جانب  والعزة،  والرجولة 
الب�شرى،  اليائ�شة  النفو�س  يف  ويحيي  االآمتتال، 
ر  ي�شطِّ التتذي  املنقذ  البطل  اإلتتى  التطلع  ويبعث 
مكانتها  لها  ويعيد  االأمتتة،  اأجمتتاد  بانت�شاراته 
يف  هتتذا  يحدث  مل  ومتتا  وكرامتها،  و�شدارتها 
الواقع، وبانتظار اأن يحدث يبقى احللم واخليال 
هما النافذة التي يطلُّ منها املتطلع على �شاحة 

االأمنيات، يعوِّ�س بها عجزه و�شعفه. 

يون�س  احلميد  عبد  الدكتور  يتترى  ولذلك 
تلك  كتتان يف  اإنَّتتتا  املتتالحتتم  )ازدهتتتار  اأنَّ)1(: 
الفرتة التي التقى فيها ال�شعب العربي بالغرب، 
احلتتروب  بفرتة  املتتوؤرختتني  عند  املعروفة  وهتتي 
هزة  العربي  الوجدان  اهتز  فقد  ال�شليبية، 
البطولة(.  يعت�شم بع�شر  اأن  اإلى  قوية دفعته 
ينق�شها،  ما  تطلب  اجلماعة  اأو  الفرد  وكتتاأنَّ 
مرَّت  التي  الفرتات  وتتذكَّر  حُتيي  اأن  وحتب 

عليها يف قوة ومنعة.

ويف هتتتذه التتدرا�تتشتتة �تتشتتاأتتتنتتّكتتر كتتمتتا كتتان 
زيِّ  يف  الهاللية  ال�شرية  حكايات  بطل  يتنّكر 

احلكواتي، الأحكي 

بّثتها  التي  االأ�شيلة  القيم  هذه  من  طرًفا   
هذه ال�شرية خالل جل�شاتها الطويلة، و�شفحاتها 

العديدة.

و�شاأبني ذلك من خالل املواقف التالية: 

على  �شريعة  نتتظتترة  �تتشتتاأُلتتقتتي  التتبتتدء  يف  ت 
اأطوار ال�شرية. 

ت ثم اأحلق ذلك باحلديث عن القيم االأ�شيلة 
من خالل ثالثة حماور.

م�شرح  عتتن  للحديث  ذلتتك  بعد  وانتتتتتقتتل  ت 
القبيلة  وزماًنا، وخطة  الهاللية مكاًنا  ال�شرية 
يف حروبها، واأعرب عنا�شر الت�شويق، الأختم يف 
بني  ال�شرية  مكانة  ما  امللح  ال�شوؤال  على  الرد 

التاريخ وال�شرد؟. 

بع�س  على  �شريًعا  التعريج  �شاأحاول  كما 
هذه  اأهتتداف  بع�س  لنا  تك�شف  كا�شفة  ق�شايا 
الدينية  روؤاهتتتتا  بع�س  لنا  تتح  وتتتو�تتشّ التت�تتشتترية، 
يف  روؤيتها  عن  وتبني  واحلربية،  واالجتماعية 
اأ�شاليبها يف  لنا عن  تبدي  كما  وقيمها،  املتتراأة 

ال�شرد الق�ش�شي. 

و�شاأبداأ بنظرة �شريعة نطل منها على اأطوار 
ال�شرية الهاللية الفذة التي �شغلت حّيًزا مكانيًّا، 
واالت�شاع،  االمتتتتتداد  يف  غايًة  حكائيًا  وف�شاًء 
وعمًرا زمانًيا منذ اأن بداأت، واإلى ما ي�شاء اهلل 

تبارك وتعالى.

ت
ســــــا

درا
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 قال الراوي)2(:)بعد وفاة الزير اأبي ليلى 
وه  �شمُّ غالًما  االأو�تتس  امتتراأة  و�شعت  املهلهل، 
عامًرا، وعندما بلغ �شنَّ الرجولة تزّوج بامراأٍة 
من اأ�شراف العرب، فولدت له غالًما يف نف�س 
ف�شّماُه  اجلتتترو،  ه  جتتدُّ فيها  متتات  التي  الليلة 
هالاًل وهو جدُّ بني هالل( بهذه املقدمة تبداأ 
لنا  تبوح  االإطالق  العربية على  اأ�شهر املالحم 
مبكنونات حقبة تاريخية ع�شفت بها االأزمات، 
وتكالبت عليها العاديات، وبهذا االنتماء لبني 
هالل الذي ترجعه ال�شرية لقبيلة الزير �شامل 
التغلبية، تربط بني ما حدث يف اجلاهلية من 
حرب الب�شو�س بني بكر وتغلب، وما �شتقوم به 
قبيلة بني هالل بعد ذلك، كما اأنَّ هذا الربط 
النجار  الدكتور  اإليه  تو�شل  ما  اإلتتى  يو�شلنا 
الذي ق�شم ال�شرية الهاللية اإلى اأربعة اأق�شام، 
فجعل ق�شة الزير �شامل هي احللقة االأولى يف 
هذه ال�شرية، وهناك اإ�شارات عديدة توؤكد هذا 

الربط.واالأق�شام االأربعة هي)3(:

الع�شر  متثِّل  وهي  �شامل،  الزير  ق�شة   1
اجلاهلي بكل قيمه وتقاليده.

لبني  وُترتجم  الكربى  هالل  بني  �شرية   2
خا�شة  منهم  االأبتتطتتال  وجليل  عتتامتتة،  هتتالل 
انت�شارات  اأجماد  اأكتافهم  على  قامت  الذين 
القبيلة، وقد ورد هذا الق�شم يف نيٍف وع�شرين 
ق�شة من ق�ش�س البطولة والفرو�شية واحلب.

3 وتاأتي احللقة الثالثة وهي امل�شهورة با�شم 
حلقات  اأ�شهر  وهذه   “ هالل  بني  تغريبة   “
ال�شرية بغري جدال، ففيها انطلقت القبيلة اإلى 
املغرب العربي واأ�ش�شت فيه كيانات لها، وفيها 
تاأكل القبيلة اأبناءها، فبعد انت�شار الهاللييني 
على الزناتي خليفة، ت�شتعل احلرب بني االإخوة 

تعود  فالب�شو�س  العداوة،  اإلى  يتحولون  الذين 
م�شعلة  الب�شو�س  كانت  فكما  براأ�شها،  لتطل 
خليفة  الزناتي  اأخت  كانت  وتغلب،  بكر  حرب 
الهاللية،  القبيلة  اأبتتنتتاء  بني  احلتترب  م�شعلة 
على  التتزنتتاتتتي  قتله  بعد  ديتتتاب  ينقلب  حيث 
اأقرانه، فيق�شي على جميع الروؤو�س مبن فيهم 
البطل امللحمي اأبي زيد، وح�شن، وغريهما من 

اأبطال القبيلة، ومل يرتك مناف�ًشا.

4 الق�شم الرابع اأو احللقة الرابعة واالأخرية 
ما  تق�س  وهتتي  االأيتتتتتام(  بتتتتتت)ديتتوان  امل�شماة 

�شنعه دياب عندما قتل االآباء، و�شرَّد االأبناء.

هو  احللقة  هتتذه  من  اخلتتري  الهدف  ولعلَّ 
التمّزق  اإالَّ  ُد  تولِّ ال  والفرقة  النزاع  اأنَّ  تبيان 

وال�شعف وال�شياع. 
القيم األصيلة

 في السيرة الهاللية: 
الهاللية  التت�تتشتترية  اأهتتتتداف  متتن  كتتان  اإذا 
تر�شيخ  اإلتتى  �شعت  فاإنَّها  الق�س،  يف  االإمتتتتتاع 
القيم االأ�شيلة يف نفو�س ال�شامعني،مبا تر�شخه 
من قيٍم اإ�شالمية، وما تبثه من عادات وتقاليد 
اإيجابية، ويف قناعة الراوي اأنَّ مثل هذه القيم 
الدينية واخللقية والرتبوية لها وقعها املثري يف 
تغيري الظروف ال�شعبة القائمة التي كانت متر 
بها االأمة، بل هي ذات اأثر على مدى الع�شور 
ملثل هذه احلاالت امل�شابهة، فاالأزمات اخلانقة 
التي مرت بها االأمة من: �شعف،ومتزق،وتكالب 
االإفرجن واملغول على بالد امل�شلمني، يجعل من 
واالإميان  والقوة  والبطولة  الفرو�شية  روح  بث 
من  ويعلي  ال�شعيفة،  النفو�س  يقوي  عالًجا 
اخلائرة،  العزائم  وي�شد  الهابطة،  املعنويات 
االأهتتداف  هذه  حرب  طالل  الدكتور  ويلخ�س 
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والتتعتترب  االإ�تتتتشتتتتالم  �تتتشتتتاأن  )اإعتتتتتتالء  يف)4(: 
احلق  واإحقاق  االإميتتان،  و�شحة  ومتجيدهم، 
االحتتتاد  واأهمية  الف�شاد،  وحمتتاربتتة  والتتعتتدل، 

ونبذ الفرقة(.

ثالثة  ختتالل  متتن  القيم  لهذه  و�شاأعر�س 
والقيم،  التتديتتنتتي  )املتتحتتور  كتتالتتتتتايل:  حمتتتاور 

وحمور البطل والقيم، وحمور املراأة والقيم(.

عموم  من  يرد  ما  وهو  الديني  املحور  اأَّواًل 
القيم يف ال�شرد مرتبًطا وموافًقا لل�شرع:

 فاملحور الديني يف ال�شرية الهاللية حمور 
يف  الهاللية  ال�شرية  عليه  ترتكز  وا�شح  ثابت 
الهاللية  ال�شرية  تنحو  ِقتتَيتتِمتتِه،اإذ  متتن  النهل 
وال�شور،  والقيم،  والت�شمني،  االقتبا�س  يف 
ق�ش�س  من  اال�شتفادة  نحو  الق�س،  واأ�شلوب 
ال�شريف،  النبوي  واحلديث  الكرمي،  القراآن 
وق�شايا عقدية وفقهية، واأمثلة ذلك تت�شح من 

خالل االآتي:

الربط  بداية من خالل  ال�شرية هي  بداية 
ال�شتات  حتكي  التي  ال�شرية  فهذه  الديني، 
االنت�شارات  وهتتذه  االأر�تتس،  اأ�شقاع  �شتى  يف 
القبيلة  بعالقة  ُترَبط  �شاحبتها  التي  املتوالية 
واإن  وال�شالم،  ال�شالة  عليه  بالنبي  الهاللية 
كان هذا الربط قد متَّ بكالم مو�شوع ال ي�شح، 
زار  اأنَّ )هتتالاًل  ال�شرية من  بداية  ورد يف  كما 
البيت،  فار�س، وطافوا حول  اأربعمائة  مكة يف 
النبي  فاأمره  املختار،  النبي  مبقابلة  وت�شرف 
وادي  يف  يتتنتتزل  اأن  و�تتشتتلتتم  عليه  اهلل  �شلى 
يحارب  ال�شالم  عليه  النبي  وكتتان  العبا�س، 
بع�س الع�شائر املعادية له، فعاونه االأمري هالل، 
ومدَّه بالع�شاكر، وكانت فاطمة الزهراء ر�شي 
فلما  التتهتتودج،  يف  جمل  على  راكبة  عنها  اهلل 
حوَّلْت  االأبطال،  وم�شارعة  القتال،  هول  راأت 
بها اجلمل  ف�شرد  القتال،  لتبتعد عن  راحلتها 
يف الرب، فدعت على الذي كان ال�شبب بالبالء 
وال�شَّتات. فقال لها اأبوها: ادع لهم باالنت�شار، 

كانو الثقافية / أبريل 2019
35

ت
ــا

ــ
ــ

س
درا

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   35 4/21/19   1:48 AM



كانو الثقافية / أبريل 2019
36

كانو الثقافية / أبريل 2019
37

متتن جملة  لنا  وهتتم  االأختتيتتار،  هتتالل  بنو  فهم 
االأحباب واالأن�شار. فدعت لهم بالن�شر، فنفذ 
ومن  والن�شر)5((  بالت�شتيت  دعتتاوؤهتتا  فيهم 
بداية  تاأ�شيل  وكتتاأنَّ  التتراوي  يعرب  املدخل  هذا 
مفتعاًل  كان  واإن  الديني  الربط  بهذا  احلكاية 

د لها القبول عند ال�شامع. ميهِّ

الر�شول  مع  هتتالل  بني  حماربة  اأنَّ  كما 
وقتله،  هرقل  قتال  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
الروم)6(  االأب�شع ملك  اأنَّ  ال�شرية  تروي  حيث 
اأرباب دولته  �شاأل  امللك  )ملا جل�س على تخت 
اآبتتائتته واأجتتتتتداده، ومتتا لهم من  اأحتتتتوال  عتتن 
من  هرقل  جتتدك  كتتان  لتته:  فقالوا  التتوقتتائتتع، 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  فق�شده  امللوك،  اأ�شهر 
قوم  �شحبته  وكان  واالأبطال  بالع�شاكر  و�شلم 
هرقل،  وقتلوا  بيوتنا،  فهدموا  هتتالل،  بني 
فقال  اجلزية،  علينا  ورّتبوا  احلرمي،  و�شبوا 
مكة يف هذه  على  احلتتاكتتم  هتتو  متتن  االأبتت�تتشتتع: 
االأيام؟ قالوا له: قر�شاب ال�شريف بن ها�شم 
مكة  اإلى  االأب�شع  في�شري  هالل(  بني  من  وهو 

عابًرا البالد فيحتل بالد ال�شام كلها.

بني  العالقة  لتتهتتذه  اأ�تتشتتال  هتتنتتاَك  اأنَّ  اإالَّ   
و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  والر�شول  القبيلة  هذه 
فقد جاء يف كتب ال�شرية والتاريخ من جوانب 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اآل  من  اقرتابهم 
يعتمدون  ما  فلهم  لهم،  وم�شاهرتهم  و�شلم 
عليه يف احلقيقة، فقد ورد يف عام الوفود كما 
َعاِمٍر  ْبِن  ِهاَلِل  َبِني  )7(:)َوْفُد  كثري  ابن  ذكر 
�ْشَلَم  َرَم، َفاأَ وَذَكر يِف َوْفِدِهْم: َعْبَد َعْوِف ْبَن اأَ�شْ
َعْبَد  َو�َشلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  لَّى  �شَ اهللَِّ  َر�ُشوُل  َو�َشمَّاُه 
يِف  َحِديٌث  َلُه  الَِّذي  اِرٍق  خُمَ ْبَن  َة  َوَقِبي�شَ  ، اهللَِّ
ْبَن  ِزَياَد  ِهاَلٍل  َبِني  َوْفِد  يِف  َوَذَكَر  ال�شََّدَقاِت، 

ْبِن  الهدم  بن  جنري  بن  َمتتاِلتتِك  ْبتتِن  اهللَِّ  َعتتْبتتِد 
ُرَوْيَبَة ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ِهاَلِل بن عامر فلما دخل 
اِرِث  املدينة ميََّم َمْنِزَل َخاَلِتِه َمْيُموَنَة ِبْنِت احْلَ
اهللَُّ  لَّى  �شَ اهللَِّ  َر�ُشوُل  َدَخَل  َفَلمَّا  َعَلْيَها  َفَدَخَل 

َب َوَرَجَع. َعَلْيِه و�شلَّم َمْنِزَلُه َراآُه َفَغ�شِ

َفَقاَلْت: َيا َر�ُشوَل اهللَِّ اإنَّه اْبُن اأُْخِتي، َفَدَخَل 
ُثمَّ خرج اإلى امل�شجد، ومعه زياد ف�شلى الظهر 
َع َيَدُه َعَلى َراأْ�ِشِه،  ثم اأدنى ِزَياًدا َفَدَعا َلُه َوَو�شَ
َبُنو ِهاَلٍل  اأَْنِفِه، َفَكاَنْت  ُثمَّ َحَدَرَها َعَلى َطَرِف 

َكَة يِف َوْجِه ِزَياٍد. َتُقوُل: َما ِزْلَنا َنَتَعرَُّف اْلرَبَ

َوَقاَل ال�شَّاِعُر ِلَعِليِّ ْبِن ِزَياٍد:

تته ِبتتَراأْ�تتشِ تتوُل  التترَّ�تتشُ َم�َشَح  الَّتتتِذي  اإْن 

امْلَ�ْشِجِد  ِعْنَد  رْيِ  ِباخْلَ لُه  وَدَعتتا 

تتتَواَءُه اأُِريتتتتتتُد �تتتشِ ِزَيتتتتتتاًدا اَل  اأْعتتتنتتتي 

منجِد  اأَْو  متهٍم  اأَْو  عتتابتتٍر  متتن 

ِعتتْرِنتتيتتِنتته يِف  تتور  التتنُّ َذاَك  َزاَل  َمتتا 

ُملحد يِف  َبتتتْيتتتَتتتتُه  تتتتبتتتوَّاأ  حتتتَّتتى 

ت�شتفيد  التتكتترمي:  التتقتتراآن  متتن  االقتبا�س 
ال�شرية الهاللية من ق�ش�س االأنبياء يف القراآن 
الكرمي، وكثرًيا ما تقتب�س حدًثا ما وت�شّخره يف 
فاأبو  والتمويه،  االقتبا�س  من  ب�شيٍء  احلكاية 
اأنه  الرغم من  “ على  “ بركات  الهاليل  زيد 
قبيلة  راأ�س  فاأبوه  مكانتهما،  لهما  الأبوين  يولد 
مكة،  �شريف  بنت  واأمتته  وفار�شها،  هالل  بني 
مييل  التتذي  املتتولتتود  الطفل  ب�شرة  لتتون  ولتتكتتنَّ 
التي  لوالدته  تهمة  ذلتتك  من  يجعل  لل�شواد، 
ويعيدها  زيتتد،  اأبتتي  والتتد  رزق  زوجها  يطلقها 
اأن ُتقتل  هي وابنها لوالدها، ولكنَّ خوفها من 
اأهلها لعدم ت�شديق ق�شتها، يجعلها  من قبل 
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 “ املتتلتتك  اإلتتتى  التتلتتجتتوء  مرافقيها  متتن  تطلب 
الزحالن “ عدو الهالليني الذي ي�شتقبلها على 
الرحب وال�شعة، ويكرمها هي وابنها، ويعطيها 
جناها،  من  تعي�س  مثمرة،  واأرا�شي  )ب�شتاًنا 
 “ “بركات  ُتر�شع  اأن   “ “ب�شمة  اأخته  واأمتتر 
الهاليل(  زيد  باأبي  بعد  فيما  �شُيعرف  التتذي 
يظن  وهو  االأمتتراء،  حياة  ويعي�س  يرتبى  حيث 

اأنه ابن الزحالن.

وهذه الق�شة قريبة ال�شبه، وتقتب�س الكثري 
يف  التت�تتشتتالم  عليه  متتو�تتشتتى  �شيدنا  ق�شة  متتن 
وم�شاعدة  واالإر�شاع،  امللك،  كنف  يف  الرتبية 
العودة  ثم  واإنقاذها،  للفتاة  الهاليل  زيد  اأبي 
فعل  من  قريب  وهذا  ال�شجرة،  للجلو�س حتت 
�شيدنا مو�شى عليه ال�شالم حيث �شقى للبنتني 

ثم رجع اإلى الظل)8(.

وا�شتخدام  اليو�شفي  اجلتتمتتال  وت�شوير 
يف  وارد  يو�شف  �تتشتتورة  يف  التتقتتراآين  احلتتتدث 
ق�شة “ �شّما وزهر البان “ ففي ت�شوير جمال 
العزيز  امتتراأة  متاًما  ن�شتح�شر  املتنكر  �شّمان 
اإلى  ذهبت  اإنَّتتهتتا  )ثتتم  ال�شالم  عليه  ويو�شف 
وانبهرت بح�شنه  الغالم  فراأت  �شمعون،  امللك 
التي  العجاف  ال�شبع  وال�شنني  وجماله)9(( 
اأجربت الهالليني على التغّرب تاأخذ من منام 

امللك الذي اأوَّله يو�شف عليه ال�شالم.

اليمن  متتلتتكتتة  خرما)10(  املتتلتتكتتة  وقتت�تتشتتة 
واأخيها �شليمان توحي بق�شة بلقي�س مع �شيدنا 
�شليمان عليه ال�شالم، حيث االأ�شاطري واجلن 
فامللكة  الق�شة.  هتتذه  يف  تظهر  واملتتعتتجتتزات 
امراأة، ورف�س الهدية من قبل ح�شن الهاليل 
�شيدنا  لرف�س  م�شابه  امللكة  له  اأر�شلتها  التي 

�شليمان هدية بلقي�س. 

�شباأ  لق�شة  التتوا�تتشتتح  التتتتتاأثتتري  لنا  ويتتبتتدو 
لق�شة  العر�س  خالل  من  الكرمي  القراآن  يف 
امللكة خرما، حيث اإّن اأوالد التبع اليماين بعد 
)جتتاروا  ال�شح�شاح  مدينة  على  ا�شتيالئهم 
ف�شقهم  وكرث  االأ�شنام،  وعبدوا  الرعية،  على 
قّتااًل،  ا  مر�شً عليهم  اهلل  فاأنزل  وف�شادهم، 

اأفناهم عن اآخرهم)11((.

ق�ش�س  غالب  يف  امل�شتخدمة  العبارات   
تربر  اإ�شالمي  مغزى  ذات  عتتبتتارات  ال�شرية 
اأكتترب على من  “ اهلل  اأفعال بني هتتالل، مثل: 
املتجرب،  الطاغي  هو  فالعدو   “ وجتتتربَّ  طغى 
وهتتم فقط متتدافتتعتتون ال يتتعتتتتتدون بتتل يتتردون 
يِف  َوَقاِتُلوا  تعالى  لقوله  موافق  وهذا  العدوان، 
�َشِبيِل اهللَِّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا، اإِنَّ اهللََّ 

اَل ُيِحبُّ امْلُْعَتِديَن  َّ )البقرة: ١٩٠(.

 احلكم مبا اأنزل اهلل: )قالوا له: اإنه اأمرينا 
و�شيدنا ما دام يحكم مبا اأنزل اهلل)12((.

عبارة  تتترد  واللبا�س  االأزيتتتتاء  و�شف  ويف 
“ما ال راأته عني، وال �شمعت اأذن به“ وهو من 
احلديث امل�شهور يف و�شف اجلنة. قال ر�شول 
ِلِعَباِدي  اأَْعتتتَدْدُت  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
�َشِمَعْت،  اأُُذٌن  َواَل  َراأَْت،  َعنْيٌ  اَل  َما  نَي،  ال�شَّاحِلِ
كذلك  “وجند  َب�َشٍر)13(  َقْلِب  َعَلى  َخَطَر  َواَل 
املح�شنات،  رمي  وعتتدم  اجلهاد،  على  احلث 
وطاعة  االنت�شار،  على  �شكًرا  هلل  وال�شجود 
االأخطاء  بع�س  وجود  مع  ور�شاهم،  الوالدين 
العقدية كاحللف بالنبي �شلى اهلل عليه و�شلم، 

اأو احللف براأ�س ح�شن الهاليل.

عندما  فتترزق  والتتقتتدر:  بالق�شاء  االإميتتتان 
اأبي  ابنه  ومع  معها  فعله  عّما  خل�شرا  يعتذر 
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باأن هذا ق�شاء مقدر وال  زيد الهاليل، يعتذر 
مفر منه. واملقدَّر اأن ال يقتل الزناتي اأحٌد غري 
 )14( ذياب، تقول �شعدى بنت الزناتي خليفة: 
)ولتعلم اأنَّ الذي يقتل اأبي هو االأمري ذياب ال 

اأحد غريه(.

وجنتتتد كتتذلتتك اال�تتشتتتتتفتتادة متتن احلتتديتتث 
ال�شريف، فق�شة العقد والطائر الذي اختطفه 
يف ق�شة “ �شما وزهر البان “ هي ذاتها ق�شة 
العقد الذي اختطفه الطائر من الفتاة املوؤمنة 
اهلل  ر�شي  عائ�شة  فعن  ب�شرقته.  اتهمت  التي 
تتْوَداَء  �تتشَ َكاَنْت  َوِلتتيتتَدًة  اأَنَّ   “  :)15( قالت  عنها 
َمَعُهْم،  َفَكاَنْت  َفاأَْعَتُقوَها،  الَعَرِب،  ِمَن  تتيٍّ  حِلَ
اأَْحَمُر  ِو�َشاٌح  َعَلْيَها  َلُهْم  ِبيٌَّة  َقاَلْت: َفَخَرَجْت �شَ
 - ِمْنَها  َوَقتتَع  اأَْو   - َعْتُه  َفَو�شَ َقاَلْت:  �ُشُيوٍر،  ِمْن 
ًما  حَلْ َفَح�ِشَبْتُه  ُمْلًقى،  َوُهتتَو  ُحَديَّاٌة  ِبِه  َفَمرَّْت 
َفَخِطَفْتُه، َقاَلْت: َفاْلَتَم�ُشوُه، َفَلْم َيِجُدوُه، َقاَلْت: 
َحتَّى  �ُشوَن  ُيَفتِّ َفَطِفُقوا  َقاَلْت:  ِبتتِه،  َفاتََّهُمويِن 
َمَعُهْم،  َلَقاِئَمٌة  اإِينِّ  َواهللَِّ  َقاَلْت:  ُقُبَلَها،  َفتَّ�ُشوا 
َبْيَنُهْم،  َفَوَقَع  َقاَلْت:  َفاأَْلَقْتُه،  احُلَديَّاُة  َمرَِّت  اإِْذ 
َقاَلْت: َفُقْلُت َهَذا الَِّذي اتََّهْمُتُمويِن ِبِه، َزَعْمُتْم 
»َفَجاَءْت  َقاَلْت:  ُهَو،  َذا  َوُهَو  َبِريَئٌة،  ِمْنُه  َواأََنتتا 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم َفاأَ�ْشَلَمْت«،  اإَِلى َر�ُشوِل اهللَِّ �شَ
َقاَلْت َعاِئ�َشُة: »َفَكاَن َلَها ِخَباٌء يِف امَل�ْشِجِد - اأَْو 
ِتيِني َفَتَحدَُّث ِعْنِدي،  ِحْف�ٌس -« َقاَلْت: َفَكاَنْت َتاأْ

ِل�ًشا، اإِالَّ َقاَلْت: ِل�ُس ِعْنِدي جَمْ َقاَلْت: َفاَل جَتْ

اإِنَُّه  اأَاَل  َنا...  َربِّ اأََعاِجيِب  ِمْن  الِو�َشاِح  َوَيْوَم 
اين ِمْن َبْلَدِة الُكْفِر اأَجْنَ

اَل  ُنتتِك،  تتاأْ �تتشَ َمتتا  َلَها  َفُقْلُت  َعاِئ�َشُة:  َقتتاَلتتْت 
َقاَلْت:  َهتتَذا؟  ُقْلِت  اإِالَّ  َمْقَعًدا  َمِعي  َتْقُعِديَن 

َفَحدََّثْتِني ِبَهَذا احَلِديِث “

ال�شورى: فاإدارة القبيلة تقوم على جمل�س 
عقالئها  من  القبيلة  رجال  كبار  ي�شم  �شورى 
ثلث  جند  حيث  ا،  اأي�شً ون�شائها  وفر�شانها، 
االأ�شوات من ن�شيب املراأة وبخا�شة اإذا كانت 
 “ اجلتتازيتتة   “ كتتانتتت  كما  وحكمة  عقل  ذات 

ويراأ�س هذا املجل�س �شيخ القبيلة.

ومن خالل هذا املحور جند ال�شرية تعج 
قولية  ب�شواهد  االإ�شالمية،  القيم  مبنظومة 
الت�شامنية  القيمة  منها  ويظهر  وفعلية، 
فهم جميًعا يد على من �شواهم، كما تظهر 
ت�شرفات  ختتالل  متتن  والتتعتتدل  احلتتق  قيمة 

ال�شرية. اأبطال 

وتظهر  بالعهد:  الوفاء  قيمة  وجند كذلك 
وا�شحة يف ق�ش�س عديدة منها  القيمة  هذه 
والد  يتفق  “حيث  البان  وزهر  “ �شما  ق�شة 
يف  تكون  حتى  ينظرها  ال  اأن  و�شرحان  �شما 
الطريق  يف  وهو  ال�شيطان  له  فيو�شو�س  بيته، 
اأن  له  ي�شمن  الذي  فما  بالعهد،  يويف  ال  باأن 
يقول)16(:)وزوجتي  قيل،  كما  جميلة  تكون 
�شما اأو�شى اأبوها اأن ال اأدخل عليها وال اأراها 
وهي  �شما  واأتى  قبيحة..  اأو  مليحة  كانت  اإن 
خل�شة  اإليها  ويتتدختتل  العهد  فيخون  نائمة( 
وهي نائمة، فيكون عقابه اأن يوؤ�شر ويعمل يف 

رعي اخلنازير. 

االأبطال  اأفعال  من  تتبني  املتتروءة  وقيمة   
النجدة  وقيمة  املاأ�شورات.  الن�شاء  اإنقاذ  يف 
يف  تتكّرر  ال�شعيف  ون�شرة  امللهوف،  واإغاثة 

الق�ش�س. عديد 

ال�شرف  على  واحلتتفتتاظ  الت�شوُّن  قيمة  ت 
والعر�س، ويظهر ذلك من خالل دفاعهم عن 
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وكذلك  اأجلهن،  من  احلروب  وقيام  ن�شائهم، 
هذا  يف  ال�شك  اأن  كيف  وراأيتتنتتا  و�شفهن،  يف 
االأمر يوؤدي اإلى الفراق كما ح�شل مع خ�شرا 

ورزق والد اأبي زيد.

واالإح�شان  الطعام،  واإطعام  الكرم  قيمة  ت 
وهتتذه  واملتت�تتشتتاكتتني،  والتتفتتقتتراء  ال�شعفاء  اإلتتتى 
بالن�شر  القبيلة  احتفاالت  يف  جندها  القيمة 
على  وال�شراب  الطعام  يوزعون  والزواج،حيث 

الفقراء واملحتاجني. 

ونرى  املقدرة،  والعفو عند  الت�شامح  قيم  ت 
هذه القيمة بعد انت�شارات القبيلة.

ثانًيا محور البطل والقيم:
االأول  املدافع  الهاللية  ال�شرية  يف  البطل 
تنفيذها  على  والقيِّم  ومتعهدها،  القيم،  عن 
ال�شورة  خالل  من  اأّواًل  لنا  ويبدو  واإ�شاعتها، 
النمطية اأنه ذو �شفات اإن�شانية، ال يختلف عن 
كان  واإن  و�شكله،  حجمه  يف  النا�س  من  كثري 

وال�شجاعة،  والبطولة  القوة  ب�شفات  يتمتع 
كما  خارًقا  لي�س  الهاللية  ال�شرية  يف  فالبطل 
اليونانية، هو فار�س �شنديد نعم،  يف املالحم 
يجندل اأقوى املحاربني، ولكنه يف النهاية قدرة 
هو  من  يقابل  وقد  ويكل،  يتعب  قد  حمتتدودة، 
اأقوى منه فيفر، ونراه يحتاج اإلى معونة غريه 
يف القتال، بل واإنقاذه اأحياًنا، ويف هذا ال�شدد 
ال�شري  جميع  )ويف   :)17( حتترب  طتتالل  يقول 
يف  بع�شهم  اأو  وفر�شانه  البطل  جند  ال�شعبية 
اأ�شرفوا على الهالك،  حالة �شيق �شديد، وقد 
واإذا بنجدٍة تاأتيهم من قومهم، فال�شرية رغم 
ما اأ�شفته على بطلها من قوة وباأ�س، اأف�شحت 
الق�شوى  اأهميتها  واأظهرت  للجماعة،  جمااًل 
اإقناًعا،  اأكرث  يف ال�شراع �شد االأعداء( وهذا 
وال  معتقداتهم  يف  لي�س  م�شتمعني  لدى  وقبواًل 
يف  كما  لالإن�شان  اخلتتارقتتة  التتقتتوى  اأدبياتهم 
له  تبقى  فالبطل  ذلك  اليونانية،ومع  املالحم 
مكانته وهيبته، وقدرته على اإنقاذ املواقف، اإذ 
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هو رجل املهمات ال�شعبة، وهو كذلك املدافع 
التتقتتيتتم، ويتتظتتهتتر ذلتتتك متتن ختتالل  االأول عتتن 

�شماته، وما يقوم به من اأعمال.

بال�شهامة  فيتميز  البطل،  �شفات  اأمتتا 
املدافع  القبيلة  حربة  راأ�تتس  وهتتو  واملتتتروءة، 
حماية  اأجل  من  رخي�شة  روحه  يبذل  عنها، 

قبيلته. م�شالح 

اأما ما يتمتع به من خ�شال النخوة واملروءة، 
فهو اإن كان ي�شعى اأحياًنا لهدٍف خا�س كالزواج 
من اإحدى اجلميالت فاإنه ال يتخلى عن قيمه 
يخالف  اأمتتٌر  �شادفه  ما  فتتاإذا  بها،  يوؤمن  التي 
هذه القيم فاإنه يرتك هدفه موؤقًتا للقيام بهذه 
الدفاع  اأو  ال�شعفاء،  كن�شرة  النبيلة،  املهمة 
زيد  فاأبو  املحتاجني،  واإنقاذ  املظلومني،  عن 
اإلتتى  )تتو�شل  و  تدعو  امتتتراأة  ي�شمع  التتهتتاليل 
واخلال�س  والنجدة  املعونة  منه  وتطلب  اهلل، 
من تلك ال�شدة، وكان يف هذه اللحظة اأبو زيد 
قولها  ف�شمع  املنطقة،  تلك  ورفيقاه ميرون يف 
وبكاءها، فوقف يعلم عن ال�شبب، فاأعلماه مبا 
جرى من العبد �شعيد، فقال يف �شره: ال بدَّ اأْن 
ُمْلك  اغت�شب  العبد قد  اأن�شرهم)18(( فكون 
مع  وطتترده  اأبتتيتته،  متتوت  بعد  الفتى  من  �شيده 
اأمه، فهذا التعدي جعل اأبا زيد ينت�شر للقيم، 

وينتقم من العبد ويعيد امللك اإلى الفتى. 

هذا  اأ�شرها  التي  اجلميلة  الفتاة  وتلك 
�شعوبة  متتن  التترغتتم  على  يتتحتتاول  ال�شيطان 
املتتتختتتاطتتترة اإنتتتقتتتاذهتتتا متتتن �تتشتتبتتيتتهتتا، وفتتتكَّ 

اأ�شرها)19(.انظر �س 174 يف ال�شرية 

ال�شرية  تتت�تتشتتوره  كتتمتتا  التتبتتطتتل  كتتتان  واإذا 
الهاللية هو عماد القبيلة، واأ�شا�شها، واملدافع 

اجلماعية  القيمة  فتتاإنَّ  وقيمها،  �شرفها،  عن 
يهبُّ  البطل  اأنَّ  فكما  للفردية،  �شنًدا  تقف 
ل�شيء،  ح�شاًبا  يح�شب  اأن  دون  قبيلته  لنجدة 
فاإنَّ القبيلة هي االأخرى تقف وقفة رجل واحد 
اأو  ل�شيق  اأفتترادهتتا  من  فتترٌد  يتعر�س  عندما 

مل�شاعب وخماطر.

بالفتيات  ي�شمعون  هتتتالل  بتتنتتي  ف�شباب 
اجلميالت، فينطلقون من فورهم بحًثا عنهن، 
يتعر�شون  القبيلة، ولكنهم عندما  اإ�شعار  دون 
للمخاطر التي قد تودي بحياتهم جند القبيلة 

تهب عن بكرة اأبيها لنجدتهم، ون�شرتهم.

االأمتتري زيتتدان الذي مل  ومثال ذلك غياب 
ُيعرف مكانه مما اأقلق القبيلة، ف�شرب اأبو زيد 
يف الرمل، فعلم اأنه يف �شيق، ففزعت القبيلة 
ديتتاب:  )و�تتشتتاح  الإنتتقتتاذه  وق�شي�شها  بق�شها 
بت�شعني  اأمتتري  كل  فركب  بالركوب.  تترعتتوا  اأَ�تتشْ
على  والبيارق  الرايات  وانت�شرت  فار�س،  األف 
ي�شابقون  و�شافروا  وال�شادات،  االأمراء  روؤو�س 

الطري)20((.

البطل  ميثلها  التي  االأ�شيلة  القيم  ومتتن 
هو اأنَّ ما يحدث له من �شرور وم�شائب اإنا 
هو راجع الرتكابه بع�س املخالفات واإن كانت 
وجعلها  القيم،  تثبيت  من  لوٌن  وهذا  ي�شرية، 
فاأي  عليه،  ي�شري  اأن  يجب  الذي  املنهاج  هي 
بعد  اإاّل  منها  يرباأ  وال  به،  ُتتتردي  قد  خمالفة 
وقد  �تتشتتديتتًدا،  عتتذاًبتتا  يتتعتتذب  فقد  التطهري، 
ا ال يليق  يفقد اأعز اأحبابه، اأو يعمل عماًل �شاقًّ
به كاأمري فار�س، وبعد اأن مُيّح�س، وُي�شفَّى، 
الو�شائل  متتن  بو�شيلة  فيه  كتتان  ممتتا  يتتختترج 

املعروفة يف ال�شرية.
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البان“  وزهتتر  “�شما  ق�شة  يف  ف�شرحان 
يراها حتى  ال  اأن  على  �شما  لوالد  وعًدا  يقطع 
ي�شل اإلى دياره، ومبجرد اأن خالف هذا الوعد 
ب، وعمل  الذي قطعه على نف�شه، ُخطف،وُعذِّ

راعًيا للخنازير.

ثالًثا: محور المرأة والقيم:
الزوجة  مكانة  تتبواأ  اأن  تريد  التي  املتتراأة 
يف ال�شرية الهاللية، فت�شبح موؤهلة الأن تكون 
زوجة اأحد الفر�شان الهالليني يجب اأن تتمتع 
املتتراأة  فتتاإن  ولذلك  الكاملة،  املتتتراأة  ب�شفات 

تظهر من خالل منظومة قيم اأهمها:

ت اجلتتتمتتتال: �تتشتتورة املتتتتتراأة اجلتتمتتيتتلتتة يف: 
حمور  هو  واأ�شلها  وخلقها،  وعقلها،  ج�شدها، 
ال�شرية الهاللية، فاجلمال الفتان الذي ي�شف 
اأحياًنا  ت�شل  قد  لدرجة  دقة  بكل  املراأة  ج�شد 
الهالليني،  عقول  ي�شبي  ما  هو  ف  التك�شُّ اإلتتى 
فالوقوع يف غرام اجلميالت بال�شماع اأو بالروؤية 
ونتيجة  بهن،  احلظوة  ملحاولة  يدفعهم  ما  هو 
ملغامرات �شباب بني هالل وا�شطدامهم باأ�شر 

هوؤالء اجلميالت تقع احلروب.

ت الراأي و�شواب العقل، وهذا ما جنده من 
الفتيات  �شفات  ومن  الزوجات،  راأي  �شواب 

اللواتي يتعلق بهن �شباب الهاللية.

معرفة  املتتتراأة:  هتتذه  �شفات  فمن  العلم،  ت 
الكرمي،  التتقتتراآن  وتتتتالوة  والكتابة،  التتقتتراءة 

والبالغة وف�شاحة القول. 

من  هتتي  اخللقية  التتقتتيتتم  اإنَّ  االأختتتتتالق:  ت 
يف  الهاللية  القبيلة  تعتمدها  التي  االأ�تتشتت�تتس 
وال�شدق  واخلتتجتتل،  فاحلياء  املتتتراأة،  اختيار 
االأ�شل،  وُح�ْشن  الفعل،  وُح�ْشن  احلتتق،  وقتتول 

واحل�شب،  فاجلمال،  ال�شر.  وكتمان  والوفاء، 
ال�شفات  هتتي  واالأختتتتالق  والتتعتتلتتم،  والن�شب، 
املطلوبة، ونلخ�س ما اأوردناه يف �شفة جوهرة 
العقول حيث هي: )كاأنَّها البدر التمام ا�شمها 
جوهرة العقول،وقد تعلَّمت �شائر العلوم،وكانت 
و�شفاتها  ح�شنة،  اأخالقها  لبيبة،ذكية،  اأديبة 
م�شتح�شنة، ذات عقل باهر، واأدب باهر، تهوى 
املنادمة برقائق االأ�شعار، ونوادر االأخبار)21((.

 قيم البطولة: املراأة يف ال�شرية الهاللية هي 
اإ�شافية لها مكانتها، فهي الكتائب  قوة دافعة 
االحتياطية  اأو  الت�شمية  �شحت  اإذا  ال�شعبية 
حتل  فعندما  املنا�شب،  الوقت  يف  تاأتي  التي 
يبث  ما  جتد  فاإنَّها  الهاللية  بالقوة  الهزمية 
الفر�شان،  نفو�س  يف  واالإقتتدام  احلما�س  فيها 
حيث  اأهمية  ذات  احلتترب  يف  جندها  ولذلك 
خالل  من  العالية  قيمتها  لها  باأعمال  تقوم 

خطة منظمة تقوم على االآتي: 

وتذكريهم  ومدحهم  االأبطال  ت�شجيع   -1
بتتاأجمتتتتتتتتادهتتم متتتن ختتتالل التت�تتشتتعتتر والتتغتتنتتاء، 

وال�شرب بالدفوف

الراأي  خالل  من  احلرب  يف  امل�شاركة   -2
واحلكمة والتوجيه واحليلة.

اأبناء القبيلة  اأو باأ�شلوب ال�شخرية من   -3
يتربقعوا  اأن  منهم  تطلب  حيث  املتتحتتاربتتني، 
الن�شاء  متتطي  وللتاأثري  البيوت،  يف  ويجل�شوا 
كما  اال�شرتاتيجية  وهتتذه  اخلتتيتتول،  �شهوات 
باأنها)22(:  ليلى  روزالتتتني  التتدكتتتتتورة  ت�شفها 
)ا�تتشتترتاتتتيتتجتتيتتة تتتعتتويتت�تتشتتيتتة بتتقتت�تتشتتد اإحتتيتتاء 
الفعال  العامل  فهذا  بالرجولة...  االإح�شا�س 
وبث  القوة،  اإعتتادة  بق�شد  املتتراأة  م�شاركة  هو 
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االأبطال  قلوب  يف  الكفاح  موا�شلة  يف  الرغبة 
الذين كانوا قد اأح�شوا بنوع من الف�شل احلربي 

اأو الياأ�س النف�شي(.

عناصر التشويق
 في السيرة الهاللية:

من  كتتثتترًيا  الهاللية  ال�شرية  ا�شتخدمت 
التتروايتتات  يف  امل�شتخدمة  الت�شويق  عنا�شر 

والق�ش�س، ومن هذه االأ�شاليب:

اأو احلبكة الق�ش�شية،  العقدة  ت ا�شتخدام 
حيث تظل االأحداث تتعقَّد وتت�شابك حتى ت�شل 

اإلى ذروتها، ثم يبداأ االنفراج واحلل.

يحريِّ  التتتذي  االأّختتتتتاذ  اجلتتمتتال  ت�شوير  ت 
االألباب، ويذهل العقول، ومن ال يحب اجلمال 

وال يرغب فيه؟

للطعام  احلفالت  يف  فيه  املبالغ  الو�شف  ت 
الو�شف  وهتتذا  واحُللى،  واملالب�س  وال�شراب، 
ي�شرح �شدر ال�شامع الذي ي�شمع وال يرى، فمن 
مل يتمتع بهذه االأطايب حقيقًة فليتمتع بها على 

االأقل حلًما، و�شماًعا، واأمنيًة، وت�شوًُّرا.

الو�شائل  وهذه  والتنكر،  التخفي  و�شائل  ت 
الت�شويق،  متتن  فيها  متتا  التتطتترافتتة  متتن  فيها 
ويف  هندي،  زي  يف  يتنكر  الهاليل  زيد  فاأبو 
زي �شاعر، وتتنّكر “ �شّما “ يف ق�شة “ �شّما 
“ يف �شورة �شاب جميل، لتبحث  وزهر البان 
من  يحدث  والت�شويق  �شرحان،  خطيبها  عن 
�شاب،اإذ  زي  يف  املتنكرة  بالفتاة  فتاة  زواج 
�شيحدث  ماذا  ال�شرب  بفارغ  ينتظر اجلمهور 
لتتيتتلتتة التتتدختتتول، وكتتيتتف يتتكتتون التتتتت�تتشتترف؟ 
زوجها  اأنَّ  البان  زهر  تعرف  وبخا�شة عندما 

هو فتاة مثلها؟

ت�شتخدم  والتتتتروؤى:  االأحتتتالم  ا�شتخدام  ت 
اإلى  ال�شرية الهاللية االأحالم والروؤى للدخول 
بهما  ت�شتعني  اأو  للق�شة،  والتمهيد  احلتتدث، 
لتف�شري االأحداث اأو االإنذار بها)23( فال�شريف 
فقد  وقتتوتتته،  حيله  يهد  مناًما  يتترى  قر�شاب 
ونار  وذئتتاب  اأ�شود  وهو  اأفزعه،  مناًما  )راأى 
ال�شماء،  من  الثريان  ونزلت  وغبار،  و�شرار، 
منامه  فا�شتيقظ من  الوحو�س،  تلك  فاأحرقت 
مف�شر  التتديتتن  الأمتتتني  منامه  وحتتكتتى  ختتائتتًفتتا، 
يرى يف  الهاليل  واالأمري ح�شن  االأحالم)24(( 

منامه غراًبا اأ�شود يدخل جنًدا �س 233 

والدها  يتترى  العقول  جتتوهتترة  ق�شة  ويف 
حلًما �س 253.

عدد  بدايات  لي�شمل  االأ�شلوب  هذا  ويت�شع 
من ق�ش�س ال�شرية، كما يف ق�شة �شعد الرجا 
�س  212 وكذلك معرفة امل�شتقبل عن طريق 
الطالع، كما  وقتتراءة  والتتودع،  بالرمل  ال�شرب 

يف �س 214، 215.  

ت ا�تتشتتتتتختتدام التت�تتشتتعتتراء الفتتتتتتتتاح احلتتدث 
عدد  بدخول  تبداأ  الق�ش�س  فعديد  احلكائي، 
غالب  ففي  املتتلتتك،  ديتتتوان  اإلتتى  ال�شعراء  متتن 
اجلميالت،  على  يدلون  الذين  هم  االأحتتيتتان 
اإذ: )ا�شتاقوا ل�شماع  ومثال ذلك هذه البداية 
االآداب وق�شائد احلب والغرام، يتلونها عليهم 
والبيان،  الف�شاحة  اأربتتاب  اللمعاء،  ال�شعراء 
وعلى  واالأمتتتراء  امللوك  اأحتتتوال  على  املطلعني 

جمال الفتيات احل�شان )25((.

ما  وهذا  واحلدث  العر�س  يف  .ال�شذاجة 
واالأحتتداث،  ال�شرد  طرق  غالب  على  نلحظه 
فتتفتتي تتتتويل »�تتشتتمتتا« ُمتتلتتك التتترومتتتان، ثتتم يف 
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ُمْلَكُهم  “�شرحان”  حبيبها  لتويل  تو�شيتها 
يقبلها  التي  ال�شذاجة  يف  غاية  بعدها  متتن 
تقول  حيث  العامة،  متتن  امل�شتمعني  جمهور 
ولي�س  �شمعون  امللك  مات  )ثم   :)26( ال�شرية 
�شمان،  و�شهره  التتبتتان  زهتتر  ختتالف  ولتتد  لتته 
وكانت عادتهم يف تلك البالد اإذا مات ملكهم 
لهم،  ملًكا  ليختاروا  اأيام  بعد ثالثة  يجتمعون 
وكتتتان عتتنتتدهتتم طتتري يتتقتتال لتته طتتري املتتلتتك.. 
فيطلقونه فيحوم على روؤو�شهم فكل من هّدى 
على  التتطتتري  فيقع  املتتلتتك(  يتتكتتون  راأ�تتشتته  على 
البنت  �شما  هو  هذا  “ و�شمان  “�شمان  راأ�س 
املتخفية يف ثوب �شاب والتي تزوجت من بنت 
امللك �شمعون “ زهر البان “ التي ين�شبونها 
�شرحان،  تن�شب  بدورها  وهي  عليهم،  ملًكا 
اململكة  كر�شي  اإلتتى  به  وذهبت  اأختتذتتته  )ثتتمَّ 
واأجل�شته عليه، وقالت الأرباب الدولة اأريد اأن 
ال�شذاجة  من  وهذا  مكاين(  �شرحان  يحكم 
يظهر  املوقف  هتتذا  ومثل  ال�شرد،  يف  مبكان 

كثرًيا يف ال�شرية ل�شنا ب�شدد تتبعه.

االأحتتتتداث يف  وت�شابه  احلتتكتتايتتات  تتتكتترار  ت 
جبري،  مع  حدث  فما  ال�شرية،  ق�ش�س  غالب 
كيفية  الهاليل يف  زيتتد  اأبتتي  بركات  مع  حتتدث 
ختتتروج اأمتتته متتن بيت زوجتتهتتا، ومتتا القتتتتته هي 

وابنها من م�شاعب.

و�شيلة  هي  الر�شائل  الر�شائل:  اأ�شلوب  ت 
الر�شائل  جند  ولذلك  االأخبار،  لنقل  ال�شرية 
ترد يف ال�شرد، وال تكاد ق�شة تخلو من ر�شالة، 
واملالحظ يف هذه الر�شائل قرب اللغة املكتوبة 
من ال�شالمة وال�شحة، مثل هذه الر�شالة التي 
اأر�شلتها درة بنت زيدان اإلى اأبيها، ومنها)27(: 
“نور  ديتتتاب طلب  االأمتتتري  اأنَّ  اأبتتتي  يتتا  )اعتتلتتم 

“ متتن االأمتتتري ح�شن، وكتتتان قتتد وعتتده  بتتتارق 
اإياها...الخ(  اإعطائه  من  ح�شن  فامتنع  بها، 
وتلحظ معي �شحة اللغة يف هذه الر�شالة ويف 

غريها من الر�شائل. 

واجلان،  واملعجزات  االأ�شاطري  ا�شتخدام  ت 
ومنا�شرة القوى القدرية، على الرغم من كون 
االأحداث و�شور اأبطال ال�شرية كما ذكرنا فيها 
ويف  اأحياًنا  ج  تعرِّ ال�شرية  اأنَّ  اإالَّ  الواقعية  من 
حدود �شيقة على هذا االأ�شلوب، فق�شة خرما 
وال�شيف  امل�شحورة،  الكنوز  جند  اليمن  ملكة 
فمن  النواظر  يبهر  التتذي  املطل�شم  اخل�شبي 
حمله ينجو من املهالك واملخاطر، ومن حمله 
يقتل  ال�شيف  وبهذا  يحرتق)28((  وال  يغرق  ال 
البحر  به  وي�شرب  العفريتني،  الهاليل  ح�شن 
)عند ذلك غارت املياه، ون�شف البحر، وظهر 
الرب، فتعجبت الع�شاكر( حيث جند اال�شتفادة 
ق�شة  وبالذات  الكرمي،  القراآن  ق�ش�س  من 
�شيدنا �شليمان و�شيدنا مو�شى عليهما ال�شالم.

حيث  للبطل،  القدرية  التتقتتوى  ومنا�شرة 
يظهر اخل�شر عليه ال�شالم الأبي زيد الهاليل، 
ويدله على طريق الهند �س128ت 129 ويعطيه 
املخيف،  ال�شخم  احلتتيتتوان  فيه  يربط  حباًل 
فاطلب  �شيق  يف  وقعت  )اإذا  له)29(:  ويقول 
من اهلل اأن ير�شل لك اخل�شر، فاأح�شر حااًل، 

واأخلِّ�شك من الهالك، ثم توارى اخل�شر(.
أسلوب اختيار األسماء 

ال�شرية  يف  الرئي�شة  ال�شخ�شيات  اأ�شماء 
الهاللية متَّ اختيارها بعناية، فاأ�شماء االأعداء 
فيها من القوة واجلربوت ما يدل عليها وذلك 
كا�شر،  الرجال،  قاهر  املغل،  )االأب�شع،  مثل: 
التتربدويتتل،  الغ�شبان،  التتغتتطتتريتتف،  �تتشتتادم، 
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الغطا�س،دّعا�س،مب�شع،  الهمام،  ال�شم�شام، 
دمار، هازم االأبطال، �شخر بن علقم... الخ( 
وهذه الت�شميات مل تاأت عبًثا اإذ هو اختيار يعرّب 
عن اأنَّ هذا العدو القوي اجلبار ب�شفاته التي 
ذكر  جمرد  فاإنَّ  رهيب  عدوٌّ  ال�شرية  تعر�شها 
وقتاله؟  ب�شورته  فكيف  بالرعب  يوحي  ا�شمه 
ومع ذلك فهذا العدو اجلبار الذي يت�شّمى بهذا 
اال�شم، والذي يتمتع بج�شد �شخم، وقوة خارقة 
ي�شرعه البطل الهاليل، وهذا االأ�شلوب هو من 
يبدو  الرغم مما  على  بالذات  الفخر  اأ�شاليب 

فت�شوير  التتعتتدو،  و�شف  متتن 
والعظمة  بتتالتتقتتوة  اخلتت�تتشتتم 
هو  �تتشتترعتته  التتتذي  اأنَّ  يعني 
ما  ذلك  ومن  واأقتتوى،  اأعظم 
ح�شن  )اأمتتتا  ال�شرية  يف  ورد 
وهول  التتربدويتتل  �شاهد  فلما 
وغلظ  هتتامتتتتته،  وكتترب  جثته، 
اإنَّ هذا من  رقبته قال: واهلل 
عفاريت ال�شيد �شليمان، ومن 
اأفر�س اأبطال االإن�س واجلان، 
يف  معه  واأختتذ  عليه،  فانطبق 
اإلتتى  ال�شباح  متتن  التت�تتشتتدام 

وقت الظالم( ويف النهاية يتم قتل الربدويل، 
املرعبة  ال�شور  بكل  املعادي  البطل  فت�شوير 
قبل  من  قهره  ثم  تقهر  ال  قتتوة  عن  تبني  التي 
البطل الهاليل، هو اأ�شلوب من اأ�شاليب ال�شرية 
الهاللية )فلما فرغ اأبو زيد من كالمه التقيا يف 
ويتطاعنان،  يت�شاربان  واأخذا  امليدان،  �شاحة 
قوي  الفر�شان،  اأفر�س  املذكور من  املغل  وكان 
املوا�شع(  جميع  يف  �شائع  ذكتتر  ولتته  اجلتتنتتان، 
الهاللية  ال�شخ�شيات  اأ�شماء  اأنَّ  واملتتالحتتظ 
عتتادة  هتتي  كما  واجلتتتربوت  بالقوة  تو�شف  مل 

املقولة  يف  كما  اأبنائهم  ت�شمية  يف  االأعتتتراب 
فنجد   “ الأعدائنا  اأبناءنا  ن�شمي   “ امل�شهورة 
فيهم:ح�شن وبركات وجرب، وجابر، وم�شاعد، 
ومر�شد، ومنذر، وعقل، ومنقذ، ون�شري فهذه 
اإليها والقرب  االأ�شماء كلها توحي باالطمئنان 
منها، وذياب الوحيد بينهم بهذا اال�شم، ويبدو 
�شفة  تظهر  حيث  خ�شو�شية  اال�شم  لهذا  اأنَّ 

الذئب الغادر يف نهاية ال�شرية. 

فكذلك  اجلميالت  الفتيات  اأ�شماء  اأمتتا 
منا�شب  ال�شفات  فجمال  بالتاأثري،  يرتبط 
)غ�شن  مثل:  اال�شم  جلمال 
البان، جوهرة العقول، جنمة 
التت�تتشتتحتتور، زيتتن التتتتدار، غرة 
االأيام،�شعد  زهرة  ال�شباح، 
التتترجتتتا، بتتتدر التتنتتعتتام، ورد 

الرو�س، بدر النعام(.

اأ�تتشتتمتتاء  وجنتتتتد هتتتتذا يف 
ال�شرو،  مثل:)بالد  البلدان، 
بتتتتالد نبت  بتتتتالد احلتت�تتشتتب، 
التتزهتتور، بتتالد التتنتتعتتام جبل 
التمر، اله�شاب احلمر، بالد 
توحي  الرامزة  االأ�شماء  وهذه  الخ(  النريوز.. 

ببيئة حتلم مبثل هذه االأ�شماء وتتطلع اإليها. 

م�شرح ال�شرية الهاللية مكاًنا وزماًنا:

عن  ال�شرية  اأوردتتته  التتذي  ال�شبب  ذكرنا 
املعمورة،  اأرجاء  يف  القبيلة  هذه  ت�شتُّت  �شبب 
هم  القبيلة  هتتذه  اأ�شل  فتتاإنَّ  التتقتتول:  وحقيقة 
جنًدا،  �شكنوا  الذين  �شع�شعة  بن  عامر  بنو 
اإلى اجلزيرة  وانتقل جزٌء منهم بعد االإ�شالم 
بالد  بني هالل يف  من  ق�شم  واأقام  الفراتية، 

أعداُء القبيلة 
الهاللية كثر، ولذلك 
نجد رقعة المعارك 

التي يخوضها 
الهالليون تتسع 
لتشمل الممالك 

العربية
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وافتترة  كانت  القبيلة  هتتذه  اأنَّ  ويبدو  ال�شام، 
من  عتتدًدا  لها  الن�شابون  يذكر  حيث  العدد، 
وبنو  عمرو،  وبنو  قرة،  “ بنو  منها:  البطون، 
عقبة،  وبنو  عزيز،  وبنو  حجري،  وبنو  رفاعة، 
وبنو جميلة “ وقد متدَّد ج�شم القبيلة من جند 
اإلى الغرب حيث احلجاز التي بداأت بانت�شار 
ملك  االأبتت�تتشتتع  �شد  مكة  ل�شريف  الهالليني 
باجلازية،  مكة  �شريف  زواج  بعالقة  التتروم،و 
ال�شريف  بنت  باخل�شرا  الهاليل  رزق  وزواج 
اإلتتى  ولتتمطى  اخل�شرا،  ق�شة  يف  قر�شاب 
واليمن  اململكة  جتتنتتوب  يتتغتتدو  يحث  التتيتتمتتن، 
يرد  القنفذة  ا�شم  وجند  وعدن،  وح�شرموت 
واأخاها  خرما  امللكة  ح�شن  يبعد  حيث  كذلك 
م�شرًحا  كان  باأكمله  فاجلنوب  اإليها،  �شليمان 
فق�شة   “ املكان،  م�شارح  من  وجيزة  لفرتة 
امللكة خرما بنت امللك النعمان �شلطان اليمن 
يف  االأ�شر  من  �شليمان  امللك  اأخيها  وخال�س 
بالد برزخا “ تقع كلها يف اليمن. ونرى بداية 
م�شر،  اإلتتى  انتقالهم  عتتن  تتحدث  ال�شرية 
فكانت بالد ال�شعيد االأعلى اإلى عيذاب واقعة 
غرب  يف  اأثتترهتتم  ويتتقتتوى  �شيطرتهم،  حتتتت 
االأو�شط  املغرب  اإلتتى  يفي�شون  ثمَّ  ال�شودان، 
مثل  ليبيا  من  اأجزاء  عددهم  بوفرة  ويغطون 

برقة اإلى تخوم املغرب االأق�شى. 

يتتقتتول �تتشتتاحتتب كتتتتتاب االإعتتتتتراب عتتمتتا يف 
م�شر من االأعراب )ومع هذا فاإن ذيوع �شرية 
الهاللني، وتردد اأ�شداء ق�شة اأبي زيد وتغريبة 
بني هالل، يف املجتمعات العربية يف ال�شودان، 
عرب  حياة  يف  بالغ  اأثر  له  كان  وغربًا،  �شرقًا 
اأن  والراجح  والثقافية.  االجتماعية  ال�شودان 
اأن ذاع �شيتهم،  الهاللني بعد  ال�شودان عرف 

�شمايل  يف  بها  قاموا  التي  الغزوات  اأثتتر  على 
اإفريقية، وا�شتهار اأبي زيد الهاليل يف البوادي 
تاأثري  اأن  نتتدرك  هتتذا  ومتتن  العربية.  والتتقتترى 
تغلغل  ولتتيتتد  يتتكتتن  التت�تتشتتودان مل  التتهتتاللتتني يف 
نتيجة  كذلك  كان  بل  وحتتده،  الهاليل  الن�شب 
الهاليل  زيد  اأبي  ب�شرية  ال�شودان  عرب  تعلق 
فالتاأثري  فيها،  دورًا  لعبت  التي  وال�شخ�شيات 

له جانبان: جانب �شاليل وجانب ق�ش�شي(.
خطة القبيلة في حروبها:

ولذلك جند  الهاللية كرث،  القبيلة  اأعتتداُء 
تت�شع  الهالليون  يخو�شها  التي  املعارك  رقعة 
والعراق،  جنتتد،  يف:  العربية  املمالك  لت�شمل 
والتتيتتمتتن، والتت�تتشتتام، ومتت�تتشتتر، واملتتغتترب،وبتتالد 
يف  املكانية  املعركة  فحركة  والعجم،  الهند، 
ال�شرية الهاللية ممتدة �شمااًل وجنوًبا و�شرًقا 
وغرًبا، وقد اعتمدت خطة القبيلة يف حروبها 

على االآتي:

الفار�س  حيث  التتفترديتتة،  البطتتولة  ت 
التتبتتطتتل متتتن اأبتتتطتتتال التتقتتبتتيتتلتتة يتتتبتتتارز اأقتتتوى 
االأحيان  غالب  ويف  االأعتتداء  متتتن  الفر�شان 

لوحده. ينت�شر عليهم 

القبيلة  تقوم  حيث  اجلمعية:  البطولة  ت 
باأجمعها حتارب مع بطلها م�شتخدمة يف ذلك 

االأ�شاليب احلربية التالية:

وبتتختتتا�شتتة  التمبتتاغتتتتت  التتتتهتتتجتتوم   1
الهجوم الليلي.

اجلهات،  خمتلف  من  بالعدو  االإحاطة   2
واإغالق املنافذ للنجدات.

االأ�شوات  خالل  من  النف�شي  االأ�شلوب   3
املهددة  واالأ�شعار  القارعة،  والطبول  الهادرة، 
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وا�شتخدام  والقبيلة،  البطل  قوة  واملفخمة من 
ال�شخرية  ختتتالل  متتتن  التتدعتتائتتي  االأ�تتتشتتتلتتتوب 

باخل�شم واالفتخار بالنف�س.

العام  القائد  اأو  امللك  بقتل  االهتمام   4
املعركة  اأر�تتس  اأو يف  مبارزة،  للعدو من خالل 
من خالل الهجوم ال�شامل، مما يفت يف ع�شد 

العدو، ويجعله يهرب اأو ي�شت�شلم.

5 احلتتيتتل واخلتتتتتتداع، كتتاالنتت�تتشتتحتتاب من 
اإيهاًما  قليل  بعدد  اإليها  الدخول  اأو  املعركة، 
غري  اأو  الغفرية،  باالأعداد  الهجوم  ثم  للعدو، 

ذلك من الطرق التي توؤدي للن�شر.

هناك  الع�شكرية  اخلطط  جانب  اإلتتى   6
اجلانب  لتقوية  رديفة  تاأتي  �شيا�شية  خطط 
ون  الع�شكري، من ذلك اأنهم بعد االنت�شار ُيِقرُّ
اآبائهم  عرو�س  على  امللوك  اأو  االأمتتتراء  اأبناء 
املتتهتتزومتتني، وفتتر�تتس اجلتتزيتتة عليهم متتن غري 
)اإلى  ي�شعون  التدبري  هذا  يف  وهم  امل�شلمني، 
اأن يخلقوا اأحالًفا من بني الذين قد حاربوهم 

وانت�شروا عليهم )30((.

السيرة الهاللية
 بين التاريخ والواقع:

اأو  التتقتتاريء  يطرحه  قتتد  التتتذي  التت�تتشتتوؤال 
هل  الهاللية،  لل�شرية  امل�شاهد  اأو  ال�شامع 
حقائق  مع  يتفق  وُي�شمع  ُي�شاهد  اأو  ُيتتقتتراأُ  ما 
ال�شفات  وهل  وملّفق؟  مزوٌر  اأنه  اأم  التاريخ، 
واحلوادث  االأبطال  على  التتراوي  يخلعها  التي 
والوقائع �شادقة وحقيقية؟ اأم اأنها من خمياله 

الذي ي�شتط من اأجل اإر�شاء جمهوره؟

اأنَّ  عتتبتتا�تتس  اإحتت�تتشتتان  الدكتتتتتور  يتتتتتتتترى   
بني  )تتتتتزاوج  هي)31(:  ال�شعبية  التت�تتشتترية 

يف  البارعة  املتخيَّلة  والقوَّة  التاريخ  حقائق 
احلذف واالإثبات والبناء(.

ال�شري  لبع�س  واعتتيتتة  قتتتراءة  ختتالل  ومتتن 
اأنَّ  اأجتتد  بالذات  الهاللية  وال�شرية  ال�شعبية 
الراوي يف هذه ال�شرية تهمه احلادثة اأكرث ما 
يهمه �شبط احلدث يف الزمان واملكان والهيئة، 
والدقة يف �شبط املو�شوفات، وال�شدق يف نقل 
ويف  اخلتترب،  نقل  طتترق  يف  والتعدد  التتوقتتائتتع، 
يكون  اأن  منه  ُيطلب  ال  التتراوي  فتتاإنَّ  احلقيقة 
وجودها  متتربر  ال�شرية  فقدت  واإاّل  متتوؤرًختتا، 
اأخباًرا  التاريخ  اإلى ح�شن  وعادت  وكينونتها، 
ما  فاإنَّ  ولذلك  روح،  وال  فيها  حياة  ال  جامدة 
وانتزاع  والتزويق  الت�شويق  هو  التتتراوي  يهم 
لت�شل�شل  اكتتترتاث  دون  ال�شامعني،  اإعتتجتتاب 
التاريخ ومو�شوعيته، ويف ذلك تقول الدكتورة 
اإنَّ الراوي)32(: )يكتفي برواية  اإبراهيم  نبيلة 
ويظل  التاريخ،  ثنايا  بني  من  ينتزعها  حادثة 

يرويها الأنها تهمه(.

من  ياأخذها  بحادثة  ُيعنى  فالراوي  اإذن 
تاريخًيا،  حدثت  كحادثة  فاحلادثة  التاريخ، 
ولكن باأيِّ �شكل جاءت؟ ويف اأيِّ �شورة وقعت؟ 
فت�شكيلة  بت�شكيله،  التتتراوي  يتكّفل  متتا  هتتذا 
الراوي ال تكاد تتفق والت�شكيل التاريخي اإالَّ يف 
اأو اخلرب، حيث يخرج بعد ذلك  اأخذ احلدث 
ذلك  ويف  التتراوي،  يتخيلها  التي  ال�شورة  يف 
القا�س  )اإنَّ  حرب)33(:  طالل  الدكتور  يقول 
ال�شعبي ال يروي التاريخ الذي م�شى، وال يكتب 
تاريًخا للما�شي، بل يروي ب�شكل اأدبي تطلعاته 
اًل  وحممِّ التاريخية  باملادة  م�شتعيًنا  واأمانيه، 

اإّياها هموم ال�شعب واآماله(.

الهاللية  التت�تتشتترية  اأحتتتتداث  يف  والتتنتتاظتتر 
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تاريخيًّا يجد قبيلة متمردة، قوية املرا�س، بها 
تقاتل  فهي  �شلبية،  و�شفات  اإيجابية،  �شفات 
تعتدي  نف�شه  الوقت  ويف  نف�شها،  عن  دفاًعا 
على غريها، وتغري على بع�س القبائل املجاورة 
وحتتل اأرا�شيها، بل تقوم مبهاجمة حجاج بيت 
اهلل احلرام، وتعطل احلج يف حدود منت�شف 
مع احلق  اأحياًنا  تقف  الرابع، وجتدها  القرن 
مع  اتفاقيات  تعقد  حيث  الباطل،  مع  واأختترى 
القرامطة، ومع الدولة الفاطمية، وتعني املعز 
ر هذه  بن بادي�س. واإْن كانت ال�شرية اأحياًنا تربِّ
هالل  اأبيه  على  املنذر  خروج  يف  كما  االأفعال 
يف بداية �شرد ال�شرية، حيث جند املنذر الذي 
والتتده  على  يتمرد  التترجتتال،  قاهر  ابنة  اأحتتب 
الذي رف�س تزويجه بها الأنها دون ح�شبهم، بل 
هي من ن�شل ج�شا�س بن مرة االأوبا�س، فيخرج 
ياأكل  واد  يف  ويعي�س  الطريق،  ويقطع  املنذر 
ق�شة  هنا  وحت�شرنا  املتتدام،  وي�شرب  الطعام 

امرئ القي�س بن حجر. 

جتد  تكاد  ال  املتنتاق�شة  ال�شفات  وهتذه 
متتن  الهتاللتيتتة  ال�شتتيترة  فتتتي  اأثتتتتًرا  لتهتتا 

النتاحتية الق�ش�شية.

كما اأنَّ التاريخ يذكر ان�شياحهم يف خمتلف 
اأنحاء اجلزيرة العربية والعراق وال�شام وم�شر 
وال�شودان واملغرب العربي من برقة حتى تخوم 
املغرب، ودخولهم االأندل�س، وتتفق ال�شرية مع 
اإلى  ت�شيف  ولكنها  التاريخي،  اجلانب  هتتذا 
ذلك الهند وبالد فار�س واليونان وهذا مل ياأت 
من  الوالة  بع�س  كان  واإن  التاريخ،  ذكره  على 
بن  “�شعيد  مثل  القبيلة حكموا خرا�شان  هذه 
عمرو احلر�شي “، ذكر الطربي قال)34(: )ثم 
قدم احلر�شي خرا�شان، والنا�س باإزاء العدو، 

وقد كانوا نكبوا، فخطبهم وحثهم على اجلهاد، 
فقال: اإنكم ال تقاتلون عدو االإ�شالم بكرثة وال 
بعدة، ولكن بن�شر اهلل وعز االإ�شالم، فقولوا: 

ال حول وال قوة اإال باهلل. وقال:

َتتتتتتتَرْوين مْل  اإْن  لتتعتتامتتٍر  فتتلتت�تتشتتُت 

بالعوايل اأطتتعتتُن  اخلتتيتتِل  اأمتتتاَم 

اجلتتتّبتتتار منهم هتتتامتتتَة  فتتتاأ�تتتشتتترُب 

قاِل بال�شِّ ُحودَث  احلدِّ  ِب  بع�شْ

مب�شتكنٍي احلتتتتتروِب  يف  اأنتتتتا  فتتمتتا 

جتتاِل التترِّ م�شاولَة  اأخ�شى  وال 

َذمٍّ  كتتتتتلِّ  متتتتتْن  والتتتتتتتدي  يل  اأَبتتتتتتتى 

وخايل يف احلتتوادِث خرُي خاِل

كعٍب حتتتيُّ  اأمتتتامتتتي  َختتتَطتتترْت  اإذا 

وزاَفتتتتتْت كتتاجلتتبتتاِل بتتنتتو هتتالِل

التاريخ  ففي  وانت�شاراتهم  حروبهم  اأمَّا 
تظهر قوة �شكيمتهم، ومع ذلك فهم ُيهزمون، 
واأ�شر  هزمهم،  املوؤمن  عبد  املوحدين  فملك 
وا�شتعملهم،  اأكرمهم  ثم  واأوالدهم،  ن�شائهم 
القبيلة  تبدو  غريه  ويف  املوقف  هذا  يف  وهنا 
وهتتتي تتت�تتشتتع نتتفتت�تتشتتهتتا يف ختتدمتتة االآختتتريتتتن، 
واملوحدين  الفاطميني  عند  كمرتزقة  وتعمل 
فال�شلطان  املماليك،  عند  وكذلك  وغريهم، 
بالد  على  حملته  يف  بهم  ي�شتعني  قتتتالوون 

النوبة عام 686هت)35(.

واأ�شلوبهم  ال�شرية.  يف  يظهر  مل  وهتتذا   
ال�شرية،  روايتتة  من  يقرتب  تاريخيًّا  احلربي 
الكامل  يتتروي  كما  باملغرب  قتالهم  يف  فهم 
واملخادعة،  احليلة  ي�شتخدمون  التاريخ  يف 
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وحتتدتتتهتتم  اأنَّ  كتتمتتا  واملتتبتتاغتتتتتة.  واملتتتراوغتتتة، 
التاريخي  ال�شكلني  يف  تظهر  واجتماعهم 
يف  التاريخ  يف  الكامل  يف  جاء  اإذ  وال�شريي، 

اأحداث �شنة363 ه ما ن�شه)36(:

َوَع�َشاِكِر  اْلَعرتَِب  َبتتنْيَ  اْلتَحتتتْرِب  )ِذْكتتتُر   
َعْبِد امْلُوؤِْمِن(.

َكتتاَنتتِت  تتَفتتٍر،  �تتشَ ِفتتي  ال�شتََّنتِة  هتتتتتتَتتِذِه  ِفتتي 
ِعْنَد  َواْلَعَرِب  امْلُوؤِْمِن  َعْبِد  َع�ْشَكِر  َبنْيَ  ْرُب  احْلَ

�َشِطيَف. َمِديَنِة 

ِهتتاَلٍل  َبُنو  َوُهتتْم  اْلتتَعتتَرَب،  اأَنَّ  َذِلتتَك  َو�َشَبُب 
ِهتتْم ِمَن  َوااْلأَْبتتَتتتِح َوَعتتِديٍّ َوِرَيتتتاٍح َوُزْعتتتٍب، َوَغتترْيُ
َحمَّاٍد  َبِني  ِباَلَد  امْلُوؤِْمِن  َعْبُد  َمَلَك  مَلَّا  اْلَعَرِب، 
ى  اأَْق�شَ اإَِلتتتى  َطتتَراُبتتُلتت�تتَس  اأَْر�تتتسِ  ِمتتْن  اْجتتَتتتَمتتُعتتوا 
امْلَْغِرِب، َوَقاُلوا: اإِْن َجاَوْرَنا َعْبَد امْلُوؤِْمِن اأَْجاَلَنا 
دِّ َمَعُه،  اإِْلَقاَء اجْلِ اإِالَّ  َوَلْي�َس الرَّاأُْي  ِمَن امْلَْغِرِب، 

َواإِْخَراَجُه ِمَن اْلِباَلِد َقْبَل اأَْن َيَتَمكََّن.

َواأَْن  اُفِر،  َوالتَّ�شَ التََّعاُوِن  َعَلى  تتاَلتتُفتتوا  َوحَتَ
ِلَقاِئِه  َعَلى  َوَعَزُموا  ا،  َبْع�شً ُهْم  َبْع�شُ َيُخوَن  اَل 
َوامْلَتتاِل( ومن جميل �شريتهم  َوااْلأَْهتتِل  َجاِل  ِبالرِّ
عليهم  عتتر�تتس  �شقلية  ملك  اأنَّ  التتتتتاريتتخ  يف 
يذكر  ما  على  املوحدين  قتال  يف  م�شاعدتهم 
ُرجَّاَر  ِبامْلَِلِك  رَبُ  اخْلَ َل  )َواتَّ�شَ االأثري)37(:  ابن 
اأَُمَراِء  اإَِلى  َفاأَْر�َشَل  ِقلَِّيَة،  اِحِب �شِ ، �شَ يِّ اْلِفِرجْنِ
ِرُز ْبُن ِزَياٍد، َوُجَباَرُة ْبُن َكاِمٍل،  اْلَعَرِب، َوُهْم حُمْ
ُهْم،  َوَغرْيُ ْبُن َح�َشٍن  َثْعَلٍب، َوِعي�َشى  ْبُن  َوَح�َشُن 
َعَلْيِهْم  َوَيْعِر�ُس  امْلُوؤِْمِن،  َعْبِد  ِلَقاِء  َيُحثُُّهْم َعَلى 
َلْيِهْم َخْم�َشَة اآاَلِف َفاِر�ٍس ِمَن اْلِفِرجْنِ  اأَْن ُيْر�ِشَل اإِ
اإَِلْيِه  ُيْر�ِسُلوا  اأَْن  �َسْرِط  َعَلى  َمَعُهْم  ُيَقاِتُلوَن 
اإَِلى  َحاَجٌة  ِبَنا  َما  َوَقاُلوا:  ; َف�َشَكُروُه  الرََّهاِئَن 

َدِتِه، َواَل َن�ْشَتِعنُي ِبَغرْيِ امْلُ�ْشِلِمنَي(.  جَنْ

وقد تتفق الرواية التاريخية مع ال�شريية يف 
بع�س اأ�شباب ان�شياحهم يف البلدان وو�شولهم 
االأ�شباب  هذه  ترجع  اإذ  العربي،  املغرب  اإلتتى 
لظروف  واأختترى  اأحياًنا،  اقت�شادية  الأ�شباب 
�شيا�شية اإذ اإنَّ العالقات التي كانت تربط هذه 
العبا�شية يف غالبها  دولة اخلالفة  مع  القبيلة 
مل تكن على ما يرام، يقول ابن خلدون يف بيان 
)فاليمن  املغرب)38(:  اإلتتى  ارحتالهم  �شبب 
قرارهم خراب اإاّل قليال من االأم�شار، وعراق 
كان  اّلتتتذي  عمرانه  ب  ختترِّ قتتد  كذلك  التتعتترب 
كذلك،  العهد  لهذا  وال�ّشام  اأجتتمتتع،  للفر�س 
واإفريقية واملغرب ملّا جاز اإليها بنو هالل وبنو 
بها  ومتّر�شوا  اخلام�شة  املائة  اأّول  منذ  �شليم 
بها،  حلق  قد  ال�ّشنني  من  وخم�شني  لثالثمائة 
وعادت ب�شائطه خرابا كّلها بعد اأن كان ما بني 
وتتفق  عمرانا(  كّله  الّرومّي  والبحر  ال�ّشودان 
�شبب  يف  تذكر  حيث  ال�شبب  هذا  مع  ال�شرية 
رحيل املنذر �شيد بني هالل )لقد اأحملت بالد 
ال�شيخ بعد مدة من الزمن، فرحل امللك املنذر 
فيعيدها  املقريزي  اأمتتا  وقومه)39((  ابنه  مع 
وتق�شيم  و�شغبها،  القبائل  هتتذه  كتترثة  اإلتتتى 
بادي�س  بن  املعز  وخلع  دويتتالت،  اإلتتى  املغرب 
للعبا�شيني،  والئتته  واإثتتبتتات  الفاطميني  طاعة 
ف�شاء  متالأ  اجلموع  هذه  )ولبثت  يقول)40(: 
عتت�تتشتترات من  متتن م�شر  التت�تتشتترقتتي  اجلتتانتتب 
املقريزي  و�شفهم  كما  حينئذ  وكانوا  ال�شنني، 
وكانوا   .“ عيذاب  اإلى  ال�شعيد  بالد  “ اأهل 
املنطقة،  هذه  يف  القالقل  واأثتتاروا  �شغبوا  قد 
فاأذن اليازوري لهم يف عام 442هت للعبور اإلى 
اجلانب الغربي من النيل، واالنتقال اإلى بالد 
لهم  وكانت  بادي�س  بن  املعز  ملالقاة  املغرب 

هنالك اأحداث مثرية ذكرها املوؤرخون(.
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حممد  التتدكتتتتتور  ذكتتتره  مبتتا  اأختتتتتم  ولعلي 
دها،  رجب النجار من متّيز هذه ال�شرية وتفرُّ

حيث يقول)41(:

هتتذه  تتتاأتتتي  اأن  للنظر  التتتتتتتتالفتتت  )ومتتتتتتتتن 
وم�شمونها  بنائها،  فريًدا يف  ن�شيًجتتا  ال�شرية 
هذا  اأ�شباب  ويوجز  العربية(  املالحم  بني 

باالآتي: د  التفرُّ

التتقتتومتتي،  ال  القبلي  التت�تتشتتراع  حتتتكتتي   1
وت�شدر عن ع�شبية جاهلية.

امللحمي فيها داخلي ال  ال�شراع  2 جوهر 
عربية  فيها  املت�شارعة  فاالأطراف  خارجي، 
املالحم  يف  ال�شراع  جوهر  بينما  اإ�شالمية، 
اخلارجي  ال�شراع  يف  اأ�شا�ًشا  يتمثل  االأخرى 

بني العرب واأعدائهم الطامعني فيهم 

اأبي  للبطل  لي�شت  الع�شكرية  البطولة   3
زيد يف التغريبة واإنَّا لذياب.

4 ثمرة الن�شر امللحمي حتقيق االأهداف، 
يا  )كاأنَّك  ال�شيء  الهاللية  ال�شرية  يف  بينما 
ما غزيت( ويل ملحوظات على هذه  زيد  اأبو 
النجار  الدكتور  اإليها  تو�شل  التي  النتائج 
املتعمقة  درا�شاته  لقيمة  التقدير  كامل  مع 

اآرائه، فاأقول: واملتخ�ش�شة، ووجاهة 

على  انتتطتتوت  الهاللية  التت�تتشتترية  اإنَّ  اأمَّتتتا 
�شحيح،  منه  جتتزء  فتتهتتذا  القبلي  التت�تتشتتراع 
والديني،  القومي  ال�شراع  اإلى  تنتقل  ولكنها 
واليونان،  الهند  جمو�س  على  الهاللية  فغلبة 
تظهر  لليهود  وحماربتهم  القول،  هذا  ينق�س 
ع�شبية  عن  �شدورها  اأما  الديني،  ال�شراع 
جاهلية على االإطالق فهذا غري دقيق، ففيها 
اأثبتناه من تقيد  بع�ٌس من ع�شبية، ولكن ما 

من  واالقتتتتتبتتا�تتس  وقتتيتتمتته،  االإ�تتشتتالم  بق�شايا 
مناٍف  ال�شريف  واحلتتديتتث  التتكتترمي  التتقتتراآن 

اال�شتنتاج. لهذا 

ال�شراع  بتتتاأنَّ  النجار  الدكتور  قتتول  اأمتتا 
عربي،  �شراع  يق�شد  اأي  خارجي،  ال  داخلي 
نف�شه،  التتدكتتتتتور  كتتالم  ينق�شه  تتا  اأيتت�تتشً فهذا 
اخلارجي)42(:  بال�شراع  معرتًفا  يقول  حيث 
ال�شراع  ق�شة  على  احللقة  هتتذه  وتتتركتتز   (
الذي قام بني هذا احللف واأعداء العرب من: 
ال�شراع  هذا  وانتهى  ويهود،  و�شليبيني  روم 
للعروبة  انت�شاًرا  الهاليل  اجلمع  بانت�شار 

واالإ�شالم(.

االأدوار،  يتتتتتبتتادلتتون  االأبتتطتتال  كتتان  واإذا 
ومتتن  تتا،  ثتتانتتويًّ بتتطتتاًل  يتتكتتن  لتتتم  فتتتذيتتتاب 
اأن يتبادل االأبطال االأدوار يف بع�س  الطبيعي 
املتتراحتتتتل، وبخا�شة عند الغياب اأو االإ�شابة، 

اأو كرب ال�شن.

امللحمة  هذه  تطرحه  الذي  ال�شوؤال  ولعلَّ 
كتتمتتا يتتقتتول د. حمتتمتتد رجتتتب التتنتتجتتار هتتو: 
تظلَّ  اأن  العربية  االأجتتيتتال  على  ُكتتتتتب  )هتتل 
والنزعة  التجزيئية،  التتتروح  لتتهتتذه  �شحية 
هذه  فاإنَّ  االإجابة  مرارة  ومع  االنف�شالية؟( 
�شيظل  البطوالت  هذه  �شّجلت  التي  امللحمة 

لها تاأثريها، وخلودها يف الوجدان العربي. 

القبيلة على  اإنَّ قدرة هذه  اأقول:  واأخرًيا   
املغرب  متتن  وا�تتشتتعتتة  اأجتتتزاء  على  ال�شيطرة 
املتتثتتابتترة على عبور  التتقتتدرة  وهتتذه  التتعتتربتتي، 
لتدل  مغربه،  اإلى  م�شرقه  من  العربي  العامل 

على قبيلة ت�شتحق مثل هذه ال�شرية.
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ـ ��صرت�تيجية �لقتال يف �صرية بني هالل: د. روزلني ليلى قري�ص، ديو�ن �ملطبوعات �جلامعية، �جلز�ئر، 

2009م.

ـ بنية �ل�صرية �ل�صعبية وخطابها �مللحمي يف ع�رص �ملماليك: د. طالل حرب، �ملوؤ�ص�صة �جلامعية للدر��صات 

و�لن�رص، بريوت، ط1، 1419ه / 1999م.

ـ �لبيان و�الإعر�ب عما باأر�ص م�رص من �الأعر�ب: تاأليف �أحمد بن علي بن عبد �لقادر، �أبو �لعبا�ص تقي 

�لدين �ملقريزي، حتقيق فردناد و��صطون فيلد )م�صت�رصق �أملاين( طبعة: جوتنجن، �أملانيا عام 1847 م.

ـ تاريخ �بن خلدون )ديو�ن �ملبتد�أ و�خلرب يف تاريخ �لعرب و�لرببر ومن عا�رصهم من ذوي �ل�صاأن 

�الأكرب(.

 حتقيق خليل �صحادة، د�ر �لفكر، بريوت �لطبعة: �لثانية، 1408 هـ - 1988 م

ـ تاريخ �لطربي )تاريخ �لر�صل و�مللوك( د�ر �لرت�ث – بريوت �لطبعة: �لثانية - 1387 هـ

ـ �لرت�ث �لق�ص�صي: للدكتور حممد رجب �لنجار، �لهيئة �لعامة لق�صور �لثقافة، �لقاهرة.

ـ �صرية بني هالل: �ملكتبة �لثقافية بريوت 1417ه/1997م. 

ـ دفاع عن �لفلوكلور: د. عبد �حلميد يون�ص، �لهيئة �مل�رصية �لعامة، �لقاهرة 1973م.

ـ �صرية ذ�ت �لهمة: د. نبيلة �إبر�هيم، د�ر �لنه�صة، بريوت

ـ فن �ل�صرية: د. �إح�صان عبا�ص، د�ر �لثقافة، بريوت ط5، 1981م.

ـ �لكامل يف �لتاريخ البن �الأثري حتقيق: عمر عبد �ل�صالم تدمري، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت – لبنان، 

ط1، 1417هـ / 1997م

)1(  دفاع عن �لفلوكلور �ص 139 

)2(  �صرية بني هالل �ص5

)3(  �لرت�ث �لق�ص�صي

)4(  �نظر بنية �ل�صرية �ل�صعبية وخطابها �مللحمي �ص 17 

)5( �صرية بني هالل �ص 5

)6( �صرية بني هالل �ص28

)7(  �لبد�ية و�لنهاية 5/ 107 و�ل�صرية �لنبوية البن كثري4/177

)8(  �نظر �صرية بني هالل �ص174

)9( �صرية بني هالل �ص71

)10(  �نظر �صرية بني هالل �ص 98 101

)11(  �صرية بني هالل �ص 105

)12( �صرية بني هالل �ص10

)13(   �صحيح �لبخاري، باب قوله تعاىل: )فال تعلم نف�ص ما �أخفي لهم من قرة �أعني( �ص/115 

مصادر البحث ومراجعه
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و�صحيح م�صلم: كتاب �جلنة 4 و�صفة نعيمها و�أهلها /2174 

)14(  �صرية بني هالل �ص 134

)15(  �صحيح �لبخاري: باب نوم �ملر�أة يف �مل�صجد 1/95 

)16( �صرية بني هالل �ص67

)17(  بنية �ل�صرية �ل�صعبية �ص 90

)18(  تغربية بني هالل �ص 20

)19(  �نظر �صرية بني هالل  �ص174

)20(  تغريبة بني هالل �ص 209

)21(  �صرية بني هالل �ص 252

)22( ��صرت�تيجية �لقتال يف �صرية بني هالل �ص 112 113

)23(  �نظر بنية �ل�صرية �ص93 

)24(  �نظر بنية �ل�صرية �ص28

)25(  �نظر بنية �ل�صرية �ص252

)26( �صرية بني هالل �ص 77،91

)27(  �صرية بني هالل �ص 158

)28(  �نظر �صرية بني هالل �ص 105 106

)29(  �نظر بنية �ل�صرية �ص129

)30(  ��صرت�تيجية �لقتال يف �صرية بني هالل �ص111

)31(  فن �ل�صرية �ص 93� 

)32(  �صرية �الأمرية ذ�ت �لهمة �ص76

)33(  بنية �ل�صرية �ل�صعبية �ص 11

6/621  )34(

)35(  �نظر �لبيان و�الإعر�ب �ص18

7/352  )36(

)37(  �لكامل يف �لتاريخ 7/352

)38(  �لتاريخ 1/188

)39(  �صرية بني هالل �ص 26

)40(  �لبيان و�الإعر�ب عما باأر�ص م�رص من �الأعر�ب، �لباب �لر�بع �ص 30

)41(  �نظر �لرت�ث �لق�ص�صي 273 274  

)42(  �لرت�ث �لق�ص�صي �ص 275
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إن متوسط عدد كسوفات الشمس وخسوفات القمر هي 4 في العام 
الواحد، كما حدث في عام 2017، ولكن أحيانًا يكون عددها 5 مرات يمثل ما 

حدث وسيحدث في أعوام 2013، و2018، و2019، وأحيانًا يكون عددها 5 مرات 
بمثل ما حدث وسيحدث في األعوام 2011، و2020، ونادرًا ما يكون عددها 7 

مرات بمثل ما حدث في عام 1982 وما سيحدث في عام 2038.
وأحيانًا يكون عدد كسوفات الشمس وخسوفات القمر 3 في شهر واحد 
)مدة 30 يومًا( كما حدث العام المنصرم 2018 )كسوف جزئي 13 يوليو، 

وخسوف كلي 27 يوليو، وخسوف كلي 27 يوليو وكسوف جزئي 11 أغسطس( 
وعندها يكون نوعهم على النحو التالي:

أ.د/ وهيب عيسى الناصر
أستاذ الفيزياء التطبيقية
رئيس الجمعية الفلكية البحرينية

دليلك الفلكي 
للكسوف والخسوف
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•ك�شوفني لل�شم�س بينها خ�شوفاً للقمر.

•خ�شوفني للقمر بينها ك�شوفاً لل�شم�س.
دائمًا  يحدث  ال�شم�س  ك�شوف  الأن  وهتتذا 
القمر  وخ�شوف  حمتتاق،  القمر  يكون  عندما 
يحدث دائمًا عندما يكون القمر بدرًا، وهذين 
احلدثني بينهما دائمًا فرتة زمنية اأ�شبوعني اأو 

يومًا، هي الفرتة بني املحاق والبدر. 

 وبناًء على ذلك، فاإنها عندما يكون عدد 
امليالدي  العام  يف   7 واخل�شوفات  الك�شوفات 

الواحد، يكون حدوثها على النحو التايل:

مثل  ختت�شتتتوفتتات  و2  ك�شتتتوفتتتتات   5 اأ- 
عام 1935م.

مثل  ختت�شتتتوفتتات  و3  كتتتتتت�شتتتتتوف  ب- 
عام 1982م.

مثل  خ�شتتوفتتتات  و4  ك�شتتتوفتتتات   3 ت: 
2038م. عتتتام 

متتثتتتتل  خ�شوفات  و5  كتتتتتت�شتتتتتوف   2 ث: 
عام 2132م.

اأن يكون  االأحتتوال  بتتاأي حال من  وال ميكن 
عتتتدد التتكتت�تتشتتوفتتات واخلتت�تتشتتوفتتات 8 يف التتعتتام 
امليالدي الواحد، �شواء كان هذا العام ب�شيطًا 

)365 يومًا( اأو كبي�شًا )366( يومًا.

أواًل: كيفية حدوث الكسوف 
الك�شوف الكلي والك�شوف احللقي: يحدث 
اجلتترمتتني  التتقتتمتتر  يتو�شط  عتتنتتدمتتا  التتكتت�تتشتتوف 

االأر�س وال�شم�س، وتكون االأجرام الثالثة على 
ا�شتقامة واحدة تقريبًا، ويكون يف وقت والدة 
القمر اجلديد اأي عندما يكون يف طور املحاق 
القمر  يحجب  بحيث  القمري  ال�شهر  مطلع 
قر�س ال�شم�س اإما كليًا )وي�شمى ك�شوف كلي( 

اأو جزئيًا )وي�شمى ك�شوف جزئي(.

من  التتكتتلتتي  التتكتت�تتشتتوف  ظتتاهتترة  وت�شتمر   
 30 و  �شاعات   3 قرابة  نهايتها  اإلى  بدايتها 
الكلي  الك�شوف  مرحلة  ت�شتغرق  بينما  دقيقة 
القمر  قبل  متتن  ال�شم�س  قر�س  حجب  )اأي 
ب�شكل كامل( 2 اإلى 7 دقائق، و�شبب ذلك اأن 
)املنطقة  االأر�تتس  على  القمر  ظل  بقعة  قطر 
التي من كان فيها على كوكب االأر�س ي�شاهد 
فيها الك�شوف الكلي ومن كان خارجها �شاهد 
اأدناه(  االأ�شكال  – كما  جزئي  ك�شوف  القمر 
 270 من  الأكتترث  االأحتتوال  اأح�شن  ي�شل يف  ال 
القمر  �شرعة حركة ظل  الأن  ونظرًا  كيلومرت، 
 / كيلومرت   2،100 قرابة  تبلغ  االأر�تتس  على 
 270( امل�شافة  هذه  قطع  زمن  فتتاإن  �شاعة، 
7 دقائق. لهذا ال تدوم مدة  كم( هي حوايل 

الك�شوف الكلي اأكرث من هذه املدة اأبدًا. 

وتعزو �شبب اختالف مدة ظاهرة الك�شوف 
)ذلتتك  الكلي  الك�شوف  مرحلة  متتدة  وكتتذلتتك 
اإلى  ال�شم�س  امل�شافة من  تغري  اإلى  اخل�شوف( 
القمر لكون القمر يدور حول االأر�س يف م�شار 
بي�شاوي )اأحيانًا يكون القمر يف احل�شي�س – 
اأي اقرب نقطة له من االأر�س( واأحيانًا يكون 
يف االأوج – اأي يف اأبعد نقطة له من االأر�س(، 
ال�شم�س يف  تدور حول  االأر�س  اأن  اإلى  وكذلك 

م�شار بي�شاوي )اأهليجيجي(.
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الك�شوف احللقي: هو اأحد اأنواع الك�شوفات 
واحللقي  احللقي،  واجلزئي،  )الكلي،  االأربتتع 
ال�شم�س  قر�س  اأمتتام  القمر  يقع  وفيه  الكلي( 
ال  انتته  اإال  التتكتتلتتي،  الك�شوف  يف  كما  متتتامتتًا، 
يغطيها كاملة اإنا يرتك حوله حلقة من اأ�شعة 
ك�شوفًا  �شمي  فقد  ولهذا  ال�شفراء،  ال�شم�س 
القمر يكون بعيدًا عن  اأن  حلقيًا. و�شبب ذلك 
اأو ال�شم�س قريبة من االأر�س، فيكون  االأر�س، 
فال  القمر  قتتر�تتس  متتن  اأكتتترب  ال�شم�س  قتتر�تتس 
ال�شم�س.  قر�س  كامل  حجب  القمر  ي�شتطيع 
�شطح  ي�شل  ال  القمر  ظل  فتتاإن  اأختترى  وبلغة 
االأر�س اإنا ي�شلها امتداد هذا الظل )كما يف 

ن�شبته  الك�شوف ما  اأدناه(. وميثل هذا  ال�شكل 
32% من كامل الك�شوفات.

الك�شوف احللقي الكلي: هو من الظواهر 
الك�شوف  يكون  االأحيان  بع�س  ففي  الفريدة؛ 
حيث  ال�شابقة  الثالثة  الك�شوفات  من  مزيجًا 
يت�شنى روؤية ك�شوفًا كليًا واآخر حلقيًا من موقعني 
خمتلفني من االأر�س يف نف�س وقت حدوث هذا 
الك�شوف! وهذا مرده اإلى اأن م�شار ظل القمر 
م�شاره  اأطول من  يكون  القمر  عند حدود ظل 
يف مركزه ملن ي�شاهده على االأر�س، ولهذا فاإن 
الواقفني يف الو�شط يرونه كليًا، ويراه الواقفون 

عند االأطراف حلقيًا.

كيفية حدوث الكسوف الكلي والحلقي
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من  الكثري  ال�شريفة  النبوية  ال�شنة  ويف 
االأحاديث عن هذه الظاهرة )ظاهرة الك�شوف 
من  �شحيحه  يف  م�شلم  اأختتترج  واخلتت�تتشتتوف( 
ال�شم�س  – اأن  حديث عائ�شة ر�شي اهلل عنها 
قيامًا  فقام  اهلل  ر�تتشتتول  عهد  على  انك�شفت 
ال  والقمر  ال�شم�س  “ اإن  قتتال  ثم  �تتشتتديتتدًا.... 
يك�شفان ملوت اأحد وال حلياته ولكنهما من اآيات 
اهلل يخوف اهلل بهما عباده فاإذا راأيتم ك�شوفًا 

فاذكروا اهلل حتى ينجليا”.

واأخرج من حديث اأبى م�شعود االأن�شاري، 
اأنه قال ر�شول اهلل اإن ال�شم�س والقمر اآيتان من 
اآيات اهلل يخوف عباده واإنهما ال ينك�شفان ملوت 
اأحد من النا�س فاإذا راأيتم منها �شيئًا ف�شلوا 

وادعوا اهلل حتى يك�شف ما بكم”.

ويف رواية انخ�شفت ال�شم�س يف عهد ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، ف�شلى الر�شول عليه 
ال�شالة وال�شالم، فقام قيامًا طوياًل نحوًا من 
قراءة �شورة البقرة، ثم يركع ركوعًا طوياًل، ثم 
رفع فقام قيامًا طوياًل - وهو دون القيام االأول 
الركوع  دون  – وهو  طوياًل  ركوعًا  ركع  – ثم 
االأول – ثم �شجد ثم قام قيامًا طوياًل – وهو 
 – – ثم ركع ركوعًا طوياًل  االأول  القيام  دون 
قيامًا  – ثم رفع فقام  االأول  الركوع  وهو دون 
ركع  ثم   – االأول  القيام  دون  وهتتو   – طوياًل 
– ثم  – وهو دون الركوع االأول  ركوعُا طوياًل 
فقال  ال�شم�س،  جتلت  وقد  ان�شرف  ثم  �شجد 
�شلى اهلل عليه �شلم “ اإن ال�شم�س والقمر اآيتان 
من اآيات اهلل ال يخ�شفان ملوت اأحد وال حلياته 

فاإذا راأيتم ذلك فاذكروا اهلل”.

كيفية حدوث الكسوف الكلي والجزئي
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ثانيًا: كيفية حدوث الخسوفات
والقمر،  ال�شم�س  بني  االأر�تتتس  وقتتوع  عند 
ويدخل القمر يف منطقة ظل االأر�س )اأي يكون 
ي�شمى  وي�شقط يف ظلها(  االأر�س  القمر خلف 
االأر�تتتس  ظتتل  يف  القمر  �شقط  فتتتاإن  خ�شوفًا؛ 
مبا  كاملة  اخل�شوف  ظاهرة  �شاهدنا  الغامق 
فاإن  واإذا حدث  الكلي،  فيها مرحلة اخل�شوف 
كل دول العامل �شرتاه اإذا كان الوقت لياًل، اأما 
اإذا حدث ودخل القمر يف جزء من ظل االأر�س 
اجلزئي،  اخل�شوف  مرحلة  �شاهدنا  الغامق 

فن�شمي  االأر�تتتتس  �شبه  يف  القمر  دختتل  واإذا 
اأو  ختتادع  )خ�شوف  ظلي  �شبه  خ�شوف  ذلتتك 

كاذب(!وعليه، فاإننا نلخ�س الى التايل: 

ال�شم�س مبا�شرة ويف  القمر خلف  وقع  اإذا 
منطقة الظل كان خ�شوف كلي، و اأما اإذا وقع 
يف جزء من ظل االأر�س في�شمى خ�شوف جزئي 
فاإنه  االأر�تتتس  �شبه  منطقة  يف  وقتتع  اإذا  بينما 
لونه  يخفت  واإنتتا  منقو�شًا،  يظهر  لن  �شوف 
قلياًل وي�شمى خ�شوف �شبه ظلي. وال�شكل اأدناه 

يو�شح االأنواع الثالثة من اخل�شوفات.

صور توضح أنواع الكسوف )كلي، وحلقي، وجزئي(
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كيفية حدوث الكسوف الكلي

أنواع الخسوفات )كلي، جزئي، شبه ظلي(
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الكسوفات 
والخسوفات في عام 2019

ح�شابات  وفتتق   ،2019 التتعتتام  هتتذا  ويف 
– باإذن اهلل  يقع  �شبيناك  فرد  الفلكي  العامل 
– ثالث ك�شوفات وخ�شوفني،  �شبحانه وتعالى 

على النحو التايل:

اأواًل: الك�شوفات:

6 يناير )اأكرث حجب  يف  جزئي  • ك�شوف 
يف  ي�شاهد  وال   ،)%71.5 �شيكون  لل�شم�س 
وال�شني  رو�تتشتتيتتا  يف  واإنتتتا  البحرين  مملكة 

واأق�شى �شرق �شمال اآ�شيا.

وال  يوليو،   2 يف  لل�شم�س  كلي  ك�شوف   •
اأمريكا  يف  واإنتتا  البحرين  مملكة  يف  ي�شاهد 

اجلنوبية واملحيط الهادي.

26 دي�شمرب  يف  لل�شم�س  حلقي  • ك�شوف 
حيث يغطي القمر و�شط قر�س ال�شم�س بن�شبة 
جزئي  كك�شوف  البحرين  يف  وي�شاهد   ،%97
 ،)%90.6 بن�شبة  ال�شم�س  لقر�س  )حجب 
ويكون ذلك بدءًا من �شروق ال�شم�س اإلى 7:49 
 6:36 ال�شاعة  يف  تتتكتتون  والتتتتذروة  �شباحًا، 

�شباحًا )ارتفاع ال�شم�س 2˚(.

ثانياً: اخل�شوفات

خسوف كلي للقمر في 21 يناير، وال 
يشاهد في البحرين لوقوعه نهارًا.

يوليو،   16 يف  للقمر  جزئي  خ�شوف   •
وي�شاهد يف البحرين بدءًا من ال�شاعة 11:00 
2:00 �شباح اليوم التايل،  اإلى ال�شاعة  م�شاًء 
)حجب  �شباحًا   0:30 ال�شاعة  يف  وذروتتتته 

65% من قر�س القمر(.

وفتتيتتمتتا يتتلتتي عتتر�تتشتتًا لتتهتتذه التتكتت�تتشتتوفتتات 

مملكة  �شماء  يف  روؤيتتتتتهتتا  وفتتق  واخلتت�تتشتتوفتتات 
البحرين مع تبيان مناطق حدوث الذروة فيها.

كسوف جزئي للشمس: األحد 6 
يناير 2019م الموافق 30 ربيع 

الثاني 1440هـ

اأ�شل  االأول من  الك�شوف اجلزئي  هذا هو 
3 ك�شوفات �شتحدث هذا العام، وظروف روؤيته 

على النحو التايل:

•  تبداأ اأولى م�شاهدته على الكرة االأر�شية 
 ˚42 2:33 �شباحًا )خط عر�س  ال�شاعة  يف 

�شمااًل وخط طول 120˚ �شرقًا(.

اأق�شى  اأي  اجلتتزئتتي  الك�شوف  ذروة   •
يكون   )%71.5( ال�شم�س  لتتقتتر�تتس  حتتجتتب 
 ˚68 عر�س  )ختتط  �شباحًا   3:41 ال�شاعة 

�شمااًل وخط طول 154˚ �شرقًا.

• ينتهي الك�شوف اجلزئي من على الكرة 
)خط  �شباحًا   6:49 ال�شاعة  يف  االأر�تتشتتيتتة 
عر�س 43˚ �شمااًل وخط طول 169˚ غربًا(.

وهذا يعني اأن طول منطقة الك�شوف اجلزئي 
تل اإلى 5390 كيلومرت، وال ي�شاهد هذا الك�شوف 
اجلزئي يف كل الدول العربية واالإ�شالمية واإنا 
رو�شيا  يف  اركوت�شك  يف  جزئيًا  عميقًا  ي�شاهد 
وبكني ال�شني و�شيئول بكوريا اجلنوبية وتايبيه 
اآ�شيا،  �شمال  �شرق  اأق�شى  منطقة  اأي  وطوكيو 

كما هو مو�شح باخلارطة.
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خسوف كلي للقمر:االثنين 21 
يناير 2019م الموافق 15 جمادى 

األولى 1440هـ
�شيحدث يف  الذي  االأول  هذا هو اخل�شوف 
يف  �شيعقان  خ�شوفني  �شمن  البحرين  مملكة 
مملكة البحرين يف هذا العام. و�شف لن ي�شاهد 
القمر خم�شوفًا يف �شماء البحرين لوقوع القمر 
يف ظل االأر�س وال�شم�س حلظتها ت�شع يف �شماء 
اأولى  من  اخل�شوف  هذا  مدة  ويكون  البحرين! 
مراحله اإلى اآخرها 3 �شاعات و17 دقيقة اأما 
طول اخل�شوف الكلي )فرتة عتمة قر�س القمر 
يف ال�شماء وظهوره بلون اأحمر مكمد فهو �شاعة 
على  اخل�شوف  هذا  ظتتروف  وتكون  ودقيقتان. 

النحو التايل:

الظل  �شبه  القمر يف دخول منطقة  • يبداأ 
االأر�تتس  �شبه  منطقة  يف  القمر  يدخل  اأي   –
القمر  ويكون  �شباحًا،   5:36 ال�شاعة  يف   –

حلظتها يف مملكة البحرين على ارتفاع 9.3˚ 
واجتاه 287˚.

مع  القمر  لقر�س  تالم�س  اأول  يتتبتتداأ   •
منطقة ظل القمر اأي بداية اخل�شوف اجلزئي 
يف ال�شاعة 6:33 �شباحًا، ويكون القمر حلظتها 

يف مملكة البحرين اأ�شفل االأفق.

• يبداأ خ�شف القمر كليًا يف ال�شاعة 7:41 
�شباحًا ويكون القمر حلظتها يف مملكة البحرين 

اأ�شفل االأفق.

القمر  – اأي وقوع  الكلي  • ذروة اخل�شوف 
خلف االأر�س مبا�شرة حيث يكون ذروة الظالم 
يف ال�شاعة 8:12 �شباحًا ويكون القمر حلظتها 

يف مملكة البحرين اأ�شفل االأفق.

• انتهاء اخل�شوف الكلي يف ال�شاعة 8:43 
�شباحًا ويكون القمر حلظتها يف مملكة البحرين 

اأ�شفل االأفق.

شكل يوضح الدول التي ستشهد الكسوف الجزئي األول في هذا العام ضمن 3 كسوفات. يقع هذا الكسوف، 
بإذن اهلل، في يوم األحد 6 يناير 2019 الموافق 30 ربيع الثاني 1440هـ
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مع  القمر  لقر�س  تالم�س  اآختتر  يتتبتتداأ   •
منطقة ظل القمر اأي بداية اخل�شوف اجلزئي 
ال�شاعة 9:50 �شباحًا ويكون القمر حلظتها يف 

مملكة البحرين اأ�شفل االأفق.

الظل  �شبه  منطقة  متتن  القمر  ختتروج   •
ال�شاعة  يف  الكلي  اخل�شوف  مراحل  نهاية  اأي 
10:48 �شباحًا ويكون القمر حلظتها يف مملكة 

البحرين اأ�شفل االأفق.

كســوف كـلــي للشمس: الثالثاء 
2 يوليو 2019م الموافق 29 شوال 

1440هـ 
بعد  كلي(  )ك�شوف  التتثتتاين  الك�شوف  هتتو 
هذا  من  يناير   6 يف  اجلزئي  ال�شم�س  ك�شوف 
 2 لل�شم�س يف  الكلي  الك�شوف  ويقع هذا  العام 
وهذا  البحرين.  مملكة  يف  ي�شاهد  وال  يوليو، 
هو الك�شوف الكلي االأول من اأ�شل 3 ك�شوفات 
�شتحدث هذا العام وظروف روؤيته على النحو 

التايل:

• تبداأ اأولى م�شاهدة له على الكرة االأر�شية 

 ˚23 عر�س  )خط  �شباحًا   7:54 ال�شاعة  يف 
جنوبًا وخط طول 152˚ غربًا(.

• ذروة الك�شوف الكلي اأي اأطول مدة ميكن 
ما  منطقة  يف  الكلي  الك�شوف  فيها  ي�شاهد  اأن 
من على الكرة االأر�شية )4 دقائق و30 ثانية( 
عر�س  )خط  م�شاًء   10:22 ال�شاعة  يف  يكون 

107˚ غربًا(. 17˚ �شمااًل وخط طول 

الكرة  الك�شوف اجلزئي من على  • ينتهي 
االأر�شية يف �شباح االأربعاء، حتديدًا يف ال�شاعة 
0:50 �شباحًا، )خط عر�س 22˚ جنوبًا وخط 

طول 67˚ غربًا(.

الكلي  الك�شوف  هتتذا  �شريط  طتتول  اأن  اأي 
ي�شل  االأر�تتتتس(  على  املتحرك  القمر  )ظتتل 
اإلى حوايل 9،350 كيلومرت، وال ي�شاهد هذا 
الدول  كلي  يف  مراحله  من  اأي  اأواًل  الك�شوف 
اأمريكا  يف  ي�شاهد  واإنتتا  واالإ�شالمية  العربية 
والربازيل،  وارجتتواي،  )االأرجنتني،  اجلنوبية 
مو�شح  هتتو  كما  التتهتتادي  واملحطي  وت�شيلي( 

باخلارطة.

شكل يوضح الدول التي ستشهد الكسوف الكلي األول، وهو الكسوف الثاني في هذا العام ضمن 3 كسوفات.
يقع هذا الكسوف بإذن اهلل في يوم الثالثاء 2 يوليو 2019مـ الموافق 29 شوال 1440هـ
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خسوف جزئي للقمر: الثالثاء 
16 يوليو 2019م الموافق 13 

ذوالقعدة 1440هـ
هتتذا اخلتت�تتشتتوف التتثتتاين التتتذي �شيحدث يف 
مملكة  يف  وي�شاهد  خ�شوفني.  �شمن  العام  هذا 
اإلى  م�شاًء   11:00 ال�شاعة  من  بتتدءًا  البحرين 
ال�شاعة 2:00 من �شباح اليوم التايل، وذروته يف 
ال�شاعة 0:30 �شباحًا )حجب 65% من قر�س 
�شاعات   5 اخل�شوف  هذا  مدة  ويكون  القمر(. 
الظل  �شبه  منطقة  يف  وقوعه  منذ  دقيقة  و33 
حتى التحرر منها بينما تكون مدته 2 �شاعة و57 
دقيقة با�شتثناء دخوله منطقة �شبه الظل. وتكون 

ظروف هذا اخل�شوف على النحو التايل:
�شبه  منطقة  دختتتول  يف  التتقتتمتتر  يتتبتتداأ   •
ظل  �شبه  منطقة  يف  القمر  يدخل  اأي   – الظل 
االأر�س – يف ال�شاعة 9:43 م�شاًء، ويكون القمر 
حلظتها يف مملكة البحرين على ارتفاع 33.6˚ 

واجتاه 147˚.
• يبداأ اأول تالم�س لقر�س القمر مع منطقة 
اأو  اجلزئي  اخل�شوف  بداية  اأي   – القمر  ظل 
م�شاهدة انتقا�شًا يف قر�س القمر – يف ال�شاعة 
11:01 م�شاًء، ويكون القمر حلظتها يف مملكة 

البحرين على ارتفاع 40.2˚ واجتاه 167˚.
م�شاهدة  اأي  اجلزئي  اخل�شوف  ذروة   •
حتتجتتب 65.3% متتن قتتر�تتس التتقتتمتتر تتتكتتون يف 
يوليو،   17 االأربتتعتتاء  يوم  �شباح   0:31 ال�شاعة 
على  البحرين  القمر حلظتها يف مملكة  ويكون 

.˚194 ارتفاع 39.9˚ واجتاه 
ال�شاعة  يف  اجلتتزئتتي  اخل�شوف  انتهاء   •
1:59 �شباح يوم االأربعاء 17 يوليو، ويكون القمر 
حلظتها يف مملكة البحرين على ارتفاع 31.4˚ 

واجتاه 216˚.
اأين  الظل  �شبه  منطقة  من  القمر  • خروج 
ال�شاعة  يف  اجلتتزئتتي  اخل�شوف  متتراحتتل  نهاية 
3:17 �شباح يوم االأربعاء 17 يوليو، ويكون القمر 
حلظتها يف مملكة البحرين على ارتفاع 19.6˚ 

واجتاه 231˚،
والتت�تتشتتور اأدنتتتتاه حمتتاكتتاة ملتتراحتتل خ�شوف 
القمر اجلزئي يف مملكة البحرين )با�شتخدام 
برنامج �شتاري نايت الفلكي( يف 17-16 يوليو 
– اللون  2019م، وذروة احلجب )%65.3( 
االأحمر – يف ال�شاعة 0:31 �شباح االأربعاء 17 

يوليو 2019م.

شكل لظروف رؤية خسوف القمر الجزئي في 16 يوليو 2019م، وحسب الرسم فإن مملكة البحرين 
ستشهد كل مراحل هذا الخسوف الجزئي )حجب ٪65:3 في الساعة 0:31 صباح يوم 17 يلويو(
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كسوف حلقي للشمس: الخميس 
26 ديسمبر 2019 الموافق 29 

ربيع الثاني 1441هـ.
هذا  يف  الثالث  ال�شم�شي  الك�شوف  وهتتو 
)جتتزئتتي،  متنوعة  ك�شوفات   3 �شمن  التتعتتام 
وكلي، وحلقي(، وهو اأول ك�شوف حلقي لل�شم�س 
و�شط  التتقتتمتتر  يغطي  حتتيتتث  دي�شمرب   26 يف 
�شكل  وي�شبح   %97 بن�شبة  ال�شم�س  قر�س 
كاأنها  احللقي  الك�شوف  ذروة  حلظة  ال�شم�س 
حلقة ف�شية! وي�شاهد هذا الك�شوف يف مملكة 
لقر�س  )حتتجتتب  جتتزئتتي  كك�شوف  التتبتتحتتريتتن 
ال�شم�س بن�شبة 94%(، ويكون ذلك بدءا من 
�شباحًا،   7:49 ال�شاعة  اإلتتى  ال�شم�س  �شروق 
�شباحًا   6:36 التت�تتشتتاعتتة  يف  تتتكتتون  والتتتتتذروة 
الك�شوف  روؤية  وظروف   ،)2ْ ال�شم�س  )ارتفاع 

من على كوكب االأر�س على النحو التايل:

التتكتترة  عتتلتتى  متت�تتشتتاهتتداتتته  اأولتتتتى  • تتتبتتداأ 
)خط  �شباحًا   5:29 ال�شاعة  يف  االأر�تتشتتيتتة 

عر�س 18ْ �شمااًل وخط طول 60ْ �شرقًا(.

• ذروة الك�شوف احللقي، اأي اأطول مدة 
يف  احللقي  الك�شوف  فيها  ي�شاهد  اأن  ميكن 
االأر�تتشتتيتتة )3  التتكتترة  عتتلتتى  متتن  متتا  منطقة 
 8:17 دقائق و40 ثانية(، يكون يف ال�شاعة 
طول  وخط  �شمااًل   1ْ عر�س  )خط  �شباحًا 

102ْ �شرقًا(.

على  متتن  اجلتتزئتتي  التتكتت�تتشتتوف  ينتهي   •
وحتديدًا  االأربعاء،  �شباح  يف  االأر�شية  الكرة 
 11ْ عر�س  خط  �شباحًا،   11:05 ال�شاعة  يف 

�شمااًل وخط طول 144ْ �شرقًا(.

الكلي  الك�شوف  هذا  �شريط  طول  اأن  اأي 
ي�شل  االأر�تتتس(  على  املتحرك  القمر  )ظتتل 
هذا  وي�شاهد  كيلومرت،   9،240 حوايل  اإلى 
ال�شعودية  اجلتتنتتوبتتي  التت�تتشتترق  يف  الك�شوف 
)التتتتهتتتتفتتتتوف(، وجتتتتنتتتتوب قتتتطتتتر، وجتتتنتتتوب 
)نتتزوى(،  عمان  �شلطنة  و�شمال  االإمتتارات، 
وجتتنتتوب التتقتتارة التتهتتنتتديتتة )�تتشتترييتتالنتتكتتا(، 
الفلبني،  وجنوب  واإندوني�شيا،  و�شنغافورة، 

كما هو مو�شح باخلارطة.

الك�شوف يف مملكة  روؤيتتة هذا  اأما ظروف 
اأعتتتتاله ي�شاهد  اأ�تتشتترنتتا  التتبتتحتتريتتن فتتاإنتته كتتمتتا 
كك�شوف جزئي )حجب لقر�س ال�شم�س بن�شبة 
94%(، ويكون ذلك بدءا من �شروق ال�شم�س 
7:49 �شباحًا،  )6:23 �شباحًا( اإلى ال�شاعة 
�شباحًا   6:36 التت�تتشتتاعتتة  يف  تتتكتتون  والتتتتتذروة 
)ارتفاع ال�شم�س 2.5ْ واجتاه 117.5ْ(. وفيما 

يلي جدول باملواعيد:

تكون  “احللقي”  الك�شوف  روؤية  بداية   •
يف ال�شاعة 6:22 �شباحًا.

التتذي   – “احللقي”  الك�شوف  ذروة   •
 6:36 ال�شاعة  يف  تتتكتتون   – جتتزئتتي  ي�شاهد 

�شباحًا )حجب %94(.

تكون  “احللقي”  الك�شوف  روؤية  نهاية   •
يف ال�شاعة 7:49 �شباحًا.

تتتكتتون متتدة روؤيتتتة هتتذا الك�شوف  وبتتذلتتك 
احللقي يف مملكة البحرين �شاعة و27 دقيقة.
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كسوف من نوع آخر
يتتحتتدث بتتني فتتترتة طويلة واأختتتترى حتتدوث 
ك�شوف لل�شم�س من نوع اآخر، وهو عبور كوكب 
عطارد والزهرة اأمام قر�س ال�شم�س، لكونهما 
بني  اأنهما منح�شرين  – اأي  داخليان  كوكبان 
ال�شم�س و االأر�س، وي�شملى هذا الك�شوف بالعبور 

.Transit

 على الرغم من اأن كوكب عطارد مير بني 
االأر�س و ال�شم�س على االأقل 3 مرات يف العام 
ال�شم�س مائل  متتدار دوارنتتته حتتول  و  التتواحتتد، 
والكوكب حول  االأر�تتس  متتدار  بطريقة ال يجعل 
بينهما  والزاوية  واحدة  ا�شتقامة  على  ال�شم�س 
ت�شاوي �شفر اإال نادرا جدا، وهذا بعك�س مداري 
االأر�س و القمر حول ال�شم�س واللذين ي�شتقيمان 
بزاوية �شفر بني مدارهما من مرة اإلى 7 مرات 
واإن  خ�شوفات.  اأو  ك�شوفات  ليحدث  ال�شنة  يف 
حدث ك�شوف كوكب عطارد )عبوره اأمام قر�س 
نوفمرب،  اأو  مايو  يف  اإما  يحدث  فاإنه  ال�شم�س( 
عندما  فقط  وذلتتتك  اأدنتتتتاه،  اجلتتتدول  يف  كما 
اأحتتدى عقدتي تقاطع  تكون االأر�تتس قريبة من 

مبثابة  فاإنه  ذلتتك،  يحدث  وعندما  املتتداريتتن. 
عطارد  كوكب  قبل  من  ولكن  لل�شم�س  ك�شوف 
�شغرية  كنقطة  ي�شاهد  حيث  القمر،  من  بدال 
تتحرك اأمام قر�س ال�شم�س- ب�شبب اأن القطر 
الزاوي لكوكب عطارد ي�شاوي 12 ثانية قو�شية، 
التتزاوي للقمر وال�شم�س  وهو ا�شغر من القطر 
)0.5 درجة اأو 1800 ثانية قو�شية( مما يعني 
مرة   1/150 ي�شاوي  عطارد  كوكب  قطر  ان 
عطارد  كوكب  عبور  ويكون  ال�شم�س!  قطر  من 
اأمام قر�س ال�شم�س يف رحلة ت�شتغرق اأحيانا 3 
�شاعات )مثل عام 2039 م( واحيانا 7 �شاعات 
)كما حدث يف هذا العام 2016(، حيث احيانا 

نحتاج اإلى منظار لن�شاهد هذا العبور.

 اإن عبور كوكب عطارد اأمام قر�س ال�شم�س 
هو اأكرث حدوثا من عبور كوكب الزهرة، وكانت 
اأول مالحظة لهذا العبور تعود للعام 1631 م 
عن طريق الفرن�شي برييه جا�شيندي، وقد مكن 
تنبوؤ العامل جوهان كبلر الرا�شدين من تتبع هذا 
ح�شاب  تعزيز  يف  ي�شاهم  مما  الفريد  احلدث 
الداخلي  االإقتتترتان  وقتتت  حتديد  عند  الفلكني 

لكوكبي عطارد والزهرة. 

هيئة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس في يوم األثنين 11 نوفمبر 2019
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مواعيد حدوث عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس بالتوقيت البحريني

عبور كوكب عطارد أمام قرص 
الشمس 11 نوفمبر 2019

ال�شم�س،  اأمام قر�س  عبور كوكب عطارد 
هتتتي ظتتتاهتتترة نتتتتتادرة حتتتتدث متتترة كتتتل عتتدة 
�شنوات، و�شيكون العبور يف هذا العام يف يوم 
االأثنني 11 نوفمرب 2019م، و�شيكون القادم 
2039! وي�شاهد هذا  – باإذن اهلل – يف عام 
م�شاء   3:35 ال�شاعة  البحرين من  العبور يف 
 4:49 حتى موعد غروب ال�شم�س يف ال�شاعة 
م�شاء. وال�شكل التايل يو�شح هيئة عبور هذا 
يف  ي�شاهد  كما  ال�شم�س  قر�س  اأمام  الكوكب 

البحرين. مملكة 

قر�س  اأمام  الزهرة  كوكب  عبور  يبداأ   •
وتكون  متت�تتشتتاء،   3:35 ال�شاعة  يف  ال�شم�س 

ال�شم�س على ارتفاع 14.6 يف اجتاه 241.

ال�شم�س  مركز  من  للكوكب  عبور  • اأقرب 
يكون يف ال�شاعة 4:47 م�شاء، ويتكون ال�شم�س 
غتتروب  االأفتتتق )حلظة  متتن   0.5 ارتتتفتتاع  على 

ال�شم�س( واجتاه 250.

للعلم، ال توجد اأر�شاد موثقة لعبور الزهرة 
م،   1639 عتتام  قبل  ملتتا  ال�شم�س  قر�س  اأمتتتام 
وكان  املجردة،  بالعني  ي�شاهد  االأختتري  اأن  رغم 
اآخرها يف 6 يونيو 2012 و�شيتم م�شاهدة عبور 
دي�شمرب2117   10-11 يف  م�شتقبال  الزهرة 

و8 دي�شمرب 2125!.

مايو   9 يف  البحرين  اأهتتل  �شاهد  للعلم، 
2016 جزء من مرحلة العبور حيث �شيكون 
غتتتروب  حتتتتتى  ظتتهتترا   2:13 التت�تتشتتاعتتة  متتتن 
ينتهي  احلتتدث  بينما  م�شاء   6:14 ال�شم�س 

يف ال�شاعة 9:42 م�شاء. 

قر�س  امتتتتام  عتتطتتارد  كتتوكتتب  عتتبتتور  هيئة 
ال�شم�س يف مملكة البحرين يف 9 مايو 2016. 
يبداأ العبور يف ال�شاعة 2:13 ظهرا، ويكون يف 
 6:00 ال�شاعة  الداخلي( يف  ذروته )االإقتترتان 
م�شاء، وينتهي يف ال�شاعة 9:34 م�شاء؛ غروب 
ال�شم�س يف ال�شاعة 6:14 م�شاء. العبور التايل 

�شيكون باإذن اهلل يف 11 نوفمرب 2019.

نهاية العبوربداية العبورالـــتــاريــخ

1:32 صباحا8:13 صباحا 7 مايو 2003

3:10 مساء10:12 مساء8 نوفمبر 2006

9:42 مساء2:12 مساء9 مايو 2016

9:04 مساء3:35 مساء11 نوفمبر 2019

2:07 مساء9:41 مساء13 نوفمبر 2032

1:15 مساء10:17 صباحا7 نوفمبر 2039

8:44 مساء2:03 صباحا7 مايو 2049

8:06 صباحا2:53 صباحا10 نوفمبر 2052
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هيئة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس في يوم األثنين 11 نوفمبر 2019

هيئة عبور كوكب عطارد امام قرص الشمس في مملكة البحرين في 9 مايو 2016 . يبدأ العبور 
في الساعة 2:13 ظهرا ، ويكون في ذروته ) اإلقتران الداخلي( في الساعة 6:00 مساء ، وينتهي 
في الساعة 9:34 مساء؛ غروب الشمس في الساعة 6:14 مساء. العبور التالي سيكون بإذن اهلل 

في 11 نوفمبر 2019.

نحذر هنا بعدم روؤية ال�شم�س بالعني املجردة او املنظار، واإال حدث تلف موؤقت اأو دائم للعني، 
ال�شيئية  العد�شة  اأمام  اأو  العني  اأمام  اأو فلرت خا�س يو�شع  ا�شتخدام مر�شح  االأدوات  مثل تلك 
للتلك�سوب اأو املنظار اأو اأجراء ا�سقاط لل�سوء من العد�سة ال�سيئية على ورق اأبي�ض اأو ا�ستخدام 

نظارات خا�شة للك�شوف.
با�شتخدام نظارات خا�شة للك�شوف ميكن ر�شد عبور عطارد والزهرة اأمام قر�س ال�شم�س. 

ميكن ر�شد عبور عطارد والزهرة اأمام قر�س ال�شم�س ب�شراء جهاز ال تتعدى قيمته 15 دينار ميكن 
عمل ا�سقاط لقر�س ال�سم�س على قاعدة زرقاء.

http://www.venus-transit.de/Mercury2016/index.html :مل�صدر� 
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عندما أخترع جراهام بيل التلفون سنة 1876 أي أكثر من قرن ونصف القرن 
وبعده قام ريجينالد فسندن، في ديسمبر من عام 1900 بإجراء أول مكالمة 

السلكية إذ نقل الصوت عبر موجات الراديو وأرسل إشارات من خالل برج 
الراديو ألخر عندما قام بذلك لم يكن في خلدهما أن تطورا كبيرا سيجري 

على مخترعهم البسيط وأن حجم ووقع وآثار هذه الهواتف ستكون كبيرة 
إن لم تكن مدمرة في بعض حاالتها. لقد كانت الوظيفة األساسية لهذه 
الهواتف هي التواصل بين الناس وقضاء حاجاتهم في التواصل والتجارة 

والسياسة. وهي وسيلة لم يتحقق لها هذا االنتشار إال بعد عقود.

د. باقر النجار
أستاذ علم االجتماع

نحن وهواتفنا النقالة: 
َمن يسيطر على اآلخر
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التتذي  التتتتتطتتور  اأن  اإال 
جتتتتتترى لتتتتوظتتتتائتتتتف هتتتذه 
التتهتتواتتتف قتتد جتتتاءت عرب 
جتتديتتدة  تقنيات  تتتوظتتيتتف 
اكت�شافها  اأو  اخرتاعها  مت 
للف�شاء  االن�شان  غزو  مع 
العظمى  التتدول  وحتتاجتتات 
لتتلتتتتتوا�تتشتتل متتتع قتتواعتتدهتتا 
املنت�شرة يف مواقع خمتلفة 
العامل وكذلك حاجات  من 

امل�شالح  وذات  لتتلتتحتتدود  التتعتتابتترة  �شركاتها 
املجتمع  اأدختتلتتت  اختترتاعتتات  وهتتي  املتو�شعة. 
جديدة  وحداثية  تكنولوجية  ملرحلة  الب�شري 
التي  الثالثة،  باملوجة  توفلر  األفن  عليها  اأطلق 
جاءت مع اكت�شاف ال�شريحة الإلكرتونية اأو ما 
يطلق عليها البع�س، بالثورة االلكرتونية. وهي 

الكثري  معها  حملت  ثتتورة 
امل�شاحبة،  التتثتتورات  متتن 
وهي حالة مل تغري فح�شب 
وجتتته التتعتتامل واأدختتلتتتتته يف 
جديدة،  تكنولوجية  حالة 
واإنا غريت معه م�شفوفة 
احلياة.  اأمناط  من  كبرية 
وبفعل  التتهتتاتتتف،  يعد  فلم 
التتتتتطتتور التتتتذي جتتتاء على 
اأجتتيتتالتته اجلتتتديتتتدة، ذلتتك 
قرن  من  اأكتترث  قبل  املخرتع  الب�شيط  اجلهاز 
من الزمان، اأداة لالت�شال فح�شب قد اأ�شبح 
والعامة.  الفردية  للمعلومات  مهما  خمزنا 
مل  اإن  الناعمة  بالقوة  �شمي  فيما  فعالة  واأداة 

يكن اأحد اأدواتها الفعالة.                     

اأتتتتاحتتتت التتتتتطتتورات التتتتتقتتنتتيتتة التي  وقتتتد 

ألكسندر غراهام بيل يستخدم الهاتف في نيويورك لالتصال بشيكاغو )1892(.

ريجينالد فسندن
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القائمة  واملناف�شة  اجلتتديتتدة  اجياله  جتتاءت 
هذا  ي�شبح  الأن  لتته  امل�شنعة  ال�شركات  بتتني 
االجتماعية  حياتنا  يف  خا�شة  ومكانة  الهاتف 
التتهتتواتتتف  اقتتتتتنتتاء  كتتتان  ن  فبعد  واخلتتا�تتشتتة. 
من  عتتقتتود  اأربتتعتتة  قبل  النقالة  اأو  املتحركة 
اأ�شبح  ماليا،  املقتدرين  على  حكرا  الزمان، 
هذا اجلهاز وب�شبب رخ�س اأثمانه ويف اجياله 
باختالف  النا�س  لكل  متاحا  ن�شبيا  القدمية 
اأعمارهم وطبقاتهم وفئاتهم االجتماعية.                

املحتكرة  االت�شال  �شركات  وا�شتطاعت 
ت�شغيل  عتتلتتى  التتقتتائتتمتتة  اأو 
تو�شع  اأن  النقالة  التتهتتواتتتف 
كبري  ب�شكل  م�شرتكيها  متتن 
التتدعتتايتتة  ل�شاليب  كنتيجة 
الهواتف  اأن  بتتل  والت�شويق. 
اأن  ا�شتطاعت  قتتد  التتنتتقتتالتتة 
الثابتة  الهواتف  مكان  حتتل 
التتتتتتتي كتتان  املتتجتتتتتمتتعتتات  يف 
الو�شول فيها خلدمة الهواتف 
من  الكثري  حتيطها  الثابتة 
التت�تتشتتعتتوبتتات واملتتالبتت�تتشتتات 

اأفريقيا،  و�شمال  ال�شام  بالد  وبع�س  كم�شر 
اأ�شرة  لكل  ثابت  هاتف  هناك  كتتان  اأن  وبعد 
هناك  يكون  ان  االآن  الو�شع  اأ�شبح  مقتدرة 
هاتف لكل فرد واأ�شبحت حمى اقتناء الهواتف 
لكل  جمتتتتتاحتتة  اجلتتديتتدة  اأجتتيتتالتته  يف  النقلة 
اأ�شبح  املجتمعات ولكل الطبقات والفئات. بل 
الهواتف يف منطقة اخلليج  اقتناء هذه  معدل 
العربي 2.5 هاتف اأو اأكرث قليال لكل فرد.                        

للهواتف املحمولة وظيفة حمددة  تعد  فلم 
كما كانت الهواتف الثابتة التقليدية. فالهاتف 

اأنه  كما  والت�شلية  لالت�شال  اأداة  هو  املحمول 
واخلا�شة.  العامة  املعلومة  عن  للبحث  اأداة 
مهمة  اأداة  اجلتتديتتدة  تطبيقاته  واأ�تتشتتبتتحتتت 
واملوؤ�ش�شات  االأفتتراد  على  وال�شغط  للتوا�شل 
دول  ولرمبا  موؤ�ش�شات  اأو  اأ�شخا�س  يوظفها 
لتحقيق اأهداف وم�شالح اأو حلماية م�شاحلها 
موؤ�ش�شات  اأو  جماعات  او  اأفتتراد  مواجهة  يف 
الكبري  انتتتتت�تتشتتاره  �تتشتتاعتتد  وقتتتد  دول.  ولتترمبتتا 
االأختتبتتار  انت�شار  على  النقالة،  الهواتف  اأي 
والق�ش�س واأفالم اليوتيوب اخلا�شة والعامة، 
ال�شحيحة منها والكاذبة. وهو لهذا قد اأ�شبح 
وكا�شفا  لالأ�شخا�س  معريا 
من  االأ�شخا�س  يلتقط  لهم، 
من  املتطورة  كامرياته  خالل 
ومتتن خالله  تتتدركتتوا  اأن  غري 
اأختتبتتارك  خالله  متتن  ت�شرب 
واأ�شرارك من حيث ال ترغب.                                     

واأ�تتشتتبتتح بتتعتت�تتس متتتا يتم 
تتتنتتاقتتلتته متتتن �تتشتتور واأفتتتتالم 
العام  والتتتذوق  للفرد  متتوؤذيتتة 
كما  العام.  للحياء  وخاد�شه 
اأن �شهولة اخرتاقه من خالل الهاكرز وغريهم 
وقد  عامة  االأفتتراد  خ�شو�شيات  من  جعل  قد 
اأو  املعلنة  االأفتتراد غري  اأحيانا عالقات  تف�شح 

احلميمية واخلا�شة.         

ونتتتتتيتتجتتة لتتكتتل ذلتتتك فتتقتتد اأ�تتشتتبتتحتتت هتتذه 
بالن�شبة لالأفراد حاجة ال غنى  الهواتف متل 
عنها. واأ�شبح تعلق االأفراد بها تفوق يف الكثري 
اأ�شبحت  قد  فهي  االدمان.  من حاالته درجة 
بفعل ت�شخم خدماته وبالتايل احلاجة اإليها، 
وما ينقل من خالله من اأخبار للفرد وتوا�شل 

تطبيقات وسائط 
االتصال االجتماعي 
تحمل الكثير من 
اآلثار االجتماعية 

على فئة األطفال 
والمراهقين
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على �شبكات التوا�شل االجتماعي، حاجه لكل 
املُذكر  فهو  ت�شويرها.  مت  هكذا  اأو  �شخ�س 
واملُوقد يف  بل  اليومية  واالرتباطات  باملواعيد 
فهو  ترغب.  اأم مل  رغبت  ال�شباح، من حيث 
املنام  قبل  عينيك  عليه  تغم�س  الذي  ال�شيء 
عينيك  به  تفتح  التتذي  ال�شيء  ذات  اأنتته  كما 
معلوماتك  فكل  ال�شباح.  ا�شتيقاظك يف  عند 
و�تتشتتجتتالتتتك اخلتتتا�تتتشتتتة خمتتتزنتتتة فتتيتته وكتتل 
ومطاعمك  رحالتك  وحتتجتتوزات  معامالتك 
هذا  ختتالل  متتن  تنجز  البنكية  وح�شاباتك 
لكل  خمتترتقتتا  بتتات  التتتذي  ال�شحري  اجلتتهتتاز 
النا�س ومالكا لهم رغم امتالكهم له. واأ�شبح 
رغم  مر�شية،  حلالة  ت�شل  به  االأفتتراد  تعلق 
يف  واآثتتار  م�شاحبات  من  لهم  ي�شببه  قد  ما 

حياتهم اخلا�شة وحياة ا�شرهم.

وهو يف الوقت الذي يتيح لالأفراد قدرا مهما 
اخبارهم  ومعرفة  االأختتريتتن  مع  التوا�شل  من 
اأخبار  وهي  العامل،  واخبار  واأخبار من حولهم 
االعالمية  الو�شائط  بع�شها،  يف  تتيحها  ال  قد 
التطبيقات  اأن  اإال  والتتر�تتشتتمتتيتتة.  التقليدية 
اجلديدة املوظفة من خالله لو�شائط االت�شال 
االآثتتار  من  الكثري  حتمل  اأ�شبحت  االجتماعي، 
كما  واملراهقني  االأطفال  فئة  على  االجتماعية 
هي على البالغني. وهي يف الوقت الذي اأطاحت 
ناحية  من  االأزواج  بني  وعالقات  واأ�شر  ببيوت 
وبني اأبنائهم ولرمبا اأقاربهم من ناحية اأخرى، 
ولرمبا  للتعارف  مهمة  اأداة  ميثل  بتتات  اأنتته  اإال 
جتاوز الكثري من احلواجز االجتماعية والطبقية 
االختتبتتار  متتن  املتتحتتظتتور  ومتتعتترفتتة  والفيزيقية 
والكتابات املحظور واملواقع امل�شفرة. كما انه قد 
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�شجع البع�س على االتيان من خالله الكثري من 
القول اأو الفعل وال�شلوك الذي ال يجروؤون على 

االتيان بها يف حياتهم وعالقاتهم يف الواقع.

ال�شيربين الذي، الذي تعمل فيه  فالف�شاء 
الكثري من تطبيقاته اجلديدة، واملُفتقر للكثري 
من ال�شوابط واحلدود واملوانع االجتماعية بات 
م�شجعا لالأفراد ولرمبا اجلماعات على االتيان 
حياتهم  يف  به  االتيان  على  يجروؤن  ال  باأفعال 
الواقعية، وبفعل هذا الف�شاء اأ�شبح هذه االأداة 
التابوهات  متتن  الكثري  ك�شر  يف  مهمة  و�شيلة 
ولرمبا  واالأختتالقتتيتتة  االجتماعية  واملتتحتترمتتات 
الت�شجيع  ولرمبا  الدين.  بها  يقبل  ال  التي  تلك 
على رف�س ثوابته، وهو االأمر الذي دعي بع�س 
املجتمعات لي�س منها املجتمعات العربية وانا 
يف جلها جمتمعات غربية. لي�س فقط لدرا�شة 
ال�شيا�شية  ولرمبا  والنف�شية  االجتماعية  اآثتتاره 
والثقافية على الفرد كما هي على املجتمع، واإنا 
على  ت�شاعد  قد  التي  ال�شبل  يف  يبحثوا  باتوا 

اإخ�شاعه لقدر من ال�شبط من خالل 
وثقافية.  وتقنية  قانونية  �شياقات 

وهتتتي حتتالتتة الزالتتتتتت يف طتتور 
منها  اأكتترث  ولتفكري  البحث 

يف طتتتور التتفتتعتتل وهتتتو فعل 
احلكومات  فيه  ت�شرتك 
كما هي منظمات املجتمع 
املتتتدين ولتترمبتتا االأفتتتراد 
الدعوة  وما  واجلماعات 
فرتة  قبل  اأطلقت  التي 
والتتتواليتتتات  التتتغتتترب  يف 
املتتتتتتتحتتتدة االأمتتريتتكتتيتتة. 
عن  للتخلي  دعتتتوة  متتن 

رغبة  عن  تعبريا  اإال  ليوم  الهواتف  ا�شتخدام 
باتت جتتاح البع�س يف نزع ال�شيطرة التي باتت 
واإذا ما  لها..  االأفتتراد  النقالة تخ�شع  الهواتف 
كانت احلكومات الغربية قد دقت جر�س االإنذار 
فاأن  النقالة  للهواتف  ال�شلبية  التوظيفات  من 
االإجتتراءات  فعل  تبارح  مل  العربية  احلكومات 

الرادعة اإلى فعل تر�شيد وت�شويب ال�شلوك.

اأو  بان�شغالك  دائما  نذكر  نختتم  اأن  وقبل 
بهواتفهم  عنك  اقاربك  اأو  اأ�شدقاءك  ان�شغال 
النقالة يف لقاء ال يعكر او يف�شد �شفوه اإال هذا 
اأنت  تخ�س  ال  حالة  اأو  �شورة  اأنها  االن�شغال. 
لوحدك بل باتت تخ�س كل واحد منا ي�شتمتع 

بخدمات متعددة يقدمها هاتفه النقال.
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والذي اأ�شبح حمله ذو تكلفة لنا وملجتمعاتنا 
اآثاره  واإنتتا  فح�شب  املادية  الناحية  من  لي�س 
االجتتتتتمتتاعتتيتتة والتتنتتفتت�تتشتتيتتة 

مدمرة.            تكن  مل  اإن  كبرية  باتت  وال�شيا�شية 
اأو  نزعه  على  قادرين  اإننا  يبدو  ال  فعل  ،اأنه 
التخفيف من حدته الأنه بفعل احلالة والزمن 
قد اأ�شبح متمف�شال يف �شخ�شيتنا احلديثة. 
انها احدى م�شاحبات احلداثة غري املر�شدة 
ومن  اأنف�شنا  متتن  ندفعها  تكلفة  وهتتي 
غري  التمتع  هذا  نتيجة  جمتمعاتنا 
ما  ونتاجات  مبقتنيات  ُمعقلن 
بعد  ما  لنقل  اأو  احلداثة  بعد 
ولكنها  احلتتتديتتتث.  التتعتتامل 
التي  االآلتتة  تبقى  ذلك  مع 
تتتفتت�تتشتتح تتتنتتاقتت�تتشتتاتتتنتتا 
قدرتنا  عتتتدم  ولتترمبتتا 
اإلتتى  نتحول  اأن  على 
جمتتتتتمتتعتتات فتتاعتتلتتة 
ومتتتتتتتتتتتتتتوؤثتتتتتتتتتتتتتترة يف 

العاملي. التطور 
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تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين عناية فائقة بالحرمين الشريفين، 
وتخصص لهما الموارد المالية الضخمة، سواء في مشاريع التوسعة التي 

تعد األضخم منذ نشأتهما، أو في المشاريع العلمية والدعوية التي هي جزء 
أصيل من رسالة المسجد في اإلسالم،حيث ُأمرنا باإلبالغ عن هذا الدين، ونشر 

قيمه ومثله العليا ورسالته إلى العالمين. 

أ.د/ رضا عبد الواجد أمين
أستاذ اإلعالم بجامعة األزهر بمصر، 

واألهلية بمملكة البحرين 

المسجد النبوي الشريف 
منارة دينية وعلمية )2-1( 
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يف  مهمة  اأدوارا  االإعتتتالم  و�شائل  وتتتتوؤدي 
والفعاليات  املنا�شط  عن  واالإعتتتالم  االإختتبتتار 
املختلفة، وتختزل امل�شافات، لتعرف اجلماهري 
االأخبار،  من  بالدقيق  املعمورة  بقاع  �شتى  يف 
ملا  حية  �شورة  املعلومات،وتنقل  من  والكثري 
عناء  دون حتمل  ال�شريفني  يدور يف احلرمني 
الفيزيائي،ويقدم  احل�شور  م�شقة  اأو  ال�شفر، 
اأمن��اط  م��ن  متطورا  منطا  اجل��دي��د  الإع���الم 
االإعالم يت�شم بالتفاعل والفورية وغريهما من 

اخل�شائ�س املهمة. 

العامة  التترئتتا�تتشتتة  وتتتقتتوم 
لتتت�تتتشتتتوؤون املتت�تتشتتجتتد احلتتتترام 
من  بالعديد  النبوي  وامل�شجد 
والدعوية  العلمية  االأن�شطة 
ت�شتهدف  التي  واالأكتتادميتتيتتة 
اإيتتت�تتتشتتتال ر�تتشتتالتتة االإ�تتتشتتتالم 
ال�شمحة اإلى كل بقاع العامل، 
املنا�شط  هذه  اأهمية  وتتحدد 
اأهمية  من  والدعوية  العلمية 
عنه  ال�شادرة  املكان  و�شرف 
بوجه  ال�شريفني  – احلرمني 

خا�س  بوجه  ال�شريف  النبوي  وامل�شجد  عتتام 
للعاملني،  اإي�شالها  املراد  الر�شالة  و�شرف   –
كل  والدعوية  االأكادميية  اجلهود  هذه  وتلقى 
العربية  باململكة  االأمتتر  والة  من  الدعم  �شبل 
يف  ال�شمحاء  الو�شطية  قيم  لن�شر  ال�شعودية 
ربوع الكون من منرب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم ومنرب امل�شجد احلرام مبكة املكرمة.

الجهود العلمية واألكاديمية 
للمسجد النبوي الشريف

   كان امل�شجد يف حياة الر�شول �شلى اهلل 

عليه و�شلم حلقة توا�شل بني املوؤمنني، وجامعة 
دين  النا�س  لتبليغ  ومنربا  والعلوم،  للمعارف 
�شلى  نبيه  �شنة  واإذاعتتة  اأحكامه،  وبيان  اهلل 
وال  امل�شلمني،  �شفوف  بتتني  و�شلم  عليه  اهلل 
بعد  املرياث جيال  يتناقلون هذا  املوؤمنون  زال 
ذلك  يف  بع�شا  بع�شهم  يخلف  والعلماء  جيل، 
امل�شلمني  علماء  يزل  ومل  احلا�شر،  يومنا  اإلى 
بهذا  ياأخذون  ال�شعودية  العربية  اململكة  من 
واملعاهد  املتتدار�تتس  اإن�شاء  بعد  حتى  املتتترياث 
اأفتتواج  تتلقى  امل�شاجد  تتتزل  ومل  واجلامعات، 
املتعلمني، وحلق العلم فيها تكتظ بهم، وال تكاد 
تقف على ترجمة من تراجم 
اإال ويذكر فيها تعلمه  العلماء 

من امل�شاجد وتعليمه فيها 

املتتنتتا�تتشتتط  اأن  �تتشتتك  وال 
التتدعتتويتتة واالأكتتادميتتيتتة متثل 
املتزايد  لالهتمام  انعكا�شا 
بامل�شجد النبوي ال�شريف من 
قبل احلكومة ال�شعودية، التي 
تو�شعة  عمليات  بعدة  قامت 
املكاين  احليز  ليت�شع  مادية 
الزائرين  امل�شلمني  من  عدد  اأكتترب  ال�شتيعاب 
– وم�شجده  – �شلى اهلل عليه و�شلم  للر�شول 
للمنا�شط  والتتتتتعتتر�تتس  نتتاحتتيتتة،  متتن  املتتبتتارك 
الدعوية والعلمية واالأكادميية من جهة اأخرى. 

اهلل  �شلى   – التتكتترمي  الر�شول  بنى  وقتتد 
– امل�شجد النبوي يف العام االأول  عليه و�شلم 
 1050 من الهجرة املباركة، وكانت م�شاحته 

مرتا مربعا.

النبوي  للم�شجد  تو�شعة  اأول  عمل  ومت 
وبعد  الهجرة،  من  ال�شابع  العام  يف  ال�شريف 

بنى الرسول الكريم 
المسجد النبوي 

في العام األول من 
الهجرة المباركة، 
وكانت مساحته 
1050 مترا مربعا.
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وكتتانتتت  ختتيتترب،  غتتتزوة  متتن  امل�شلمني  انتتتتتهتتاء 
التو�شعة عبارة عن اإ�شافة 1425 مرتا مربعا، 

لت�شبح امل�شاحة 2500 مرت مربع تقريبا.

امل�شلمني  خليفة  وزاد  الثانية:  التو�شعة 
عمر بن اخلطاب يف العام ال�شابع ع�شر من 
تو�شعة  اأول  يف  مربع  متترت   1100 الهجرة 
انتتتتتقتتال  بتتعتتد  التت�تتشتتريتتف  التتنتتبتتوي  للم�شجد 
اإلتتى   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   – التتر�تتشتتول 
امل�شجد  م�شاحة  االأعلى،ولت�شبح  الرفيق 

3600 مرت مربع تقريبا.

التو�شعة الثالثة: قام بها اخلليفة الثالث 
الرا�شد عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه، �شنة 

30-29 هجرية، 4096 مرتا مربعا. 

التو�شعة الرابعة: كانت يف عهد الوليد بن 
91-88 من الهجرة،  عبد امللك االأموي �شنة 
واأ�شاف 2369 مرتا، لت�شبح امل�شاحة الكلية 

6465 مرتا مربعا. 

وكتتانتتت يف فرتة  ال��ت��و���ش��ع��ة اخل��ام�����ش��ة: 
اخلليفة املهدي اإبان الدولة العبا�شية -161
مرتا   2450 اإ�شافة  ومتتتت  هجرية،   165
 8915 االإجمالية  امل�شاحة  لت�شبح  مربعا، 

مرتا مربعا.

ال�شلطان  تو�شعة  ال�����ش��اد���ش��ة:  ال��ت��و���ش��ع��ة 
واأ�شاف  888هجرية،  �شنة  قايتباي  اأ�شرف 
120 مرتا مربعا، لت�شبح امل�شاحة االإجمالية 

9035 مرتا مربعا.

عبد  ال�شلطان  تو�شعة  ال�شابعة:  التو�شعة 
1265- �شنة  العثمانية  الدولة  اإبتتان  املجيد 
1277 هجرية، وزاد فيها 1293 مرتا مربعا، 
اإلى  ال�شريف  النبوي  امل�شجد  م�شاحة  لت�شل 

10328 مرتا مربعا.

العهد  يف  وكتتانتتت  ال���ث���ام���ن���ة:  ال��ت��و���ش��ع��ة 
العهد  يف  االأولتتتى  التو�شعة  وهتتي  ال�شعودي، 
ال�شعودي اإبان حكم امللك عبد العزيز 1372 

لقطة من توسعة المسجد النبوي الشريف

ـة
فـ

قـا
ثـ

 و 
ـر 

ك
فـ

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   76 4/21/19   1:49 AM



كانو الثقافية / أبريل 2019
76

كانو الثقافية / أبريل 2019
77

مربعا،  مرتا   6024 اإ�شافة  ومتت  هجرية، 
 16352 االإجمالية  امل�شجد  م�شاحة  لت�شبح 

مرتا مربعا.

امللك  عهد  يف  وكانت  التا�شعة:  التو�شعة 
فهد بن عبد العزيز، وهي من اأكرب التو�شعات 
زيادة  ومت  ال�شريف،  النبوي  امل�شجد  تاريخ  يف 
82 األف مرت مربع لت�شبح امل�شاحة االإجمالية 

للم�شجد 98352 مرتا مربعا. 

اأمتتتر املتتلتتك عتتبتتداهلل- رحتتمتته اهلل -  فيما 
مرت،   30500 ال�شرقية  ال�شاحات  بتو�شعة 

االإجمالية  م�شاحتها  لت�شبح 
لل�شاحات  متترت  األتتتتف   365
 250 اخلتتارجتتيتتة، وتتتركتتيتتب 
التت�تتشتتاحتتات،  لتظليل  متتظتتلتتة 
مروحة   436 تركيب  وكذلك 
ويعد عام  املتتاء.،   رذاذ  لبث 
اأهتتم  اأحتتتد  للهجرة   1433
امل�شجد  تتتاريتتخ  يف  االأعتتتتتوام 
التتنتتبتتوي، حتتيتتث اأمتتتتر املتتلتتك 
اأ�شا�س  حجر  بو�شع  عبداهلل 
اأكرب تو�شعة يف تاريخ امل�شجد، 

حيث و�شلت مع ال�شاحات اخلارجية اإلى اأكرث 
من 500 األف مرت.

االأوامتتتر  �تتشتتدرت  �شلمان  امللك  عهد  ويف 
امللكية بعمل تو�شعة جديدة على 3 مراحل، يتم 
اإ�شافة مائة األف مرت يف املرحلة االأولى منهتتتا، 
تو�شعة  بتتتتتا�شتكمال  تتتتوجيهات  و�شتتتتدرت 
امل�شجتتتتتد النبوي ال�شريف على 3 مراحل لتكون 
التتتتتو�شعتتتة االأكتتترب على االإطتتتتالق بتكلفة تقدر 
ب 4.7  مليار ريتتتتال �شعودي، حتتتيث �شتتت�شيف 
اأكرث من مليون مرت مربع اإلى م�شاحة امل�شجد 

احلالية خالل مراحلها الثالث.
المناشط العلمية األكاديمية 

بالمسجد النبوي الشريف: 
   يقوم امل�شجد النبوي ال�شريف على عدد 
والتي  واالأكتتادميتتيتتة،  العلمية  الفعاليات  متتن 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  م�شجد  من  تتخذ 
و�شلم منطلقا لن�شر تعاليم االإ�شالم ال�شمحة، 
امتداد للدور الذي قام به هذا امل�شجد يف ن�شر 
العلم واملعرفة والتنوير يف املجتمع منذ اأ�ش�شه 
الر�شول الكرمي – �شلى اهلل عليه و�شلم - يف 

املدينة املنورة.

وتنظيم  التتعتتلتتم  وتتتقتتدمي 
هي  املتت�تتشتتاجتتد  يف  حتتلتتقتتاتتته 
امل�شجد  ر�تتشتتالتتة  متتتن  جتتتزء 
ومتتظتتهتتر من  االإ�تتتشتتتالم،  يف 

مظاهر عمارته.

وجتتتتتتتمتتتتتتع اخلتتتتتتدمتتتتتتات 
التعليمية التي يقدمها امل�شجد 
االأ�شالة  ال�شريف بني  النبوي 
اإلى  اجللو�س  حيث  العلمية، 
اأروقة  يف  واالأ�شاتذة  ال�شيوخ 
التي ال تنفك  املناهج  املبارك، وحيث  امل�شجد 
�شلف  وبنهج  االإ�شالمية،  الو�شطية  �شمة  عن 
االأمة ال�شالح ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني، وبني 
املعا�شرة من حيث تطبيقها ملعايري اجلودة يف 
كل جوانب العملية التعليمية، من تطوير ملناهج 
التقنية  على  واالعتتتتتمتتاد  التدري�س،  وطتترائتتق 
احلديثة يف اإي�شال الر�شالة العلمية للمتعلمني 
والدار�شني، واعتماد اأ�شاليب التقييم احلديثة 
يف  املطروحة  املقررات  خمرجات  تقي�س  التي 
الربامج العلمية، وتعمل على حتقيق اأهدافها، 

االعتماد على 
التقنية الحديثة 

في إيصال الرسالة 
العلمية للمتعلمين 

والدارسين
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تقوم  علمية  �شهادة  لكل  وا�شحة  روؤية  ظل  يف 
بطرحها  ال�شريف  النبوي  امل�شجد  موؤ�ش�شات 

ملنت�شبي هذه الربامج.

التي  االأكتتادميتتيتتة  اجلتتتتتهتتتتتتتتود  وتتتنتق�شم 
اإلى  بتقدميها  ال�شريف  النبوي  امل�شجد  يقوم 

مرحلتني:

اأوال: مرحلة ما قبل اجلامعة، وتتحدد يف 
هما  مرحلتني  يف  الدرا�شية  املقررات  تقدمي 
املرحلة املتو�شطة واملرحلة الثانوية، حتت لواء 

معهد امل�شجد النبوي ال�شريف.

خم�شة  وتقدم  اجلامعية:  املرحلة  ثانيا: 
واللغوية  ال�شرعية  العلوم  يف  علمية  بتترامتتج 
كل  يف  متتقتترر  لتتكتتل  م�شتويات  ثمانية  �شمن 
وتقدمها  درا�شية،  �شنوات  اأربع  برنامج خالل 

كلية امل�شجد النبوي ال�شريف.

و�تتتشتتتوف تتت�تتشتتتتتعتتر�تتس التتتورقتتتة بتت�تتشتتيتتئ من 
االأكتتادميتتيتتتتتني  املوؤ�ش�شتني  هتتاتتتني  التف�شيل 

بامل�شجد النبوي ال�شريف:
معهد المسجد النبوي الشريف: 

   هو معهد علمي �شرعي، يقع داخل اأروقة 
العلم  طلبة  ن  مُيكِّ ال�شريف،  النبوي  امل�شجد 
االبتدائية  املرحلة  �شهادة  على  احلا�شلني 
للمرحلة  ال�شرعي  العلم  طلبهم  موا�شلة  من 
املتو�سطة، ثم الثانوية، من دون ا�سرتاط �سن 

معني للطالب

وهو  1423ه،  عتتام  املعهد  اأن�شيئ  وقتتد 
يقدم العلم ال�شرعي يف رحاب امل�شجد النبوي 
داختتل  حلقات  �شكل  على  وف�شوله  املتتبتتارك، 
اإال  الدار�شني،  اأعمار  وتتباين  امل�شجد،  اأروقة 
اأن غالبيتهم يف ال�شن املنا�شبة مل�شتوى التعليم 

يف  وينت�شب  النظامية،  املتتدار�تتس  يف  املتتقتتدم 
االأربعني  يقارب  املعهد طلبة مما  الدرا�شة يف 
الطلبة  عتتلتتى  متتقتتتتت�تتشتترة  ولتتيتت�تتشتتت  جتتنتت�تتشتتيتتة، 
التعليم  مزايا  كل  بني  يجمع  فهو  ال�شعوديني، 
اإكمال  يف  يرغب  من  لكل  اإتاحته  يف  املفتوح 
م�شريته التعليمية، والتعليم النظامي يف �شبط 

منهجه، وجودة مناهجه.

العام  ختتالل  طالبا   1126 املعهد  وي�شم 
 2019-2018 املوافق  1440هت،  اجلامعي 
35 معلما من احلا�شلني على  لهم  يدر�س  م، 
درجة املاج�شتري والدكتوراه، كما يتوفر باملعهد 
18 موظفا اإداريا وم�شرفا يقومون على تي�شري 

العملية التعليمية وت�شيريها ب�شكل روتيني.

وقتتتد حتتتدد املتتعتتهتتد روؤيتتتتته يف اأنتتتته: معهد 
االإ�شالمي،  العامل  م�شتوى  على  متميز  �شرعي 
يَخّرج العلماء والدعاة الذين يحملون العقيدة 
ليكونوا  املتتوؤ�تتشتتل؛  ال�شرعي  والعلم  ال�شليمة 
يف  واخلري  العلم  ين�شرون  وهدى  نور  م�شاعل 

اأنحاء املعمورة.

العلم  تعليم  يف:  ر�شالته  املعهد  حدد  كما 
ال�شرعي لكل راغب وفق منهج �شرعي و�شطي 
بنف�شه  يرقى  متميز،  جيل  وتخريج  موؤ�شل، 
اأمته،  مب�شرية  النهو�س  اإلتتى  وي�شعى  ووطنه، 
على هدي من كتاب اهلل عز وجل و�شنة ر�شوله 

نبيه حممد �شلى اهلل عليه و�شلم.

امل�شجد  معهد  اإنتت�تتشتتاء  اأهتتتتداف  عتتن   اأمتتتا 
النبوي ال�شريف فهي كالتايل: 

العلم  بدرو�س  النبوي  امل�شجد  عمارة   .1
وم�شتويات  منتظمة،  علمية  حلقات  خالل  من 
العلم، ومتنح  علمية متفاوتة، حتت�شن طالب 
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املتخرجني منهم ال�شهادات العلمية.

2. تر�شيخ منهج الو�شطية واالعتدال، من 
خالل ربط الطالب بكتاب اهلل عز وجل و�شنة 
�شلف  بفهم   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - النبي 

االأمة ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني.

متخ�ش�شني  وعتتلتتمتتاء  طلبة  تتتكتتويتتن   .3
يف  ي�شتطيعون  االإ�شالمية  ال�شريعة  علوم  يف 
تعليم  يف  مب�شوؤولياتهم  النهو�س  امل�شتقبل 
دينها  اأمتتر  اإلتتيتته يف  متتا حتتاج  االأمتتتة  اأجتتيتتال 

اللغات. ب�شتى 

اإلى اهلل عز وجل قادرين  اإعداد دعاة   .4
على بث الوعي يف االأمة.

االإ�شالمية، حيث  االأخوة  اأوا�شر  5. تقوية 
من  امل�شلمني  اأبتتنتتاء  املعهد  حلقات  يف  يلتقي 
يتعارفون  والبلدان واالأقطار،  املناطق  خمتلف 
اأهتتداف  حتقيق  يف  ويتعاونون  بينهم،  فيما 

املعهد التي اأن�شئ من اأجلها.

واأهل  املعهد  طالب  بني  ال�شلة  توثيق   .6
العلم  منهم  لي�شتمدوا  التترا�تتشتتختتني  التتعتتلتتم 
كتبهم  من  وي�شتفيدوا  والو�شطية،  واحلكمة 

وكتب من قبلهم من علماء االأمة.

على  تكون  املعهد  يف  التتدرا�تتشتتة  ونتتظتتام     
ف�شلني درا�شيني يف كل من املرحلة املتو�شطة 
واملرحلة الثانوية، يف مقررات القراآن الكرمي، 
واحلديث،  والتجويد،  والتف�شري،  والتوحيد، 
واملطالعة،  والنحو،  النبوية،  وال�شرية  والفقه، 

واالإمالء، واخلط، واحل�شاب.

معهد المسجد النبوي الشريف – 
القسم النسائي:

   وهو معهد علمي �شرعي، يقع داخل اأروقة 
ن طالبات العلم  امل�شجد النبوي ال�شريف، ميكِّ
االبتدائية  املرحلة  �شهادة  على  احلا�شالت 
للمرحلة  التت�تتشتترعتتي  التتعتتلتتم  طلبهم  متتوا�تتشتتلتتة 
املتو�سطة، ثم الثانوية، من دون ا�سرتاط �سن 

معني للطالبة.

من  حلقات معهد المسجد النبوي الشريف
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كلية المسجد النبوي:
وتعد الكلية امتدادًا للمعهد العايل للم�شجد 
النبوي الذي افتتح عام 1431هت، ويف ال�شاد�س 
والع�شرين من �شهر ذي القعدة 1436هت �شدر 
احلرام  امل�شجد  ل�شوؤون  العام  الرئي�س  قتترار 
الرحمن  الدكتور عبد  ال�شيخ  النبوي  وامل�شجد 
ال�شدي�س بتغيري م�شمى املعهد العايل اإلى كلية 

امل�شجد النبوي.

   وهي كلية علميه �شرعية، تقع داخل اأروقة 
العلم  لطلبة  ِكن  مُيٌ ال�شريف،  النبوي  امل�شجد 
الثانوية من موا�شلة  ال�شهادة  احلا�شلني على 
من  اأق�شامها،  اأحتتد  يف  اجلامعية  درا�شتهم 
الطالبة،  اأو  للطالب  معينة  �سن  ا�سرتاط  دون 

خم�شة  يف  البكالوريو�س  درجتتة  الكلية  ومتنح 
تخ�ش�شات، وهي:

طالبات(.  / )طالب  • ال�ّسريعــة: 
وحدد الق�شم ر�شالة هذه ال�شهادة وغايتها 
وتاأهيل  واأ�شوله  االإ�شالمي  بالفقه  العناية  يف 
ومقا�شده  جماالته  ويف  الفقه  يف  املخت�شني 
خدمة  يف  لالإ�شهام  الواقع  على  تطبيقها  ليتم 

املجتمع املحلي والعاملي.

وعلومه: )طالب(. الكرمي  • القراآن 
وحدد الق�شم ر�شالة هذه ال�شهادة وغايتها 
حفظا   - وجتتتّل  عتتّز  اهلل  بكتاب   العناية  يف: 
وتف�شريا، وتاأهيل طلبة علم متمكنني يف القراآن 
االأختترى  ال�شرعية  بالعلوم  واالإملتتتام  وعلومه، 
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خدمة للمجتمع املحلي والعاملي.

وعلومها: )طالب(. ال�سنة  •ق�سم  
وحدد الق�شم ر�شالة هذه ال�شهادة وغايتها 
يف العناية بال�شنة النبوية وعلومها، وخدمتها، 
املتمكنني  العلماء  وتاأهيل  عليها،  واملحافظة 
االإملتتام  مع  وعلومها،  النبوية  ال�شنة  جمال  يف 
للمجتمع  خدمة  االأختتترى  ال�شرعية  بالعلوم 

املحلي والعاملي.

العربية: اللغة  • ق�شم  
وحدد الق�شم ر�شالة هذه ال�شهادة وغايتها 
يف العناية بلغة القراآن الكرمي اخلالدة واآدابها 
املجتمع،  عند  رائتتتدة  لغة  مفرداتها  لتكون 
واآدابها  العربية  اللغة  يف  املخت�شني  وتاأهيل 

وعلومها خدمة للمجتمع املحلي والعاملي.

العقيدة: • ق�شم  
وحدد الق�شم ر�شالة هذه ال�شهادة وغايتها 
بالعقيدة ال�شحيحة وبيان بطالن  العناية  يف 
العقائد املنحرفة وتاأهيل علماء خمت�شني يف 
جمال الدعوة اإلى اهلل لبث العقيدة الو�شطية 

والعاملي. للمجتمع املحلي  ال�شحيحة خدمة 

امل�شجد  كلية  متنحها  التي  وال�شهادات 
باململكة  التعليم  وزارة  من  معتمدة  النبوي 
بكالوريو�س  معادلة  ومتت  ال�شعودية،  العربية 

التالية:  بال�شهادات  ال�شريعة 

بجامعة  التت�شتتريعتتة  كتتلتتتيتتة  �شهتتتادة   •
االإمام  وجامعة  املكتترمتتتة،  بتتتمتكتتة  القترى  اأم 
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حممد بن �شعود االإ�شالمية.

)اللي�شان�س(  العالية  االإجتتتازة  •�شهادة 
ال�شريعة  ق�شم  والتتقتتانتتون،  ال�شريعة  بكلية 
االإ�شالمية بجامعة االأزهر ال�شريف بجمهورية 

م�شر العربية.

الإ�سالمية  ال�سريعة  اأقــ�ــســام  •�سهادات 
باجلامعات ال�شودانية.

ومدة الدرا�شة بالكلية اأربع �شنوات بنظام 
االنتظام وال يوجد نظام انت�شاب اأو تعليم عن 

ثمانية  عتتلتتى  وحتتتتتتوي  بتتعتتد، 
الف�شلني  بنظام  م�شتويات، 
الدرا�شيني، كل ف�شل درا�شي 
اأ�تتشتتبتتوعتتا،   15 عتتتن  يتتقتتل  ال 
الفرتة  يف  التتدرا�تتشتتة  وتتتكتتون 
الطالب  يتتدر�تتس  ال�شباحية 
�شاعات   4-5 متتن  ختتاللتتهتتا 
يتتومتتيتتا، ويتتحتترم متتن دختتول 
ن�شبة  جتاوز  من  االمتحانات 
وفقا   %25 من  اأكتترث  غيابه 
الكلية  وتقبل  الكلية،  للوائح 

الثانوية،  يف  جدا  جيد  تقدير  على  احلا�شلني 
واأن ال يكون قد مر على ح�شوله عليها اأكرث من 
للمتخرجني  االأولتتويتتة  وتعطى  �شنوات،  خم�س 

من معهد امل�شجد النبوي ال�شريف.

1440هت، يدر�س  العام     ووفقا الإح�شاء 
اخلم�شة،  اأق�شامها  يف  طالبا   761 بالكلية 
ويحا�شر لهم 27 من اأع�شاء هيئة التدري�س، 

ويعاونهم 21 فردا من الطاقم االإداري.

نف�س  ولها  للطالبات،  ق�شم  بالكلية  ويوجد 
�سروط القبول ب�سطر الطلبة.

الجهود األكاديمية للمسجد 
النبوي ودور اإلعالم في إبرازها 

   تقوم و�شائل االإعالم باأدوار مهمة وموؤثرة 
�شمن جملة الوظائف التي توؤديها يف املجتمع، 
االإختتبتتاريتتة  الثقافة  وتتتقتتدمي  التوعية  ومنها 
الر�شمية  املجتمع  موؤ�ش�شات  عن  واملعلوماتية 
واالأهلية، لتن�شر الوعي املعريف بني اجلماهري. 

ويتت�تتشتتنتتف التتبتتاحتتثتتون يف عتتلتتوم االإعتتتتالم 
واالت�شال و�شائل االإعالم ب�شكل عام اإلى: 

 traditional تتتقتتلتتيتتديتتة  •و�شائل 
التتو�تتشتتائتتل  وهتتتي   :media
اجلتتمتتاهتترييتتة التتتتتي ظتتهتترت 
املتتجتتتتتمتتعتتات  يف  وانتتتتت�تتشتترت 
االإنتت�تتشتتانتتيتتة ختتتتالل التتعتتقتتود 
متتقتتدمتتتتتهتتا  ويف  التتتفتتتائتتتتتتتة، 
التت�تتشتتحتتافتتة، ثتتتم االإذاعتتتتتتة 
فالتليفزيون،وهي  امل�شموعة، 
اجلماهري،  يف  موؤثرة  و�شائل 
واإن كانت قد تعر�شت لهزات 
عتتنتتيتتفتتة متتتتن جتتتتتتراء ظتتهتتور 
االإعالم الرقمي اأو االإعالم ال�شبكي الذي يتم 

تداوله وبثه عرب �شبكة االإنرتنت.

 New جتتتديتتتدة  اإعتتتالمتتتيتتتة  •و�شائل 
يتم  التي  واالآليات  الو�شائل  وهي   :Media
االإعالمي  املحتوى  واإتاحة  ن�شر  خاللها  من 
اأهتتتمتهتا  ومتتتتتتتتن  االإنتتتترتنتتتتت،  �تتشتتبتتكتتة  عتتترب 
حتظى  التي  االجتماعي  التوا�شل  �شتبتتكات 
العديد  ت�شري  كما  كثيفة  ا�شتخدام  بن�شبة 
ال�شياق،  هذا  يف  اأعدت  التي  الدرا�شات  من 
نو  اإلتتتى  فقط  لي�س  اأيتت�تتشتتا  اأ�تتشتتارت  والتتتتتي 
ال�شبكات،  تلك  م�شتخدمي  اأعتتداد  وازديتتاد 

 يدرس بالكلية 761 
طالبا ويحاضر لهم 
27 من أعضاء هيئة 
التدريس، ويعاونهم 
21 فردا من الطاقم 

اإلداري
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بل وباأوقات ممتدة، حتى باتت ت�شتغرق مدة 
مل�شتخدميها.  كثيفة  زمنية 

وي�شري م�شطلح االإعالم اجلديد ‘اأي هذه 
الذي  االإعتتالم  من  واملعقدة  اجلديدة  احلالة 
من  كبري  قتتدر  واالأفتتتراد  للجمهور  فيه  يكون 
ثنائي  تفاعلي  اإعتتالم  واالإنتاج،فهو  التفاعل 
تفوق  عالية  تعر�س  بن�شبة  ويحظى  االجتتتاه، 

ماعداه من و�شائل االإعالم االأخرى.

وكال النوعان من االإعالم ميكنه اأن يقدم 
العلمية  للمنا�شط  متتائتتزة  اإعتتالمتتيتتة  تغطية 
امل�شجد  موؤ�ش�شة  بها  تقوم  التي  واالأكادميية 
املتتنتتبتتوي التت�تتشتتريتتف، وذلتتتك متتن اأجتتتل حتقيق 

التتتتالتتتيتة:  االأهتتداف 

املنا�شط  عتتن  واالإختتتبتتتار  االإعتتتتالم  اأوال: 
التتنتتبتتوي  املتت�تتشتتجتتد  يف  واالأكتتتادميتتتيتتتة  العلمية 
التت�تتشتتريتتف، وذلتتتك متتن ختتالل ن�شر االأختتبتتار 
على  ال�شوء  ت�شلط  التي  االإخبارية  والتقارير 

م�شتجدات االأمور يف هتتذه املوؤ�ش�شات.

ثتتانتتيتتا: التتقتتيتتام بتتتتدور اأكتتتادميتتتي تتتوعتتوي 
التعليمي  املتتحتتتتتوى  ن�شر  اإعتتتتادة  ختتتالل  متتن 
واالأكادميي امل�شجل، اأو اأجزاء منه عرب اأدوات 
واالإعتتالم  التقليدي  االإعتتالم  من  كل  وو�شائل 

اجلديد، ويتحقق ذلك من خالل ما يلي: 

حول  تدور  التي  العلمية  املقاالت  •ن�شر 
اأو  الفقه  مقرر  يف  العلمية  التتدرو�تتس  اإحتتدى 
متتواقتتع  يف  غتتريهتتا  اأو  احلتتديتتث  اأو  التف�شري 
اأو  منها  التتورقتتيتتة  �تتشتتواء  املختلفة  ال�شحف 
االإلكرتونية، وكذلك ميكن ن�شر هذه املقاالت 

العلمية يف عدد من املواقع االإلكرتونية.

ميكن  �تتشتتوتتتيتتة(  )ر�تتتشتتتائتتتل  •ت�شجيل 
املقررات  يف  املتعددة  الدرو�س  من  اقتطاعها 
التتتتتي تتتقتتدمتتهتتا كتتلتتيتتة املتت�تتشتتجتتد التتنتتبتتوي اأو 
االإذاعتتات  عرب  وبثها  اجلامعي،  قبل  املعهد 
االإذاعتتات  من  لعدد  ت�شويقها  اأو  التقليدية، 

خالل رعاية أمير المدينة المنورة حفل تخريج طالب كلية  معهد المسجد النبوي 2018/04/18
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يتم  اأن  مبعنى  االإ�شالمية،  بالبلدان  اخلا�شة 
اإنتاج  يف  االأكادميية  الدرو�س  هذه  ا�شتثمار 
م�شدر  ت�شكل  قد  اإ�شالمية  اإذاعية  م�شامني 
ثتتتراء متتعتتريف يف عتتتدد متتن اإذاعتتتتتات التتتدول 

االإ�شالمية حول العامل.

من  جمتزاأة  م�شورة  مقاطع  •ت�شجيل 
التي  االأكتتادميتتيتتة  واملتتحتتا�تتشتترات  التتتدرو�تتتس 
تتتقتتوم عتتلتتيتتهتتا متتوؤ�تتشتت�تتشتتات املتت�تتشتتجتتد التتنتتبتتوي 
التت�تتشتتريتتف االأكتتادميتتيتتة، وبتتثتتهتتا بتتعتتدة طتترق، 
منها على �شبيل املثال ما يعد للبث يف قنوات 
التليفزيون التقليدية، ومنها ما ميكن بثه عرب 
اليوتيوب،  قنوات  مثل  االإلتتكتترتوين،  االإعتتالم 
التوا�شل  �شبكات  يف  املتعددة  احل�شابات  اأو 

االجتماعي. 

ثتتالتتثتتا: تتتقتتدمي اخلتتتدمتتتات االأكتتتادميتتتيتتتة 
االت�شال  و�شائل  عرب  كامل  ب�شكل  التعليمية 
بعد(،  عن  يدعى)التعليم  ما  ال�شبكي،وهو 
اأهميته حني تكون امل�شافات اجلغرافية  وتنبع 
حائال بني من يرغب يف تلقي العلوم واملعارف 
وبني م�شادر املعرفة، اأو اأي �شبب اآخر يحول 
دون االنتظام يف مقاعد الدرا�شة االأكادميية، 
ترنو  امل�شلمني يف كل مكان  قلوب  اأن  �شك  وال 
ويتمنون  ال�شريفني،  اأفئدتهم �شوب احلرمني 
من  ال�شحيح  العلم  تلقي  بفر�شة  يحظوا  اأن 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   – اهلل  ر�شول  م�شجد 
ال�شحيح،ولتكون  دينها  اإلى  االأمة  لتعيد   –

منارة معرفية ينهل منها القا�شي والداين. 

اأن هناك بع�س االإ�شكاليات التي  وال �شك 
لكن  بعد،  التعليم عن  نظام  تكتنف  اأن  ميكن 
الدرا�شات  اإجتتراء  مع  مقاربته  ميكن  االأمتتر 
لتقدمي  ال�شبل  اأف�شل  تو�شح  التي  املتعمقة 

امل�شجد  موؤ�ش�شة  متتن  االأكتتادميتتيتتة  املتتعتتارف 
النبوي ال�شريف اإلى كل م�شلم حول العامل. 

   وبالرغم من تعدد نظم وجماالت التعليم 
داخل اأروقة امل�شجد النبوي ال�شريف يف العهد 
ال�شعودي الزاهر مبا مل يعهد له نظري من قبل 
كما تو�شلت درا�شة احلربي 1426هت،فهناك 
التحفيظ،  وحلقات  اليومية،  الدرو�س  حلقات 
واملكتبة، وتوزيع الكتب، وغريها من جماالت 
التعليم يف امل�شجد النبوي، مما يتيح الفر�شة 
من  و�تتشتتغتتارا  كتتبتتارا  املجتمع  فتتئتتات  جلميع 
وخا�شة  املتعددة،  جماالته  �شتى  يف  التعليم 
تعليم  عن  احلديث  اأن  اإال  ال�شرعي،  التعليم 
واأ�شاليب  متتعتتني،  مبنهج  حمتتدد  )نتتظتتامتتي( 
اجل��ودة  مبعايري  وارت��ب��اط  للتقومي،  خمتلفة 
االأكادميية يف جمال التعليم لهو اأمر خمتلف، 
وي�شتحق اإعداد املزيد من الدرا�شات لتحديد 
النوعية  هتتذه  وتقدمي  لتطوير  ال�شبل  اأن�شب 
من التعليم للجماهري املتعط�شة له من خالل 
م�شجد الر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم.

ونتتنتتوه اإلتتتى اأن اجلتتتزء التتثتتاين متتن هتتذه 
دور  تعالى  اهلل  مب�شيئة  �شيتناول  التتدرا�تتشتتة 
االإعالم اجلديد و�شبكات التوا�شل االجتماعي 
للم�شجد  االأكادميية  اجلهود  ون�شر  تدعيم  يف 
التابعة  العلمية  واملوؤ�ش�شات  ال�شريف،  النبوي 
هذه  تطوير  �شبل  على  التعرف  وكذلك  لتته، 
التغطية  تطوير  و�شبل  ناحية،  متتن  اجلتتهتتود 

االإعالمية لها من ناحية اأخرى 

اإلى  اأن يوفقنا  – اأ�شاأل  – عز وجل  واهلل 
على  و�شلم  اهلل  و�شلى  والتت�تتشتتداد،  ال�شواب 

�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.
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في تاريخ مملكة البحرين، هناك من سطر أجمل التضحيات في بناء 
الوطن،وواجهوا كل الصعوبات واألهوال من أجل أن نرى هذا الوطن شامخا 

اآلن.  ليس من السهل تشييد مشاريع خدماتية في زمن األوائل الصعب، 
لكن العزيمة والتضحية كانتا هما عنوان المرحلة التي التزال حاضرة في 

أذهان أهالي البحرين. وليس هناك أفضل من استعادة ذكرى مواقع تاريخية 
غيرت وجه ونمط الحياة في البحرين، من إعادة الحياة لها والتحدث عنها 

ورصد تاريخها المشرق في ظل األوائل الذين جسدوا كل معاني التضحيات؛ 
لمستقبل البحرين الزاهي.

د. إبراهيم عبد اهلل مطر
أستاذ مشارك – كلية الهندسة – جامعة البحرين

جسر الشيخ حمد، ذاكرة
 مضئية في تاريخ البحرين
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اجل�شر  حمد  ال�شيخ  ج�شر  ت�شييد  كتتان   
املا�شي،  القرن  من  الثالثينيات  يف  االأعجوبة 
حمد  ال�شيخ  راودت  التي  االأحتتتالم  متتن  حلم 
البحرين  حاكم  خليفة  اآل  علي  بن  عي�شى  بن 
اجل�شيمة  ال�شعاب  متتن  فبالرغم  اآنتتتتذاك. 

وا�شتحالة التنفيذ.

 اإال اأنه باالإ�شرار والعزمية والرغبة االأكيدة 
من املغفور له ال�شيخ حمد؛ الإنهاء معاناة اأبناء 
املنامة  اأثناء تنقالتهم بني جزيرتي  البحرين 
واملتتحتترق، حتتتول احلتتلتتم اإلتتتى واقتتتع. وذاكتتترة 
حجرة وج�شر ال�شيخ حمد ت�شتمع ملن يحاكيها 
االآن، وي�شتنطقها لتخرب عن ذاك الزمان الذي 
اأروع  واملحرق  البحرين  ورجتتاالت  اأهتتل  �شطر 
االأمثلة من الت�شحيات يف جلب احلجر، ومواد 
بناء اأول ج�شر يف البحرين من مناطق البحر 

التنقالت  كانت  جتتادوم.  مناطق  مثل  البعيدة 
بتتني جتتزيتترتتتي املتتنتتامتتة واملتتتحتتترق عتتن طريق 
اأهتتايل  ي�شتخدمها  احلتتجتتم  متو�شطة  �شفن 
هي  التتعتتربة  كتتانتتت  اإذ  للتنقل(.  اجلتتزيتترتتتني 
واملنامة  املحرق  بني  للتنقل  الوحيدة  الو�شيلة 
بالرغم من �شعوبات التنقل. ومل يكتف ال�شيخ 
حمد بالتمني؛ الإيجاد حل دائم مل�شكلة التنقل؛ 
واإنا بادر بالتنفيذ من خالل عدة ا�شت�شارات 
ومهند�شني  م�شت�شارين  من  وتقنية  هند�شية 
اأجانب، زاروا البحرين اآنذاك، ومن ثم بلورة 
اإلتتتى واقتتتع يف عتتهتتده. اإذ جتدر  هتتذه التتفتتكتترة 
االإ�شارة هنا اإلى اأن ال�شيخ حمد بن عي�شى كان 
الذي  فهو  امل�شروع،  هتتذا  يف  الف�شل  �شاحب 
اقرتح ت�شييد هذا اجل�شر بني املنامة واملحرق 
الت�شييد.  اأعمال  مبتابعة  وقتتام  البداية،  منذ 
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ج�شر ال�شيخ حمد هو اأول ج�شر مت ت�شييده يف 
املنطقة.  نوعه يف  واالأول من  البحرين،  تاريخ 
اأطلق عليه )ج�شر ال�شيخ حمد( بعد وفاته عام 
الذي  اجل�شر  اأن  االنتباه  ي�شدُّ  ومما   .1942
مت البدء يف بنائه خالل الثالثينات، وافتتاحه 
خالل بداية فرتة االأربعينيات، وا�شتغرق بناوؤه 
12 عاما، واليزال �شامدا )رمبا تغري �شكله( 
واليزال حجر الردم االأول، وغرفة حتكم املرور 
الطق�س  ق�شاوة  املناخ  تقلبات  اأمتتام  �شامدًة 
�شّهل  حمد،  ال�شيخ  ج�شر  البحر.  ماء  وملوحة 
املتتحتترق  اأهتتتل  اأكتتترب حتتتتول يف تنقل  واأحتتتتدث 
واملنامة، بل وترك �شالله على خمتلف مناحي 
احلتتيتتاة. وقتتتد واجتتهتتت متتنتتفتتذو هتتتذا اجل�شر 
بالتنفيذ  تتعلق  وحتتتديتتات  كتتثتترية،  م�شاكل 
ور�شد امليزانيات املالية التي مت التغلب عليها، 
باإ�شرار ال�شيخ حمد بن عي�شى حاكم البحرين 
طول  التحديات:  هذه  اأبتترز  من  ولعل  حينها. 
امل�شافة الفا�شلة بني جزيرتي املحرق واملنامة، 

ف�شال عن عمق مياه البحر وخا�شة من جانب 
جزيرة املحرق )وهو الذي كان يطلق عيه خور 
املحرق( و من ثم احلاجة لعمل اإن�شائي و ردم 
املياه العميقة؛ لتفادى الفي�شانات التي ممكن 
بعد حمتتاوالت  ولتتكتتن  املتتحتترق،  اأن حتتتدث يف 
القوية  االإرادة  تغلبت  م�شٍن،  وجهد  عديدة 
لدي اأهايل البحرين على هذه امل�شكلة، واأ�شبح 
ج�شر ال�شيخ حمد حقيقة �شاخ�شة للعيان حتى 

يومنا احلايل.  

حاكم  بح�شور   1941 عام  اجل�شر  افتتح 
البحرين حينها ال�شيخ حمد بن عي�شى بن علي 
البحرين،  واأعيان  وال�شخ�شيات،  خليفة،  اآل 
على  برجليه  عي�شى  بتتن  حمد  ال�شيخ  و�تتشتتار 
بناء  بداية  اأن  اإلتتى  االإ�تتشتتارة  وجتتتدر  اجل�شر. 
كان  بحيث  متحركا  كان  حمد،  ال�شيخ  ج�شر 
يفتح يف اأوقات معينة ملرور ال�شفن، ويغلق مرة 
االأمر  وبقى  وامل�شاة،  ال�شيارات  ملتترور  اأختترى 
على هذا احلال حتى بداية ال�شتينيات عندما 
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قامت حكومة البحرين ببناء ج�شر اآخر ثابت، 
احلاجة  دون  حتته  من  ال�شفن  بعبور  ي�شمح 
اإلى عملية مرهقة يف فتح وغلق اجل�شر. واأما 
حتتجتترة اجلتت�تتشتتر، هتتي احلتتجتترة التتتتتي التتتتزال 
�شهدت  التي  وهي  االآن،  و�شامدة حتى  ناطقة 
اإ�شارة  اأول  وتركيب  حتكم،  نظام  اأول  تركيب 
تعود  باأ�شرها،  واملنطقة  اجل�شر  على  �شوئية 
اليوم للذاكرة مرة اأخرى لتذكر ما فعل الزمان 
مرور  على  ناطقة  تتتزال  ال  اأنها  ولتخرب  بها، 
اأن جتد مثله يف  ال�شيارات بتذاكر ونظام جل 
حمد  ال�شيخ  ج�شر  افتتاح  ترك  الزمان.  ذاك 
البحرين  على  االإيجابية  اجلوانب  من  العديد 
املحرق  ربتتط  فكان  والقانطني.  واملتتواطتتنتتني 
الأ�شواق  اقت�شادي؛  انتعا�س  مبثابة  باملنامة 
منعزال  املتتنتتامتتة  �تتشتتوق  كتتان  اأن  بعد  املتتحتترق، 
اجل�شر  افتتاح  وحقق  كما  اإليه.  الو�شول  عن 
املحرق  اأهتتتايل  بتتني  العائلي  التوا�شل  زيتتتادة 
من  كان  اأن  بعد  البحرين،  وقرى  مدن  وباقي 

ال�شعب الو�شول ملثل هذه االأماكن. مل حتت�شن 
املحرق واملنامة حتديدا هذا اجل�شر االأعجوبة 
املتحرك فقط، بل احت�شنت البحرين باأكملها 
والتتنتتوادي  التعليمية  للمراكز  نوعيا  عتتتددا 
التي  التاريخية،  واملواقع  والتعليمية  الثقافية 
ازدهرت و�شهدت انتعا�شا بعد افتتاح اجل�شر، 

والتي مازالت قائمة حتى يومنا احلايل.

نقطة  حمد  ال�شيخ  ج�شر  افتتاح  كان  لقد 
على  العبور  اأحتتدث  حيث  البحرين،  يف  حتول 
التتبتتحتتريتتن، منها  اجلتت�تتشتتر عتتتدة حتتتتتوالت يف 
واملوا�شالت  واالقت�شاد  التعليم  �شعيد  على 
االأ�تتشتتري،  التترتابتتط  و  االجتماعية  النواحي  و 
مما  املنامة؛  و  املحرق  بني  التجاري  والتبادل 
اأنع�س اجلانب االقت�شادي، ف�شال عن �شهولة 
اتخذت  التي  الطائرات،  مهبط  اإلى  الو�شول 
مطار  هو  )و  لها  مهبطا  املحرق  جزيرة  من 
يف  قائما  اليتتتزال  التتذي  املتتحتترق  يف  البحرين 

نف�س املوقع حتى اليوم(. 
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صعوبات فنية قبل البدء واألنشاء
وفق  ولكن  والن�شف،  امليل  هتتي  امل�شافة 
العبور  رحتتالت  كانت  الزمان،  ذاك  مقايي�س 
تت�شم  واملنامة،  املحرق  جزيرتي  بني  والتنقل 
االأمتتطتتار،  هطلت  اإذا  وختتا�تتشتتة  بال�شعوبة، 
ال�شفينة  حركة  الريح  اجتتتاه  عاك�س  ما  واإذا 
للحركة  التت�تتشتتراع،  ت�شتخدم  التي  ال�شراعية 
)العربة(.  ت�شمى  والتي  واملنامة،  املحرق  بني 
ال�شغرية،  ال�شراعية  ال�شفن  هتتي  والتتعتتربة: 
ا�شتخدام  يف  وال�شبب  للتنقل.  ت�شتخدم  كانت 
ال�شفن ال�شغرية ب�شبب �شحالة املاء يف بع�س 

املواقع يف املنطقة الفا�شلة بني 
يف  ندر  ما  اإال  واملنامة  املحرق 
من  قريب  عميق  �شيق  متترور 
جزيرة املحرق. اإذ كانت العربة 
تتتبتتحتتر بتتتني املتتنتتامتتة واملتتحتترق 
ي�شل  قتتد  زمنية،  متتدة  ختتالل 
�شاعات  ثتتالث  اإلتتتى  اأقتت�تتشتتاهتتا 
وفق اجتاه رياح البحر، وحركة 
واجلتتزر.  املتتد  و�شاعات  املتتوج، 
التنقل  عناء  تكبَّل  الذين  ومن 
من  هتتم  حينها،  التتعتتربة  عتترب 

اخلليفية  الهداية  مدر�شة  يف  معلمني  كتتانتتوا 
وقتها، اإذ كان تاأخر العربة، وو�شول املعلم اإلى 
فجاءت  �شلبية.  اأثارا  يرتك  متاأخرا،  املدر�شة 
ال�شيارات  لزيادة  نظرا  اأي�شا  التاأ�شي�س  فكرة 
كو�شيلة للتنقل، اإذ كان مركز احلكم يف مدينة 
فعالية  اأكرث  ب�شكل  للتوا�شل  املحرق يف حاجة 
يوثق  مما  و  حينها.  البحرين  وقتترى  مدن  مع 
مرحلة ما قبل اإن�شاء اجل�شر، هي زيارة كارتيه 
-وهو  البحرين  كارتيه  زار  حيث  للبحرين، 

تاجر املجوهرات الفرن�شي املعروف-البحرين 
حينها  قام  و  املنامة،  يف  اأقتتام  و   1911 عام 
زيارته  �شهر  نف�س  يف  املحرق  ملدنية  بتتزيتتارة 
وهو �شهر مار�س 1911، اإذ لي�س هناك ج�شر 
رابط بني املحرق و املنامة حينها، واأثناء رحلته 
وثقها بال�شور التي حتكي تفا�شيل دقيقة منذ 
ركوبه العربة من املنامة متجها اإلى املحرق – 
العربة هي عبارة عن �شفينة متو�شطة احلجم 
ي�شتخدمها اأهايل اجلزيرتني للتنقل- وقد وثق 
طريف  على  التنقل  و  البحرية  للعربات  �شورا 

املحرق و املنامة. 

بالرغم من قدم املرحلة 
وهتتتتي اأكتتتترث متتتن قتتتترن من 
الزمان، اإال اأن اآلة الت�شوير 
دقة  اأكتترث  كانت  الفرن�شية 
وحتتتداثتتتة حتتني وثتتقتتت نط 
واملنامة  املحرق  بني  التنقل 
وتذكر  اجل�شر.  اإن�شاء  قبل 
هناك  اأّن  التوثيق  م�شادر 
متتوقتتعتتني متتن جتتهتتة جتتزيتترة 
املتتتحتتترق لتتتو�تتتشتتتول ور�تتشتتو 
القادمة  ال�شغرية(  التنقل  )�شفن  العربات 
من املنامة، فاملوقع االأول فهو عند حافة البحر 
من اجلهة الغربية باملحرق، اأما املر�شى الثاين 
فهو يقع مقابل مركز ال�شرطة الغربي باملحرق 
ومن  احلتتايل(.  ال�شرطة  مركز  من  )القريبة 
املواقع  متتن  عتتدد  توجد  املنامة  منطقة  جهة 
والتي كانت تنطلق منها عربات التنقل البحرية 
عتتدد من  ت�شري  املتتحتترق.   اإلتتى جزيرة  و�شوال 
الع�شرينيات  خالل  املدونة  التاريخية  املراجع 
حتى االأربعينيات، باأنه  يف  عهد املغفور له باإذن 

من جهة منطقة 
المنامة توجد عدد 
من المواقع كانت 

تنطلق منها عبرات 
التنقل البحرية 

وصوال إلى جزيرة 
المحرق
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اهلّل تعالى ال�شيخ حمد 
اآل  علي  بن  عي�شى  بن 
البحرين  حاكم  خليفة 
ختتتالل  اأي  حتتتيتتتنتتتهتتتا، 
1942-1932 م، قد 
 �شهد التنفيذ احلقيقي 
فكرة  كتتانتتت  للج�شر. 
اللتني  املدينتني  ربتتط 
بينهما  امل�شافة  تبعد 
اأقتتتل متتن حتتتوايل ميل 
بتتوا�تتشتتطتتة طتتريتتق عرب 
يف  متت  اأي�شا  البحر، 
بن  حمد  ال�شيخ  عهد 

عي�شى بن علي اآل خليفة. واأي�شا ووفق 
هذا  ت�شييد  فكرة  فاأن  التاريخ،  ومراجع  كتب 
القرن  من  الثالثينيات  تكن خالل  اجل�شر مل 
خالل  وحتى  هتتذا  قبل  جتتاءت  اإنتتا  الفائت، 
حممد  ال�شيخ  اأورده  ما  فوفق   ،1921 العام 
بن خليفة النبهاين يف كتابه التحفة النبهانية، 
يقول ال�شيخ:... اإذن، فكرة بناء اجل�شر، كانت 
اآل خليفة  ال�شيخ حمد بن عي�شى  اأولويات  من 

)طيب اهلل ثراه(، حينها لعدة اأ�شباب، منها:

واملنامة  املحرق  بني  التنقل  �شعبوية   •
يف ح��ال��ة ه��ب��وط ال��ري��اح وه��ط��ول الأم��ط��ار 
القوية  الرياح  هبوب  عند  التنقل  توقف  )اأي 

واأيام املطر(.

واملنامة  املحرق  بني  التنقل  �شعبوية   •
كانت  البحرية  فالعربة  املتتاء،  جتتزر  حالة  يف 
التتفتتا�تتشتتل بني  املتتتتاء  وثتتترب  عتتلتتى جتتتزر  تعتمد 

املحرق واملنامة. 

• احلاجة للتوا�شل التجاري واالقت�شادي 

املنامة،  و  املحرق  بني 
و  تتتتتاريتتتتخ  تتتتتواجتتتتد  و 
احلكم  متتركتتز  متتواقتتع 

يف املحرق.

واحلاجة  • التعليم 
الهداية  مدر�شة  لربط 
اخلتتتلتتتيتتتفتتتيتتتة بتتتاملتتتواقتتتع 
التتتتتعتتلتتمتتيتتة االأختتتتتترى يف 

البحرين. 

متتطتتار  اتتتت�تتتشتتتاع   •
املتتتتتتحتتتتتترق، واحلتتتتاجتتتتة 
لتتربتتطتته متتع املتتنتتامتتة؛ اإذ 
كانت  املحرق  منطقة  اأن 
متتدرج  لو�شع  جتتتدا؛  مالئمة 

هوائي )املطار(.

البحرين  يف  املتتركتتبتتات  عتتدد  اإزديتتتتاد   •
بفكرة  عجلت  التتتتتي  االأ�تتشتتبتتاب  ومتتن  حينها. 

البناء و�شول ال�شيارة يف البحرين. 

واالجتماعي  االأ�شري  للرتابط  • احلاجة 
بني املحرق واملنامة، وازدياد الكثافة ال�شكانية 

يف املحرق.

• العربة تبحر بني املنامة واملحرق خالل 
ثالث  اإلتتتى  اأق�شاها  ي�شل  قتتد  زمنية،  متتدة 

�شاعات، وفق اجتاه رياح البحر وحركة املوج.

لقد كان هذا اجل�شر قبل ثالثينيات القرن 
حاكم  حمد  ال�شيخ  راود  حلم،  جمرد  املا�شي 
والعزمية  باالإ�شرار  ولكن  اآنتتذاك،  البحرين 
والرغبة االأكيدة من ال�شيخ حمد؛ الإنهاء معاناة 
جزيرتي  بني  تنقالتهم  اأثناء  البحرين،  اأبناء 
املنامة واملحرق عن طريق العربة. ومل يكتف 
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من  بالتنفيذ  بادر  واإنا  بالتمني  حمد  ال�شيخ 
من  وتقنية  هند�شية  ا�شت�شارات  عتتدة  ختتالل 
م�شت�شارين اأجانب، زاروا البحرين اآنذاك من 
بلورة هذه الفكرة، ومت حتقيقها يف عهده.  ومن 

حينها،  العربة  عرب  التنقل  عناء  تكبل  الذين 
الهداية  مدر�شة  يف  مدر�شني  كتتانتتوا  متتن  هتتم 
اخلليفية وقتها، وكان االأثر االأكرب لدى املعلم 

اإذا كانت العربة ت�شل متاأخرة.

حقائق جغرافية شكلت شكل الجسر

 يوجد عدد كبري من ال�شفن الكبرية، التي كانت تبحر ب�شكل م�شتمر خالل املمر 
املائي بني املحرق واملنامة، وعرب هذا امل�شيق ال�شيق، وكانت هذه ال�شفن الكبرية 
تاأتي من املياه العميقة. ويف حقيقة االأمر فاإن هذا املمر ال�شيق والعميق هو الذي 

حدد ال�شكل النهائي جل�شر ال�شيخ حمد. 
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   التصور األولي للجسر )عبارة( متحركة:

مت البدء يف بناء اجل�شر عام 1929، ومل يقدر عمق املاء يف منطقة خور املحرق، حتى الغوا�شة 
العميقة من  البحرينيني، مل يتمكنوا حينها من معرفة عمق اجلزء املغمور يف الطني نحو اجلهة 
البحر؛ لذا لقد كان الت�شور االأويل للج�شر باأن يكون على �شكل عبارة متحركة، وذلك ب�شبب عمق 
املياه جهة املحرق، لقد كان هذا و�شحا من خالل مرا�شالت م�شت�شار حكومة البحرين حينها مع 
ال�شفن  ملرور  �شروريا  كان  مائي  ممر  وجود  �شرورة  على  اتفق  وقد  البحرين.  خارج  من  خرباء 
الكبرية، و التي كانت تبحر من واإلى �شواحل املحرق، واتفق اأي�شا على اأن يكون املمر املائي اأكرث 

قربا من املحرق ؛ نظرا لعمق مياه البحر يف خور املحرق.  

مراسالت مستشار 
حكومة البحرين 

حينها مع خبراء من 
خارج البحرين
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ويف حقيقة االأمر فاإن املمر ال�شيق والعميق 
ال�شكل  حتتدد  التتذي  هو  واملنامة،  املحرق  بني 
واجهت  فقد  لذا  ال�شيخ حمد؛  النهائي جل�شر 
ولعل  كثرية،  م�شاكل  اجل�شر  م�شروع  منفذي 
جانب  من  وخا�شة  البحر،  مياه  عمق  اأبرزها 
عديدة  حمتتاوالت  بعد  ولكن  املحرق،  جزيرة 
وجهد م�شٍن تغلبت االإرادة القوية لدي اأهايل 
هذه  اأهتتم  ولعل  امل�شكلة.  هتتذه  على  البحرين 
االإن�شاء،  مبوا�شفات  تتعلق  كانت  ال�شعوبات 
تقدر  واملنامة  املحرق  بني  الفا�شلة  فامل�شافة 
مبيل ون�شف، وهي لي�شت م�شافة ق�شرية. كما 
ما  ال�شهولة مبكان  من  لي�س  العميقة  املياه  اأن 
خالل  اأوال  االإن�شاء  يف  العمل  بتتداأ  لذا  ردمها؛ 

العام 1929، ومبا�شرة بعد االنتهاء من مو�شم 
�شرعت  والغوا�شة،  البحارة  وعتتودة  الغو�س 
ال�شخري،  اجل�شر  باإن�شاء  البحرين  حكومة 
املحرق  من  القريبة  املنطقة  عند  البداية  ويف 
)ختتور  عليها  يطلق  وكتتتان  عميقة،  هتتي  التتتتتي 
املحرق( اأوال والذي يحمل فوقه ال�شارع الذي 
كان بعر�س 30 قدمًا تقريبا. العمال والبحارة 
البحرينيني هم الذين كانوا يجلبون ال�شخور 
عليه  يطلق  ما  عرب  البحر،  قاع  من  املرجانية 
ال�شراعية  �شفنهم  فتتوق  اأي  )احلتت�تتشتتايتتة(، 
ما  و�تتشتتع  مت  حينها،  )جتتالتتبتتوت(  ال�شغرية 
من  �شغريا(  خ�شبيا  جالبوت   45.5( حجمه 

احل�شى الف�شتي.
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ويف عام 1931 كانت الظروف املالية غري 
مرة  ا�شتوؤنف   ثم  العمل.  توقف  لذا  مواتية؛ 
اأخرى يف اجل�شر عام 1933، وا�شتمر البناء 
خالل  اأنتتته  اأي   ،1940 حتى  متقطع  ب�شكل 
امل�شاريع  من  عدد  وتوقفت  كما   .1931 عام 
احليوية للمحرق عام 1931، مثل ت�شييد عدد 
�شكان  عدد  وكان  االرتوازية،  العيون  مياه  من 
توقف  ثم  25000ن�شمة.     حينها:  املحرق 
خالل  كامل  عام  مدة  اجل�شر  بناء  يف  العمل 
امليزانية  نق�س  ب�شبب  وذلتتك   ،1931 العام 
البدء يف  اإعتتادة  ثم  ومن  للم�شروع،  املر�شودة 
 ،1933 عام  خالل  اأختترى  مرة  اجل�شر  بناء 
التتذي مت ردمتته من  ومن ثم مت افتتاح اجلتتزء 
كال الطرفني، بحيث �شهل عملية االنتقال بني 
1933 حتى العام  املحرق واملنامة منذ العام 

حتى  متقطعا  البناء  يف  العمل  كتتان   1941
تاريخ االنتهاء من امل�شروع. 

حكومة  ر�تتشتتدت   ،1934 التتعتتام  ختتتالل 
م�شروع  ال�شتكمال  جديدة؛  ميزانية  البحرين 
على  احل�شول  اإعادة  ر�شميا  فطلبت  اجل�شر، 
ردم  مت  التتذي  اجل�شر  ال�شتكمال  ا�شت�شارات؛ 
هي  التي  العميقة  املنطقة  با�شتثناء  طرفيه، 
االإ�شارة  وجتتتدر  كما  املحرق.  خور  من  قريبة 
قد  التتعتتامتتلتتني  التتعتتمتتال  اأجتتتترة  تكلفة  اأن  اإلتتتى 
انخف�شت، و اأن تكلفة �شراء ال�شخر و احلجر 
انخف�شت  اجل�شر  موقع  اإلتتى  نقله  و  الف�شتي، 
خالل عام 1934، مما كان له االأثر يف الدفع 
كان  ذاتتته،  الوقت  يف  اجل�شر.  ت�شييد  باإنهاء 
موقع مطار املحرق، ياأخذ موقعه على امتداد 
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العمل  بتتاإعتتادة  عجل  والتتذي  املتتحتترق،  جزيرة 
حدث   ،1934 عام  خالل  واأي�شا  اجل�شر.  يف 
اإثر تدٍن يف  ؛  ندرة يف احل�شول على االأعمال 
مما  باأ�شره،  العربي  اخلليج  يف  اللوؤلوؤ  جتارة 
العامل،  لتكلفة  تتتدٍن  االأكتترب يف  االأثتتر  له  كتتان 
اأي�شا مت النظر يف �شرف العامل الإجرته التي 
على  العمل  ختتالل  من  عليها،  يح�شل  �شوف 
ال�شوق  يف  املتتال  ينفق  �شوف  اجل�شر،فالعامل 
؛  االقت�شاد  االأثتتر يف حتريك  له  املحلي؛ مما 
باأمر  و  البحرين،  حكومة  ر�تتشتتدت  فقد  لتتذا 
اآل خليفة  بن علي  ال�شيخ حمد بن عي�شى  من 
نق�س  حالة  يف  روبية،و   40000 مقداره  ما 
اإن�شاء  بتمويل  اال�شتفادة  ممكن  امليزانية، 
بتتداأ  التتتذي  النفط،  بيع  متتدختتول  متتن  اجل�شر 
فلذلك  ذاتتته،  الوقت  يف  البحرين  يف  يتدفق 
عندما مت اإعادة العمل يف ت�شييد اجل�شر عام 

اجل�شر،  �شيانة  لتكلفة  ت�شور  و�شع   ،1934
اإمكانية فر�س ر�شوم عبور، كما مت مناق�شة  و 

القيمة املالية ؛لر�شم العبور على اجل�شر. 

كان عام مهم عام  لقد  االأمتتر،  يف حقيقة 
اإذ  اجل�شر.  بناء  يف  العمل  الإعتتتادة  1934؛ 
 34000 اأنتته مت �شرف  اإلتتى  االإ�تتشتتارة  جتتتدر 
روبية؛ لردم خور املحرق مب�شافة 3000 قدم 
من جهة املحرق. وخالل هذا العام، مت حتديد 
اجل�شر  عر�س  ات�شاع  مثل  الفنية:  املوا�شفات 
للمركبات واملارة وعربات احلمري، حيث حدد 
بعني  االأختتذ  مع  قتتدم   200 مب�شافة  العر�س 
االعتبار جوانب اجل�شر من ال�شالمة. وخالل 
1934، ح�شلت البحرين على عدة ت�شورات 
االتفاق  يتم  مل  ولكن  اجل�شر،  هيئة  لكيفية 

عليها ب�شكل نهائي.  
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وبعد االنتهاء من الردم، بداأ التخطيط؛ لرتكيب ج�شر جديد متحرك على املمر املائي العميق، 
29349 جنيها ا�شرتلينيا. اإذ اتفق على اأن يكون املمر املائي اأكرث قربا  وقد بلغت تكلفة ت�شييده 
من املحرق؛ نظرا لعمق مياه البحر. هذا الت�شور هو الذي منح املحرق اأول غرفة للتحكم يف حركة 
كان من  اأنه  امل�شادر  وت�شري  اليوم.  لهذا  �شامدة  الغرفة  تزال هذه  ال  والتي  املتترور، عرب اجل�شر 
كان �شروريا حلركة  املائي  املرور  ولكن  البداية،  وثابت من  ب�شكل �شخري  ت�شييد اجل�شر  ال�شهل 
ال�شفن الكبرية. هذا االأمر جعل الت�شييد، اأكرث �شعوبة،   وزاد يف تكلفة البناء. فلو مت اإغالق املمر 
البحري القريب من املحرق حني الت�شييد جلعل القوارب ذات احلجم الكبري تتجه بال�شرورة نحو 

�شمال املحرق، ومن ثم االبحار يف بحر �شمايل املحرق البعيد.  

لقطة للجسر خالل تشييد  مراحله االخيرة 
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الرسومات التخيلية للجسر ويبين كيفية افتتاح البواب من خالل الجسر الحديدي الدوار

صعاب مراحل التشييد،  و بابكو تكمل الجسر الحديدي:  الجسر في حالة اإلمتداد
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حكومة  اأن  التتتتتوثتتيتتق،  متت�تتشتتادر  وتتت�تتشتتري 
اأثناء ت�شييد ج�شر ال�شيخ حمد،  البحرين ويف 
عام  وحتتتديتتديتتا  الثالثينيات،  فتترتة  وختتتالل 
كان  الذي  باال�شت�شاري  ا�شتعانت  قد   1938
دي.  ) اأر.  حينها  التتعتتراق  حلكومة  م�شت�شارا 
نوعية  و  ب�شكل  اأو�شى  بتتدوره  التتذي  و  كويرث( 
برتك  اأي�شا  اأو�شى  الذي  و  املتحرك،  اجل�شر 
فتحة مائية و قدرها 200 مرت. اأما عن ال�شكل 
الهند�شي للج�شر، فقد كان اجل�شر  يتكون من 
حتتوايل  قدرهما  بفتحتني  متحركني  �شقفني 
)50  مرتا(، مع وجود اأربعة فراغات يف  املمر 
الإكمال  احلكومة،  نية  توجهت  بعدها  املائي.  
االت�شال بني طريف اجل�شور احلجرية، و لت�شع 
ج�شرًا حديديًا متحركًا بدل املنطقة الفارغة؛ 
احلجارة  جلب  على  ال�شفن  عملت  فقد  لذلك 
البحرية لردم البحر املتبقي، و يف خالل نف�س 

�شركة  مهند�شي  اأحتتد  البحرين  زار  الفرتة، 
املهند�س  املحدودة وهو  – لندن  اأخوان  هلوي 
للج�شر،  املتتقتترتح  املتتوقتتع  زار  حيث  )رويتتتتد(، 

لقطة جوية للجسر خالل التشييد
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اجل�شر  تركيب  يتتتراد  التتتتتي  املنطقة  عتتايتتن  و 
عليها، حيث ذكر اأنه باالإمكان تركيب اجل�شر 
املتحرك و بني اأنه عمل هند�شي اإن�شائي لي�س 
بال�شعب، لكنه �شوف يكون مكلفا ماليا. لكن 
املهند�س )رويد( كان من�شغال برتكيب ج�شرين 
لندن   – اأختتتتوان  هتتلتتوي  ل�شركة  الب�شرة  يف 
اإن�شاء  البدء يف  اأنتته ممكن  وذكتتر  املتتحتتدودة، 
ج�شر املحرق بعد االإنتهاء من عمل اجل�شور يف 
املحرق  تكلفة ج�شر  ثم خف�س  ومن  الب�شرة، 
عرب اال�شتفادة من اأدوات وعمال من الب�شرة، 

لكن البحرين حينها كانت يف 
اجل�شر  متتن  لالنتهاء  حاجة 
كان  ممكن.  وقتتت  اأ�تتشتترع  يف 
امل�شافة  متتد  بتتتاأن  الت�شور 
الفا�شلة العميقة اأكرث من 50 
قدما، لكن من اأجل تخفي�س 
على  واالعتماد  اجل�شر  بناء 
االتفاق  مت  املحليني،  العمال 
املاء  فتتوق  امل�شافة  جعل  على 
فقط  املتتتتتتتحتتترك(  )اجلتتتتتزء 

50 قدما.  كان تقرير ) اأر. دي. كويرث( اأكرث 
ي�شيد  اأن  التتراأي  على  ا�شتقر  فقد  لذا  واقعية؛ 
اجل�شر بحيث اأن  يفتح ويغلق يف  نف�س الوقت، 
متحرك  على جعل ج�شر حديدي  االتفاق  ومت 
على املنطقة العميقة، ي�شمح مبرور املركبات، 
ومرور ال�شفن. و قد ر�شت مناق�شة بناء اجلزء 
احلديدي املتحرك على هلوي اأخوان – لندن 
املحدودة على اأن يتم ت�شنيع اجل�شر املتحرك، 

و من ثم تركيبه يف املوقع يف البحرين. 

كان  اجل�شرين  بني  املائية  الفتحة  وجتتود 
اأول  املحرق  منح  التتذي  الت�شور  وهتتو  مهما، 

اجل�شر  عرب  املتترور  حركة  يف  للتحكم  غرفة 
العميقة(  املنطقة  من  قريبة  احلجرة  )كانت 
وموجودة  �شامدة  الغرفة  هذه  تزال  ال  والتي 
من  كان  قد  اأنتته  امل�شادر  وت�شري  اليوم.  لهذا 
�شخري  ب�شكل  اجل�شر  ت�شييد  مبكان  ال�شهل 
كان  املائي  املتترور  ولكن  البداية،  من  وثابت 
االأمر  هذا  الكبرية.  ال�شفن  حلركة  �شروريا 
تكلفة  يف  وزاد  �شعوبة،  اأكتترث  الت�شييد  جعل 
القريب  البحري  املمر  اإغتتالق  مت  فلو  البناء. 
رب  القوا  الأجتترب  الت�شييد؛  حني  املحرق  من 
الكبري ب�شرورة  ذات احلجم 
املحرق  �شمال  نحو  االجتتتتاه 
البحر  االبتتحتتار يف  ثتتم  ومتتن 
الفا�شلة  امل�شافة  التتبتتعتتيتتد.  
بتتني املتتحتترق واملتتنتتامتتة قرابة 
فالطريق  والتتنتت�تتشتتف.  املتتيتتل 
اأن ي�شل  احلجري كان يجب 
بني اأقرب نقطتني بني املحرق 
عميقة  قناة  وتوجد  واملنامة، 
واملنامة،  املحرق  بني  فا�شلة 
يكون  اأن  فيجب  القناة.  هتتذه  ردم  ميكن  وال 
ولي�س  متحرك،  ج�شم  على  يحوي  الت�شميم 
جمانا  اجل�شر  يكون  اأن  التفكري  كتتان  ثابتا. 
اأختتذ  حيث  لل�شيارات،  بر�شم  لكن  لتتلتتمتتارة، 
حينها:  املحرق  �شكان  عتتدد  االعتبار  عني  يف 
 30 هو  احلجري  اجل�شر  عر�س    .25000
للمرور،  واحتتدة  ب�شيارة  ي�شمح  فقط.  قدما 
يتكون اجل�شر من �شقفني متحركني، وبفتحتني 
قدرهما 50 مرتا، مع اأربعة فراغات يف املمر 
املائي.  جدران اجل�شر احلجري كانت مبنية 
الف�شت  كان  و  البحري،  الف�شت احلجري  من 
على اأ�شكال منتظمة. و�شط اجل�شر احلجري، 

 تطلب إنشاء الجسر 
ردم )42،2000( قدم 

مربع من الحجارة 
الصلبة، فضال عن 

استخدام )69،12000( 
مربع من الحصى 

الفشتي

كانو الثقافية / أبريل 2019
100

ـة
فـ

قـا
ثـ

 و 
ـر 

ك
فـ

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   100 4/21/19   1:49 AM



كانو الثقافية / أبريل 2019
100

كانو الثقافية / أبريل 2019
101

كانو الثقافية / أبريل 2019
101

)الف�شت(،  اأي�شا  البحري  باحلجر  ميلى  كان 
االإ�شمنت  يو�شع  مل  ال�شكل.  منتظم  غري  لكن 
مبرور  لي�شمح  اجلانبي  البحري  احلجر  على 

املاء حتت اجل�شر. 

اإنتتتت�تتتتشتتتتاء اجلتتت�تتتشتتتر ردم  تتتتطتتتلتتتب  وقتتتتتتد 
احلتتجتتارة  متتتن  متتربتتع  قتتتدم   )42،2000(
ال�شلبة، ف�شال عن ا�شتخدام )69،12000( 
قيمته  بلغت  الذي  الف�شتي  احل�شى  من  مربع 
)جهة  اجل�شر  احتتتتتاج  روبتتيتتة.   )20،000(
اأن  وذلتتتك  النفقة،  يف  زيتتتادة  املتتحتترق(  ختتور 
باالإ�شمنت من  اإلى م�شحه  احلجر كان يحتاج 
كما  والف�شت.  احل�شى  على  الطرفني  كتتال 
على  و  االإ�شمنت  على  بنيان  اإلى  احتاج  اأي�شا 
جانب  على  املمتد  الكهرباء  ل�شلك  وقاية  بناء 
كما  للج�شر.  اجلنوبي  التتغتترب  جهة  اجل�شر 

�شالكا؛  اأ�شبح  اأنه  املحرق،  خور  ردم  عن  نتج 
هذا  ا�شتخدام  مت  لتتذا  اجلمهور؛  ال�شتخدام 
اجلتتزء متتن ختتور املتتحتترق منذ عتتام -1929
فنية  ا�شت�شارة  بطلب  اقتترتح  وقتها   .1930
اأخرى من )الهند(. �شرعت حكومة البحرين 
خالل  املوج  �شرعة  لقيا�س  اأي�شا   1938 عام 
الفتحة العميقة، فطلبت اأجهزة قيا�س )قيج(، 
كما مت ر�شد 40،000 روبية؛ المتداد اجل�شر 
حتى املنامة وتعديل اجلوانب باالإ�شمنت. فتم 
توقيع عقد مناق�شة اإن�شاء اجل�شر املتحرك مع 
 ،1939 – لندن املحدودة عام  اأختتوان  هلوي 
وكلف 33000 روبية، و�شرع يف تركيب اجل�شر 
العملية  تنتِه  مل  لكن   ،1939 عتتام  املتحرك 
الهند�شية ب�ش�شب عدم اكتمال احلديد للجزء 

املتحرك ب�شبب احلرب العلمية الثانية. 

ـة
فـ

قـا
ثـ

 و 
ـر 

ك
فـ

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   101 4/21/19   1:49 AM



كانو الثقافية / أبريل 2019
102

كانو الثقافية / أبريل 2019
103

ـة
فـ

قـا
ثـ

 و 
ـر 

ك
فـ

بعد افتتاح الجسر، عمدت حكومة البحرين على تنظيم حركة المركبات 
والسفن تجاه الجسر وبشكل تناغمي.
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صعاب مراحل التشييد، و بابكو 
تكمل الجسر الحديدي

ال�شيد  �شفن  الت�شييد  �شركة  اأوقفت        
ت�شييد  منطقة  يف  املتترور  من  والغو�س  والنقل 
ال  حتى  حينها،  ر�شمي  اإعتتتالن  عتترب  اجل�شر 
اأنه  االإ�تتشتتارة  جتدر  و  الت�شييد.   اأعمال  تتاأثر 
احلديدية  اجل�شر  مراحل  ت�شييد  فرتة  جاءت 
الثانية.  العاملية  احلتترب  بداية  مع  املتحركة 
على  وتاأثريها  عامليا  احلتترب  انت�شار  وب�شبب 
املتتالحتتة والتتتتتجتتارة يف التتعتتامل، اأختتتر اأعتتمتتال 
اأن  كما  اجل�شر.  من  احلديدي  اجلزء  ت�شييد 
ظروف احلرب العاملية الثانية ت�شببت يف غالء 
املتحرك  اجلتتزء  و�شع  ومن  الت�شييد،  اأدوات 
وعرب  بابكو  �شركة  عملت  حينها  املتتاء،  حتت 
اإذ  اإنهاء اجل�شر املتحرك،  فنيي ال�شركة على 
ت�شببت احلرب يف  اإغراق �شحنتني من احلديد 
قادمتني من اأوروبا، وقد ت�شبب ذلك احلادث 
وتاأخر  املتحرك  حديد  من  الق�شمني  يف  فقد 
ت�شييد اجلزء املتحرك للج�شر  يف  البحر. يذكر 

اأي�شا اأنه كان ا�شتكمال بناء اجل�شر من االأمور 
وجتتود  ب�ش�شب  حينها،  بابكو  ل�شركة  املهمة 
عدد كبري من عمال �شركة النفط يف املحرق، 
التعليمي والتدريبي لعمال  ف�شال عن اجلانب 
اإذ  اأي�شا،  املحرق  من  هم  والتتذيتتن  ال�شركة، 
كان ي�شتغرق و�شول العمال الوقت الكبري؛ لذا 
فقد ا�شتعانت احلكومة ب�شركة نفط البحرين 
) بابكو(  والتي  قامت ببناء الق�شمني املفقودين 
يف  ور�شة ال�شركة يف البحرين يف ور�س �شركة 
بابكو. وفعال بداأ البناء احلقيقي للج�شر، برتك 
ممر مائي للمرور عند نهاية هذا اجل�شر من 
املحرق، وذلك ملرور ال�شفن، اإذ بلغت تكاليف 
ت�شييد اجل�شر البحري فقط 862 و34 روبية 
التنقل  اأ�شبح  لذا  ون�شف؛  ميل  مل�شافة  وذلك 
اجل�شر  بهذا  ي�شر  اأكتترث  واملحرق  املنامة  بني 

احلجري ذي الفتحة يف جانب املحرق.  

افتتاح الجسر وتنظيم سير 
المركبات آليا.

دي�شمرب  يف  ر�شميًا  اجل�شر  افتتتتتتتتاح  مت   

يوم افتتاح الجسر.
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18 د�شيمرب. وكان  يوم اجلمعة  1941م، يف 
مقررًا لهذا اجل�شر اأن يفتتح قبل هذا التاريخ 
لوال اأن اندالع احلرب العاملية الثانية وتاأثريها 
على املالحة والتجارة يف العامل. و الذي ح�شر 
ال�شيخ  �شمو  وقتها  البحرين  حاكم  االفتتاح 
يوم  ويف  �شخ�شيا.  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 
اآل  عي�شى  بتتن  حمد  ال�شيخ  ح�شر  االفتتتتتتتتاح 
على  املارين  اأول  كتتان  اإذ  �شيارته،  يف  خليفة 
وو�شط  البحرين حينها،  اإعالم  و�شط  اجل�شر 
الذين  واملنامة  املحرق  من  االأهتتايل  هتافات 
كما  التتريتتاحتتني،  البحرين  حاكم  اأمتتتام  نتترثوا 
باأبواق  وال�شيارات  احلافالت  اأ�شحاب  وهاج 
اجل�شر،  بافتتاح  وفرحني  مهللني  �شياراتهم، 
اأطلق علية ج�شر ال�شيخ حمد.  كما ومت  الذي 
وحدث  كبري  حفل  يف  االفتتاح  كلمات  اإلتتقتتاء 
تتتاريتتختتي حتت�تتشتتره كتتبتتار رجتتتتاالت التتبتتحتتريتتن. 
وملتتدة  الليل  منت�شف  وبعد  ظتتهتترًا  يفتح  كتتان 
فقد  اجل�شر،  هذا  فتح  عملية  عن  اأما  �شاعة. 
طريق  عن  الفرتتني  هاتني  ختتالل  تتم  كانت 
وبعد  الكهربائية.   باالأجهزة  جمهزة  حجرة 
بعبور  كبرية  اأعداد  بداأت  اجل�شر  هذا  افتتاح 
والعربات  ال�شيارات  طريق  عن  اجل�شر  هذا 
لتنظيم  بعدها؛  االأقتتدام  على  وم�شيًا  االأختترى 
كان  وال�شفن،  والتت�تتشتتيتتارات  للم�شاة  احلتتركتتة 
يف  مرتني  يفتح  املتحرك  احلتتديتتدي  اجل�شر 
النمط  ذلك  من  الغر�س  وكتتان  الواحد  اليوم 
من االفتتاح، هو ال�شماح مبرور ال�شفن الكبرية 
املحرق.  جنوب  اأو  �شمال  اإلتتى  واملتجهة  منه 
الليل  منت�شف  وبعد  ظهرًا  يفتتح  كتتان  حيث 
اأما عن عملية فتح هذا اجل�شر،  وملدة �شاعة. 
التتفتترتتتتني عن  هتتاتتتني  تتم ختتالل  كتتانتتت  فقد 
الكهربائية  باالأجهزة  جمهزة  حجرة،  طريق 

عملية  لت�شهيل  املتحكمة؛  والكابالت  الالزمة 
اأ�شارت  الغلق واالنفتاح للج�شر املتحرك. وقد 
االإح�شائيات التي اأخذت يف حينها، باأنه قدر 
�شهر  اجل�شر خالل  يعربون  كانوا  الذين  عدد 
عدد  وقتتدر  كما  �شخ�س،  األتتف  بثالثني  واحتتد 
م�شيًا  اجل�شر  يعربون  بتتدوؤوا  الذين  االأفتتراد 
االأقدام  على  افتتاحه  من  االأولتتى  االأ�شهر  يف 
مبائتي �شخ�س يوميًا. ونظرًا للتكلفة الكبرية 
التتتتتي �تتشتترفتتت عتتلتتى هتتتذا اجلتت�تتشتتر، و�شعت 
تعرب  عربة  كل  عن  ت�شتوفى  ر�شوما  احلكومة 
اجل�شر من كال الطرفني؛ لذا مت بناء مكاتب 
�تتشتتغتترية عتتنتتد بتتدايتتة متتدختتل اجلتت�تتشتتر يف كل 
مبهمة  القيام  لت�شهيل  واملحرق؛  املنامة  من 
فقد  ال�شياق،  هتتذا  ويف  التتر�تتشتتوم.  حت�شيل 
عبور  ر�شوم  من  امل�شتوفاة  االإيتترادات  قدرت 

باألفني وخم�شمائة روبية �شهريا. ال�شيارات 

كتتمتتا كتتتتتب خليل بتتن حمتتمتتد املتتريتتختتي يف 
البحرين،  تاريخ  يف  خالدة  ومواقف  ذكريات 
البحرين،  اأهتتايل  الكربى  الفرحة  عمت  لقد 
ذلك  يف  مت  عندما  املحرق  اأهتتايل  وباالأخ�س 
اأقيم  حيث  حمد،  ال�شيخ  ج�شر  افتتاح  اليوم 
حتتفتتل كتتبتتري متتهتتيتتب، حتت�تتشتتره بتتاالإ�تتشتتافتتة اإلتتى 
احلاكم وفود كبرية من املدعوين غ�شت بهم 
اخلطب  خاللها  األقيت  وقد  االحتفال،  مواقع 
اإال  هي  وما  الرتحيبية،  والكلمات  والق�شائد 
حتى  االحتفال  مرا�شيم  انق�شاء  بعد  �شاعات 
تراك�س الع�شرات من النا�س يف عبور اجل�شر 
اإلى  املحرق  من  وذلتتك  االأقتتتدام،  على  م�شيًا 
كانوا  الذين  االأفتتتراد  عتتدد  قتتدر  وقتتد  املنامة، 
اأيامه االأولى وحتى ما بعد  يعربون اجل�شر يف 
اأ�شارت  وقد  يوميًا.  تقريبًا  فرد  مبائتي  ذلك، 
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1941م،  عام  يف  اأختتذت  التي  االأح�شائيات 
باأن ثالثة األف �شخ�س تقريبًا، ميرون من هذا 
اجل�شر يوميًا يف االجتاهني، اأما بالن�شبة الأعداد 
ال�شيارات التي كانت تقلهم، فقد قدر بت 350 
اإلى 400 �شيارة.  وكان هذا اجل�شر احلديدي 
وبعد  ظهًرا  اليوم  يف  مرتني  يفتح  املتحرك، 
وكان  الزمن،  من  �شاعة  وملدة  الليل  منت�شف 
ال�شفن  مبتترور  ال�شماح  هو  ذلتتك  من  الغر�س 
منه واملتجهة �شمااًل وجنوبتًا، وتتم عملية فتح 
فيها  وغلق اجل�شر عن طريق حجرة، و�شعت 
يف  املتحكمة  والكابالت  الكهربائية  االأجهزة 
اأعتتداد  بتتداأت  اجل�شر،  افتتاح  وبعد  العملية. 
كبرية بعبور هذا اجل�شر عن طريق ال�شيارات 
فقد  االأقتتدام.  على  وم�شيًا  االأختترى  والعربات 
قتتدر عتتدد التتذيتتن عتتربوا اجل�شر ختتالل �شهر 
واحد بثالثني األف �شخ�س، وقدر عدد االأفراد 
االأ�شهر  بدوؤوا يعربون اجل�شر م�شيًا يف  الذين 
االأولى من افتتاحه على االأقدام مبائتي �شخ�س 
يوميًا. ونظرًا للتكلفة الكبرية التي �شرفت على 
هذا اجل�شر، و�شعت احلكومة ر�شوما ت�شتويف 

الطرفني.  عن كل عربة تعرب اجل�شر من كال 
بداية مدخل  مكاتب �شغرية عند  بناء  لذا مت 
لت�شهيل  واملتتحتترق؛  املنامة  من  كل  يف  اجل�شر 
هذا  ويف  التتر�تتشتتوم.  حت�شيل  مبهمة  التتقتتيتتام 
من  امل�شتوفاة  االإيتترادات  قدرت  فقد  ال�شياق، 
ر�شوم عبور ال�شيارات األفني وخم�شمائة روبية 
�شهريا. كان يف  يد كل �شرطي  علم اأحمر  يوقفه 
من  التتقتتادمتتة  التت�تتشتتيتتارات  حتتركتتة  لكي  تتوقف 
جهته. وكانت طريقة التعامل على اجل�شر باإن 
 ي�شرتي  ال�شائق تذكرة حمددة لنوع �شيارته من 
�شخ�س موجود يف طرف املنامة، وحتديدا عند 
منطقة  راأ�س الرمان، ومن ثم ي�شلمها للموظف 
الذي ينظم و  يقف امام خ�شبة تغلق املرور على 
اجل�شر، ويفتح اجل�شر بعد اأن  يت�شلم التذكرة 
الوقت  املنوال من الطرفني.  ومع مرور  بنف�س 
لكل  واأ�شبح  العبور،  تذكرة  �شعر  تخفي�س  مت 
�شائق تذكرتان ب�شعر تذكرة واحدة،  يعرب فيها 
من املنامة اإلى املحرق اأو بالعك�س.   ومع تنظيم 
التذاكر  اإلغاء  مت  اجل�شر،  على  ال�شري  حركة 

واأ�شبح املرور على اجل�شر جمانا.
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بتتعتتد افتتتتتتتتاح اجلتت�تتشتتر، عتتتمتتتدت حتتكتتومتتة 
وال�شفن  املركبات  البحرين على تنظيم حركة 

جتاه اجل�شر وب�شكل تناغمي. 

قد  احلزن  كان  بعام،  اجل�شر  افتتاح  بعد   
البحرين  حاكم  لرحيل  البحرين؛  اأجتتواء  لفَّ 
بن  حمد  ال�شيخ  له  املغفور  رحل  حيث  حينها. 
عي�شى بن علي اآل خليفة يف عام 1942، ودفن 
 ،1942 العام  هذا  وخالل  الرفاع.  مقربة  يف 
1942، وباأمر  اأغ�شط�س   13 وحتديدا يف يوم 
من املغفور له ال�شيخ �شلمان عي�شى بن حمد بن 
قامت  حينها،  البحرين  حاكم  خليفة  اآل  علي 
با�شم  املحرق  ج�شر  باإطالق  البحرين  حكومة 
اجل�شر  ا�شم  ظل  حيث  حمد(،  ال�شيخ  )ج�شر 

اإلى يومنا هذا.

ال�شيخ  ج�شر  املحرق،  ج�شر  لت�شييد  كان   
حمد، االأثتتر االأكتترب يف اإحتتداث اأكتترب حتول يف 
نط توا�شل املجتمع البحريني. فاملحرق، هي 
يف  االأول  للموقع  حا�شنة  كانت  التي  اجلزيرة 
التعليم النظامي وهي مدر�شة الهداية اخلليلفية 
احلكم  لبيت  حا�شنة  كانت  كما   ،1919 عام 
املحرق  احت�شان  عتتن  ف�شال  احلتتاكتتم  وبتتيتتت 
للموقع االأول للمهبط اجلوي وهو املطار، فكان 
باملدينة  املحرق  جزيرة  ربتتط  ال�شروري  من 
اجلغرايف  املحرق  فانف�شال  املنامة.  الكربى 
عن اجلزيرة الكربى املنامة، كان قد قلل من 
النمط التجاري واالقت�شادي و�شهولة الو�شول 
لكال اجلزيرتني من كال الطرفني، اأي املحرق 
واملنامة. لذا فقد �شلط هذا البحث على عدد 

من كلمات أفتتاح جسر الشيخ حمد
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اإن�شاء  الزمتتت  التي  والرتتيبات  احليثيات  من 
ج�شر ال�شيخ حمد. كما تطرق البحث اإلى تطور 
التنفيذ وكيفية  اإن�شاء اجل�شر و�شعوبات  فكرة 
التغلب عليها حينها، حتى اأ�شبح تنفيذ اجل�شر 
ج�شر  ت�شييد  احلتتتايل.   يومنا  حتى  حقيقية 
اأحيانا  وتوقف  عاما،   12 اأ�شتمر  حمد  ال�شيخ 
واقعة  حقيقة  �شار  حتى  فيه  العمل  اأ�شتمر  ثم 
واملنامة  املحرق  وقاطنو  �شكان  منها  ا�شتفاد 
على حد �شواء. وجتدر االإ�شارة اإلى اأنه جاءت 
فرتة ت�شييد مراحل اجل�شر احلديدية املتحركة 
مع بداية احلرب العاملية الثانية، وتاأثريها على 
املالحة والتجارة يف العامل �شبب تاأخريًا كبريًا، 
الأنهاء اأعمال ت�شييد اجل�شر، اإذ ت�شببت احلرب 
من  قادمتني  احلديد  من  �شحنتني  اإغتتراق  يف 

اأوروبا، وقد ت�شبب ذلك احلادث يف فقد ق�شمني 
للج�شر  يف  املتحرك  اجلتتزء  ت�شييد  حديد  من 
 البحر. بعدها ا�شتعانت احلكومة ب�شركة نفط 
البحرين ) بابكو(  والتي  قامت ببناء الق�شمني 
البحرين.  ومت  ال�شركة يف  املفقودين يف  ور�شة 
افتتاح اجل�شر ر�شميًا يف دي�شمرب 1941م، يف 
18 د�شيمرب. وقد ح�شر االفتتاح  يوم اجلمعة 
له  املغفور  وقتها،  البحرين  حاكم  �شيارته،  يف 
�شمو ال�شيخ حمد بن عي�شى بن علي اآل خليفة 
�شخ�شيا، وكان اأول املارين على اجل�شر و�شط 
اإعالم البحرين حينها. ويف عام 1942، اأطلق 
با�شم  ال�شيخ حمد؛ عرفانا  على اجل�شر ج�شر 
ت�شييد  اأجل  من  الدعم  كل  بذل  الذي  احلاكم 

هذا اجل�شر.
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كان لتشييد جسر المحرق، جسر الشيخ حمد، األثر األكبر في إحداث أكبر 
تحول في نمط تواصل المجتمع البحريني.  
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•�صور و وثائق من وكلة �أنبتء �لبحرين. 

•�أم جان.. حكاية �ليهود يف �لبحرين و�خلليج �لعربية، عبد�هلل �ملدين: �جلمعة 2 ذو �لقعدة 1437هـ - 5 �أغ�صط�ص 2016م 

•م�صرية وطن، عبد�لعزيز �ل�صيد. �لبحرين 2013. 

 Life & Times Of Shaikh )English: Ruler of Bahrain 1942-1961، Publisher: Routledge; 1 edition•
.))Jan. 1995

•�صري �لزمن وحديث من �ملا�صي عن كيفية تنقالت �لنا�ص �ليومية، بقلم: خليل بن حممد �ملريخي. �أخبار �خلليج. مايو 2013.
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•البد من “�ملنامة” و�إن طال �ل�صفر، �أخبار �خلليج. مايو 2012 �مل�صدر: )د. حممد جابر �الأن�صاري(. 
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• ج�رص �ملحرق مت بناءه يف 12 عام، جريدة�الأيام، �لكاتب طارق �لعامر، 19 مايو 2005. 

•موقع نبيل �أجور.

 ،The Town of Muharreq، Chapter -2•

•تاريخ تطوير و �أ�صتخد�م �الأر��صي يف �لبحرين، كتاب مت �إ�صد�ره من هئية �صوؤن �الأعالم، مملكة �لبحرين، عام 2012.

• �صور �أيام زمان، كتاب م�صور وثائقي.. للكاتب �إبر�هيم ب�صمي، �إ�صد�ر د�ر �الأيام. 

•�أر�صيف جملة )اليف( �الأمريكية للعام 1945. 

•�أر�صيف بابكو �لفتوغر�يف. 

•جريدة �الأيام.. �لعدد 9181 �جلمعة 30 مايو 2014 

•كتاب م�صرية وطن. عبد�لعزيز �ل�صيد. 

An enduring love for motor cars...، GDN 2017•

•وثائق من �ملتحف �ملنزيل لل�صيد �صالح �حل�صن، متحف منزيل �صخ�صي. 

Bahrain Through The Ages، By Al-Khalifa، © 1993 – Routledge•

Government of Bahrain Annual Report for Year 1360- January 1941 - February 1942 •
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  يلف مرض التوحد الكثير من الشائعات و االعتقادات الشعبية المغلوطة 
إلى أن ظهرت دراسات وأبحاث أكدت عدم صحتها، فقد كان من المعتقد 
فيما مضى أن اآلباء مذنبون تجاه طفلهم التوحدي، وأنهم السبب الرئيس 

وراء إصابته بالمرض ألنهم لم يشبعوه تربويا، إلى أن أكد المهنيون أن التوحد 
ليس ناجًما عن سوء تربية اآلباء واألمهات للطفل، إنما هو اضطراب نمائي 

قابل للتحسن بدرجة كبيرة، إذا ما تم اكتشافه في مرحلة مبكرة من عمر 
الطفل مع البدء في التدخل المبكر

د. هدى صباح

نصائح هامة الكتشاف التوحد مبكًرا
موروثات شعبية مغلوطة عن التوحد
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اأطتتفتتال  اأن  التتبتتعتت�تتس  يتتظتتن   كتتمتتا كتتتان 
ختتاٍل  وهتتتذا  ختتيتتال،  لديهم  لي�س  التتتتتوحتتد 
على  قتتتادرون  الأنهم  ؛  متاًما  ال�شحة  من 
لديهم  فقط  بتتاخلتتيتتال،  ثرية  عتتوامل  بناء 
�شعوبة يف فهم عدم مقدرة االآخرين على 
اأنهم لي�س لديهم ردود  اأو  اكت�شاف عاملهم 
العك�س  اأو مهارات حقيقية، بل على  اأفعال 
متتتاًمتتا فتتهتتم يتتحتتتتتفتتظتتون بتتهتتا بتتداختتلتتهتتم، 
كان  كما  الإخراجها،  م�شاعدتهم  وعلينا 
يو�شف الطفل التوحدي باجلمود العاطفي 

وافتتتتتتتتتتتقتتتتتاره لتتلتتمتت�تتشتتاعتتر 
واالنفعاالت االجتماعية وال 
غري  وهذا  التغيري،  يتحمل 
له  التوحد  فطفل  حقيقي، 
ولكن  واأح�شا�شي�س  م�شاعر 
وقد  اإظهارها،  ي�شتطيع  ال 
واأحياًنا  خفية  اأحياًنا  تكون 
اأختتتتتتترى ظتتتتاهتتتترة لتتلتتعتتلتتن 
نتائج  اأكتتدت  كما  بدرجات 
قتتدرتتتهتتم على  التتدرا�تتشتتات 

وكانت  تدريجية،  ب�شورة  ولكن  التغيري، 
اأو  التوحد  طيف  لو�شف  ال�شائدة  ال�شورة 
الذاتوية هي �شورة طفل جميل م�شجون يف 
قف�س زجاجي، وظل االآباء ل�شنوات طوال 
متم�شكون بهذه ال�شورة على اأمل اأن تظهر 
اخلفي،  احلتتاجتتز  هتتذا  تك�شر  متتا  و�شيلة 
واليوم يبدو اأنه قد اآن االأوان لتحطيم هذه 
البحوث  اأو�شحت  حيث  باأكملها،  ال�شورة 
اأن  والف�شيولوجية  النف�شية  والتتدرا�تتشتتات 
عواملهم  يف  يعي�شون  ال  املتوحدون  االأطفال 

فهم  العك�س  على  بتتل  التترثيتتة،  التتداختتلتتيتتة 
عقولهم  يجعل  بيولوجي  نق�س  �شحايا 
�تتشتتديتتدة االختتتتتتتالف عتتن عتتقتتول االأفتتتتراد 
يقع  ولتتكتتن حلتت�تتشتتن احلتتتظ ال  التتعتتاديتتني، 
االت�شال  جمال  خارج  الذاتويون  االأفتتراد 
وعلى  اإليهم،  والتودد  باالآخرين  االنفعايل 
ترحيًبا  اأكرث  العامل  جنعل  اأن  ميكننا  هذا 
بهم، وقد َعرََّف املعنيون طيف التوحد باأنه 
التقوقع على الذات  ا�شطراب نف�شي يعني 
حيث يعي�س الطفل �شمن عامل خا�س به ال 
ي�شاركه فيه اأحد، ويعد من 
اأو  املكت�شبة  غري  االأمرا�س 
املعدية، ويوؤثر يف �شلوكيات 
التتتتطتتتتفتتتتل االجتتتتتتتمتتتاعتتتيتتتة 
مع  التوا�شل  على  وقدراته 
االآخرين، ويبداأ يف الظهور 
�شهًرا،و   18  :12 عمر  يف 
بح�شب  انتتتتت�تتشتتاره  نتت�تتشتتبتتة 
ترتاوح  العاملية  التقديرات 
لكل  حالة   15 اإلتتى   5 متتن 
االأوالد  بني  ن�شبته  وتزداد  طفل،   10000

عن البنات بن�شبة 1: 4.

على  يجب  مبكرة  حتذيرية  عتتالمتتات 
االآباء التعرف عليها:

اأكرث  اأن  امليدانية  الدرا�شات  اأكتتدت    
العالمات  يتتعتترفتتون  ال  االآبتتتتاء  ن�شف  متتن 
املر�س  ر�تتشتتد  ل�شعوبة  للتوحد  املتتبتتكتترة 
نف�شه  يظهر  املر�س  الأن  ؛  مبكرة  �شن  يف 
ب�شور خمتلفة وال توجد له دالالت طبية اأو 

أكثر من نصف اآلباء 
ال يعرفون العالمات 

المبكرة للتوحد 
لصعوبة رصد 

المرض في سن 
مبكرة
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التعرف  فتتتتي  ت�شتاعتتتد  اأ�شعتتتة  اأو  حتتتتتاليل 
على  الت�شخي�س  معايري  تعتتمد  بتتتل  عليه، 

ال�شلوكي.   اجلانب 

وت�شخي�شها  الطفل  حالة  يف  وللبت    
ِقتتَبتتِل  متتن  حتتالتتتتته  تقييم  ينبغي  بتتالتتتتتوحتتد 
خمتلفة،  تخ�ش�شات  متتن  كتتامتتل  فتتريتتق 
وع�شبي،طبيب  نف�شي  اخت�شا�شي  منها: 
واخت�شا�شي  النمو،  يف  متخ�ش�س  اأطفال 
اخت�شا�شي عالج  والتخاطب،  اللغة  عالج 
تطبيق  مع  تعليمي،  واخت�شا�شي  مهني، 
االختبارات، مثل: اختبار الذكاء، واختبار 

ال�شمع. اللغة، وقيا�س 

  ومل�شاعدة االآباء على التعرف والتعامل 
للتوحد،  املتتبتتكتترة  التتعتتالمتتات  متتع  ال�شريع 
بعالمات  قائمة  التوحد  منظمة  اأ�شدرت 
االآبتتاء  على  ينبغي  والتي  ال�شائعة  اخلطر 

معرفتها، وهي كاالآتي: 

يت�شرف الطفل وكاأنه ال ي�شمع، فال   .1
يخ�شى  وال  با�شمه،  مناداته  عند  ي�شتجيب 
املخاطر كاأن ي�شري فى ال�شارع دون اعتبار 

لده�شه. 

التعبري  التتطتتفتتل  ا�تتشتتتتتطتتاعتتة  عتتتدم   .2
امل�شاعدة  يطلب  وال  اأمل،  من  اأ�شابه  عما 
يطلبها  اأو  ال�شدة،  وقتتت  يف  االآختتريتتن  من 

بطريقة غري طبيعية. 

االتتتت�تتتشتتتال  عتتتلتتتى  قتتتتدرتتتتته  عتتتتتدم   .3
يتحدث  من  عني  فى  ينظر  فال  الب�شري، 
بدون  الرتابة  على  ب�شدة  ويحر�س  اإليه، 

كاللف  روتينية  حركات  تكرار  مع  �شبب، 
حول جدران الغرفة والرفرفة بيديه.

ال ي�شعى الطفل الكت�شاف ما حوله،   .4
ي�شتطيع  وال  بتتته،  بتتاملتتحتتيتتطتتني  يتتبتتايل  وال 
االبت�شام  مثل:  االآختتريتتن،  حركات  تقليد 
غريبة،  اأ�تتشتتواًتتتا  ويتت�تتشتتدر  والتتتتت�تتشتتفتتيتتق، 

وي�شتمتع بلف االأ�شياء ودورانها.

اللعب  متتهتتارات  اإلتتى  الطفل  يفتقر   .5
التخيلي في�شيء ا�شتخدام الدمى واالألعاب 
باأ�شنانه،  متزيقها  اأو  بتك�شريها  يقوم  باأن 
باالأ�شياء  يهتم  بالتوحد  امل�شاب  فالطفل 
العمر  يف  التقدم  ومتتع  خمتلفة،  بطريقة 
فاإنه ي�شتخدم االأ�شياء مبدلولها احلقيقي، 
اللعب  يف  االأ�تتشتتيتتاء  هتتذه  ي�شتخدم  وقلما 

تخيلية.  ب�شورة 

6. عدم مقدرة الطفل على االندماج يف 
مهاراته  ل�شعف  نظًرا  امل�شرتكة  االأن�شطة 
وانفعاالت  مل�شاعر  ي�شتجيب  وال  اللغوية، 
مثاًل  بالتوحد  امل�شاب  فالطفل  االآخرين، 
اأو  اأحد  له  يبت�شم  عندما  يبت�شم  ما  قلياًل 

يبكي عند روؤية طفل اآخر يبكي. 

مع  الكالمية  الطفل  قتتدراة  �شعف   .7
مثل:  الكالم،  نوع وحمتوى  ا�شطرابات يف 
تعليقات  اإبتتتداء  اأو  قوله،  �شبق  ما  ترديد 
لي�س لها �شلة باملو�شوع، عدم القدرة على 

بدء اأو اإكمال احلوار مع االآخرين.

غري  والتتتتتتتت�تتشتتتتتتتتتتتراخ  التتتتتتتت�تتشتتحتتتتتتتتك   .8
بتتتدون هدف  امل�شتتمترة  والتتحركة  املبتتترر، 
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ومتتقتتاومته  رفتت�شتته  متتع 
والتدريب.  للتعليم 

�شرح  رويتترتز  وبح�شب 
االنتباه  ب�شرورة  الباحثون 
ور�تتتشتتتد تتتلتتك التتعتتالمتتات 
�شهًرا   12 عمر  من  بداية 
التدخل  �شرعة  لهم  ليتثنى 
اأدمتتتغتتتة  الأن  ؛  التتتعتتتالجتتتي 
ا�شتجابة  اأكتتترث  التت�تتشتتغتتار 

ينبغى  لتتتذا  ؛  �تتشتتًنتتا  االأكتتتتترب  متتتن  لتتلتتعتتالج 
لتاأهيل  ي�شعوا  اأن  واالأمتتهتتات  االأبتتتاء  على 
وتثقيف  املجتمع،  مع  يتاأقلم  حتى  الطفل 
عن  واالأبتتتحتتتاث  التتكتتتتتب  بتتقتتراءة  اأنف�شهم 
مع  عالقتهم  تطوير  على  والعمل  التوحد، 
واحتترتام  له،  منا�شبة  بيئة  وخلق  الطفل، 
باأنف�شه  ثقته  خ�شو�شيته وقدراته، وتعزيز 
املجتمع،  يف  االنتتدمتتاج  على  وم�شاعدته 

واكتتتتتتتتت�تتتتشتتتتاب املتتتتتهتتتتتارات 
على  كتدريبه  االأ�تتشتتا�تتشتتيتتة 
والعناية  احلمام  ا�شتخدام 
مالب�شه  وارتتتتداء  بنف�شه، 
عتتالوة  �تتشتتعتتره،  وت�شفيف 
معه  امل�شتمر  الكالم  على 

اللغوية. لتطوير مهاراته 
تأثير التوحد على 

األسرة
اأوال: على الوالدين 

امل�شاعر  متتن  كتتثتترًيا  االأ�تتشتترة  تتتعتتاين    
ت�شخي�س  يف  التتبتتت  مت  متتا  اإذا  ال�شلبية 
مت  لدرا�شة  ووفًقا  بالتوحد،  الطفل  حالة 
اآبتتاء  فتتاإن  بيدياتريك�س  بجريدة  ن�شرها 
ما  غالًبا  واأمتتهتتاتتتهتتم  امل�شابني  االأطتتفتتال 
يعانون من التوتر وارتفاع �شغط الدم مما 
اجل�شدية:  بال�شحة  االإ�تتشتترار  اإلتتى  يتتوؤدي 

ضرورة االنتباه ورصد 
تلك العالمات بداية 
من عمر 12 شهًرا 

ليتثنى لهم سرعة 
التدخل العالجي
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كتتتانتتتختتتفتتتا�تتتس املتتتنتتتاعتتتة، 
الذي  النوم  من  واحلرمان 
الرتكيز  �شعوبة  اإلى  يوؤدي 
والعديد  الذاكرة،  و�شعف 
متتتن املتت�تتشتتاكتتل التت�تتشتتحتتيتتة 
االأختتتتتتتتترى، كتتتمتتتا يتتعتتانتتون 
وال�سعور  الإحباط  م�ساعر 
اأنهم  العتقادهم  بالذنب 
تق�شريهم  نتيجة  ال�شبب 
يف  لي�س  واأنتتته  تربيته،  يف 

اأحتتالمتته  كتتافتتة  حتقيق  الطفل  ا�شتطاعة 
وطموحاته، وبالتاأكيد من ال�شعب التكيف 

مع هذه امل�شاعر. 

تنظيم  اإعتتادة  الوالدين  على  واأختتترًيا: 
حدود  يف  امل�شتقبل  يف  والتفكري  تطلعاتهما 
التتواقتتع  االأمتتتر  قتتبتتول  و  الطفل  اإمتتكتتانتتيتتات 
اأ�شلوب  عن  واالبتعاد  باملر�س  واالعتترتاف 

اللوم  اأحدهما  اإلقاء  تبادل 
على االآخر.

ث��ان��������������������ي��������������������ا: ع�����������ل��������ى 
واالأخ��������������وات  االإخ�������وة 

يتتتتوؤثتتتتر التتتتتتتوحتتتد عتتلتتى 
االأ�تتشتتقتتاء غتتري املتت�تتشتتابتتني 
حيث  التوحد،  با�شطراب 
بالدعم  غالًبا  يحظون  ال 
التتتتكتتتتايف متتتتن التتتوالتتتديتتتن 
بتتالتتتتتوحتتد،  املتت�تتشتتاب  بتتالتتطتتفتتل  املن�شغلني 
العائالت  يف  االأ�شقاء  بني  التناف�س  وي�شتد 
اأكتترث  بالتوحد  م�شاب  طفل  لديها  التي 
اال�شطراب  يعانون  ال  الذين  االأ�شقاء  من 
بطيف  املتت�تتشتتاب  التتطتتفتتل  يتتحتتتتتاج  حتتيتتث 
ب�شفة  والعناية  الوقت  من  للمزيد  التوحد 
باأنهم  اأ�شقائه  ب�شعور  يت�شبب  مما  دائمة، 
باال�شتياء  ال�شعور  لديهم  ويتولد  مهملون، 

 ينبغي أال يدفعنا 
طيف التوحد 

لالستسالم له ؛ ألن 
طرق عالجه باتت 
متوفرة ومتنوعة
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العديد  اأن  اإال  والتتتتتديهم،  وجتتتتاه  اجتاهه 
تلك  على  التغلب  متتن  تتمكن  االأ�تتشتتر  متتن 

ال�شلبية. التاأثريات 
البدانة المبكرة خطر 

يهدد الطفل التوحدي 
اأن  الطبية  الدرا�شات  اأحتتدث  اأكتتدت    
النمو  يف  تاأخر  من  يعانون  الذين  االأطفال 
مبتتتا يف ذلتتتك ا�تتشتتطتتراب طتتيتتف التتتتتوحتتد 
لتتالإ�تتشتتابتتة  عتتر�تتشتتة  االأكتتتترث  هتتتم   ،ASD
بتتالتتبتتدانتتة املتتبتتكتترة عتتنتتد عتتمتتر ال يتتتتتجتتاوز 
 ،%50 اإيل  ت�شل  �شنوات بن�شبة  اخلم�س 
ال�شياق  ويف  االأ�شحاء،  باأقرانهم  مقارنة 
التتبتتدانتتة  اأن  التتتى  التتنتتتتتائتتج  خل�شت  ذاتتتته 
م�شتدمية  باإعاقة  االأطفال  تهدد  املفرطة 
هارفرد  جامعة  من  الباحثون  �شرح  حيث 
االإ�شابة  اإلى  توؤدي  قد  املفرطة  ال�شمنة  اأن 
بتتانتتزالق راأ�تتتس التتفتتختتذ، ومتتتن ثتتم حتتدوث 
للك�شر  تعر�شه  و�شهولة  التتتفتتختذ،  تتت�شتتتوه 
وتتمثل  م�شتدمية،  اإعاقة  اإلتتى  يتتوؤدي  مما 
�شديدة  باآالم  وال�شعور  العرج  يف  اأعرا�شه 
امل�شكلة  وتتتعتتالتتج  والتتتركتتتبتتتة،  التتتتتورك  يف 
ي�شل  وقتتد  اجلتتراحتتي،  التتتتتدختتل  ب�شرعة 
كما  ا�شطناعي،  ورك  تركيب  اإلتتى  االأمتتر 
املناعي  اجلتتهتتاز  باإعاقة  ال�شمنة  ترتبط 
الذهنية  االأطفال  قدرات  �شلًبا يف  والتاأثري 

الدرا�شي.  وحت�شيلهم 

 %10 اأن  التتدرا�تتشتتات  اأثتتبتتتتتت  وقتتتد    
متتن االأطتتفتتال زائتتتدي التتتوزن يتتعتتانتتون من 
حلقة  هناك  اأن  يعتقد  وبالتايل  االكتئاب، 
االكتتتتتئتتاب،  اإلتتتى  تتتتوؤدي  فال�شمنة  مغلقة، 

ولعالج  الوزن،  زيادة  اإلى  يوؤدي  واالكتئاب 
هذه امل�شكلة ال بد من اخرتاق هذه احللقة 
بحماية اأطفالنا من ال�شمنة وم�شبباتها يف 
لت�شمل  الوقاية  جهود  وتو�شيع  مبكرة  �شن 
ا  االأطفال الذين يعانون من التوحد، واأي�شً
التنموية  الت�شخي�شات  من  يعانون  الذين 
واالأمتتهتتات  االآبتتتتاء  ين�شح  لتتذا  ؛  االأختتتتري 
�شنتني  عمر  من  االأطتتفتتال  هتتوؤالء  مبراقبة 
العمرية  الفئة  لهذه  ملا  �شنوات  خم�س  اإلى 
مهمة  نتتافتتذة  الأنتتهتتا  ؛  خا�شة  اأهتتمتتيتتة  متتن 
على  عتتالوة  املبكرة،  البدانة  من  للوقاية 

اتباع اخلطوات االآتية:

ت عتتتدم ا�شتتتتختتدام الوالتتديتتن الطتعام 
لتتتعتتديتل  اأو  عتتتتقتاب  اأو  ثتتتتواب  كتتتو�شتيتلتتة 

الطفل. �شلوك 

تناول كميات  الطفل على  اإجبار  ت عدم 
تتتتزداد حجم  ال  التتطتتعتتام حتى  متتن  كتتبتترية 
في�شعب  الدهنية  اخلتتاليتتا  وتكرث  املتتعتتدة 

ال�شيطرة عليها يف عمر متقدم.

االأن�شطة  ملمار�شة  االأطتتفتتال  ت�شجيع 
العادات  اتباع  على  وتدريبهم  الريا�شية، 
على  وت�شجيعهم  التت�تتشتتحتتيتتة،  التتغتتذائتتيتتة 
املتتنتتتتتجتتات التتغتتذائتتيتتة التتطتتبتتيتتعتتيتتة، متتثتتل: 

والفواكه. اخل�شراوات 

متاأخر  وقتتت  يف  الطعام  تتتنتتاول  عتتدم  ت 
ثالث  عن  يقل  ال  مبا  النوم  ميعاد  قبل  اأو 
�تتشتتاعتتات، واحلتتتتد متتتن تتتتنتتتاول التتوجتتبتتات 
غنية  اأغذية  وتناول  وال�شريعة،  اجلاهزة 
اله�شم.  باالألياف لتنظيم وحت�شني عملية 
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على الوالدين أن 
يثقا بأن لطفلهما 

مهارات فريدة

اأو  الكمبيوتر  ا�تتشتتتتتختتدام  متتن  احلتتد  ت 
بحد  التلفاز  اأمتتتام  اجللو�س  اأو  الهاتف، 

اأق�شى �شاعتني يف اليوم. 
العالج: 

التتتتتوحتتد  طتتيتتف  يتتدفتتعتتنتتا  اأال  ينبغي    
باتت  عالجه  طرق  الأن  ؛  له  لال�شت�شالم 
كبرًيا  اأمتتاًل  تعطى  كى  ومتنوعة  متوفرة 
ا�شطراًبا  يعانى  التوحد  فطفل  بال�شفاء، 

فتتتى التتنتتمتتو يتتدفتتعتته اإلتتتى 
الوحدة واالنعزال وجتاهل 
التتبتتيتتئتتة املتتحتتيتتطتتة وعتتتدم 
االإبداع، وكل ذلك له عالج 
دوائية  جوانب  على  يرتكز 
اإلى  واجتماعية،  ونف�شية 
جتتانتتب التتتتتدريتتب والتتدمتتج 
على  ولذلك  ؛  املجتمع  فى 
الو�شع  تقبل  الطفل  اأهتتل 
املتتوؤقتتت البتتنتتهتتم، ومتتن ثم 

واالخت�شا�شيني،  االأطتتبتتاء  متتع  التتتتتعتتاون 
ت�شمن  معهم  عالجية  �شراكة  وحتقيق 
اإخراج الطفل من حالة الوحدة واالنعزال 

اإلى ال�شراكة واالندماج.
معالجة التوحد نفسًيا 
باستخدام عدة طرق: 

ت طريقة لوفان: وهو ما يعرف بالعالج 
على  الطفل  مكافاأة  على  وتقوم  ال�شلوكي 
من  بحرمانه  عقابه  اأو  اجليد  ال�شلوك 
�شيء يحبه، مثاًل على �شلوك خاطئ، وال 
نن�شى فى اجلانب النف�شى اأهمية جل�شات 

اخت�شا�شي  ي�شتعمل  حيث  التخاطب 
لتعليم  و�شيلة  امللونة  البطاقات  التخاطب 
التتكتتلتتمتتات واجلتتمتتل، ممتتا يقوى  التتطتتفتتل 
عند  اللفظى  والتوا�شل  اللغوى  اجلانب 

الطفل.

اإلى  وتهدف  املنظم:  التعليم  طريقة  ت 
الزمان  حيث  من  الطفل  حميط  تنظيم 
�شيح�شل  مبا  التنبوؤ  ميكنه  حتى  واملكان 
فى  �شبًبا  يكون  وال  الحًقا، 
يزيد  الذى  االأمتتر  اإرباكه، 
متتن اعتتتتتمتتاد التتطتتفتتل على 

نف�شه.

ت بتترامتتج تتتدريتتبتتيتتة: ال 
على  التوحد  عالج  يتوقف 
والنف�شى  الدوائى  اجلانب 
بد من  ال  بل  واالجتماعي، 
تتغري  مرنة  تدريبة  برامج 
الطفل  حالة  تطور  ح�شب 
وعتتتمتتتره، وتتتهتتدف التتتربامتتتج التتتتتدريتتبتتيتتة 
)العالجية( اإلى اإك�شاب الطفل املزيد من 
احلياتية  االأمتتور  فى  االإيجابية  اخلتتربات 
املختلفة، ومن اأهمها التدريبات املعرفية 

التتتتتي تتتركتتز عتتلتتى متتعتترفتتة االأ�تتشتتكتتال 
والتطابق  واالألتتتوان  واالأحتتجتتام 

والت�شنيف.
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ومتتعتترفتتة اأجتتتتزاء اجلتت�تتشتتم واملتتهتتارات 
التتتتتدريتتب على  وكتتتذلتتتك  االجتتتتتمتتاعتتيتتة، 
الطعام،  حت�شري  مثل:  الذاتية،  العناية 
وتنظيف  االأكتتتتتل،  اأدوات  وا�تتشتتتتتختتدام 
املالب�س  وارتداء  واال�شتحمام،  االأ�شنان، 
التقليد  وهتتتنتتتاك  وختتلتتعتتهتتا،  واالأحتتتتذيتتتتة 
املختلفة،  االأ�تتتشتتتوات  كتقليد  احلتتركتتي 
واالأ�شغال  الر�شم  اأن�شطة  اإلى  باالإ�شافة 
الب�شري،  التوا�شل  تقوي  التي  اليدوية 
وت��ن��م��ي الإح�����س��ا���س ب��ال��ل��ون واخل��ط��وط 

احلركية،  الوظائف  وتنمي  وامل�شاحة، 
اجلماعية  والتتزيتتارات  الرحالت  اأمتتا 

واحلتتدائتتق  العامة  االأمتتاكتتن  اإلتتى 
ومراكز الت�شوق فهي ت�شاعد 

الطفل على االندماج 
مع االآخرين 

املجتمع. وتقبل 

باأن  يثقا  اأن  الوالدين  على  وختاًما: 
ينبغي  ثم  ومن  فريدة،  مهارات  لطفلهما 
املثيتتترة  االأ�شياء  عن  دائًما  يتحدثان  اأن 
حققها  التتتتتي  واالإنتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتتتتازات  واملتتمتتتتتعتتة 
الطتفتتتل متتتتع احلر�س على اإظهار الفرحة 
واال�تتشتتتتتمتتتتتاع متتن اخلتتطتتوات االإيتتجتتابتتيتتة 
على  تتتتتظتتهتر  التتتتتتي  التتطتتتتورات  اأو 
الطفل. �شلتتتوكيات 
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1- https://www.health.harvard.edu/topics/autism” https://www.health.harvard.edu/
topics/autism

2- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4657601/” https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC4657601/

3- https://www.kidspot.com.au/parenting/real-life/in-the-news/no-peppa-pig-does-not-
cause-autism/news-story/61a5e7a6500ef9e1a1a2acb474802b1b” https://www.kidspot.
com.au/parenting/real-life/in-the-news/no-peppa-pig-does-not-cause-autism/news-stor
y/61a5e7a6500ef9e1a1a2acb474802b1b

3- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5581311/” https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5581311/

4- https://www.dailymail.co.uk/health/article-6479771/Autism-ADHD-run-families-
Having-older-sibling-disorder-raises-risks.html” https://www.dailymail.co.uk/health/
article-6479771/Autism-ADHD-run-families-Having-older-sibling-disorder-raises-risks.
html

5- https://www.dailymail.co.uk/health/article-6253539/Autism-breakthrough-New-
drug-turn-enzyme-hijacks-social-behavior.html” https://www.dailymail.co.uk/health/
article-6253539/Autism-breakthrough-New-drug-turn-enzyme-hijacks-social-behavior.
html

6- https://www.huffingtonpost.co.uk/news/autism/” https://www.huffingtonpost.co.uk/
news/autism/
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 أفالم األطفال اإلباحية هي أحد عناصر االستغالل الجنسي التجاري لألطفال، 
التي تحتل مكانة بارزة، ومربحة جدًا، في التجارة اإلباحية العالمية.

اإلباحية هنا – وتعني إعادة خلق الصورة الجنسية الصريحة للطفل، كما 
يعرفها الطبيب النفساني كينث الننغ – هي انتهاك صريح لحقوق الطفل، 

تترك آثارًا نفسية وعاطفية بالغة، ككبح تطوره االجتماعي النفسي، 
واالرتكاس العاطفي، والسلوك المعادي للمجتمع، تقلب المزاج، الكآبة، 
والخوف، القلق، األمراض واإلصابات.. وهي مسائل معقدة تحمل درجات 

متعددة من اإلساءة.

ترجمة: أ.عبدالقادر عقيل

أفالم األطفال اإلباحية
ب

أد
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غالبًا ما ينظر اإلى افالم االأطفال االإباحية 
بهالة  مغلف  ومنعزل،  متكتم  ن�ساط  اأنها  على 
يجربون  الذين  واالأطفال  وال�شرية.  العار  من 
ميكن  االأفتتالم  هذه  يف  للم�شاركة  بهم  يغرر  اأو 
اأن ي�شابوا بت�شو�س كامل، وغربة، وعدم تكيف 
هذا  مثل  لوحظ  وقتتد  االجتماعية.  احلياة  مع 
الذين  االأطتتفتتال  على   “ النموذجي   “ التاأثري 
بالقوة  اجلن�س  ممتتار�تتشتتة  يتعلمون  متتا  غتتالتتبتتًا 
خا�شعني  عتتاطتتفتتيتتًا،  ويتت�تتشتتبتتحتتون،  والتتعتتنتتف، 
يتحولوا  اأن  خلطر  عر�شة  ويكونون  مل�شتغليهم، 

اإلى ا�شتغالليني اأو ي�شيئوا لغريهم.

– على  االإبتتاحتتيتتة  االأطتتفتتال  اأفتتتالم  ت�شجل 
هو  كما  اأو  فيديو،  اأ�شرطة  اأو  فلمية،  اأ�شرطة 
مما   – الكمبيوتر  اقتترا�تتس  على  االآن  �شائع 
واالأطتتفتتال  لالإنت�شار.  الوا�شع  املجال  مينحها 
الذين مل ي�شاركوا يف هذه االأفالم قد يرغمون، 
من قبل البالغني، على م�شاهدتها بهدف زعزة 
املواجهة  اأمتتتام  مقاومتهم  وكتتبتتح  �شمودهم، 
االإباحية  االأطفال  اأفتتالم  فتتاإن  لهذا  اجلن�شية، 
لي�شت عماًل ا�شتغالليا وح�شب.. بل هي و�شيلة 

حمتملة ال�شتغالل من نوع اآخر.

يف حقيقة االأمر ت�شنع هذه االأفالم وت�شاهد 
االإباحية  االأطتتفتتال  افتتالم  العامل.  اأنحاء  كل  يف 
ت�شور  مثلما  الر�شع  االأطفال  ت�شور  اأن  ميكن 
االأطفال االأكرب �شنًا. وال متايز هنا بني االأوالد اأو 
البنات “ فاأكرث من خم�شني يف املائة من اأفالم 
االأطتتفتتال االإبتتاحتتيتتة التي �تتشتتودرت يف التتواليتتات 
اليابان  يف  بينما  االأوالد..  عن  كانت  املتحدة 

يف�شلون البنات ال�شغريات.

تقود  التي  امل�شابهة  العوامل  من  كثريًا  اأن 
الأط��ف��ال اإل���ى ال��ت��ورط يف ال��دع��ارة، ه��ي التي 

جت��ره��م على ال��ت��ورط يف الأف����الم الإب��اح��ي��ة. 
يف  ن�شاأوا  الذين  اأولئك  او  الفقراء،  فاالأطفال 
بيوت فا�شدة اأو مفل�شة. هم اأكرث عر�شة لالإغواء 

واالإكراه والعنف.

عماًل  االإبتتاحتتيتتة  االأطتتتفتتتال  اأفتتتتالم  ت�شكل 
والو�شطاء،  للمنتجني،  بالن�شبة  مربحًا  جتاريًا 
واملتتوزعتتني.. وهتتي، علي اأيتتة حتتال، تتتوزع ب�شكل 
كبري، دون اأية نفقات، بني ال�شواذ وامل�شتخدمني 
اأفتتالم  معظم  املتتثتتال،  �شبيل  فعلي  االآختتتريتتتن: 
االأطتتفتتال االإبتتاحتتيتتة التي �تتشتتودرت يف التتواليتتات 
املتحدة مل تنتج اأو توزع من اأجل املك�شب التجاري 
بل كانت لال�شتهالك ال�شخ�شي غري الر�شمي، 
ويحتل  هيلي.  مارغيت  املحامية  تقوله  ح�شبما 
جن�شيًا  ينجذبون  الذين  اأولئك  – وهم  ال�شواذ 
من  كبرية  – ن�شبة  البالغني  غري  االأطفال  اإلتتى 
م�شتهلكي هذا ال�شوق. كما اأن هناك م�شتهلكني 
اآخرين الأفالم االأطفال االإباحية.. واأعدادهم يف 

تزايد م�شتمر.

ثمة �شلة بني اأفالم االأطفال االإباحية و�شياحة 
اجلن�س.. فعلي �شبيل املثال تبني اأن ن�شبة كبرية 
يف  �شودرت  التي  االإباحية  االأطتتفتتال  اأفتتالم  من 
قد  كانت  املا�شية  ال�شنوات  وهولندا يف  ال�شويد 

اأنتجت من قبل �شياح رو�س الذين زاروا اآ�شيا.

التكنولوجيا  فيه  حتقق  التتتذي  التتوقتتت  ويف 
جديدة  اآفاقًا  اأي�شًا  تفتح  فانها  مطردًا،  تقدما 
للمنتجني، واملوزعني وم�شخدمي اأفالم االأطفال 
االإباحية، واملثري يف االأمر هو هذه التغيريات التي 
حتدث على اأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�شية.. مما 
خميفة،  وحتديات  معقدة،  م�شائل  ظهور  يعني 
االجتماعيني،  وامل�شرفني  للم�شرعني،  بالن�شبة 

ورجال ال�شرطة.

ب
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منذ عقد م�شى، كان معظم منتجي اأفالم 
على  كبري  ب�شكل  يعتمدون  االإباحية  االطتتفتتال 
كانت  والتي  واالأفتتتالم،  الفوتوغرافية  ال�شور 
كان  وهتتتذا  جتتتاريتتة،  ت�شوير  معامل  يف  تنفذ 
متت  منهم  كثريًا  اأن  اإذ  عليهم،  خطرًا  ي�شكل 
اأقتتدم  اأن  بعد  مراهم،  واكت�شف  مقا�شاتهم. 
اأ�شراراهم  باإف�شاء  املعامل  هذه  على  القائمون 

اإلى ال�شلطات.

اأ�شرطة الفيديو املنزلية ازالت  لكن ظهور 
ت�شوير  معامل  يف  االأفتتالم  لتنفيذ  احلواجز 
ال�شرية  البالغات  تنق�شت  وهكذا  جتارية. 
اأن  تعني  الفيديو  تكنولوجيا  اأن  واملحاكمات 
االأ�شخا�س،  اأحتتد  منزل  اإال  هو  ما  اال�شتديو 
االأطفال  ي�شوروا  اأن  ميكن  امل�شتغلون  حيث 

باأقل املخاطر “.

وحتديات  خمتتاوف  اأبتترز  الت�شعينيات  عقد 
البثية  قتتتدراتتتته  عتتتزز  فالكمبيوتر  جتتتديتتتدة، 
التي  االإباحية  االطفال  واأفتتتالم  واال�شتقبالية 
)التتذي ال يعرتف باحلدود  االنرتنت  تبث عرب 
اجلغرافية( هي اأكرث �شعوبة من الك�شف عنها 
من ال�شور الفوتوغرافية او تلك امل�شجلة على 

اأ�شرطية فيديو.

ف�شبكة االنرتنت – ت�شم حوايل 30 مليون 
اأفتتالم االإطفال االإباحية يف  – جعلت  م�شرتك 
كمبيوتر  جهاز  ميتلك  �شخ�س  اأي  يد  متناول 
بتتاإمتتكتتان   ،.Modem ومتتتتتودمي  �شخ�شي 
الكمبيوتر اأن ي�شمح ال�شور ويبث الفيديو كليب 
فتتتوري. وهنا  التتربيتتد االلتتكتترتوين ب�شكل  عتترب 
�شعوبة الك�شف عن هذه املواد، اإذ اأن االإر�شال 
املر�شل  هوية  حجب  على  ي�شاعد  االلتتكتترتوين 
وي�شمن جمهولية امل�شدر، يف حني تبث املادة 

جهاز  ا�شتخدام  اإن  العامل.  يف  مكان  اأي  اإلتتى 
غري مكلف يجعل االأمر اأكرث �شعوبة، عدا انها 
م�شيعة لوقت رجال ال�شرطة للتحقق فعليًا من 

املادة املر�شلة.

اإن الطبيعة ال�شرية الإفالم االطفال االإباحية 
ال�شلطة  جتعل  العاملية،  املقايي�س  واختتتتتالف 
الت�شريعية وال�شرطة يف مواجهة �شعوبات جمة، 
اإ�شافة اإلى اختالف الت�شريعات املتعلقة باإفالم 

االأطفال االإباحية من بلد اإلى اآخر.

هولندا  حكومة  اأجتترت   1995 يناير  يف 
تعدياًل يف قانون العقوبات ين�س على معاقبة 
كل من يوزع اأو ينتج اأو ي�شدر اأو ميتلك اأفالم 
اأطفال اإباحية ت�شور االأطفال ممن هم حتت 
كل  معاقبة  التعديل  هذا  وت�شمن   .16 �شن 
عرب  املتتتواد  هتتذه  مثل  ي�شتخدم  اأو  يبث  متتن 

ال�شخ�شي. الكمبيوتر 

النم�شاوي  الربملان  وافق   1994 يوليو  يف 
عتتلتتى اإجتتتتتتراء تتتعتتديتتل يف قتتتانتتتون التتعتتقتتوبتتات 
وحتى  االإباحية  االأطفال  اأفتتالم  جتارة  يحظر 
حيازتها. وتعد حيازة اأفالم االأطفال االإباحية 
الدنارك،  كندا،  بلجيكا،  يف  جنائية  جرمية 
اأملانيا، بريطانيا والواليات  اي�شتوانيا، فرن�شا، 

املتحدة االأمريكية.

العقوبات  قانون  تعديل  مت   1994 عام  يف 
االأمريكي لي�شمح لل�شلطات الفيدرالية مبقا�شاة 
االأطفال  اأفالم  اإنتاج  يف  املتورطني  االأ�شخا�س 
االإباحية خارج البالد، اإذا ثبت باأن هذه ا الأفالم 

يزمع ت�شدريها اإلى الواليات املتحدة.

جتارب ال�شرطة يف تنفيذ هذا التنوع الوا�شع 
االإباحية  االأطفال  باأفالم  املتعلقة  القوانني  من 
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دفعت باالنرتبول الأن تقرتح على الدول االأع�شاء 
وتوزيع،  اإنتاج،  التي حترم كل  الت�شريعات  �شن 
�شكلها  يف  االإباحية  االأطفال  الأفتتالم  حيازة  اأو 

احلايل وامل�شتقبلي.

لقد جنحت الت�شريعات اجلديدة، والتنفيذ 
من  احلد  يف  واملحاكمات،  للقوانني،  احلتتازم 
اإنتاج اأفالم االأطفال االإباحية يف بع�س الدول، 
ولكنها دفعت باملنتجني للجوء اإلى دول اأخرى. 
وال�شويد  التتدنتتارك  يف  املنتجني  متتن  فكثري 
يف  ال�شابقة،  ال�شيوعية  التتتدول  اإلتتى  انتقلوا 
العديد من  بعد �شدور  اأوروربا،  و�شرق  و�شط 
نهاية  يف  ال�شارمة  واالجتتراءات  الت�شريعات، 

والثمانينيات. ال�شبعينيات 

التتتتدويل للحد  التتتتتحتترك  وعتتلتتى متت�تتشتتتتتوى 
على  االإبتتاحتتيتتة  االأطتتفتتال  اأفتتتالم  انت�شار  متتن 
دول  �شت  حكومات  اتفقت  االنرتنت،  �شبكة 
امتتتتتدت  وا�شعتتة،  بتحريات  التتقتتيتتام  على 
الأربتتتتع قتتتتتارات، عتتلتتى متتتدى اأ�تتشتتهتتر طتتويتتلتتة، 
متهمًا،  اأربعني  من  اأكرث  على  للقب�س  وقادت 
ي�شتخدمون �شبكة االنرتنت يف عر�س وتوزيع 

اأفالم االأطفال االإباحية.

تثار  بتتداأت  التي  الكثرية  االأ�شئلة  ولكتن 
وال�شتخت�شية،  املتتدنتتيتتة  احلتتقتتتتتتتتتتتوق  حتتتتول 
�شت�شكل  املتتوجتتودة  الت�شريعات  وحمتتدوديتتة 
الوقت.  بع�س  واملحامني  للمحققني  حتتتديتتًا 
الإنهاء  التتدويل  املن�شق  اوغتتترادي،  رون  يقول 
دعارة االأطفال يف ال�شياحة االآ�شيوية، �شارحًا 
التي  امل�شائل  حتتتديتتد  يف  ال�شعوبات  بع�س 

تثريها تكنولوجيا الكمبيوتر: 

)كتتيتتف ميتتكتتن حتتتديتتد اجلتتترميتتتة؟.. هل 

يف  املتتتادة  ي�شع  التتذي  ال�شخ�س  هتتو  املتتجتترم 
التتذي  الكمبيوتر  هتتو  اأو  االنتتترتنتتتت،  �شبكة 
الذي  ال�شخ�س  ذلك  هو  الر�شالة؟..اأو  ينقل 
فقد  الكمبيوتر؟..  اأجتتهتتزة  يف  املتتواد  يربمج 
قوانني حتده،  ال  بلد  من  مادة  �شخ�س  ير�شل 
اإذن من  فيه..  تكون حمرمة  بلد  وت�شتقبل يف 

يحدد مقايي�س اجلرمية؟.

فاأجهزة  تعقيدًا..  اأكرث  اأ�شبحت  االأ�شئلة 
التتكتتمتتبتتيتتوتتتر، عتتلتتى �تتشتتبتتيتتل املتتتثتتتال، �تتشتتوف 
حماكاة  متتن  القريب  امل�شتقبل  يف  تتمكن 
ميكن  والتي  لالأطفال،  احلية  ال�شخ�شيات 
االإباحية،  االأطتتفتتال  اأفتتالم  يف  ت�شتخدم  اأن 
هتتنتتاك حتتاجتتة ملمثلني  يتتكتتون  فتتلتتن  وعتتلتتيتته 
التي  االإباحية  االطفال  وافتتالم  حقيقيني.. 
حتديًا  �شت�شكل  نف�شه  الكمبيوتر  �شيبتكرها 
توؤكد  التتتتتي  املتتوجتتودة،  الت�شريعات  ملعظم 
على  احلقيقيني.  للنا�س  االأذى  منع  على 
قد  ا�شرتاليا  يف  القانون  رجتتال  حتتال،  اأيتتة 
اأجرموا حيازة مثل هذه املواد موؤكدين على 
اأنها قد ت�شتخدم، من قبل امل�شتغلني، الإغواء 

االأطفال، واإنزال االأذى بهم.

�شركات االنرتنت بداأت يف طرح براجمها 
مايو  ففي  التهديد..  هتتذا  ملواجهة  اخلا�شة 
 Unipalm pipex �شركة  اأعلنت   1996
اإحدى اأكرب �شركات االنرتنت يف بريطانيا انها 
�شتوقف البث اإلى كل اجلهات التي تن�شر �شور 
االأطفال ال�شغار. ويف ال�شهر نف�شه قرر احتاد 
39 من �شركات االنرتنت، مبا يف ذلك بع�س 
و   compusrve مثل  العمالقة  ال�شركات 
و  بتتراجمتتهتتا  بتتطتترح   America online ِ

فر�س القيود على البث عرب �شبكاتها.
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.)1(
َمن تكوْن 

اأيها املُفِرُط يف َدرِب اجُلنوْن
َعاٌم يغيُب يف �َشرِر الِذَهاِب 
وانَت ما ُكنَت وال يوًما َتكوْن

.)2(
يف الِبدِء َكاَن اخَل�شْب 

َقادًما من اغتياِل �َشَجرْة
ِحنَي مل يكن القرُب َينام 

واملوتى ي�شهروَن دوَن َجدال
الليُل �شهقُة امراأٍة َخائنة 

َهجرها �شريكها اإلى �َشبٍق َبعيد 

املو�شيقى تن�شاُب يف الودَيان 
ُمعلنًة ُغمو�س االأ�شياء 
َما َعاَد للُحروِف ِنقاط 

الَق�شائُد َهربت من الَدواوين 
ال�َشاعُر م�شلوٌب على َحواجِز الَطريق 

وَما زاَل ُيكمل ق�شيدتُه االأخرية 
قبَل اأن َي�شمَت الِبيانو عن االإيَقاع

وينَتهي الَتعْب

.)3(
وحيٌد يزداُد وحدًة

اخلارُج مقربٌة مزرك�شٌة باالألوان
الوجوُه ك�شوارٍع بال عرباٍت

أ. عبد الحميد القائد

كتـاب 
العزلـة
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ال معنى لل�شورِة
ال لل�شوِت 
ال لل�شمِت 

جيْج وال لل�شَ
وحدها املو�شيقى تنت�شلُه من هذي الَغابة

حراء ينتظر ع�شًقا تنقذُه من الَغرِق يف ال�شَ
الغنُي غرَي العني

احلرُف االأخرُي ال يعني نهايَة االأبَجدية
كيف ي�شتحُم ب�شائٍل ال ي�شبُه املاء

ال بنكهِة املطِر او الندى او الَرذاذ
ر بني اجلباِل ال�َشحيقِة َيحلُم بالتطهِّ

فال �شيء ينجيِه من �شهوِة الُعزلة
فَما عاَد القمُر ايقونَة الع�شَّاق

وال ال�شم�ُس رمز احلريَّة
الليُل �شيُد الكائناِت واالأ�شياْء

كل �شيٍء خارُج الُعزلِة ا�شطورٌة ُخرافية
واالآخروَن جمرد اأرقاٍم

وما َخلف �َشهقة الوحدِة
هباٌء هباْء

.)4(
ن�شيُت دمي على الر�شيِف

عدُت اإلى قلمي دوَن اأن ادري
حني ا�شبُت بالدواِر تذكرُت

رجعُت اإلى الر�شيِف

كانت الريُح قد م�شحت تقاطيَع امَلدينِة
جل�شُت على �شفحِة الهواِء

فرمبا تر�شدين الى مكمِن دمي القدمَي
ي والطرقات ال�شوارُع هربت منِّ

تاأرجحُت بحباِل الغياِب
تبعرثُت

تلقفتني تلك القابعُة يف ظِل امل�شافات
ر�شمُت دمي على �ُشحتني
حتوَّلُت اإلى لوحِة َت�شكيليٍة

معلقًة يف بهو قلبها

.)5(
هل كانت اللعنة هناك تنتظر

حني انبثق برعّما يف الَغابة 
ام انها َخرجت من حلِق امراأٍة �شريرة 

ام اأن الطرقات اأقفاٌل َخر�شاء 
البحٌر وهٌم ازرق 

من�شٌة لالإعداِم بالَغرق 
الطريُق ميتدُّ وحيًدا افرت�شت اأفعى نهايتُه 

الذهاُب اإلى الورِد ارْق

.)6(
هل انا الذي كنُت ُهناك

حنَي انهمَر الليُل عتمًة غري َعادية 
حَف ناًرا هل انا الذي اأ�شعلُت ال�شُ
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كي ُي�شيُء امَلكاَن ُحلًما 

هل انا الذي َحكموا بقطِع راأ�شي

فاختباُت دهًرا يف َق�شيدة 

هل انا الذي اكتُب االآَن 

ام انه َقريني اللدود 

الين ما عدُت اأرى اأطرايف

هل انا الذي كنُت انهمُر هناك 

حني �َشطا الكالُب على الَغيِم 

عندَما َهم�َس الَقمُر لل�شوء

ب�شٍر مل اعرفُه حتى اليوم 

البحُر وَعدين اأن ُيبلغني كل االأ�ْشرار 

لكن ذاكرتي ال تت�شُع لكِل هذا الَهول 

ال تتحمُل �شهوَة الريح 

وهي تن�شُب الغوايَة للِغزالن 

اخليوُل هناك تنتظُر انعتاق الورد 

فهل تكفي للو�شِف ُحروُف ال�َشرد

.)7(

راأى نف�شه عبًدا 

ي�سربونُه بال�سياط 

كان ال يبكي دمًعا 

حنَي نب�َس يف ذاكرتِه 

عرف اأن روحُه حّدثتُه عن زمٍن اآخر 

كان ج�شدُه ي�شتقبُل �شيوًفا 

حني اأ�شبَح �َشاعًرا 

حتّرر من العامِل كلُه

.)8(

اذا توقفْت ال�شماُء عن ُزرقتي 

اْرِقُدوين يف َمكاٍن

ال ا�شمُع فيه غرَي املُو�شيقى

فهي هم�ُس الكوُن االأنيْق

واراكم وانتم تزهوَن بثيابكم االأنيقَة

الأنني �شاأكوُن َعاريًا كامَلاِء 

وَت النَمِل  هناَك �َشا�شمُع �شَ

وهم ُيذيعوَن اخباركْم 

لوَن َق�شائَد اجُلنوِن اأي�شًا ورمباُ يرتِّ

.)9(

اأحياًنا ي�شعُر اأنه 

لي�َس اأف�شل من م�شخ كافكا

واحياًنا يتخيل نف�شه 

مطًرا ال يتوقف 

ولو توقف الغيُم عن الظهور 

انه احل�شوُر املرتجرج

والغياُب الذي ال ي�شبه املوْت

لكن لالأمل �شوْت 

يعلو على �شهيِل اجلياِد املطعونة
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.)10(

ي�شرتخي على خدِّ الليل 

ي�شكو لل�شمِت �شخب ج�شده 

مل يتبق حلٌم يحلم به 

هل كان كل الطريق خرافة 

ازيتتز  حتتتتَت  ينمو  زاَل  متتا  التتتتورَد  اأن  اأم 
القطارات 

هل احلبيبات ن�شني مناديَل الوداع 

ام انهن فقدَن ذاكرَة الزمِن امل�شتيقظ 

متتطي  حتني  التنت�شتتتولتتوجتتيا  متتن  اه 
الروح  رع�شتة 

ام ان اخليول الهاربة من عارنا 

�شوف تعود اإلى املراعي لتخ�شّر ال�شماوات 

هل �شيعود الليل حبيبا يغني للغرباء 

ام ان الظلمة كثيفة تعمي االإب�شار 

ام ان املذبوحني يف لوثة الكربياء 

�شي�شتيقظون يوما احياء 

لريتل الكون دعاء الده�شة

وما زال متكئًا على خد الليل 

فرمبا ي�شحو قبله بقليل 

لي�شتحم برذاذ ال�َشَحر

.)11(

الزمَن انزلَق بنَي مناديلَك االأنيقِة

ال اأحد هنا يعرفَك كما انت
فاأنَت ما ُعدَت انت 

وال االأر�ُس وهي تنزُف انت 
وال ال�شماُء وهي ترحُم انت 

الَق�شيدُة التي حاورتَك 
اعت بني اوراِق الكتِب الَقدميِة  �شَ

ما ُعدَت تقراأ الغيَب االأَن 
الغيُب هو يقراأَك حتى باملقُلوب 

َيفرت�شَك مثَل وح�ٍس اأطلقُه االعداْء
لن تنقذَك الرياُح وهي حتمُل الغباَر 

احَلقيقُة بحٌر وماْء 
من  ُعذريتها  فتتقتتتدت  امتتتراأٌة  الِع�شتتتُق 

قبل اأن تولَد 
فاأ�شبَح حُمّرًما اال يف الرحلِة الذاهبِة الى 

الَتوابيِت 
املع�شوقُة اغلقت م�شابيَح وجهها فانطفاأْت 

فتعتمْت زرقُة املوِج امَلحزوْن
حتّول اجل�شُد ال�شبُق اإلى �شحراٍء لل�شوْق 

احلبُّ ح�شاٌن َحروْن 
يعدو يف الفيايف البعيدِة عن القلِب امَللعوْن

انه زمُن الالمباالة 
را�شَك  على  النيازُك  فيها  تتتتتت�شتتاقتتتُط 

وانَت تتبتتتتت�شتتم 
انه زمُن الظماأ االأ�شوْد 

والطريُق اإلى �شاحاِت الفرِح غرَي ُمتاْح
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فى قريِة من قرى اهلل, نامت الشمس فى َكف الغياب, وَنست الكبيرة أن 
َتعود, وكيف َتتوه الشمس عن ديارها؟!, هكذا َهتفت األبواق, وُدِهَشت 

األحداق, وعال الصراخ, وجهرت الحناجر.
َتمشى الذهول فى دهاليز العقول, وَطفحت رحلته بالسؤال, َنطقت كل 

الجمادات التى أعياها الَخرس, َطفق الناس َيتهامسون: أين الشمس؟!
غطى الظالم أجساد البشر, ونسى كل فرد َمن يكون؟, نهاراتهم الصفراء, 
الُبرتقالية التى َتنغمس بالنوِر باتت منامات طارئة ؛ َيرون فيها أمسهم الذى 

يأملون استحالته غدًا قريبًا ال َيتبعه ظالم.

أ. أميرة الوصيف

“ تفاصيل هروب الشمس“
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تترختتت فتتيتتهتتم هتتالو�تتشتتهتتم،  َهتتيتتهتتات! �تتشَ
ينام  ال  االآن  باجلنون،  الظنون  وكافاأتهم 
والُطرقات،  احلقوِل،  اإلى  يخرجون  النا�س، 
والغابات كثيفة االأ�شجار ؛ ُيَعلقون اأج�شادهم 
احلافالت  َيت�شلقون  البا�شقة،  االأ�شجاِر  على 
فى  والتتتتتالل  اجلتتبتتال  ي�شعدون  ال�شخمة، 

اإذالِل واإنك�شار.

ُهتتتتتدى،  غتتتتري  عتتتلتتتى  روؤو�تتتتشتتتتهتتتتم  دارت 
ُمَعلقة  اأعينهم  �تتشتتارت  التتنتتوم،  وخا�شمهم 
الليايل!  من  امَلزيد  الليايل،  الإبتالع  مفتوحة 
الذى  ال�شوؤال  ذاك  غريها؟!،  َيعرفون  وهل 

اأفقدهم عقولهم.

الرواية،  من  الف�شل  هذا  اأنهيت  عندما 
ثنيت ال�شفحة، ور�شمت فى ذيلها “ُجمجمة 
الطب فى درو�س  يراها طلبة  التى  كتلك   ،“
اأر�شم  ملتتاذا  اأعتترف  وال  نهار،  ليل  الت�شريح 
“جمجمة “ فى اأحد ف�شول رواية مل اأُكِملها 
َبعد، اإال اأننى فعلت ذلك بعد القراءة، وذاك 

على  وقفت  ثم  بالَتح�شن،  اأ�شعرين  الِفعل 
كاملجنون  األتتوح  واأختتتذت  اأ�شابعي،  اأطتتتراِف 
اأدراجي مرَة  ثم ُعدت  وي�شارًا،  مَيينًا،  بيدي 
رمبا  ال�شديد،  بالَقرف  اأ�شعر  واأنتتا  اأختترى، 
ورمبتتا  اكتتتتتئتتاب جتتديتتد،  متت�تتشتتارف  كنت على 
فكيف  بعقلي،  ي�شَتِخف  املوؤلف  باأن  اأح�ش�شت 
تهرب ال�شم�س، وال َتعود؟! اأهى زوجة غا�شبة 
اأن  االأمر  فى  الكارثي  لتفعلها؟!،  زوجها  من 
باأ�شطر  االإهتتداء  اأ�شفل  َكتب  الرواية،  موؤلف 
التتروايتتة حقيقية!،  هتتذة  حَتتتذيتتر  متتعتتدودة: 
عندها َكررت العبارة مرة، واثنان، وع�شرة، 
وفى كل مرة َيرن �شداها فى نف�شي اأكرث من 
�شم�س  اأي  اأجتتن،  وكدت  �شبقتها،  التى  املرة 

تلك التى تهرب من دوامها النهاري؟؟

اأبتتدًا،  ينامون  ال  الذين  هم  اأُنتتا�تتس  واأي 
وَيت�شلقون ال�َشجر كا القردة؟!

اأتتترنتتح،  كنت  التتراأ�تتس،  تتداع  �تتشُ قر�شني 
واأو�تتشتتكتتت عتتلتتى روؤيتتتتة وجتتتوه عتتلتتى احلتتائتتط 
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ت�شحك يّل، واأخرى ُتخرج ل�شانها يّل كعدو.

اآه  الفرا�س،  اإلتتى  ثابتة  بُخطى  َتوجهت 
راأ�شي  دوار  ل�شدة  تاأففت  ال�َشهر!  اأ�شعب  ما 
ذلك  واأغاظني  البارحة،  منذ  اأمن  مل  الأين 
غا�شب  ب�شوِت  لنف�شي  اأُمَتتم  اأختتذت  جتتدًا، 
بعقله(،  اأحدهم  باإ�شتخفاف  ي�شعر  )كَمن 
وهذا  بّي،  اأعلم  واهلل  واحدة  ليلة  وت�شاءلت: 
الروائي املَُغفل يقول اأن نا�شه ال ينامون، واأن 

ق�شته حقيقية، و ُيَحذرنا؟! امَلخبول! 

األف َلعنة على َمن يقراأ هذة االأيام!

وجذبت  فرا�شي،  على  ا�شَتلقيت  عندما 
الو�شادة بيدي اأ�شفل رقبتي.

على  نف�شها  تلقاء  من  التتروايتتة  انفتحت 
وحني  وتتتاأفتتفتتت،  َقتتطتتبتتت،  التتثتتاين،  الف�شل 
َت�شمرت  الفرا�س  اأ�شفل  اأم�شكت بها الأقذفها 

اأمام هذة االأ�شطر: 

كل  بيوتًا،  االأ�شجاِر  من  َيتخذون  النا�س 
عائلة من عائالِت القرية َت�شلقت �شجرة ما، 
ي�شعد  الباقيني،  اأمتتام  لها  ملكًا  واأ�شبحت 
الرجال اإلى اأبَعد ارتفاع فى ال�شجرة، ويكون 
ي�شعون  كانوا  واالأطفال،  الن�شاء  االأ�شفل  فى 
وجوههم  تلم�س  حتى  املقدمة  فى  التترجتتال 
يفهمون  االأهتتايل  كان  ال�شاهر،  القمر  �شوء 
فتتاإذا  فيها،  َمتتن  اأهتتم  رجتتل كل عائلة هو  اأن 
َت�َشبعت عيناه بالقمِر، و�شال نوره على وجهه، 
وبادله االأنفا�س باالأنفا�س، فهذا كايف ل�شمان 
حينها  العائلة،  َبقية  نفو�س  فى  االأمل  �شروق 
قد َتبت�شم ال�شم�س من جديد، وُتلقي باأ�شعتها 

احلما�شية على روؤو�س النا�س، وتعود اأ�شطورة 
النهارات اإلى واقعيتها.

جن  والتتتعتتتادات،  املتت�تتشتتاءات،  ت�شابهت 
النا�س، وحاروا، وَتولد الياأ�س، وكانوا جميعًا 
روؤو�شهم  ُيتتَدلتتدلتتون  واجلتتنتتون،  التتيتتاأ�تتس  بتتني 
اإلى  وُيَحدقون  والفروع،  االأغ�شان  بني  من 
املقدمة،  فى  الرجال  االأعلى،  واإلى  االأ�شفل، 
القمر  و�شوء  واأطفالهم،  ن�شوتهم،  وحتتهم 
ل اإال مَلن هم فى املقدمة، وفى االأ�شفل  ال َي�شِ
َهول  من  اأطفالهن  وي�شرخ  الن�شاء،  يتاأذى 
َيربنت  ي�شرخن،  ال  الن�شاء  اأن  اإال  الظالم، 

على �شغارهن، ويبكني فى ح�شوِر اخَلر�س.

َمن  منهم  َرحتتل  اأعتتمتتارهتتم،  الوقت  اأكتتل 
الويل،  ا�شَتد  بقى،  َمتتن  منهم  وبقى  َرحتتل، 
اأعلى  اإلتتى  التتروح  عذاباِت  اأ�شداء  وارَتفعت 
ال�شم�س،  لروؤيِة  �َشوقًا  النا�س  حَترق  عليني، 
منهم،  وكتتاأنتته  القمر،  اإلتتى  يتحدثون  كتتانتتوا 
وحواء،  اآدم  اأبناء  كل  على طريقِة  ُيحاورونه 
ينتظرون  وي�شكتون،  �شكواهم،  له  يقولون 
َيتتتفتتتوه  ال  والقمر  القمر!،  لكتتتنه  ردًا،  منه 
ُنطقًا، ال َي�شتتعتتَل، وال يتتتتترد على الهاتف! مال 
َيلتتقتتونته  قتتد  التتتذى  متتتا  التتتنتتتا�س؟،  هتتتوؤالء 

اأفظتتع من اجلنون؟!

الطينية،  بيوتهم  اإلتتتى  التتنتتا�تتس  يتتعتتود  ال 
قد  واجبًا،  االأ�شجار  فتتتتتوق  متتكتتتوثتتهتتم  �شار 

َيعبدون القمر؟ 

ولتتكتتن هتتل َيتتعتتبتتدونتته متتوؤقتتتتتًا حتتتتتى تعود 
ال�شم�س؟  اأجتتتل  متتن  اأيتتعتتبتتدونتته  ال�شم�س؟، 
ُيلقون  كتتان  واحلتتترية،  ال�شكوك،  ارَتتتدتتتهتتم 
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ال  �شعور،  غتتري  فتتى  االأر�تتتسِ  على  باأقدامهم 
وبتتاأى  مي�شى؟،  كيف  منهم،  التتواحتتد  يتتدري 

َعرثة ارَتطم؟

عا�س النا�س على االأ�شجار، َبكوا، َتذمروا، 
جاعوا، اإال اأن هذا مل مَينعهم من التكاثر! 

اأجَنب اأهل القرية اأطفااًل، مَل َيروهم يومًا، 
االأ�شجار،  اأ�شفل  �شغارها  َتِلد  الن�شاء  كانت 
وياأخذ الرجال املواليد اإلى اأعلى، حيث �شوء 
وجه  َي�شعون  ال�َشرعية،  م�شاحتهم  القمر، 
املولود اأ�شفل النور القمري، ويرى االأب ابنه 
االأولى واالأختترية، الأنه بعد ذلك يكون  للمرِة 
باالأ�شفل حيث االأطفال، والن�شاء، تلك الفئة 

امَلحجوب عنها �شوء القمر.

ال يتتعتترف التت�تتشتتغتتار فتتتى التتقتتريتتة وجتتتوه 
القرية  فتيان  وَيتتتتتوق  واأمتتهتتاتتتهتتم،  اآبتتائتتهتتم، 
اأن يكون الواحد منهم َرب  اآملني فى  للزواج 
عائلة عاجاًل، ولي�س اآجاًل، حتى َيقب�س على 
زوجته  يرتك  الغابة،  اأ�شجار  من  ما  �شجرة 
باالأ�شفل، وي�شعد اإلى اأعلى ارتفاع كى ُيغرقه 
ال  فم�شريهن  القرية  فتيات  اأما  القمر،  نور 
َيتبدل، اذا كانت الفتاة ابنة اأحدهم، جَتدها 
فى اأ�شفل ال�شجرة خلف اأبيها، واإذا تزوجت 
من اأحدهم �شتكون حتمًا خلف زوجها، وفى 
ونوره،  القمر،  الفتاة  ترى  لن  االأمرين،  كال 

فدائمًا ُهناك َمن يحجبه عنها.

حالها،  على  والتتقتتريتتة  ال�شنوات،  َمتترت 
يهداأ،  الظالم، ال  �شمواتها جني  َيرق�س فى 
ل، َينت�شر ال�شواد فى كل مكان، وَيخفت  وال مَيِ
النا�س،  �تتشتتاح  ف�شيئًا،  �شيئًا  القمر  �تتشتتوء 

باالأقدام،  االأر�تتس  ودقتتوا  مَتتتردوا،  �شرخوا، 
تاق  ال�شياع،  على  واأو�َشكت  اأ�شواتهم،  ُبَحت 
وَركب  الظالم،  ا�شتد  ذويهم،  لروؤية  النا�س 

الليل راأ�شه ل�شننِي غري باحثًا عن بديل.

هل  النا�س  يعرف  ال  عجيبة،  �شاعِة  فى 
�شاعاتهم  فكل  �شباحًا؟،  اأم  م�شاءًا  كانت 
االأكتاف،  َهزت  عاتية،  عا�شفة  َهبت  ليلية، 
َتتطاير  اأن  الوجه  مالمح  وكادت  والروؤو�س، 
اأوراق  قتتوتتتهتتا  فتتى حتت�تتشتترتتتهتتا، زلتتزلتتت متتن 

ال�َشجر، كل االأ�شجار خريفية االآن!

ذيتتل  فتتتى  التتتواحتتتدة  تتتتتت�تتشتتاقتتط  االأوراق 
االأختتتتتترى، والتتنتتا�تتس َيتتجتتمتتدون كتتالتتعتتمتتيتتان، 

يرهفون اأ�شماعهم حَلفيِف غا�شب ال يهداأ.

َتتتهتتدمتتت اأ�تتشتتجتتارًا، وَبتتقتتيتتت اأختتترى على 
عندما  اأ�شجارهم  من  اأُنتتا�تتشتتًا  قفز  حالها، 
باغتهم ال�شعور باخلطر، وبقى اأُنا�شًا اآخرين 
االأر�تتتس،  بق�شرة  وجتتوهتتهتتم  ارتتتطتتمتتت  حتى 
اأمنيات  وباتوا  وحَتللوا،  فيها،  وُدفنوا  ماتوا، 

َت�شهد على نف�شها.

من  الكثري  متتات  االأ�تتشتتجتتار،  كل  �شقطت 
ون�شاءًا  املقدمة،  فى  كانوا  رجتتااًل  النا�س، 
من  حلقهم  َجتتف  و�شغارًا  االأ�شفل،  فى  ُكتتن 

ال�شراخ، َرحل الكثري، وبقى القليل.

َخفت �شوء القمر �شيئًا ف�شيئًا، واالأ�شجار 
واآه  للنور،  يتاأهبون  والنا�س  قليلة،  الباقية 

منها االأنانية!

اأحد  ال  بينهم،  فيما  القرية  اأهتتل  َتفرق 
يرى اأحد، ومل يرى اأحدهم االآخر يومًا اإال اأن 
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للتعاي�س  الوحيدة  و�شيلتهم  اأ�شواتهم  َنربات 
فيما بينهم.

الواحد  يعرف  كالعميان،  يعي�شون  كانوا 
كلماته،  رائحته،  �شوته،  من  االآختتر،  منهم 

وخمارج األفاظه.

اأن  وطلب  احَل�شد،  نتتادى  اأحدهم،  �َشعل 
التتِعتتواء  انت�شر  ال�َشجر،  اأعتتايل  اإلتتى  َي�شعد 
اأريد  اآختتر:  َهتف  ال�شاكنة،  الليل  اأرجتتاِء  فى 
ال�شعود، َزجمر جماعة من النا�س، وَهتفوا: 
ال�شعود..  وقتتالتتوا:  ال�شغار،  �شرخ  ونحن، 
ال�شعود، َهمهم اجلميع، �شاحوا، اإال الن�شاء 
ُكن َيلذن بال�شمت، وَيتلحفن باخلوف، اآثرن 

الَتدثر بالظالم على االإنك�شاف للنور!

وُقِتل  الرحيل،  وازداد  العويل،  وانت�شر 
نا�س، وبقى نا�س.

مل يكن اأحد يعرف كيف َتدور احلرب فى 
والتناحر  للتقاتل،  النا�س  ا�شتعد  الظالم؟، 
يقذفون  بتتاأيتتديتتهتتم،  ُيتتَلتتوحتتون  بينهم،  فيما 
َي�شمعون  باحلجارة، واالأ�شالك، وال�شكاكني، 
تلك االآه املدوية التى َيح�شب ح�شابها الكون، 

وال يهابها االإن�شان!

اآاآه،  ي�شمعون:  بتتاملتتوت،  النا�س  يقذفون 
لكنهم  جتتزاء،  كاأ�شواأ  اأ�شماعهم  اإلى  ُتَهرول 
ُيَلوحون  َن�شوة،  القتل  يزيدهم  ي�شعرون،  ال 
الهواء،  فى  وي�شربون  الهواء،  فى  باأيديهم 
َمن  اأحد  يعلم  االأر�تتس، ال  اأُنا�س على  َي�شقط 

القاتل؟، ال يعلم اأحد َمن املقتول؟ 

ويخر  �شارية،  بَوح�شية  اأخيه  َيركل  االأخ 

ريع املفاجاأة، انه الطمع، انه الغدر. القتيل �شَ

التناحر  وَقل  خم�شة،  االأ�شجار،  من  بقى 
معظمهم،  رقاب  اأكل  املوت  الأن  النا�س،  بني 
وبقى القليل، حاول َرب كل عائلة الَرك�س اإلى 
وتكون  املقدمة،  فى  ليكون  ما  �شجرة  حيث 

عائلته فى االأ�شفل.

البع�س جتاه االأ�شجار، ت�شلقوها،  حَترك 
وقتتفتتوا جتتامتتديتتن، واأمتتتتا التتَبتتقتتيتتة تتتنتتاحتتروا 
قال  اأواًل،  ي�شعد  َمن  اختلفوا على  باالأ�شفل، 
اإذا كانت املقدمة للرجال  اأحدهم فى َحنق: 

فماذا لو كان الرجال ُكرُث؟؟ مَلن القيادة؟

ا�شتوح�س �شراع النا�س، حتى اأن بع�شهم 
َقتل نف�شه!، وَظن غريه الفاعل.

ال يعرف ظالم القرية عدالة االإعرتاف، 
وال ال�شهود، وال االأدلة، وكان احُلكم فيها اإلى 
اأن َمن ال يهوى �شريعًا  والغابة تقول  الغابة، 

هو وحده َمن َيحق له َت�شرب �شوء القمر.

اأح�س  َينفذ،  وكاأنه  بدا  القمر،  نور  َخفت 
الرجال الذين هم فى املقدمة، وعلى ارتفاع 
قريب منه بتلك امل�شيبة باكرًا، َدقت قلوبهم 
لو  متتاذا  يت�شائلون:  و�شرعوا  اخلتتتوف،  متتن 

فقدنا القمر نهائيًا؟

فى  يتتدور  القاتل  الت�شاوؤل  ذاك  يكن  مل 
باالأ�شفل،  الأنهم  واالأطفال،  الن�شاء،  اأذهتتاِن 
فرقًا  َيجدون  ال  ال�شجرة  اأ�شفل  ومن هم فى 
جليًا بني وجود القمر اأو غيابه، وما حاجتهم 
به؟، وثمة َمن َيحجبونه عنهم طيلة حياتهم!

كان �شياع القمر من �شماء القرية خطرًا 
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الرجال،  من  العائالت  اأربتتتاب  حياة  ُيتتَهتتدد 
الذين ُيَعو�شون هروب ال�شم�س بنوره ال�شاهر 
ال�َشحيح فى لياليهم الظلماء، َنطت الهالو�س 
َتليق  همهمات  ُيطلقون  اأخذوا  عقولهم،  اإلى 

بوطاويط خُميفة 

كانوا يهابون الظالم اأكرث من ن�شائهم، 
واأطفالهم، وذلك الأنهم تعودوا على وجوده 
كانوا  ال�شعيفة،  البقية  اأما  جزئي،  ب�شكل 
الر�شا  خلفًا  املاكثني  وعلى  اخلتتلتتف،  فتتى 

القليل. باأقل 

اأطاح الِفكر بروؤو�س الرجال، القمر َيبتعد 
�شيئًا ف�شيئًا، والظالم ُيَهدد اجلميع.

�شرخات  ال�شغار  اأطتتلتتق  االأ�تتشتتفتتل،  فتتى 
ُمَدوية عنيفة، تهتز الأملها االأر�س وما عليها، 
وحده  اهلل  مقد�شة،  َخفية  نتتتداءات  وكاأنها 

يعلم مبا كانوا ي�شرخون به؟!

اأهل  مَلح  ولو  النا�س،  وجتتوه  الكاأبة  َك�شت 
اللحظات،  هتتذة  فى  بع�شهم  وجتتوه  القرية 
ملتتاتتتوا متتن َهتتتتول التتتوجتتتوم والتتتَغتتتم، وكتتاأنتتهتتا 

قيامتهم، وكاأنه اجلحيم.

اهتتتتتزت قتتلتتوب التترجتتال، وَبتتكتتوا!، كانت 
ُبكاءاتهم اأ�شبه بُبكاءات �شغارهم.

�َشواء،  وال�شغري  الَكبري  الَنحيب،  فى 
عفاء. �شُ كلنا 

التترجتتال  عتتيتتوِن  فتتى  التت�تتشتتمتتت  َلتتتتتتتوح 
االأحتتتيتتتاء املُتتَعتتلتتقتتني فتتى اأعتتتتايل االأ�تتشتتجتتار، 
املَُقل  فى  النور  خيوط  من  خيط  وارتع�س 
الليايل  اأ�تتشتتدقتتاء  يتتتودع  وكتتاأنتته  التت�تتشتتاهتتدة، 

الطويلة املوؤبدة، ويعود للوراء تدريجيًا.

 ي�شعف النور االآن، ي�شع الرجال اأيديهم 
كانوا  كما  اأيديهم  يلمحون  فال  منه  بالقرب 
فى ال�شابق، يبكي الرجال فى االأعلى، ي�شرخ 

ال�شغار فى االأ�شفل، وَتنتحب قلوب الن�شاء.

ال�شواد �شفحة  و َدهن  القمر فجاأة  �شاع 
�شماء القرية.

اأنهيت قراءة الف�شل الثاين من الرواية، 
واأنا اأهيم على وجهي، اأ�شبحت عاقاًل هادئًا 
اأتعاطف  اأَتقبل جنون املوؤلف، ال اأعرف ملاذا 
ُيفقدين  اأن  كتتاد  التتذى  الرجل  هتتذا  مع  االآن 
روايته  اأحتتداث  تتتزال  ال  ثتتتوان؟!،  منذ  عقلي 
ُيناِطح  حتترف  كل  زال  ال  املنطق،  م  ُتخا�شِ
االآخر فى تناق�س ُمريب، اأتعاطف معه االآن، 
اأحداثه،  واقعية  الإمكانية  عقلي  اإنكار  رغم 
�َشردها  تابع  التى  اخلتتارقتتة،  االأحتتداث  تلك 
من  الهاربة  احلقيقة  زي  ارتدائها  ُمَدعيًا 
حتاماًل  اأقتتل  �شرت  اأنتتا  ها  التاريخ،  �شطوِر 
حيث  اإلتتى  بعيدًا  ب�شري  َيتتزوغ  املوؤلف،  على 

ف�شلها الثالث، ووجدتني اأقراأ:

مل َيعد القمر موؤن�شًا كونيًا، َكحل الظالم 
الكابو�س  بني  القرية  تتاأرجح  النا�س،  عيون 
والتتَوهتتم، هتتذا متتا كتتان ُيتتتتَردده االأهتتتايل فى 
َهم�شهم، و�شراخهم، وعويلهم الدائم، حتى 
خيال؟،  اأم  حقيقة  ت�شاأل:  كانت  اأنفا�شهم 
واحلتتتال على ماهي  عتتقتتودًا طتتويتتلتتة،  َمتتترت 
عليه، اإال انه عندما َتهدمت االأ�شجار، وغاب 
للعودة  املا�شة  النا�س  اأ�شبحت حاجة  القمر، 
يعد  ُمِلَحة، مل  القدمية �شرورة  ديارهم  اإلى 
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القمر  فا  املُجدي،  باالأمر  الغابة  فى  البقاء 
متى  يعلم  وحده  واهلل  االأبتتد،  اإلى  خا�شمهم 

يعود؟ وكيف؟

عليها  ُتتتَعتتلتتق  فلم  عتتودتتته،  وبخ�شو�س 
لعادت  يعود  اأن  للقمر  كان  لو  الأنه  االآمتتال، 

ال�شم�س. قبله 

وهكذا ا�شتقام االأمر فى خُميلتهم باأن ما 
يذهب ال َيعود.

مقدمة  فى  كانوا  واللذين  الرجال،  َفكر 
االإرتفاعات ال�شاهقة على اأ�شجاِر الغابة باأنه 
َجلجلت  الطينية،  بيوتهم  اإلى  العودة  ينبغي 
منهم  التتواحتتد  وكتتان  الغابة،  فتتى  اأ�شواتهم 
كالمه،  ينهي  وعندما  احَل�شد،  اإلى  يتحدث 

يتحدث االآخر، وهكذا.

روؤو�شهم  يف  ما  كل  القرية  رجتتال  اأفتترغ 
اإلى  من خطط، واأفكار، لالإنتقال من الغابة 
اإ�شكالية ُكربى، وهى كيتتتف  الديار، تواجهم 
الدام�س  التتظتتالِم  فتتتتتى  جميعهتم  َينتقلون 
متتتن مكاِن الآخر؟، كتيتتتف َيتتتجتترون اأقدامهم 
كتتتانت  ولتتتو  م�شتتافتتتة،  اإلتتتتى  م�شتافتتتة  متتتتن 

خطتتوات متوا�شعة؟!

التتظتتالم  التتنتتا�تتس فتتى هتتتذا  كتتيتتف مي�شي 
َيدو�س بع�شهم  اأن  بال�شواد من دون  الطافح 
بع�شًا؟، َتهام�س احَل�شد املَُعلق على االأ�شجار، 
يفكرون  كتتانتتوا  االأ�تتشتتفتتل،  ويف  واالأغتت�تتشتتان، 
يدور  مبا  �شفاههم  تنطق  عالية،  باأ�شواِت 
اأو جمنونة،  مرواغة  اأفكاِر  من  اأذهانهم  فى 
قال اأحدهم: َنهبط اأر�شًا، وجتتمع كل عائلة 

بحناجرهم،  التترجتتال  نا�شره  َربتتهتتا،  حتتول 
َهلل  املبدئية،  للخطة  التتداعتتم  و�شفريهم 
ال�شم�س  اأن  يعتقدون  كانوا  والذين  ال�شغار، 
تتتوجتتد ُهتتنتتاك فتتى التتديتتار، وال يتتعتترفتتون اأن 

ديارهم كالغابة َهجرتها ال�شم�س.

َهتتبتتط التتنتتا�تتس اأر�تتتتشتتتتًا، نتتتتادى اأربتتتتاب 
التتتعتتتائتتتالت متتتن التتترجتتتال عتتلتتى نتت�تتشتتائتتهتتم، 
و�شغارهن  الن�شوة،  فاإلَتفت  و�شغارهم، 

حول رجلهن متامًا كما الوردات.

�تتشتترخ اأحتتتتد التتترجتتتال، وقتتتتال فتتى نتتربة 
َم�شينا  لو  �شاحبها:  �شوت  َيرتع�س  مهمومة، 

معًا فى الظالم لَقتلنا بع�شنا!

روؤو�س  َيتح�ش�شن  وبتتداأن  الن�شاء،  داخت 
�تتشتتغتتارهتتن، واأكتتتتتافتتهتتن فتتى ختتتوف اأمتتومتتي 
وا�شح، وكاأنهن َيتفقدن هويتهن التى اأو�شكت 

على الَتمزق.

َهتف اأحدهم فى َبهو االآذان باأنه ال اأحد 
يرى اأحد، لذا ال فائدة من الكالم، واإ�شاعة 
الوقت، �شحك اأحدهم �شحكة عالية هازئة 
فتتى غتتري متتوعتتدهتتا، وقتتتال بتت�تتشتتوِت ُمتتَتتتهتتدج 
�شاخر: اأى وقت؟؟، َتنهد اآخر بح�شرة و�شاح: 

نحن غارقون فى الَعدم!

انتتتتت�تتشتتر اخلتتر�تتس فتتى عتتتتروِق االأر�تتتتس، 
عني  فتتى  ال�شتبتتابي  متتتتتتتتتتتداده  و�َشتتكتتب 
َت�شو�شت روؤية ال�شماء، فكيف  ال�شماء، واإذا 

حال اأهل االأر�س؟!

الطريق،  على  باأقدامهم  النا�س  األتتقتتى 
قا�شدين الهداية اإلى الديار، اإال ان ظالمهم 
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اأبدي، وياأ�شهم ُمعدي، ونواحهم غري جُمدي، 
يتتارب؟  اخَلتتال�تتس  وكيف  ق�شري،  و�شربهم 

كانت قلوبهم ت�شرخ، وتهتف، وتثور.

غا�س اأهل القرية فى الظالم، كانوا كَمن 
َي�شبح فى الطني، َيبحثون باأيديهم، واأرجلهم 
اآمن، وال َيجدون غري ال�شراع مع  عن ملجاأ 
اخليال، مَيوت النا�س فى رحلتهم األف مرة، 
وال ت�شعد اأرواحهم اإلى االأعايل مرة! ذاقوا 
َمن  كل  على  َيحقدون  كانوا  الظالم،  ويالت 
اأعينهم  ويغم�شون  يتتوم،  ذات  ال�شم�س  راأى 
فى  ُيتتحتتي  جميل  حتتلتتِم  عتتلتتى  يقب�شون  كتتي 
فتتتى  لتتتتَوح  اآخر خيتط قتمتتري  قلوبهم ذكرى 

اأحداقهم ذات لتتتيتلتتة.

َيلمحوا  حتى  َجتتربًا  النوم  َيطلبون  كانوا 
النوم  ولي�س  القريب،  الَدرب  ُتنري  اأُمنياتهم 
بغريب على الَيقظة، يف القرية ا�شتوى احللم 
غرى،  �شُ َمتتوتتتِة  فتتى  دائتتمتتًا  والنا�س  وواقتتعتته، 

يتمايلون كال�شكارى من جانب اإلى االآخر.

حَتتتركتتت االأقتتتتدام فتتى كتتل اإجتتتتاه، وهتتام 
غار  ال�شِ اأم�شك  ُهتتتدى،  غتتري  على  احَل�شد 
العائالت  اأربتتاب  وجهر  اأمهاتهم،  بجالبيب 
النفو�س  فتتى  �شداها  َيتترن  حتتادة  بتتاأ�تتشتتواِت 
فى  النا�س  انطلق  التتديتتار،  اإلتتى  َهلموا  بتتاأن 
فى  االأ�شخا�س  اآالف  �َشقط  بع�شهم،  اأثتتر 
اأ�شفل  البع�س  َرقد  ال�شخور،  وبني  احُلفر، 
املُندفعة،  الغا�شبة  اخلطوات  ُتهيله  تتتراب 
الكثري  ُقِتل  الرقاب،  بع�س  االأحذية  ودا�شت 
وقعت  ق�شد،  غري  عن  الن�شاء  من  والكثري 
الن�شتتاء،  يبكي  ال  االأقدام،  اأ�شفل  اأج�شادهن 

يعرف  ال  لذا  مكتوم،  عويلهن  ي�شرخن،  وال 
اأحدًا َكم امراأة ماتت؟ 

اأ�شاع احَل�شد وقتًا غري َمعلوم فى رحلته 
من الغابة كثيفة االأ�شجار، املحفوفة مبخاطِر 
فقدت  القدمية،  الطينية  ديتتتاره  اإلتتى  �شتى 
واأبتتنتتائتتهتتا،  رجتتالتتهتتا،  متتن  الكثري  التتعتتائتتالت 
ون�شائها، وكان ال�شوؤال االأهم ُيراودهم، كيف 
يختلف  مل  التتديتتار؟،  فى  االآن  اأنهم  يعرفون 
االأمر عن الغابة، فهاهم يتخبطون فى ظالِم 
الواحد  يعرف  كيف  لالأحياء،  مُبعَتقل  اأ�شبه 

منهم اأنه فى دياره؟ كيف؟!

بينهم  �شوؤالهم  طرحوا  النا�س،  ت�شاءل 
جريانهم  وبتتني  بينهم  طرحوه  ثم  وبينهم، 
�ُشهداء  من  العظيم  التتَحت�شتتتد  ذاك  فتتتتى 

الليل الطويل.

ُيَغلف  والياأ�س  َدربهم،  فى  النا�س  م�شوا 
َتن�شد  كتتثتترية  بتتعتتبتتاراِت  مَتتتتتتمتتوا  وجتتوهتتهتتم، 
املوت  اإلى  ا�شتعلت حما�شتهم  العاجل،  املوت 
عظام  َنتتختتر  ال�شائع  اأمتتلتتهتتم  وكتتتاأن  فتتجتتاأة، 
َغدهم، فاأح�شوا باملوت ي�شرى فى عروقهم، 

ا�شت�شلموا، و ن�شدوا لقائه.

اآهات مبحوحة َتطري فى الف�شاء، وكالم 
ُمَغمغم ال يفهمه اأ�شحابه، ُيلقى ُهنا وُهناك، 
َغرق  وهكذا  اأختترى،  وَتلفظه  بتتاأُذِن،  يلت�شق 
النا�س فى ُحمى ُغربتهم عن الديار، وفجاأة 
بحائِط  اأحدهم  اإرتطام  النا�س، �شوت  �َشمع 
َي�شتكني،  ال  �شراخًا  �َشمعوا  وعندها  َمتني، 
اأرهفت االآذان الإمت�شا�س اخلرب املُباِغت، مَل 
يفهموا، لكن ال�شوت جاء اإليهم من املُقدمة، 
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كان اأحد هوؤالء الذين �َشبقت ُخطاهم الَبقية، 
اإذن ماذا حدث؟ 

فكر النا�س، ومل يجدوا جوابًا، لكن اأحد 
حائط!  طتتفتتويل:  اإنتتفتتعتتاِل  فتتى  قتتال  ال�شغار 
�َشمعوه،  ما  النا�س  وتاأمل  االأذهتتان،  �َشرَدت 
وَهتف اأحدهم باأن هذا نهاية الطريق، وباأن 
اإال  جتتتتاوزه  ميكن  ال  �َشد  هتتو  احلتتائتتط  ذاك 

باملوت.

املُن�شبطة،  االأر�تتتتس  االأهتتتتايل  افتترت�تتس 
ال�شغار  ونام  وا�شرتاحوا،  اأرجلهم،  َمددوا 

فى َكنف الن�شاء.

كان ذلك الرجل الذى اإرتطم باحلائط، 
كان  املتتتوت،  متتن  الَبقية  ُمنقذ  هتتو  ومتتتات، 
َتلت�شق  �شراخه َطوق جناة للباقني، حتى ال 

اأج�شادهم، ووجوههم بالهالك احَلتمي.

النا�س، والأول مرة منذ �شنوات  ا�شتكان 
َيتت�تتشتتتتتكتتيتتنتتوا، ذاقتتتتوا حتتالوة  اأن  لتتهتتم  ُقتتتتِدر 
بالَفرح فقط  َدقت قلوبهم  انت�شوا،  الراحة، 

َمعدودة. لدقائق 

اأر�س  َيفرت�شونها هى  التى  االأر�س  كانت 
ُتربتها  تتتفتتوح متتن  التتوطتتن  رائتتحتتة  التتتديتتتار، 
�شكارى  وجتعلهم  اأنوفهم،  وُتَقِبل  الطينية، 
باالأم�س الذى بات اأمنية َع�شية على الَتحقق.

من  الف�شل  هتتذا  قتتتراءة  اأنهيت  عندما 
�شدري،  فى  اخلوف  َدبيب  �َشمعت  الرواية، 
�شعرت بالُرعب احلقيقي، الذى مل اأعرفه يف 
ُجننت،  بالتاأكيد  اأنني  اأقول  واأخذت  حياتي، 
التتروايتتة  اأختتتتاف؟، وهتتل تلك  �تتشتتىء  اأى  متتن 

خماويف  ُتثري  وملتتاذا  ُتخيفني؟،  قد  اخليالية 
من  اأ�شخر  وظللت  االأ�شباح؟،  بيت  اأقتتراأ  هل 
تهويله  على  املتتحتتدود  عقلي  واأوبتتتخ  نف�شي، 
لالأمور، وكنت اأردد فى �شدى نف�شي اأن تلك 
اإال  اإال رواية خيالية، وما هذا املوؤلف  ما هي 

جمنون، اأو رجل عاقل قتله الفراغ.

ل�شت اأدري ملاذا اأخافتني حكاية القرية، 
ونا�شها، وملاذا دارت راأ�شي فى اأرجاء ُغرفتي 
الف�شيحة، واأنا اأتخيلها ظالمًا دام�شًا، وكيف 
ن�شف  كونها  اأحتمل  ال  واأنتتا  الَتخيل،  َيطيب 
الظالم  واأكتتره  النور،  اأحب  حتى؟،  ظالمية 
املُتاآمرة  خياالتي  اأقلقتنى  رمبا  لذا  اأعرتف، 

علّي مع ذاك الروائي املجنون.

وال  و�شمااًل،  مَيينًا،  اأتقلب  ليلتي  اأم�شيت 
اأ�شتجديه،  كنت  �شبياًل،  اإيّل  النوم  يعرف 
اأطلبه ب�شدة، اإال اأن النوم خا�شمني، اأخرجت 
التتتروايتتتة متتترة اأختتتترى، واأختتتتذت اأَُقتتتلتتتب فى 
�شفحاتها باأ�شابعي املُرتع�شة من قلة النوم، 
ووجدت اأن الف�شل التايل هو الف�شل الرابع، 
اأبهجني هذا كثريًا، الأنه  واالأخري، واحلقيقة 
التتروايتتات على  لتتقتتراءة  على رغتتم ادمتتتاين 
تنوعها، مل اأجد رواية من اأربع ف�شول فقط، 
لذا �شجعني ذلك، على ا�شتكمال تلك الرحلة 
غري العاقلة، فى تلك القرية التى ال ترى غري 
اأقراأها،  ال  االأحتترف  اآكتتل  اأختتذت  و  الظالم، 

وراأيتني األتهم تلك الكلمات: 

تتتلتتك االأر�تتتتتس، التتتتتى افتترت�تتشتتهتتا اأهتتتايل 
التى  الديار  اأر�تتس  كانت  املَُعذبني،  القرية 
التتديتتار، حانية،  اأر�تتتس  اخُلتتطتتى،  اأرادتتتهتتا 
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َتتتربتتت على اأجتت�تتشتتاد اأبتتنتتاء  دافتتئتتة، جَتتتدهتتا 
�شمائها،  عرفتهم  التتذيتتن  هتتتوؤالء  التتهتتويتتة، 
�شىء،  كل  بها  َت�شَبع  حتى  رائحتهم  وفاحت 
اأر�شًا  املَُكومني  النا�س  فال تعرف هل هوؤالء 
يزون اأر�شهم؟، اأم اأن تلك االأر�س  هم َمن مُيَ

الطينية ال�شاحلة هى ما مُييزهم؟ 

�شعرت  متتنتتامتتاتتتهتتم،  فتتى  التتنتتا�تتس  ذاب 
الواحد  اأح�س  َعجيب،  باإ�شرتخاِء  اأج�شادهم 
منهم اأنه فى ِخفة الري�شة! اأين الهموم؟، يبدو 
النا�س،  اأحالم  اأنها رحلت بعيدًا، وخا�شمت 
على  ارت�شمت  انَدثر،  القرية  ظالم  اأن  يبدو 
التى  تلك  اجلديدة،  االآمتتال  َب�شمة  �شفاههم 
الوجوه  اأ�شرقت  يحيا،  كي  القلب  فى  تهم�س 
مرة  االأهتتايل  اأ�شارير  َتهللت  واحتتد،  اآِن  فى 
واحدة، فلو كان حلم، الإختلفت امل�شاعر، فهل 

يرى النا�س ذات احللم؟ 

يتجاوز  االأمتتتر  اأن  القرية  اأهتتتايل  �شعر 
مت�شى  اأطتتتال،  َيتترونتته،  التتذى  النور  احللم، 
على اأهداب اأعينهم بوثوِق كوين، و ال م�شت 
على  املُتترتا�تتشتتة  اأجتتت�شتادهم  حتتتترارتتتته 
االأر�س، اآه حرارة ال�شم�س! يعرفها اجلميع، 
التى  التتروؤوم  تلك  اأحدهم؟،  ُيخطئها  كيف 
اأهي  واأعتتتوام،  الأعتتواِم  اإليها  النظر  ُحرموا 

دقًا؟  �شِ ال�شم�س 

فتح النا�س عيونهم َبغتَة، �َشكنت الده�شة 
النا�س!  َيتتراه  ما  حلمًا  لي�س  ال،  اأحتتداقتتهتتم، 
انها اإ�شارة من ال�شم�س، اإ�شبع من اأ�شابعها 
فى  عليها  املُغ�شي  للوجوه  ُيتتَلتتوح  الذهبية، 
بكامل  ال�شم�س  تكن  مل  التتوجتتوم،  ح�شرة 

نورها، بل كان �شوء ذهبي قادم من بعيد.

ُتكذبها عني،  ال  فى حما�شة  النا�س  وقف 
وقبيل اأن يتجهوا نحو النافذة �شغرية، �شرخ 
اأحدهم باأنه عليكم باخلطة القدمية، واأردف 
ي�شرخ فى االآذان باأن النافذة �شغرية جدًا، 
اإذا  الأنه  اأمامها،  احل�شد  بتجمهر  ت�شمح  وال 
حدث ذلك لن يرى اأحدنا ال�شم�س، لذا �شنعيد 
القمر،  فى ح�شرة  فعلناه  ما  �شنفعل  الَكرة، 
اأما  الرجال،  من  العائالت  الأربتتاب  النوافذ 
فيلزمون  واأطفال  ن�شاء،  من  العائالت  بقية 
اأماكنهم فى اخللف، وعندما يت�شرب الرجال 
نور ال�شم�س الذهبي، يكون بال�شرورة ت�شربه 
بحنجرتة  التترجتتل  قتتتال  ثتتم  التتعتتائتتلتتة،  بقية 
الغليظة: األي�س ذلك عاداًل؟، ومل ينتظر حتى 
الرجال  هرول  و  و�شغارهن،  الن�شاء،  ُيجيبه 
اأمام  منهم  الواحد  وقف  النوافذ،  اإلى حيث 
منها  تطل  التى  للنافذة  املتتجتتاورة  النوافذ 
من  النظر  اختال�س  فى  يتناوبون  ال�شم�س، 
اأحدهم،  مَيل  وعندما  ال�شم�س،  اإلى  النافذة 
ُينادي االآخر، وعندما مَيلون جميعًا، ُيعيدون 
َكرتهم مرة اأخرى، وهكذا، وهكذا، من دون 

اأن يفكر اأحدهم فى الن�شاء واالأطفال.

فى اخَللف، جل�شت الن�شاء فى اأح�شانهن 
كانوا  عويلهم،  يتوقف  مل  اللذين  �شغارهن، 
َتطلع  مل  ال�شم�س  وكاأن  الظالم،  فى  غارقني 
عليهم، وبعد اأن كان �شوء ال�شم�س قد َت�شلل 
اإليهم جميعًا، عاد اأرباب العائالت مرة اأخرى 
باأج�شادهم،  حجبوا  هنا  ومن  اإحتكاره،  اإلى 
النافذة، وطال  االآت من  ال�شوء  واأعدادهم، 
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ظالم الن�شوة واأطفالهن امل�شاكني.

َت�شمر الرجال فى اأماكنهم اأمام النافذة 
ُكلما  و  ال�شم�س،  منها  تطل  التى  ال�ِشرية 
بينهم،  فيما  االأدوار  تبادلوا  امَللل،  ع�شرهم 
ومل َيرموا الن�شاء، و�شغارهن بنظرِة واحدة، 

يق�شدون من ورائها العدالة.

تتتاأملتتت حتت�تتشتتود التتنتت�تتشتتاء فتتى اخَلتتتلتتتف، و 
�شمتهن،  على  مَتتتتردن  عتتادتتتهتتن  غتتري  على 
وانَتحنب!، ا�شتد َنحيبهن، وارَتفع، حتى َو�شل 
لل�شحاباِت، والطني، و االأ�شجار، و احلوائط، 
اأربتتتاب  التتترجتتتال،  اآذان  يتتختترتق  مل  انتتته  اإال 
ح�شرة  فتتى  م�شحورين  كتتانتتوا  عتتائتتالتتتهتتن، 
بالولوج  لها  َي�شمحوا  اأن  راف�شني  ال�شم�س، 
اإلى حيث ن�شوتهم و اأطفالهم، كانوا جامدين 
ال  امَلتتلتتل،  داهمهم  اإذا  حتى  اأماكنهم،  فتتى 
فى  ال�شم�س  يتاأملون  التتتوراء،  اإلتتى  ينظرون 
اإمت�شا�س  فى  يرغبون  وكاأنهم  َطمِع ظاهر، 

نورها َقطرة َقطرة.

قتت�تتشتتى التتترجتتتال اأعتتتوامتتتًا طتتويتتلتتة اأمتتتام 
النافذة، وُكلما مات اأحدهم اأو�شى باأن يقف 
ال�شغار  ال�شبيان  تاق  عندها  رجاًل،  مكانه 
اأمام  الوقوف  لهم  َيحق  َيكربوا حتى  اأن  اإلى 
اأما  الظالم،  هذا  كل  وَترك  ال�شم�س،  نافذة 
فتتال حيلة لهم  التتفتتتتتايتتات؟،  اأمتتتا  التتنتت�تتشتتاء؟، 
الَدمع حتى  من  املزيد  ُيقدمن  الُبكاء،  �شوى 
قلوبهن  تتحرق  يتاأملن،  هتتواء!  على  يقب�شن 

�شوقًا للنور، وال َمهرب من الظالم اإال اإليه.

ذات يوم، بينما الرجال يتبادلون االأدوار 
والن�شاء  ال�شم�س،  اإلتتى  النظر  ا�تتشتترتاق  فى 

واالأطفال مُم�شدين على االأر�س غارقني فى 
الظالم الذي ال يعرف حدًا، وال نهاية، طاف 
هوله  من  وارتع�شت  الف�شاء،  جهوري  �شوت 
االأ�شوات  من  �شوتًا  كتتان  املفتوحة،  االآذان 
وا�شحًا  اأثتترًا  تتترتك  التى  القوية،  الَرخيمة 
فى امل�شامع، و النفو�س، بداأ النا�س ُين�شتون 
لل�شوِت باإجالل واإهتمام، �شرخ فى اجلميع 

يقول: امل�شاواة!

اأجفلت  �تتشتتيتتئتتًا،  التتقتتريتتة  اأهتتتل  يفهم  مل 
توترت  و  احلتتدث،  غرابَة  َهتتول  من  عيونهم 
التت�تتشتتوت، هم�س  ارتتتفتتاع  متتن �شدة  اآذانتتهتتم 
فى  ُهناك  كانوا  والذين  بينهم  فيما  الرجال 
اإال  الرجل،  َيعنيه ذلك  ما  ال�شوء عن  دائرة 
انه مل يفهم اأحدهم �شيئًا، وقال اأحد اأرباب 
العائالت باأنه رمبا كان هذا هالو�س �َشمعية، 

ال وجود لها.

ُيتتتتريتتتتدون اأن  تتتدقتتته التتتترجتتتتال الأنتتتتته  �تتتشَ
للهالو�س، يجب  االآن  الأنه ال وقت  دقوه،  ُي�شَ
َمر  اجللّي،  ال�شم�س  بنور  الت�شبع  و  التمتع 
ال�شوت  ذاك  عتتاد  ثتتم  التتوقتتت،  متتن  دقيقة 
من  ُرعبًا  اأكتترث  ب�شوت  َهتف  اأختتترى،  مرة 

ذى قبل: امل�شاواة!

تخ�شبت  اأمتتاكتتنتتهتتم،  فتتى  التتنتتا�تتس  َجتتمتتد 
الت�شلل  فى  اخلوف  وبداأ  واأرجلهم،  اأيديهم 
اإلتتيتتهتتم متتن جتتديتتد، يف ذلتتك التتوقتتت كانت 
م�شغوالت  ُكن  فاأكرث،  اأكرث  َينتحنب  الن�شاء 
بتتحتتزنتتهتتن االأبتتتتتدي املُتتتريتتتع، غتتتارقتتتاِت فى 
الغليظ  التترجتتل  �تتشتتوت  مَيتتر  مل  ظتتالمتتهتتن، 
وكذلك  التتزمتتن،  متتن  لثانية  اآذانتتهتتن  على 
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الطفويل  عويلهم  لالأطفال،  بالن�شبة  االأمر 
الكئيب، جعل فى اآذانهم وقرًا.

�شوء  َخفت  لل�شوت،  التالية  االأيتتام  فى 
املخاوف  و�تتشتتاورت  ف�شيئًا،  �شيئًا  ال�شم�س 
ال�شم�س  �شياع  اجلميع  وخ�شى  التترجتتال، 
ثانيَة، مل يكن االأمر َيعني الن�شاء واأطفالهن، 
اأو�شك  َحد  اإلى  الرجال،  بال  ي�شغل  كان  بل 

على اأن ُيفقدهم عقولهم.

نورها،  ارتع�س  ال�شم�س،  تختفى  اأن  قبيل 
اأختترى،  متترَة  الرخيم  الرجل  �شوت  وَهجم 
انتف�شت اأبدان الرجال، وو�شل ال�شوت اإلى 
م�شاِمع الن�شاء واالأطفال، فهداأ الَعويل، ونام 

ال�شراخ فى َكنف اخَلر�س.

امل�شاواة!،  عظيمة:  بقوِة  ال�شوت  َهتتتتف 
َمرة  الأول  واحتتد،  بحرِف  الرجال  يتفوه  مل 
منهم  بداًل  ويتحدث  اأماكنهم،  فى  يجمدون 
كانت  والتى  امتتراأة  �شرخت  القرية،  ن�شاء 
وجتتاء  نتتتتورًا،  تتترى  وال  التتظتتالم،  فتتى  قابعة 
ت�شرخ،  اأختتذت  بعيدة،  م�شافة  من  �شوتها 
املتت�تتشتتاواة!،  التت�شتتتوت:  تفتتهتتم  وكتتاأنتتهتتا 
وَرددن  االأخريات،  الن�شاء  اأج�شاد  ارتع�شت 

خلفها ب�شوِت ُحر: امل�شاواة! 

النداء،  ُيَردد  القرية  فى  َمن  كل  اأ�شبح 
ي�شعر،  اأن  دون  من  به  اأح�س  َمتتن  كل  َردده 
�شرخ  له،  ُيف�َشر  اأن  دون  من  فهمه  َمن  كل 
اأربتتتاب  اإال  يبقى  ومل  بتتاملتت�تتشتتاواة،  اجلميع 
ببنت  ينب�شون  مل  التترجتتال،  متتن  العائالت 
ال�شراخ  و  للن�شاء  ظهورهم  اأداروا  و  �شفه، 
ال�شم�س،  يتاأملون  واأخذوا  الثائر،  وال�شوت 

اأعينهم،  اأمتتام  من  ال�شم�س  هربت  وفجاأة 
واالأطفال،  الن�شاء  اإلى حيث  بعيدًا  ورك�شت 
امتقعت  روؤو�تتشتتهتتم،  فتتوق  ال�شم�س  اأ�شرقت 
الن�شوة  وجتتتوه  تتتتتوردت  و  التتترجتتتال،  وجتتتوه 
وكتتاأن  ُمعجزة!،  كتتان  حتتدث  ما  و�شغارهن، 
امل�شاواة  وكتتتاأن  ال�شم�س،  �شوت  ال�شوت، 
تق�شد هوؤالء املحرمون من نورها الكا�ِشف.

وحينها  التتقتتريتتة،  فتتى  التتنتور  انتتتت�شتتر 
كتتتتتبتتت التت�تتشتتحتتف عتتتن حتتكتتايتتة قتتريتتة َدفتتتع 
�شم�شها  وعادت  الُظلمات،  اإلى  بهتتا  الظلم 

بامل�شاواة و العدل.

عندما كتب املوؤلف كلمة النهاية، �شعرت 
�شم�س  بتتاأن  و�شعرت  قلبي،  تغمر  بالَبهجة 
التتقتتريتتة التتتتتى عتتتادت متتوؤختترًا اأ�تتشتترقتتت فى 
الرواية،  اأقفلت  عندها  اأي�شًا،  اأنتتا  داخلي 
جذبت  و  التتفتترا�تتس،  جانب  على  وو�شعتها 
اقتب�شتها  عبارة  اأكتب  كتتتتي  اجلريدة  بيدي 
تدوينها كعادتي حتى ال  واأردت  املوؤلف،  من 
غابت  اإذا  تقول:  عبارته  كتتتانت  اأن�شتتاهتتتا، 
القرية  ق�شة  التتظتتالم،  عتتتتَم  امل�شتتتاواة 

�شدقوين“  حقيقية، 

كتتتتتبتتت التتعتتبتتارة وعتتنتتدهتتا ا�تتشتتطتتدمتتت 
الإمتتراأة  �شتتتورة  متتتع  ق�شري،  بخرب  عينى 
اأن زوج تلك  الراأ�س، اخلرب يقول  حتتتَلتتيتتقتتة 
َحلق  و  رقبتها،  فى  �شيجارته  اأطفاأ  املتتراأة، 
اأحد  فى  بدلوها  اأدلتتت  الأنها  �شعرها،  لها 

االأمور العامه!! 

نب�شاته،  وزادت  قلبي،  ارتتتعتتد  حينها 
وارتع�شت اأ�شابعي، وَحل الظالم.

كانو الثقافية / أبريل 2019
139

ب
أد

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   139 4/21/19   1:50 AM



كانو الثقافية / أبريل 2019
140

كانو الثقافية / أبريل 2019
141

شيء ما في هذا الرجل جعله ينجذب إليه، يحنو عليه، ويترفق به، يأمر كاتبه 
باغالق دفتره لكي يتباسط معه بعيدًا عن قيود الوظيفة وروتين التحقيق.

وجه هذا الرجل منحوت من تربة قريته، من طينها وصبغة قمحها ومالمحه 
كأنما هي توأم مالمح والده.

شيء ما يجبره كلما رآه أن يقف له هو الذي اليقف ألحد ووظيفته تجعل 
الجميع يقفون له ويأتمرون بأمره ويسمعون له،وكلمته كوكيل نيابة لها 

قدسيتها فهي التي ترفع أناسا وتخفض آخرين، تمنح البراءة وتلقي بالتهم، 
تمضي كسيف على الرقاب مسلط التملك له إال الطاعة مهما قال.

ورغم هذا حينما جيء بهذا الرجل مقيدًا باألغالل ليقف أمام بابه محني 
الظهر والروح مقعيًا على األرض وبجانبه حارسه الغليظ ورآه على البعد انتبه 

له، توقف أمامه، أمر الحارس بفك قيوده وطلب منه الوقوف، همس الحارس 
في أذنه مرتعدًا:-

أ. محمد عباس علي الشبيه
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- �شيادة الوكيل، قف انتباه
اأن  وحتتاول  وقفته  يف  الرجل  ج�شد  ت�شلب 
يرفع عينيه اإليه لكنه مل ي�شتطع فظل يف انحناءه 
مرتعدة  نب�شات  اإال  الميتلك  م�شت�شلما  روحتته 

و�شمت مقيم، قال وهو اليفلت الرجل بنظراته
- ماله؟

موجها كالمه للحار�س:-
- خناقة يافندم، جرح جاره

- هاته وتعالى
لت�شجيل  ا�تتشتتتتتعتتدادًا  دفتتترته  التتكتتاتتتب  فتح 
التحقيق، اأمره باغالقه واجللو�س �شامتًا حلني 

ياأمره بالكالم وتوجه اإلى الرجل
- ا�شمك اإيه يابا؟

- حممد يا�شعادة البيه
يهم�س  وهتتو  روحتتته  اجتاحت  خفيفة  هتتزة 
لنف�شه نف�س ا�شم اأبي ونف�س مالحمه، هل عاد 

ثانية للحياة؟
- حممد اإيه؟

- حممد عبد الرحمن
تنف�س ال�شعداء، اأخريا عرث على اختالف 
امليت  عودة  ا�شتحالة  من  جيدًا  مايعرفه  يوؤكد 

للحياة
- ملاذا �شربت جارك؟

اأخذ الرجل ي�شرح له وهو يف متاهة املراقبة 
بعيدًا عن الكلمات واحلروف والتربيرات املعتادة 
الفاظ  م�شتمرة بني خمارج  مبحرًا يف مقارنة 
هتتذا والتتفتتاظ اأبتتيتته وطريقة روايتتتتته لتتالأحتتداث 
وتربيراته الب�شيطة مثله، هو اأي�شا كان فالحًا 
اإال  الياقة والميتلك  اأزرق متاآكل  يرتدي جلبابًا 

ب�شاطة الروح ونقاء القلب.

- انتظر ياراجل اأنت
- حا�شر

- اأين جارك؟
فك  ولهذا  للحار�س  دفع  باخلارج،  يقف   -

القيود من يده.
اأمر باإدخال اجلار،

حتتتدق يف وجتتهتته متتتتتذكتترًا جتتريانتتهتتم من 
ال�شالموين، كانت عائلة كبرية، رجالها  عائلة 
كثريون، وكان اأبوه عودًا يف حزمة فكان الميتلك 
اإال ال�شمت متعلال بح�شن اخللق تارة وبحقوق 
اجلار اأخرى وهو يف قرارة نف�شه يخ�شى التعر�س 
لهم بكلمة حتى الينال ماهو اأكرث من الكلمات، 
اأوالده  مع  يتعاركون  اأوالدهتتم  كان  حينما  حتى 
كان دومًا يهون من االأمر را�شيا بالت�شالح مهما 

كان ماو�شل اإليه العراك.
اخل�شن  اجلتتار  يحدق يف  وهو  تنهد طويال 

املالمح قبل اأن ي�شاأله:
- �شربت جارك ليه؟

ذات  الكلمات  ينرث  خ�شنًا  �شوته  انتتدفتتع 
اليمني وذات ال�شمال، اأ�شار اإليه بال�شكوت فلزم 

ال�شمت.
حدق يف وجهه عاب�شّا:

منها  حتتاأ�تتشتتاحمتتك،وحتتتتتختترج  دي  املتتترة   -
�شليم، لكن حتكتب تعهد بعدم التعر�س للرجل 

ثاين، اأنت فاهم؟
- فاهم

ا�شتدار اإلى كاتبه اآمرًا:
- اكتب عليه تعهد وخليه يوقع عليه

ثم اإلى حممد عبد الرحمن �شبيه والده:
- لو كلمك تاين تعالى..ياوالدي.

ب
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أ. مبارك سعد العطوي

في الذكرى العشرين على تأسيس هذه 
الجائزة العريقة الرائدة

ضمن تطلعات ومبادرات عائلة يوسف بن أحمد كانو في دعم وخدمة 
العلم والناس والمجتمع وإسهامًا منها في تكريم وتشجيع ورعاية 

المفكرين والمبدعين والمميزين من أبناء الوطن واألمة العربية.
فقد أنشئت هذه الجائزة تخليدًا لذكرى المؤسس األول الحاج يوسف 

بن أحمد كانو رحمه اهلل والتي أرسى قواعدها المرحوم المؤسس 
الوجيه أحمد بن علي كانو رئيس المجموعة األسبق.

لقطة ألول مجلس امناء للجائزة بعد التأسيس
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اجلتتوائتتز  متتن  اجلتتائتتزة  هتتذه  اأ�شبحت  حتى 
التتعتتربتتيتتة املتتمتتيتتزة والتتترائتتتدة حتتيتتث كتتانتتت طتتوال 
والعلماء  الفكر  باأهل  وتهتم  تالم�س  م�شريتها 
وتدفع فيهم روح التجدد واملناف�شة، حيث �شارك 
يف التاأ�شي�س لها نخبة من اأ�شحاب الفكر ورجاالت 
كانو  جا�شم  العزيز  عبد  ال�شيد  اأمثال:  املجتمع 
تاأ�شي�شها  منذ  االأمناء  ملجل�س  رئي�شًا  عني  التتذي 
�شم  كما  2016م  عام  حتى  1998م  عام  يف 
جا�شم  اللطيف  عبد  الدكتور   : ال�شادة  املجل�س 
حممد  الدكتور  كانو،  حممد  خالد  ال�شيد  كانو، 
النعيمي،  علي  بن  ماجد  الدكتور  الغتم،  جا�شم 
الدكتور  عتتتايل،  اأبتتتو  عطية  بتتن  �شعيد  التتدكتتتتتور 
اإبراهيم جمال الها�شمي، واملرحوم يو�شف اأحمد 
مبارك  واالأ�شتاذ  كانو،  حمد  م�شعل  ال�شيد  كانو، 

�شعد العطوي.

واإ�شهاماتهم  وعطائهم  مل�شاركتهم  كان  حيث 
وتاألقها  جناحها  يف  بتتارز  دور  والتترائتتعتتة  املميزة 
حيث �شملت العديد من املجاالت العلمية واالأدبية 

والثقافية والطبية واالقت�شادية وغريها.

كما �شارك العديد من املفكرين واملبدعني من 
الق�شايا  الكثري من  العربي يف طرح  الوطن  اأبناء 
املتنوعة  واالإ�شهامات  املتخ�ش�شة  والتتدرا�تتشتتات 
واملو�شوعات،  املجاالت  جوانب  خمتلف  ا�شتلمت 
ال�شنوات  طوال  باجلائزة  الفائزين  جمموع  وكان 
املا�شية اعتبارًا من الدور االأول عام 2001 حتى 
فائز   )37( هتتو   2017 عتتام  التا�شعة  التتتدورة 
وفائزة من خمتلف الدول العربية، كما كان عدد 
امل�شاركني يف هذه الدورات الع�شرة هو: )924( 

م�شاركًا من 20 دولة عربية.

وقد كرمت جائزة يو�شف بن اأحمد كانو العديد 
البحرين  مملكة  اأبناء  من  واملميزين  الكتاب  من 
والنوعية  املميزة  واإ�شهاماتهم  اإجنازاتهم  نظري 
والتي كانت ت�شكل اإ�شافة يف جماالت تخ�ش�شهم.

المؤسس األول الحاج يوسف بن أحمد كانو رحمه اهلل

ت
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نساءرجال      

111244331514337البحرين

-17161236األردن

51152اإلمارات

1551تونس

52123103الجزائر

2521023574410السعودية

852123السودان

1313422313سوريا

51102431233العراق

31132عمان

2322191فلسطين

-11قطر

-11كندا

231574الكويت

-213لبنان

1211151ليبيا

78421412222764416749399مصر

52232122المغرب

-11نيجيريا

35163اليمن

988928316439100493175750174المجموع

924

عدد المتقدمين والباحثين الذين تنافسوا على الجائزة

ت
ءا

ضا
إ

KANOO MAGAZAIN (17) 2019.indd   145 4/21/19   1:50 AM



كانو الثقافية / أبريل 2019
146

كانو الثقافية / أبريل 2019
147

جا�شم  العزيز  عبد  الوجيه  رحيل  وبعد 
كانو رحمه اهلل مت اختيار الوجيه خالد حممد 
االأمناء  ملجل�س  رئي�شًا  املجموعة  رئي�س  كانو 
اإعادة ت�شكيل املجل�س اجلديد والذي  حيث مت 
والثقافية  االأكادميية  القيادات  نخبة من  �شم 
الرحمن  عبد  بن  خالد  الدكتور  �شعادة  وهم: 
العوهلي رئي�س جامعة اخلليج العربي، �شعادة 
االأ�شتاذ ه�شام بن حممد اجلودر وزير ال�شباب 
ال�شالح،  �شالح  ناظم  الدكتور  والريا�شة، 
الدكتور اإبراهيم جمال الها�شمي، ال�شيد علي 
كانو  مبارك  منى  ال�شيدة  كانو،  عبد العزيز 

واالأ�شتاذ مبارك �شعد العطوي االأمني العام.

رئي�س  �شعادة  طتترح  الت�شكيل  بتتدايتتة  ويف 
املجل�س روؤية واأفكار جديدة من اأجل النهو�س 
االآراء  متتن  العديد  ت�شمل  اجلتتائتتزة  بتتاأعتتمتتال 
اجلائزة  فعالية  لزيادة  والتوجهات  والربامج 

وزيتتتتتادة اإنتتتتت�تتشتتارهتتا والتتتتتنتتويتتع يف جمتتاالتتتهتتا 
ومتتو�تتشتتوعتتاتتتهتتا وذلتتتتك حمتتتاولتتتة الإعتتطتتاءهتتا 
امل�شتوى  على  اأبعد  وم�شاركات  اأكرب  م�شاحات 
خدمة  اأجتتل  متتن  والعربي  واخلليجي  املحلي 
الفكر واالإن�شان واملجتمع وكافة جوانب املعرفة 
القدرات  تعزيز  يف  االإ�شهام  على  الرتكيز  مع 
املبادرات  ودعتتم  العربية  واالإقليمية  الوطنية 
التي  للخطط  ودعتتمتتًا  ال�شبابية  واالإبتتداعتتات 
ت�شعها احلكومة املوقرة الإبرازها ورفع كفاءتها 

واإجنازاتها ب�شيء من التوازن وامل�شاندة.

التتعتتديتتد من  يتتتدر�تتتس  يتتتتزال املتتجتتلتت�تتس  وال 
بالذكرى  لالحتفال  واالأفتتتكتتتار  االختتتتتيتتارات 
والذي  اجلائزة  اإن�شاء  على  )الع�شرين عامًا( 
احتفال  فتتقتترات  �شمن  اهلل  مب�شيئة  �شيكون 
تكرمي الفائزين يف الدورةالعا�شرة 2019م.

مــجـلس األمنــاء الجـديــد  بـــرئـــاســـة الـسـيــد خــالــد كـانــو
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واأقامت اجلائزة ندوات بحثية متخ�ش�شة 
يف العديد من املو�شوعات والق�شايا التي تهم 
واحدة  العلمي  البحث  ق�شية  وكانت  املجتمع 
من اأهم الندوات التي اأقامتها اجلائزة خالل 
اجلامعات  معظم  فيها  و�تتشتتاركتتت  م�شريتها 
و�شعوا  م�شئوليها  وكتتبتتار  والعربية  الوطنية 
التو�شيات  من  الكثري  مناق�شاتهم  خالل  من 
والهيئات  العالقة  ذات  للجهات  واملقرتحات 
الر�شمية واخلا�شة من اأجل التاأكيد على اأهمية 
االإيجابية  االآفتتاق  �شناعة  يف  العلمي  البحث 
واخليارات  احللول  واإيجاد  امل�شتقبل  لقراءة 

للم�شكالت التي تواجههم.

جملة  اإ�تتشتتدار  االأمتتنتتاء  جمل�س  اأقتتتر  كما 
ثقافية متخ�ش�شة يف جمال الفكر والدرا�شات 
ت�شدر  تتتزال  ال  والتي  واالقت�شادية  العلمية 
متطور  علمي  م�شتوى  وعتتلتتى  ف�شلي  ب�شكل 
من  واملفكرين  الكتاب  من  نخبة  فيه  ي�شارك 
 )40( عددهم  ي�شل  العربي  الوطن  اأبتتنتتاء 
اأديبًا وكاتبًا م�شاهمًا يف خمتلف التخ�ش�شات، 
كانو  حممد  خالد  االأ�شتاذ  حتريرها  ويراأ�س 

رئي�س جمل�س االأمناء.

عدد الُكتاب وأقطارهم في مجلة كانو الثقافية

نساءرجالالدولةالترتيب

74مصر1
52األردن2
51البحرين 3
52السعودية4
41سوريا5
-5فلسطين6
11العراق7
-1المغرب8

3311المجموع
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بناًء على توجيهات �شعادة رئي�س جمل�س االأمناء االأ�شتاذ خالد حممد كانو، فقد مت اإقرار خطة 
التحديث والتطوير ملوقع اجلائزة االإلكرتوين لكي يكون اأكرث فعالية ومالئمة للمتابعات بني اأعمال 

اجلائزة واملتناف�شني واملتتبعني للجائزة وم�شابقاتها واخلدمات التي تقدمها.

والرد على  للمتابعة  وكذلك  الر�شمية  واإعالناتها  مل�شابقات اجلائزة  متابعة  املوقع  يقدم  حيث 
اال�شتف�شارات حول جميع امل�شابقات ومت اأي�شًا اأر�شفة جميع االأعداد ملجلة كانو الثقافية واإ�شداراتها 

املختلفة، كما يحتوي على �شور واأر�شفة جلميع الفعاليات واملطبوعات املختلفة.

وتاأتي عملية التحديث اإحتفاءًا بالذكرى الع�شرين على اإن�شاء اجلائزة وبدء فعالياتها الثقافية 
والعلمية والتتاأكيد على مكانتها واإ�شهاماتها يف احلراك الثقايف والوطني يف مملكة البحرين، ومن 

املقرر تد�شني املوقع اجلديد للجائزة خالل االأيام القليلة القادمة على الرابط التايل..

www.ybakanooaward.com

األستاذ خالد محمد كانو

تحديث وتطوير الموقع
 اإللكتروني لجائزة يوسف بن أحمد كانو
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االعالن عن المسابقة في
ت مجال اإلقتصاد للدورة العاشرة )2019(
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االعالن عن المسابقة في
ت مجال البحث العلمي الجامعي للدورة العاشرة )2019(
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االعالن عن المسابقة في
ت مجال األدب للدورة العاشرة )2019(
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