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مجلة ثقافية نصف سنوية – تصدرهــا جـــائزة يوسف بـــن أحمــد كــانو

ندوة البحث العلمي.. 
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مبارك سعد العطوي
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د.عبلة راجي الوشاح

عسر القراءة والفهم
لدى األطفال )الديسليكسيا(

د. هدى صباح

الدول العربية
على مؤشر الحرية اإلقتصادية
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امل�رشف العام

اأ.عبدالعزيز بن جا�سم كانو

هيئة التحرير

رئي�س التحرير

د. �سعيد بن عطية اأبو عايل

نائب رئي�س التحرير

د. عبداللطيف بن جا�سم كانو

م�س�ؤول التحرير والعالقات العامة

اأ.مبارك بن �سعد العطوي

جميع املرا�سالت باأ�سم رئي�س التحرير

�ص.ب:  1170

املنامة – مملكة البحرين

هاتف 

+ 97317226153

فاك�ص

9731717226154
الربيد الإلكرتوين

kanooawd@batelco.com.bh

املوقع الإلكرتوين

www.ybakanooaward.com

جرافيك�س 

الرافد لالإعالن والعالقات العامة

+973 39139122

املوؤ�س�سة العربية للطباعة والن�رش

SYKCO 786 :رقم الت�سجيل

جملة علمية ثقافية �ساملة تاأ�س�ست عام 1429هـ - 2008م

ت�سدرها جائزة يو�سف بن اأحمد كانو مبملكة البحرين

العدد ال�ساد�ص – ربيع الأول 1434هـ - يناير 2013م

ق�اعــد الن�رش

قواعد الن�رش

الإبداع  تنمية  يف  امل�ساهمة  غايتنا   

والثقافة والتقدم العلمي.

والدرا�سات  بالبحوث  ترحب  املجلة   

والأدبية  العلمية  املجالت  جميع  يف 

والقت�سادية.

املتعلقة  باملو�سوعات  اأي�ساً  وحتتفي   

اإىل  واملعلومات  التقنية  وجمالت  بالطب 

جانب الدرا�سات امل�ستقبلية.

تو�سيحية  باملجلة  تن�رش  التي  اخلرائط   

ولي�ست مرجعاً للحدود الدولية.

 البيانات والإح�ساءات تقريبية .

التي  املواد  باإعادة  تلتزم  ل  املجلة   

تتلقاها للن�رش.

يعرب  ول  الكاتب  راأي  ين�رش يعرب عن  ما   

عن راأي املجلة.

الإ�سارة  �رشط  ين�رش  مّما  القتبا�س  يجوز   

الإ�سدار،  وتاريخ  العدد  ورقم  املجلة  اإىل 

واإل اعترب خرًقا لقانون امللكية الفكرية.

و�سريته  كامالً،  عنوانه  الكاتب  ير�سل   

هذه  يف  مرة  لأول  يكتب  كان  اإذا  الذاتية 

املجلة.

املجلة ترحب بكل نقد وت�جيه 

واقرتاح

بوا�سطة  ر�سائلكم  نتلقى  اأن  ي�سعدنا   

اأو  )الفاك�س(  الالقط  اأو على جهاز  الربيد 

على الربيد الإلكرتوين.

وللجميع �سكرنا وتقديرنا ،،،

هيئة التحرير   
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ال�سالم عليك اأيها النبي

ِلَكـــــــــــة َ املمْ

ندوة البحث العلمي.. الواقع والتطلعات 

الدول العربية على موؤ�رش احلرية 

القت�سادية.. انت�سارات اأم هزائم؟

لالإ�سالم اأن ياأخذ مكانته يف اأمريكا كما 

حدث للكاثوليك ولليهود

ـــرُ الن�ساء:  العوامل وال�سول درا�سة  َفــــقمْ

حلالة املراأة الأردنية

ع�رش القراءة والفهم لدى 

الأطفال)الدي�سليك�سيا(

ال�سمنة واآثارها ال�سارة على �سحة اجل�سم 

امل�سكوكات الإ�سالمية )3-3(

�سـر ال�سعادة للفتى اأوطانه

معركة احلجاب يف م�رش.. مطبات فكرية 

غري واعية

فاأعينوين بقوة !

كثافة �لعمالة �لأجنبية و�أثرها على 
�سيا�سات �لتوطني

فكر وثقافة

الأدب

اإ�ساءات

اقت�ساد

قراءة يف كتاب

درا�سات

7-12

85-87

91-94

29-40

57-60

61-62

63-76

77-84

13-18

88-90

 19-24 

25-28

41- 56

د. �سعيد بن عطية اأبو عايل

حممد عبا�س علي داوود

مبارك �سعد العطوي

د. اأحمد عارف الع�ساف

عبد القادر الزين

د. عبلة راجي الو�ساح

د. هدى �سباح

د. اأحمد عبد اهلل ثابت

د. عبد اللطيف جا�سم كانو

عي�سى القطاوي

د. ب�سام البطو�س

د. حممد جميل احلبال

�أحمد مبارك �سامل 

13

70

30

44

5515
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د. �سعيد بن عطية ابو عايل

السالم عليك أيها النبي

حفلت الساحة اإلعالمية العاملية وحىت السياسية - خالل 
الشهور املاضية - باحلديث عن موضوع واحد هو الفيلم 

السيئ يف ذاته وحمتواه ومراميه الذي أنتجه مواطن أمريكي 
بهدف اإلساءة إىل نيب اإلسالم واملسلمني.  والفيلم مل يعرض 

بدور السينما ال يف أمريكا وال يف غريها من بلدان العامل، 
وذلك لرداءته األدبية والفنية الواضحة فيما خيص احلوار بني 

املمثلني وكذلك اإلخراج الفين السينمائي، غري أن صاحب 
الفيلم عرض منه مقاطع إعالنية على صفحات )اليوتيوب

.)YouTube

9ف��ك��ر وث��ق��اف��ة



10

ل��ق��د ع����مَّ �ل��غ�����س��ب �ل���ب���اد �لإ����س���ام���ي���ة، وخ��رج��ت 
�جل��ه��ات  وع��ل��ى  �لفيلم  ع��ل��ى  حمتجة  ج��م��اه��رغ��ف��رة 
�ملحتجون  �عتمد  حيث   – �لأ���س��ف  وم��ع   - له  �لد�عمة 
مبهاجمة  �أو  و�ل�ستائم  بال�سباب  �سو�ًء  �لعنف  �أ�ساليب 
بع�ض �ل�سفار�ت و�لبعثات �لدبلوما�سية �لغربية يف بع�ض 
م�سر�ت  ج��ر�ء  �لع�سر�ت  وقتل  �لإ�سامية،  �لعو��سم 
تون�ض  �إل��ى  ليبيا  وم��ن  �ليمن  �إل��ى  باك�ستان  من  �لعنف 
من  وثاثة  ليبيا  يف  �لأمريكي  �ل�سفر  قتل  �إلى  �إ�سافًة 

م�ساعديه �لأمريكيني.
�إن �لغ�سب م�سروع جلميع �لنا�ض �لذي ي�سعرون باملهانة 
و�نتقا�ض كر�مة �لإن�سان وخا�سة �إذ� كانت �لإهانة تلحق 
�لنبي  �لرمز هو  �إذ� كان هذ�  �لتاريخية، فكيف  �لرموز 
�لعربي حممد عليه �ل�ساة و�ل�سام �أوغره من �لأنبياء 
للتعبر  �لعنف  �أبرر مظاهر  ل  هنا  �إنني  �سبقوه.   �لذي 
عن �لغ�سب فهي مظاهر غر دينية ول ح�سارية بل �إنها 
مظاهر ل يقرها �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم ول 

غره من �لأنبياء �ل�سابقني عليهم �ل�سام.
�إن �لحتجاج عن طريق حرق �أعام دول �أخرى، وحرق 
�أعطى  �مل�سلمني  ب��اد  يف  �أجنبية  وم��د�ر���ض  ���س��ف��ار�ت 
�نطباعًا باأن �مل�سلمني متوح�سني و�نفعاليني ول يجيدون 

�حلو�ر.
ب���ل �إنه���م ل يعي�س��ون ع�س���ر �حل�س����ارة..  كما �أنه منح 

بني  �ل�سريع  و�لنت�سار  �ملجانية  �لدعاية  فر�سة  �لفيلم 
�لنا�ض.

تقريبًا   - �أ�سابيع  ثاثة  لفرتة  �لعامل  �لغمو�ض  عمَّ  لقد 
و�ملهتمون  �لإعاميون  يعرث  مل  �إذ  �لفيلم  ن�سر  بعد   -
�لفيلم  منتج  عن  ول  خمرج  عن  و��سحة  معلومات  على 
ب�سفة خا�سة.  وبعد ذلك بد�أت تت�سرب بع�ض �ملعلومات 
وهمية  �سخ�سية  �ملنتج  �إن  قال  من  فهناك  �لناق�سة، 
�أن  �سمعنا  ثم  �لفيلم جمهولون،  ور�ء  يقفون  �لذين  و�إن 
جمال  يف  يعمل  با�سيلي  �سام  يدعى  �أمريكيًا  �سخ�سًا 

�لعقار�ت هو منتج �لفيلم.
و�أخرً� عرفنا �أن �ملنتج للفيلم هو مو�طن �أمريكي م�سري 
 - موؤخرً�   - �عتقلته  وقد  با�سيلي،  نقول  و��سمه  �لأ�سل 
�سرطة لو�ض �أجنلو�ض و�سيمثل �أمام حمكمة �حتادية يف 
نف�ض �ملدينة، و�أن �سبب �عتقاله �أنه �أخلَّ باأحكام ق�سائية 
�سابقة.  وحاول �أن يدفع كفالة مالية ليخرج من �ل�سجن، 
ببقائه  �أم��رت  �سيغيل  �سوز�ن  �لحتادية  �لقا�سية  ولكن 
رهن �لعتقال لأنه:  »قد يهرب؛ ولأنه ي�سكل خطرً� على 
�ملجتمع«.  و�أفادت م�سادر باأن نقول با�سيلي قد �أدين يف 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية عام 2009م بجرمية �حتيال 
م�سريف وجرمية �نتحال �سفة �سخ�ض �آخر، وحكم عليه 
�لرقابة �جلنائية  وو�سع حتت  �سهرً�،   21 ملدة  بال�سجن 
ملدة خم�ض �سنو�ت، ومت حرمانه من ��ستخد�م �لكمبيوتر 

كثري من املمثلني 
أفادوا بأنهم خدعوا 
للمشاركة يف فيلم 

بعنوان )حمارب 
الصحراء(

ف��ك��ر وث��ق��اف��ة
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�أو �أي و�سيلة �أخرى لدخول �لإنرتنت �إل باإذن خطي.
باأحكام  �أخلَّ  لأنه  �عتقل  قد  با�سيلي  نقول  يكون  وهكذ� 
�لإط��ار؛ وهو لن يحاكم على  �سابقة، و�سيحاكم يف هذ� 
ي�سمن  �لأمريكي  �لنظام  لأن  م�سمونه؛  على  ول  �لفيلم 
�حلرية  ه��ذه  عن  عرب  وق��د  �لفكرية  �لن�ساطات  حرية 
�لرئي�ض بار�ك �أوباما �سمن خطابه �لأخر يف �جلمعية 
روؤ�ساء  من  هائل  ح�سد  و�أم��ام  �ملتحدة،  لاأمم  �لعامة 
�لدول و�لقادة �ل�سيا�سيني حيث قال: �إن �لفيلم »ل ميثل 
�إهانة للم�سلمني فح�سب ولكن للوليات �ملتحدة �لأمريكية 
نف�سها« �إل �أن �لقانون �لأمريكي - وهذ� ما �أعلنه �لرئي�ض 
�ملنت����ج ول �ملخ����رج ح�سب قانون  �أوب����اما - ل يط������ال 

»حرية �لتعبر«.
باأنه  �ملعلومات  م�سادر  ك�سفت  فقد  �لفيلم  خمرج  �أما 
�أخرج  وقد  �سنة   65 وعمره  روبرت�ض  �آلن  �لأمريكي  هو 
�أف��ادو�  �ملمثلني  وكثر من  �إب��اح��ي��ة.   �أف��ام��ًا  ذل��ك  قبل 
باأنهم خدعو� �إذ متت دعوتهم للم�ساركة يف فيلم بعنو�ن 
�لتاريخ  م��ن  ف��رتة  يحكي  و�أن���ه  �ل�سحر�ء(  )حم���ارب 
تقدمو�  �ملمثلني  بع�ض  ف��اإن  ح��ال  كل  وعلى  �مل�سري..  
بع�ض  وركب  خدعهم  �لذي  با�سيلي  نقول  �سد  ب�سكاوى 
عن  ل  مطلقًا  يقولوها  مل  وهم  �أل�سنتهم  على  �لعبار�ت 

�لإ�سام ول عن نبي �لإ�سام ول عن �مل�سلمني.
وع�سو�ئيًا  �سعوريًا  ل  �ندفعو�  �مل�سلمني  بع�ض  كان  و�إذ� 
للدفاع عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، فاإن ما جاء يف 
فعل  ردَّ  لأي  �ملربر  يعطي  ول  �أحدً� منهم  �لفيلم ليعفي 
عنيف يوؤدي �إلى �لقتل؛ لأن �لقر�آن و��سح و�سريح باأن: 
ا َقَتَل  َ َنمّ {َمْن َقَتَل َنْف�ًسا ِبَغْرِ َنْف�ٍض �أَْو َف�َساٍد يِف �ْلأَْر�ِض َفَكاأَ
ا�َض َجِميًعا}  �أَْحَيا �لَنمّ ا  َ �أَْحَياَها َفَكاأََنمّ ا�َض َجِميًعا َوَمْن  �لَنمّ
ي��ربر �لع��ت��د�ء على  32( ول  �مل��ائ��دة، �لآي���ة  )���س��ورة 

�ملمتلكات �لعامة ول على ممتلكات �لأفر�د.
عليه  نبينا  �إل���������ى  �لإ�س���اءة  نقب����ل  ل  �مل�سلمني  نحن 
ك���ذلك  و�لأم����ر  دينن����ا؛  �إل����ى  ول  و�ل�سام  �ل�س���اة 
و�لأنبياء  �لأخ���رى  �ل�سماوية  ل��اأدي��ان  بالن�سبة  عندنا 
من  ينطلق  �أن  يجب  دفاعنا  ولكن  �إليها.   دع��و�  �لذين 

حماور عقانية وهادئة:

�أواًل:  تقدمي �لإ�سام �إلى �لآخر على �أ�سا�ض ما يت�سمنه 
�ل�سعوب  م��ع  �لإن�����س��اين  �مل�سرتك  متثل  نبيلة  قيم  م��ن 
و�لرحمة  �ل��ع��دل  قيم  على  نركز  �أن  ويجب  �لأخ����رى.  
و�مل�ساو�ة و�لت�سامح �لتي جاء بها �لإ�سام جلميع �لب�سر.  
و�لإ�سام عندما يقرر هذه �لقيم فاإنه يحولها �إلى و�قع 
بني  تطبيقها  يف  �مل�سرتكة  �مل�سوؤولية  خ��ال  من  عملي 
�لأفر�د و�ملجتمعات و�حلكومات.  ولذلك فاإن كثرً� من 
يتمتعو�  حتى  �مل�سلمني  مع  �لعي�ض  يحبون  �مل�سلمني  غر 
وممتلكاتهم.   ودياناتهم  �أنف�سهم  على  و�لأم��ن  باحلرية 
ينبغي �أن نركز على بروز ونبوغ �لعلماء �ليهود و�مل�سيحيني 
�لذين نبغو� يف ديار �مل�سلمني ويف مد�ر�سهم وجامعاتهم.
مبو�سى  يوؤمنون  �مل�سلمني  �أن  حقيقة  �إظ��ه��ار  ثانيًا:  
كما  �ل�سام  عليهم  و�لر�سل  �لأنبياء  وجميع  وعي�سى 
{و�سام  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  حممد  بالنبي  يوؤمنون 
�إننا   )181 �لآي��ة  �ل�سافات،  )�سورة  �ملر�سلني}  على 
نوؤمن بجميع �لأنبياء و�لر�سل �بتد�ًء ب�سيدنا �آدم و�نتهاء 

ب�سيدنا حممد عليهم �ل�سام �أجمعني.
ثالثًا:  �إقامة �ملحا�سر�ت، وطباعة �لكتب �لتي تتحدث 
عن �لإعجاز )�لعلمي( يف �لقر�آن و�ل�سنة.  لقد �أر�سدنا 
�لقر�آن و�أنباأنا �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم حقائق 
وخلقه،  و�حل��ي��و�ن  وتكوينه،  ب��الإن�����س��ان  تتعلق  علمية 
و�جلنني وحياته يف بطن �أم���ه، قب������������ل �ألف و�أربعمائة 
�لعلمي  �لإعج�������از  لعج����ائب  ن�س��������������رنا  �إن  �سن����������ة.  
و�أن  �لإ�سام من عند �هلل  �أن  �مل�سلمني  �أمام غر  يثبت 

حممدً� ر�سول �هلل.
ر�بعًا:  �أن يتم�سك �مل�سلمون بتعاليم �لإ�سام وخا�سًة ما 
يتعلق بطلب �لعلم، و�إتقان �لعمل، و�لإلتز�م بالنظام فيما 
�لأمو�ل  و�سيانة  و�ملحكوم،  �حلاكم  بني  �لعاقة  يخ�ض 
�لرجال(،  )�سقائق  فالن�ساء  �مل��ر�أة  و�ح��رت�م  �لعامة، 
و�لعطف على �لأطفال وخا�سة �لبنات فالر�سول �أر�سدنا 
�بنت����ان فاأح�سن تربيتهما )وهذ�  ل�����ه  ك�������انت  باأن من 
ي�سمل �لأم و�لأب(ك���ان م���ع �لر�س����ول �سلى �هلل علي����ه 

و�سلم يف �جلنة.

ف��ك��ر وث��ق��اف��ة
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وبالرغم من �سوء �لفعل باإنتاج �لفيلم �ل�سيئ، �إل �أن 
فو�ئد كثرة عادت علينا �أذكر منها:

وكذلك  �لإ���س��ام  ون��ب��ي  �لإ���س��ام  ذك��ر  �نت�سار   -
�لع���لم  دور  ويف  �لع���املية،  �ملح��افل  يف  �مل�سلمني، 
�لبحث  ومر�كز  و�ملد�ر�ض  و�ملعاهد  �جلامعات  مثل 
�مل�سلم����ني  ل������دى  �لعب��������ادة  دور  ويف  �لعلم����ي، 

و�مل�سحيني و�ليهود.
�إل��ى  و�مل�سيحيات  �مل�سيحيني  م��ن  كثر  م��ب��ادرة   -
�ملقالت  خال  من  وذلك  �لنبي  حممد  عن  �لدفاع 
و�لكتب، و�إنتاج �أفام وثائقية، ومقابات تلفزيونية 

و�إذ�عية  بلغات متعددة ويف �أقطار كثرة.
من  كثر  من  �ل�سيئ  �لفيلم  هذ�  �إنتاج  ��ستنكار   -
و�أملانيا  وبريطانيا  وفرن�سا  �أمريكا  يف  �لعامل  ق��ادة 

و�لهند و�ل�سني.
- �قتناع �لكثرين باملبادئ �ل�سامية �لتي دعا �إليها 
�لآلف  مئات  بل  �لآلف  دفع ع�سر�ت  �لإ�سام مما 
يف �أنحاء �لدنيا لعتناق �لدين �لإ�سامي يف غ�سون 

�لأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية.
�مل�سلم������ني  لعق�����اء  �لفيل������م  ��ى ه���������ذ�  �أعط�����   -
بلدانهم.   بناء  يف  لالنخراط  قوية  دفعة  ومفكريهم 
ينا�سبونه  �أن��ا���ض  �أي  م��ن  �أق���وى  فهو  �لإ���س��ام  �أم��ا 

�لعد�ء؛ لأنه دين �حلق..
وختامًا، وبهذه �ملنا�سبة:  فاإنني �أدعو جميع �سبابنا 
و�ساباتنا خلدمة بادهم باكت�ساب �لعلم؛ و�لإخا�ض 
يف �لعمل؛ و�لتخطيط للم�ستقبل مع �لتم�سك بدينهم 
�لذي هو نرب��ض حياة �سامل، و�أن يتخذو� من �سرة 
نبيهم منهجهم يف حياتهم، يقتفون �أثره..  وي�سرون 
حا�سد  ولنعيق  جاهل  لقول  ولياأبهون  درب��ه،  على 

كذ�ب منافق!

ف��ك��ر وث��ق��اف��ة12
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د. عبد اللطيف جا�سم كانو

المسكوكات اإلسالمية )3-3(

بعد سقوط الدولة األموية في معركة نهر الزاب سنة 
132هـ )749م( انتقل حكم الخالفة إلى العراق على يد 
مؤسس الدولة العباسية أبو العباس عبد اهلل السفاح.  
ثم قام الخليفة المنصور من بعده وأنشأ مدينة بغداد 
في العراق لتكون عاصمة الدولة التي دامت أكثر من 
ت العملة  خمسمائة عام وحتى سنة 656هـ.  لقد سكَّ
المختلفة  المراحل  خالل  رسميًا  تداولها  وتم  والنقود 
المستكفي  الخليفة  عهد  إلى  العباسية  الخالفة  من 
في عام 334هـ حيث بدأت السلطة الفعلية للخالفة 
ومراكز  الدويالت  بظهور  وذلــك  وتتقهقر،  تضمحل 

القوى المختلفة التي أيدت الخليفة باالسم فقط.
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العباسية املسكوكات 
تغر  قد  �ل�سرب  منو�ل  �أن  جند  �لتاريخية  وباملتابعة 
�ملمكن  من  �أ�سبح  حيث  �لعبا�سي  �لع�سر  خال  وتنوع 
و�ملتبع �ن ت�سرب �مل�سكوكات با�سم �ل�ساطني و�لأمر�ء 
خافة  خ��ال  �لذهبي  �لع�سر  يف  �ن��ه  حتى  و�ل���وزر�ء 
خمتلفة  مب�ستويات  �لعملة  �سكت  قد  �لر�سيد  ه��ارون 
وقد  �لأم��ني،  �لربمكي وويل عهده  وزي��ره جعفر  �سملت 
�لأم��ر�ء  بظهور  ت��زول  �لعبا�سية  �خلافة  هيبة  ب��د�أت 
�خلليف���ة  �أ�سب���ح  حي��ث  322ه�  عام  حو�يل  �لبويهيني 
�لأم����ر�ء  ه���وؤلء  بي���د  �ألع���وبة  وك����اأنه  �لعب���ا�سي 
ين�سبونه ويخلعونه كيفما �أر�دو�، و�أ�سبح ��سم �خلليفة 
على  �إ�سمه  ونق�ض  �ملنابر،  على  له  بالدعاء  مرتبطًا 
�ملظهر  توؤيد  �لتي  �ل�سكلية  �ملظاهر  وبع�ض  �مل�سكوكات 

دون �حلكم �لفعلي.

العباسية العملة  ماهية 
�لعملة  �أن  �لآث��ار  وعلماء  �مل��وؤرخ��ون  وياحظ   
�لعبا�سية من �لذهب و�لف�سة و�لنحا�ض، و�أنها مل تتغر 
ت��غ��رً� رئ��ي�����س��ًا م��ه��م��ًا ع��ن �لنمط 
�ل�سابق،  �لعربي  �لأموي 
وب��ق��ي��ت ع��ل��ى ما 
عليه من  هي 
ن����اح����ي����ة 

لل�سماكة  بالن�سبة  وك��ذل��ك  و�ملظهر  و�حل��ج��م  �ل�سكل 
�لعربي �ملجود و�ملطور قد �سكل  �أن �خلط  و�لوزن، كما 
�لعبا�سية  �مل�سكوكات  �سناعة  يف  �لرئي�ض  �لأ���س��ا���ض 
�لأموية،  للم�سكوكات  بالن�سبة  �حل��ال  عليه  كانت  كما 
و�لتغر �لوحيد �ملهم �لذي �أدخل عليها �رتبط مب�سمون 
�لألفاظ و�ملاأثور�ت وباخلط �جلميل �ملن�سق، فقد �أكملو� 
ب��دًل  �هلل(  ر���س��ول  )حممد  ع��ب��ارة  ونق�سو�  �لن�سو�ض 
من عبارة »�هلل �أحد �هلل �ل�سمد مل يلد ومل يولد« كما 
�لعهد  ولة  و�أ�سماء  �ل�سخ�سيات،  كبار  �أ�سماء  �أ�سافو� 
�أ�سماء  جانب  �إل��ى  �أو  م�ستقلة  عمات  على  و�ل���وزر�ء 
�مل�سكوكات  �لأخ���رى على  �لإ���س��اف��ات  وم��ن  �خل��ل��ف��اء.  
عبار�ت �أدخلها �خلليفة �لأمني مثل:  »ربي �هلل« وكذلك 
ما �أدخله �خلليفة �ملعتمد من تعبر »ذو �لوز�رتني« �أو ما 
�لذي كتب �سعارً�  �ملوؤمنني  �أمر  �بن  �لقا�سم  �أبو  �سجله 
�ل�سكة:   �لذهبي، ف�سرب على وجه  �لدينار  مطوًل على 

»�لقاهر باهلل، �ملنتقم من �أعد�ء �هلل، لدين �هلل«.

الصلة مسكوكات 
�لتي  �ل�سلة  �لعبا�سيون م�سكوكات  �بتدع  لقد   
هذه  ت��وزع  وكانت  مهمة،  منا�سبة  لتخليد  ت�سك  كانت 
�لتذكارية،  و�ملنا�سبات  �لأعياد  يف  �خلا�سة  �مل�سكوكات 
�أدخل �لعبا�سيون �لعديد من �لتح�سينات و�لتجويد  كما 
�سائعًا  ��ستعماًل  ��ستعملوها  وقد  �لف�سية،  �لعملة  على 
�إلى �سرف  �أمور �لدولة �ملختلفة بالإ�سافة  يف ت�سريف 
تغر  وقد  �لر�سمية،  �لدو�وين  وموظفي  �جلند  رو�ت��ب 
مدن  �أ�سماء  و�أ�سيفت  �لعبا�سي  �لدينار  ومقا�ض  حجم 
ميا  �مل�سكوكات  على  �لهجري  �لثالث  �لقرن  بعد  �ل�سك 
»مدينة  ب�  �سميت  �لتي  بغد�د  �لعا�سمة  �أ�سماء  فيها 
�خلافة  عا�سمة  ر�أى«  م��ن  »�سر  مدينة  �أو  �ل�سام« 

�ل�سابقة ما بني 221 �إلى 256ه�.

مأثورات املسكوكات العباسية
قرونًا  �حلكم  يف  �لعبا�سية  �خل��اف��ة  ��ستغرقت  وق��د 
�سربت  �لتي  �ملختلفة  �ملاأثور�ت  �أن��و�ع  وتعددت  طويلة، 

ف��ك��ر وث��ق��اف��ة
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على �لدنانر و�لدر�هم و�لفلو�ض ح�سب �ملرحلة �لتي مر 
فيها �لعهد �لعبا�سي، ولإعطاء �لقارئ فكرة مب�سطة عن 
�ملاأثور�ت �لتي �سجلت فاإين قد �نتخبت ثاثة خلفاء هم:  
�ل�سفاح، و�ملتوكل، و�لنا�سر لدين �هلل لت�سجيل �ملاأثور�ت 
�لتي ظهرت على �لدينار �لذهبي يف عهدهم، و�لتي هي 
يف �لو�قع م�سابهة يف معناها �لعام لبقية �أنو�ع �لعمات 

�لف�سية و�لنحا�سية �لعبا�سية.

دينار اخلليفة العباسي األول السفاح 
)132 – 136هـ(:

الوجه الو�سط:  »ل �إله �إل �هلل وحده ل �سريك له«.
املحيط:  »حممد ر�سول �هلل �أر�سله بالهدى ودين �حلق 

ليظهره على �لدين كله«.
اخللف الو�سط:  »حممد ر�سول �هلل«.

�ثنتني  �سنة  �لدينار  ه��ذ�  �سرب  �هلل  »ب�سم  �ملحيط:  
وثاثني ومائة«.

دينار اخلليفة العباسي العاشر املتوكل 
على اهلل )232 – 247هـ(:

الوجه الو�سط:  »ل �إله �إل �هلل وحده ل �سريك له«
الطوق الأول:  »ب�سم �هلل �سرب هذ� �لدينار بالب�سرة 

�سنة خم�سة وثاثني ومائتني«
ويومئذ  بعد  �لأم��ر من قبل ومن  ال��ث��اين:  »هلل  الطوق 

يفرح �ملوؤمنون بن�سر �هلل«.
�ملتوكل  �هلل،  ر�سول  حممد  »�لل����ه  الو�س���������ط:   اخللف 

على �هلل«.
املحيط:  »حممد ر�سول �هلل �أر�سله بالهدى ودين �حلق 

ليظهره على �لدين كله ولو كره �مل�سركون«.

لدين  �لنا�سر  و�لثاثني  �لر�بع  �لعبا�سي  دينار �خلليفة 
�هلل )575 – 622ه�(

الوجه الو�سط:  �لأمام »ل �إله �إل �هلل وحده ل �سريك له 
�لنا�سر لدين �هلل �أمر �ملوؤمنني«

�لدينار مبدينة  هذ�  �سرب  �هلل  »ب�سم  الأول:   الطوق 

�ل�سام �سنة ثمان و�ست مائة«
الطوق الثاين:  »هلل �لأمر من قبل ومن بعد وبعد يومئِذ 

يفرح �ملوؤمنون بن�سر �هلل«
اخللف:  الو�سط:  »�أحمد �هلل حممد ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�سلم«
املحيط:  »حممد ر�سول �هلل �أر�سله بالهدى ودين �حلق 

ليظهره على �لدين كله ولو كره �مل�سركون«.

األندلسية: املسكوكات 
لعبت �ل�سكة �لإ�سامية دورً� مهمًا يف �لأندل�ض بعد �لفتح 
�لإ�سامي يف عام 91ه� حيث جرى تد�ول �لعملة �لأموية 
باأنو�عها �لعربية �مل�ستقلة خال �حلكم �لأموي، �أما �أول 
104ه�.   عام  فقد ظهر  �لأندل�ض  �أموي يف  دينار عربي 
اخلالفة  قامت  ال�شام  يف  الأموية  الدولة  �شقوط  وبعد 
�لأموية يف �لأندل�ض على يد عبد �لرحمن �لد�خل �سنة 
و�لنحا�سية،  و�لف�سية  �لذهبية  �لعمات  ب�سك  138ه� 
�لأموية  بالعملة  �سبيهة  �لأول��ى  مر�حلها  يف  كانت  وقد 
يف �أوجهها �ملختلفة، بالإ�سافة �إلى �أ�سماء مدن �ل�سك، 
وكانت ت�ستعمل كلمة �لأندل�ض يف �لبد�ية ثم حتولت �إلى 
قرطبة..   �أ�سبيلية..   �ملختلفة:   �لأندل�سية  �ملدن  �أ�سماء 
�سربت  وقد  بان�سية،  طليطلة..   ل�سبونة..   غرناطة..  

�لعملة �لأندل�سية يف �أكرث من 62 مدينة �أ�سبانية.

تطورات يف سك العملة
�لعملة �لأندل�سية �لأولى �لتي �سكت يف �أيام عبد �لرحمن 
�لد�خل حملت نف�ض �ملاأثور�ت �لتي وجدت على �لعمات 
تغرت  ث��م  دم�سق،  يف  �لأم���وي  �لعهد  يف  �سكت  �ل��ت��ي 
بدًل  �لب�سملة  فكتبت  �لدينار  خلف  �ملوجودة  �ملاأثور�ت 

من »�هلل �أحد �هلل �ل�سمد مل يلد ومل يولد«.
عليها  و�أدخ��ل��ت  �لعملة  ج���ودت  فقد  �ل��زم��ن  ومب���رور 
�ملقا�سات  وع��دل��ت  �مل���اأث���ور�ت،  وغ���رت  �لتح�سينات، 
و�لأحجام، كما تغر �خلط لي�سبح فنًا رفيعًا متد�خًا 
بخطوطها  �لعربية  �لكتابة  كانت  فقد  �لعملة،  �سك  يف 
�لعملة �لإ�سامية وخا�سة  �أ�سا�ض  �جلميلة �ملختلفة هي 
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يف �لأندل�ض، كما �أن �خلط �لعربي قد لعب دورً� مهمًا يف 
�مل�سكوكات �لتي مت تبادلها يف �لأندل�ض و�سمال �أفريقيا، 
�أن  كما  مربعات،  �سكل  على  ف�سية  عمات  �سكت  وقد 
و�سطها  يف  مبربعات  حليت  ق��د  �مل�ستديرة  �لعمات 

ون�سقت �ملاأثور�ت لكي تتنا�سب مع �لتغر �جلديد.

من املأثورات على العملة
يف  �ل�سكة  على  �سجلت  �لتي  �مل��اأث��ور�ت  وم��ن   
�لأندل�ض يف خافة عبد �لرحمن �لثالث �ملاأثورة �لتالية:  
»ل �إله �إل �هلل ل �سريك له« و«غلب حممد ر�سول �هلل بن 
بهلول«، كما �سربت �لعبارة �لتالية »�لإمام �لنا�سر لدين 
�سجل  وقد  �هلل«  �أي��ده  �ملوؤمنني  �أم��ر  �لرحمن  عبد  �هلل 
�أمر  �خلليفة ه�سام ما يلي:  »�سيف �هلل �لإمام ه�سام 
�ملوؤمنني �ملوؤيد باهلل« وقد �سرب حممد �لثالث �ملاأثور�ت 
�لتالية:  »و�إلهكم �إله و�حد ل �إله �إل هو �لرحمن �لرحيم 
�سيدنا  على  �هلل  و�سلى  �لرحيم  �لرحمن  �هلل  – ب�سم 
بن  حممد  �لأم���ر   – ت�سليما  و�سلم  �آل��ه  وعلى  حممد 
�أمر �مل�سلمني �أبي عبد �هلل بن ن�سر – غرناطة – ول 
غالب �إل �هلل« ومن �مل�سكوكات �ملهمة دينار كبر با�سم 
�للهم  »قل  �لتالية:   �ملاأثورة  عليه  �لر�بع �سربت  حممد 
مالك �مللك توؤتي �مللك من ت�ساء وتنزع �مللك ممن ت�ساء 
وتعز من ت�ساء وتذل من ت�ساء بيدك �خلر – ب�سم �هلل 
�لرحمن �لرحيم �سلى �هلل على �سيدنا حممد – و�إلهكم 
– �لأمر عبد  �إل هو �لرحمن �لرحيم  �إله  �إله و�حد ل 
�هلل بن �أمر �مل�سلمني �أبي �لوليد �إ�سماعيل بن فرج بن 

ن�سر �يده �هلل و��سعده – ول غالب �إل �هلل«.

الفاطمية املسكوكات 
تن�سب �لدولة �لفاطمية �إلى �إبنة �لنبي فاطمة �لزهر�ء 
�أبي  بن  علي  �سيدنا  �لر�بع  �خلليفة  �ملوؤمنني  �أمر  زوج 
طالب ر�سي �هلل عنه، وقامت يف �لقرو�ن بتون�ض و�نت�سر 
�سلطانها على �ل�سمال �لأفريقي كله ثم �متدت حدودها 
�إلى م�سر حيث فتحت على يد �لقائد جوهر �ل�سقلي يف 
عام 358ه�، و�أن�ساأت مدينة �لقاهرة، وتابعت �لفتوحات 

خلفائها  �أول  كان  وقد  و�حلجاز،  و�ل�سام  فل�سطني  يف 
�أبو حممد عبد �هلل �ملهدي �لذي تولى �خلافة يف عام 
297ه� و�آخر �خللفاء هو �لعا�سد لدين �هلل �لذي توفى 
567ه� و�نتهت �خلافة �لفاطمية بوفاته، وقد  يف عام 
كانو�  خليفة  ع�سر  �أربعة  �لفاطمية  �لدولة  حكم  تولى 

يلقبون بالألقاب �لدينية �ملختلفة.
من  ع��دي��دة  مناطق  يف  �لفاطمية  �لنقود  �سكت  لقد 
�لعامل �لإ�سامي يف �لأم�سار �لتي فتحوها، وقد بدلت 
�مل�سكوكات �لعبا�سية و�لإخ�سيدية �لتي كانت متد�ولة يف 
�ملعز  �لتي �سكها �خلليفة  �لنقود �جلديدة  �إلى  �لقاهرة 
�إلى  ن�سبة  �ملن�سورية  بالنقود  �سميت  و�لتي  �هلل،  لدين 

�خلليفة �لفاطمي �ملن�سور.
�مل�سكوكات �لفاطمية �ختلفت يف ت�سميمها عن �لعديد 
هذه  بع�ض  تكونت  فقد  �لإ���س��ام��ي��ة،  �مل�سكوكات  م��ن 
�مل�سكوكات من دو�ئر خمتلفة �سجلت فيها �لكتابة ب�سكل 
د�ئري حميطة مبركز �لد�ئرة، كما �أن �لنقود قد �سربت 
على �لطر�ز �ل�سيعي حيث ��ستعمل �سعار »علي ويل �هلل« 
�أف�سل  »وعلي  فيه  �سجل  �ل��ذي  �ملطول  �ل�سعار  وكذلك 
عبار�ت  ��ستعملت  وقد  �ملر�سلني«  خر  ووزير  �لو�سيني 

عديدة مطولة يرتبط معظمها بال�سعار�ت �ل�سيعية.
على  هي  �لتي  �لذهبية  �لدنانر  �لفاطميون  �سك  وقد 
بطراز  ب��ارزة  دوائ��ر حتيطها حلقات من خطوط  �شكل 
جميل من�سق، تدل على �لهتمام وجودة �ل�سنعة مبقا�ض 
�لأم��وي  �لعهد  يف  ظهرت  �لتي  �مل�سكوكات  مع  يتنا�سب 
21 مم ووزن يرت�وح يف  �لأول وهو يف حدود  و�لعبا�سي 
للدينار  ذهبية  �أج��ز�ء  �سكت  كما  4.80غر�م،  ح��دود 
فهناك �لن�سف و�لربع، وقد كان �هتمام �خلليفة �ملعز 
لدين �هلل �سديدً� بالعملة فقد ��ستعملها لبث �ل�سعار�ت 
على  وق�سى  �لأ���س��و�ق،  يف  بكرثة  ف��اأوج��ده��ا  �ملذهبية 
�لأخ��رى،  �لذهبية  �لعمات  من  �ملناف�سة  من  ن��وع  �أي 
�لأع��م��ال  يف  ي�ستعمل  ك��ان  �ل��ذي  �لعبا�سي،  كالدينار 
�إذ�  �لن�سف  من  �أقل  �إلى  بتخفي�سها  وذلك  �لتجارية، 

قورنت بالدينار �لفاطمي.
كما �سك �لفاطميون �لدر�هم �لفاطمية �لف�سية، وحددو� 
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قيمتها بالن�سبة للدينار �لذهبي، وكان كل دينار فاطمي 
15.5 درهم يف عهد �ملعز لدين �هلل، وتغرت  ي�ساوي 
�لأو�ساع  مع  لتتنا�سب  و�أخ��رى  ف��رتة  بني  �لن�سبة  ه��ذه 
�ملالية حتى �أ�سبح �لدينار للدرهم ما يعادل 36 درهمًا، 
�لفاطميون  �سك  فقد  و�لدرهم  �لدينار  �إلى  وبالإ�سافة 
�لتقليد  �تبعو�  قد  �أنهم  كما  �لنحا�سية،  �لفلو�ض  كذلك 
توزع يف  كانت  �لتي  �ل�سلة  ب�سرب م�سكوكات  �لعبا�سي 
�ملنا�سبات و�لأعياد، ولإعطاء �لقارئ فكرة و��سحة عن 
ماأثور�ت �لدينار �لفاطمي فقد �نتخبت نوعني خمتلفني 

من �لدنانر �لفاطمية على �لنحو�لتايل:
دين���ار �خلليف���ة �لف�������اطمي �لر�بع �ملع������ز ل�����دين �هلل 

– 365ه�(:  341(
�لوجه �لطوق �لأول:  »ل�إله �إل �هلل حممد ر�سول �هلل«

وعلي  �ملر�سلني  خي����ر  »حمم�����د  �لث������اين:   �لط�����وق 
�أف�سل �لو�سيني«

الطوق الثالث:  »حممد ر�سول �هلل �أر�سله بالهدى ودين 

�حلق ليظهره على �لدين كله«
اخللف الطوق الأول:  »�ملعز لدين �هلل �أمر �ملوؤمنني«

الطوق الثاين:  »دعاء �لإمام معد لتوحيد �لإله �ل�سمد«
ال���ط���وق ال���ث���ال���ث:  »ب�����س��م �هلل ���س��رب ه���ذ� �ل��دي��ن��ار 

باملن�سورية �سنة و�حد و�ستني وثاثمائة«
باأحكام  �لآمر  �أبو علي  �لعا�سر  �لفاطمي  دينار �خلليفة 

�هلل )495 – 525ه�(:
الوجه الو�سط:  »عال/غاية«

ر�سول �هلل علي  �إل �هلل حممد  �إله  »ل  �لأول:   �لط�����وق 
ويل �هلل«.

الطوق الثاين:  »حممد ر�سول �هلل �أر�سله بالهدى ودين 
�حلق ليظهره على �لدين كله ولو كره �مل�سركون«.

اخللف الو�سط: » �لإمام �ملن�سور«
الطوق الأول:»�أمر �ملوؤمنني �أبو علي �لآمر باأحكام �هلل«.
الطوق الثاين:  »ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم �سرب هذ� 

�لدينار مب�سر �سنة �أربعة وخم�سمائة«

يتضح من هذا المقال والمقالين السابقين له أن النظم اإلسالمية التي قامت 
في دمشق وبغداد واألندلس وشمال أفريقيا والقاهرة سكت العمالت الخاصة 

لتحقيق أهداف مشروعة مثل:

 توثيق وتثبيت وجود كل نظام )خالفة( وذلك إظهارًا للدعوة اإلسالمية وتحقيقًا 
لمسيرتها الحضارية.

 دعم استقالل الخالفة االقتصادي وتحديد أسعار السلع والحاجات وغيرها نسبة 
إلى عملة الخالفة نفسها..  مما يعني االستغناء عن التعامل بأي عملة خارجية.

 توثيق تاريخ ومكان سك العملة باإلشارة إلى اسم الخليفة وأحيانًا باسم بعض 
الوالة والوزراء.

 تثبيت شخصية الدولة اإلسالمية من خالل تداول عملتها األساسية.
 تطوير وتنمية الحالة االقتصادية للدولة ولألفراد.

خاتمــة:
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د. ب�سام البطو�س

معركة الحجاب في مصر..
مطبات فكرية غير واعية

موقف التيار العلماين:
شغلت الدعوة إلى السفور وخّلع الحجاب، الجزء األكبر من 
اهتمام التيار الليبرالي بقضية المرأة، منذ كتب الطهطاوي 

بكثير من التسامح عن السفور واالختالط الذي تتمتع به المرأة 
الباريسية، وباعتبار السفور واالختالط ليس نقيضًا لعفة النساء.

وقد أبرز علي مبارك في روايته »علم الدين« هذه المسألة 
بأسلوب حواري بين المستشرق المدافع عن السفور وبين الشيخ 

األزهري المدافع عن الحجاب، ويرى الدكتور محمد عمارة »أن 
صورة المرأة األوروبية المتحررة كما عرضها، كانت مشرقة، بقدر 

ما كانت »حجج« الشيخ علم الدين باعثة على النفور!.
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وتابعه قا�سم �أمني يف �عتبار �لرتبية ولي�ض �حلجاب هي 
ة ملكة  ل عليها يف �لأخاق و�لعفة، �إذ �أن »�لعفَّ �لتي ُيعومّ
�لنف�ض ل ثوب يختفي دونه �جل�سم«. ومع ذلك فهو  يف 
مل يتجاوز �ملطالبة باحلجاب �ل�سرعي، مع �إبطال عادة 
تعد�د  �أطنب يف  وقد  �لربقع.  �أو  �لنقاب  �لن�ساء  �رتد�ء 
و�سرح  بالذ�ت،  »�لنقاب«  ويق�سد  »�حلجاب«  م�ساوئ 
بقايا  و�أن��ه من  �لف�ساد.  �أن��ه ل مينع  م��وؤك��دً�  �أ���س��ر�ره. 
ميكن  فا  �سار  ولأن��ه  �ملا�سية«.  �لجتماعية  »هيئتنا 
�لإن�سانية،  للحرية  منافيًا  ه  عدمّ كما  �سرعيًا،  يكون  �أن 
ون�����ادى  �ل�م���ر�أة عن مم�����ار�سة حقوقه����ا�،  يعيق  لأنه 

بالختالط دون خلوة.
هذه هي �لقاعدة �لتي تاأ�س�ض عليها �خلطاب �لليرب�يل 

يف م�ساألة �ل�سفور و�حلجاب. ووقف عندها �إلى حني.
ر  يتطومّ  - �لتعبر  جاز  �إن   - �ل�سفوري«  »�خلطاب  وظل 
ب�سكل تدريجي جلهة �لتغريب، وتبني �ملعاير �لأوروبية 
م »عبد �حلميد حمدي« رئي�ض  لقد قدمّ �مليد�ن.  يف هذ� 
�أو  �ل�����س��ف��ور،  جماعة  روؤي���ة  »�ل�����س��ف��ور«،  جملة  حت��ري��ر 
�أيديولوجيا �ل�سفور بح�سب ما تفهمه فئة هامة يف �لتيار 
�ح��رت�م  عن  �حلديث  عن  فيها  يخرج  ومل  �لليرب�يل. 
»باأحكام  �لنتفاع  هو  �إنا  �ملطلوب  و�أن  �لدين،  �أحكام 
�لعاد�ت  ربقة  من  �مل���ر�أة  حترير  يف  �خلال�سة  �لدين 
تف�سر  و�إع��ادة  نظر  �إع��ادة  هو  �ملطلوب  �إذً�  �لفا�سدة«. 
روؤيته  م  ُيقدمّ �لدين. كما  �إلى فهم جديد لأحكام  و�سوًل 
�مل�����ر�أة  يعني »ظه����ور  �جتماعيًا، فهو  »�ل�سفور«  ملفهوم 
لها  خملوقة  باعتبارها  �حلياة  يف  �لائقة  مكانتها  يف 

حقوق طبيعية يجب �أن حت�سل عليها، ولها وظيفة كبرة 
يجب �أن توؤديها« .

�إب��ر�ز  على  �ل�سفوري«  »�خل��ط��اب  يف  �لرتكيز  ويجري 
مثالب �حلجاب، وف�سائل �ل�سفور، ودعوة �لن�ساء للثورة 
على �حلجاب »�لربقع« بالذ�ت، فهو يولمّد �سوء �لظن بني 
�لرجل و�ملر�أة. وهو يجني على �لأدب و�لفن، لأن �ل�ساعر 
ره، �أو هو ل  و�لفنان »ل يجد �لكائن �جلميل �لذي ي�سومّ
ي�سعر به يف �لناحية �لجتماعية« . وهناك دعوة يوجهها 
خال  وم��ن  �لعملية،  �مل��ب��ادرة  �إل��ى  �ل���ر�زق  عبد  علي 
�ملمار�سة للتخل�ض من �حلجاب، »فلقد علمّمتنا �لتجربة 
�لأخ��رى،  �حلياة  م�سائل  كبع�ض  �ل�سفور  �أن  م�سر  يف 
�لبحث  طريق  من  ل  �لعمل  طريق  عن  حلمّه  يكون  �إن��ا 
و�جلدل«، فهو يدعو �إلى �لعمل وعدم �لكتفاء باجلدل، 
»�إننا قد �أ�سبحنا نعتقد �أن من �لو�جب علينا �أن نحول 
�حلياة  ���س��وؤون  وب��ني  �لديني،  وخ�سو�سًا  �جل��دل  ب��ني 
�لجتماعية �لعملية، بقدر ما يجب �أن نحول بني حركة 
�لنهو�ض«.  يعوق ذلك  ما  كل  وبني  �ل�سرق،  �لنهو�ض يف 
�لنظري يف  �لبحث  باأن م�سر �جتازت طور  وهو يعتقد 
م�ساألة �ل�سفور و�حلجاب �إلى طور �لعمل و�لتنفيذ، لكن 
�مل�سكلة  - يف نظره – �لتي تو�جه �مل�سريني �ليوم »�إنا 
�لفعلي،  �ل�سفور  �إل��ى  بها  يتدرجون  �لتي  �لو�سيلة  هي 
�لقدمي،  بني ذوق �حلجاب  منافرة  فيه  يكون  ل  تدرجًا 

وذوق �ل�سفور �جلديد« .
�إلى حتطيم كل  ويف هذه �لبيئة �لفكرية تنامت �لدعوة 
يف  للمر�أة  �لكامل  �لن��دم��اج  �أم��ام  و�حلجب  �حلو�جز 
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�حلياة �لجتماعية. لكننا ل نعدم �أ�سو�تًا معتدلة تنادي 
بالو�سطية يف هذه �مل�ساألة.

وهناك من ي�سعى لدح�ض »�خلطاب �ل�سفوري« �ملعتدل. 
يف  الختالط  جتربة  من  ال�شتفادة  ب�شرورة  وينادي 
�إنها  بل  �لعامة،  �لأخ��اق  تهدد  �أنها مل  ويزعم  �لغرب. 
�إلى  �لنظر  من  وقلمّلت  �ل�سباب،  �أخاق  متانة  يف  ز�دت 
�جلن�ض«  »مو�سوعة  باب  ومن  ج�سدً�،  بو�سفها  �مل��ر�أة 
�إثارة  �إلى  �أدعى  �إن �لف�سل بني �جلن�سني هو  فقط، بل 
�ل�سه�����و�ت، وفي�����ه �لكثي����ر م����ن �س����وء �لظن باأخاق 

�ملر�أة و�لرجل.
�أن  ليعلن  �لنا�ض  على  عزمي  حممود  �لدكتور  ويخرج 
ما  الأهمية  من  له  اجلن�شني  بني  ال�شريح«  »الختالط 
من  و�لن�ساء  �لرجال  بني  �لفكري«  »�لتعادل  لتحقيق 
�أهمية، لذلك فاإنه ل �إمكانية »لإ�ساح �سحيح للجماعة 
تو�فرً�  �لعامان  ه��ذ�ن  فيها  تو�فر  �إذ�  �إل  �ل�سرقية 

�سامًا جريئًا« .
�مل�ساألة  ه��ذه  يف  �لليرب�يل  �خل��ط��اب  �أن  �لو��سح  م��ن 
معتدلة  �أ�سو�تًا  ف�سممّ  �أفكاره،  يف  �أمني  قا�سم  تابع  قد 
تنادي  متطرفة  �أ���س��و�ت��ًا  يعرف  ب��د�أ  لكنه  »توفيقية«. 
بداأ  البع�ض  اأن  ويظهر  والكامل.  ال�شريح  بالختالط 
»�لتنظر«  جم��رد  ولي�ض  �لعملي  »�مل��وق��ف«  على  ل  ي��ع��ومّ
�لفكري للم�ساألة. و�ملناخ �لعام �أ�سبح يف �سالح �ل�سلوك 
�ل�سفوري، و��ستمر �لهجوم على �حلجاب و�حلجب، كما 
�حلجاب  و�عتبار  و�لتقدم.  �ل�سفور  بني  �لربط  ج��رى 
ل قدر�ت  �سلوكًا متخلِّفًا يتنافى مع �لتقدم و�ملدنية، ويعطمّ
كبرة  �إعامية  جهود  هناك  ذلك  م��و�ز�ة  ويف  �مل��ر�أة، 

لإ�ساعة ثقافة �ل�سفور على �لطريقة �لغربية �خلال�سة.
بالروؤية  �سبيهة  تكون  تكاد  روؤي��ة  �مل�سري  �لي�سار  قدم 
و�أبدى  و�لأ�سرة.  �ملر�أة  م�ساألة  �إلى  �لنظر  �لليرب�لية يف 
�سامة مو�سى �إعجابًا �سديدً� بجهود و�أفكار قا�سم �أمني 
�أبعد مما  �أمني  �أن مر�مي قا�سم  يف هذه �مل�ساألة. و�أكد 
ب�سرة  �لكامل  �لقتد�ء  وهي  بها،  ح  ي�سرِّ و�إن مل  �أعلن 
م�سر  يف  �لن�سائية  �لنه�سة  ت�سر  و�أن  �لغربية،  �مل��ر�أة 

على طريق مثيلتها يف �لغرب.

�مل�سلمني  تر�جع  ب��اأن  يعتقد  فاإنه  مو�سى  �سامة  �أم��ا 
�سوؤون  »ل�ساأن عظيم من  �إهمالهم  �حل�ساري جنم عن 
�حلياة، �أل وهو حياة �ملر�أة �لتي ُينِق�ض قيمتها �حلجاب 
�إليه  ُوي�سيقها ويحول دون نوها« ، ويتفق مع ما ذهب 
�لبالية،  �لتقاليد  من  جزء  �حلجاب  �أن  �إذ  حد�د  نقول 
فهي  و�أو�سع؛  �أ�سمل  عنده  �لبالية«  »�لتقاليد  قائمة  لكن 
و�لعمامة،  �لنقاب،  �إلى جانب �حلجاب، كًا من  ت�سم 

وتدري�ض علوم �لأزهر.
وهناك �هتمام بت�سويه �سورة �حلجاب من خال �إبر�ز 
�لي�سارية. ويف مقدمتها  عيوبه و�أ�سر�ره بح�سب �لروؤية 
�أنه يدفع �ل�سباب �إلى �لزو�ج بالغربيات، كما �أنه »يحول 
وهو  �لطبيعية  �لنو�مي�ض  �أهم  من  نامو�ض  �سريان  دون 
زو�ج  يتيح  �أن��ه  هنا  و�ملق�سود  �جلن�سي«،  �لن��ت��خ��اب 
كافية.  معرفة  بها  معرفة �خلاطب  لعدم  مثًا،  �لبلهاء 
�لأخ��اق  ي�سون  – ل  ر�أي��ه��م  – يف  �حل��ج��اب  �أن  كما 
�إ�سافة  �أوروب��ا.  �أ�سد منه يف  �لعامة، فالف�سق يف م�سر 
�إلى �أنه يحول دون حتقيق �لإبد�ع �لأدبي و�لفني لغياب 
تاأخر  �أ�سباب  من  فهو  �ملبدع،  ذه��ن  عن  �مل��ر�أة  �سورة 
�لأدب و�لفن �أي�سًا. و�لهجمة على �حلجاب بحاجة �إلى 
مربر�ت علمية و�سحية، عرث عليها �سامة مو�سى، ور�ح 
ي�سوق يف جممل مربر�ته للدعوة لل�سفور �أ�سبابًا �سحية، 
للمر�أة.  �أن�سب �سحيًا  �لغربية  باملاب�ض  �لأخذ  �أن  توؤكد 
�أن  �مل��ر�أة  طالب  قد  ك��ان  ح��د�د  نقول  ف��اإن  عليه  وبناًء 
�ل�سحية  �لأزي���������اء  �ختي������ار  يف  تعق����ًا  »�أكث���ر  تكون 

و�ملائمة للعمل و�لريا�سة« .
و�نطاقًا من كل هذ� فاإن �نت�سار �ملر�أة على �حلجاب 
هو �نت�سار على �لقرون �لو�سطى وعلى �ل�سرق معًا. كما 
�أن خروج �ملر�أة يف مظاهر�ت ثورة 1919م - يف ر�أي 
بل  �لإجنليز وحدهم  ثورة على  »لي�ض   - مو�سى  �سامة 

كان ثورة �أي�سًا على �ألف �سنة من ظام �حلجاب«.
و�خلطاب �لي�ساري يف �أمر �حلجاب و�ل�سفور ك�ساأنه يف 
حم�ض،  تغري�بي  خطاب  عمومًا  و�لأ�سرة  �مل��ر�أة  م�ساألة 
خا�سة عندما ينطلق �سامة مو�سى ليعرب عنه ب�سر�حة 
وو�سوح ل لب�ض فيه، وها هو يحدد غايات »�ل�سفوريني«، 
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فيقول : »فالدفاع عن �ل�سفور �إنا هو يف �حلقيقة دفاع 
عن �لتفرجن ومتدين �لأمة متدينًا غربيًا« .

�مل���ر�أة، يف  �أم��ا تعامل �خل��ط��اب �لإ���س��ام��ي م��ع ق�سية 
و�حلر�ض  �لأ�سري،  �لبناء  �سامة  على  �حلر�ض  �إط��ار 
من  و�خل�سية  للمجتمع،  �لعامة  �لأخ��اق  �سامة  على 
موؤ�مرة  هناك  باأن  �ملتنامي  و�ل�سعور  و�لف�ساد،  �لفتنة 
حتاك �سد �ملر�أة �مل�سلمة ت�ستهدف �إخر�جها من �لبيت 

لإف�سادها، و�لأ�سرة، و�ملجتمع.
�لقرن  نهاية  يف  م  ق���دمّ ق��د  ع��ب��ده  حممد  �لإم����ام  وك���ان 
�لتا�سع ع�سر �جتهاد�ت نابعة من جوهر مقا�سد �ل�سرع 
تقدمي  م�ستهدفًا  و�مل��ر�أة.  �لأ�سرة  م�سائل  يف  �لإ�سامي 
نوذج �إ�سامي لتحرير �ملر�أة بالإ�سام، ولي�ض حتريرها 
للفكرة،  �لإ�سامي  �لتيار  ل  تقبمّ �لإ�سام. لكن عدم  من 
منحت  �لتي  �لعلمانية،  �لأي��دي  �إلى  تنتقل  �لر�ية  جعل 
بعيدً�  وجعله  �إف�ساله  يف  �ساهم  تغريبيًا،  بعدً�  �مل�سروع 
�لإ�سامي  �لبيئة �مل�سرية، كما دفع �خلطاب  عن و�قع 
نحو مزيد من �لت�سدد، �عتقادً� من �لإ�ساميني باأن هذ� 

يحمي �لهوية وي�سونها من عاديات �لتغريب.
وب�سكل  كامل  �سبه  تر�جعًا  �سنلم�ض  فاإننا  هنا  وم��ن 
�ساغها  �ل��ت��ي  �مل�ستنرة  �لآر�ء  جممل  ع��ن  ت��دري��ج��ي 

�لأ�ستاذ �لإمام.

موقف التيار اإلسالمي
�ن�سغا طويًا  و�لي�ساري قد  �لليرب�يل  �لتيار�ن  ملا كان 
�لتيار  ف��اإن  �حل��ج��اب.  ومقاومة  �ل�سفور  �إل��ى  بالدعوة 
عن  مد�فعًا  �لق�سية،  بهذه  �أي�سًا  �ن�سغل  �لإ�سامي 

�حلجاب ومقاومًا لل�سفور.
و�جلدل مل يقت�سر على �لزي حجابًا �أو �سفورً� فقط، بل 
�متد لي�سمل دور �ملر�أة يف �ملجتمع، ودرجة �نخر�طها يف 

�حلياة �لعامة.
دعوة  على  عطفًا  ر�سا  ر�سيد  حممد  �ل�سيخ  �أب��دى  لقد 
على  لاقت�سار  �مل���ر�أة«  »حترير  كتاب  يف  �أم��ني  قا�سم 
�حلجاب �ل�سرعي، وجو�ز ك�سف �ملر�أة لوجهها وكفيها، 
كما تعاطف مع دعوته �إلى خمالطة �لن�ساء للرجال، مع 

ت�سديد �ل�سيخ على �أن يحدث ذلك دون خلوة. لكن �ل�سيخ 
ر�سيد ر�سا مل يبِد �لدرجة نف�سها من �لتفهم و�لتعاطف 
جتاه كتاب قا�شم اأمني التايل »املراأة اجلديدة«؛ ملا مل�شه 
نقد  يف  ومغالته  �لغربية،  للثقافة  �أمني  قا�سم  ميل  من 
و�لتخل�ض  �إز�لت������ه  �إل������������ى  و�ل������دع������وة  �حلج������اب، 
منه، لكنه يبقى متفقًا مع قا�سم �أمني يف �سرورة �إ�ساح 

�ساأن �ملر�أة �مل�سرية.
وهذ� بطبيعة �حلال ل مينع �ل�سيخ ر�سيد ر�سا من توجيه 
�لنقد لو�قع ما ُي�سمى �حلجاب يف م�سر، بخروجه على 
يعد  ولكونه مل  �مل�سلمة،  للمر�أة  �ل�سرعي  �للبا�ض  �أ�سول 
للثورة �سد  �ل�سيخ  وَيْعَجب  »�لتربج«.  �أ�سكال  �أحد  �سوى 
�ل�سرعي،  ب��ال��زي  �سوى  يطالب  مل  �ل��ذي  �أم��ني  قا�سم 
والختالط بدون خلوة. لكن ال�شيخ يرف�ض فكرة »حترير 
�ملر�أة«، لأنها لي�ست م�سرتقة لندعو لتحريرها. ومل يفتاأ 
الختالط،  وج��واز  ال�شرعي،  باحلجاب  ينادي  ال�شيخ 

وحترمي �خللوة.
�ملعاين،  ي��دور ح��ول ه��ذه  �لإ���س��ام��ي  ويبقى �خل��ط��اب 
ويحافظ �ل�سيخ ر�سيد ر�سا على مو�قفه �ل�سابقة، لكنه 
ي�ست�سعر خطر تقليد �لكماليني يف تركيا، وينبه �إلى �أن 
�لدين  �أهل  »يحمل  �لذي  هو  �لنتيجة  هذه  من  �خلوف 
بوجوب  �لقول  �إطاق  �لعلماء وغرهم على  من �سنف 

كذ� من �حلجاب وحترمي كذ� من �ل�سفور مثًا« .
ومن هنا، فاإن �ل�سيخ حممد عبد �هلل در�ز )�سيخ علماء 
دمياط( يقول باإجماع الأئمة على اأن بدن املراأة احلرة 
و�لكفني  �لوجه  �إل  �لأجنبي،  لنظر  بالن�سبة  عورة  كله 
وه��ك��ذ�،  ك�سفها،  م��ن  فتنة  ُت��خ�����َض  مل  م��ا  و�ل��ق��دم��ني، 
�إلى �سمول  فالك�سف مقيد بعدم خ�سية �لفتنة، ويذهب 
�أي�سًا.  �لفتنة  خ�سية  »�ل��ع��ورة«  مبفهوم  �مل���ر�أة  �سوت 
و�س�اركه يف هذ� �ملوقف �سيخ �لإ�سام �ل�س�ابق يف �لدولة 
1954م(،   -  1869( �سربي  م�سطفى  �لعثم�انية 
ن�سف  �إلى  �لوجه  ك�سف  �ل�سفور من  حمذرً� من حتول 
م�سر،  �سو�طئ  على  يحدث  ما  �إل��ى  م�سرً�  ي،  �لتعرمّ
برتكيا  �ق��ت��د�ًء  �ملطلوب؟  �ل�سفور  ه��ذ�  هل  ومت�سائًا 

�لكمالية.
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وهكذ� ��ست�سلم �خلطاب �لإ�سامي لهاج�ض �خلوف من 
كما  �ل�سامل،  مبفهومه  �لتغريب�ي  �ل�سفور  رقعة  �ت�ساع 
�لدفاع  �إلى  يلجاأ  »�عتذ�ريًا«  �لإ�سامي  يظهر �خلطاب 

و�لتربير، كما يف حالة �لدفاع عن �حلجاب.
رة  ومل��ا ك��ان »�خل��ط��اب �ل�����س��ف��وري« ي��ق��دم ���س��ورة منفمّ
�لرتويج  �إلى  ويعمد  �ملحجبة.  �مل��ر�أة  ولو�سع  للحجاب، 
لل�سفور ور�سم �أجمل �سورة للمر�أة �ل�سافرة، فاإن حممد 
ه �إلى  ه لهذه �مل�ساألة، فنجده ينبمّ فريد وجدي كان قد تنبمّ
�أن �حلجاب �ل�سرعي ل يتناق�ض مع �لأناقة، و�أنه ل مانع 
على  حتافظ  وه��ي  �أناقتها  على  �مل��ر�أة  حتافظ  �أن  من 
مينع  ل  �ل�ساح  �أن  »و�لو�قع  نف�سه  �لوقت  يف  حجابها 
�ملر�أة �أن تبلغ من �لتاأنق �أق�سى ما يحمله معنى �لأناقة، 
�أبعد  على  �لع�سرية  بالأ�ساليب  �لتم�سك  من  تكون  و�أن 
�ملر�أة �ملحبة للجديد، ولكنه مينعها فقط  �إليه  تتوق  ما 
و�لذوق  و�لعاد�ت  و�لقو�نني  �ل�سر�ئع  عليه  �أجمعت  ما 
�لتاأنق  بهذ�  ترمي  �أن  وهو  �ملثالب،  من  �أنه  على  �لعام 

�إلى ف�ساد نف�سها ونفو�ض �ملحيطني بها« .
على  يقوم  منهجًا  �تخذ  �لبنا  ح�سن  �ل�سيخ  كان  و�إذ� 
ميد�ن  يف  و�خلو�ض  �لفقهي،  �جلدل  عن  بنف�سه  �لناأي 
�حلديث  عن  عزوفه  يف�سر  هذ�  فاإن  �ل�سرعية؛  �لفتوى 
�إ�سد�ر  مبو��سلة  ب��د�أ  عندما  لكنه  �مل�سائل،  ه��ذه  يف 
جملة �ملنار بعد وفاة �ساحبها حممد ر�سيد ر�سا، فاإنه 
��سطر للبحث يف هذه �مل�سائل ليوؤكد باأن �لإ�سام يرى 
فهو  حمققًا،  خطرًا  والرجل  امل��راأة  بني  الختالط  »يف 
يباعد بينهما �إل بالزو�ج، ولهذ� فاإن �ملجتمع �لإ�سامي 
جمتمع انفرادي ل جمتمع م�شرتك«، معتربًا الختالط 
الختالط،  عن  م�شالح  من  حتقق  ومهما  »مف�شدة«، 
فاإن درء �ملفا�سد �أولى من جلب �ملنافع، ولذلك فال�سيخ 
يحبذ عكوف �لن�ساء يف �ملنازل حتى يف �ل�ساة، خمافة 
الفتنة، ولأن الختالط ب�شاعة اأجنبية ل متّت لالإ�شالم 

باأدنى �سلة، وكان لها يف حياتنا �أ�سو�أ �لآثار.
ويتبني مما �سبق �أن �خلطاب �لإ�سامي كان مياًل للت�سدد 
يف فرتة �لدر��سة، ملو�جهة �لجتياح �لتغريب�ي، ولإنقاذ 
�لتغريب�ي  �خلطاب  وجه  يف  وللوقوف  �إنقاذه  ميكن  ما 

وكذلك  �ملتطرف، 
�ل�سلوك  ملو�جهة 
على  �ل�����س��ف��وري 

�لنمط �لغربي.
ماحظة  وميكن 
درجة من �لتنوع 
�خل�����ط�����اب  يف 

�لإ�������س������ام������ي، 
فهناك مو�قف �ل�سيخ ر�سيد ر�سا 

على  و�لعازمة  �لإم���ام،  �لأ�ستاذ  باجتهاد�ت  �ملتاأثرة 
لروحه  �ل��وف��اء 
و�ج��ت��ه��اد�ت��ه 
ن������وع������ًا م����ا، 
�سغط  ب��رغ��م 
�ل����������و�ق����������ع، 
و�����س���ت���ف���ز�ز 
�مل����������وج����������ة 

مو�قف �أكرث ت�سددً� لبع�ض علماء �لتغريبية، وهناك 
�لعثمانية  �لدولة  يف  �ل�سابق  �لإ�سام  ول�سيخ  �لأزه��ر، 
ز  و�ملتحفمّ �لرتكية،  �لتجربة  »��ستن�ساخ«  من  �ملتخوف 
منها  ي�ستفيد  قد  وفقهية  فكرية  موؤ�سر�ت  �أية  ملقاومة 
�أخذً�  �لت�سدد  لتربير دعاو�هم، حمبذً�  �لعلمانية  دعاة 

مببد�أ »�سد �لذر�ئع«. 
كل  ت�سيع  وهكذ� 

لبلورة  �ل��ف��ر���ض 
�إ�سامي  خطاب 
يعالج  م�ستقر، 
�مل��ر�أة  م�سكات 
و�لأ��������س�������رة يف 
����س���وء م��ق��ا���س��د 

�ل�سرع، وروح �لع�سر، بعيدً� عن 
وبعيدً�  �لن��غ��اق،  �أو  �ل�ستاب 

جلهة  �لفعل  رد�ت  �أو  �ل�سج����ايل،  �لفك��ر  �أج���و�ء  عن 
�لتميع �أو �لتكل�ض.

الشيخ حممد رشيد 
رضا عطفًا على دعوة 

قاسم أمني

التجربة  »استنساخ« 
الرتكية متحّفزة ملقاومة أية 

مؤشرات فكرية

استسلم اخلطاب اإلسالمي 
هلاجس اخلوف من اتساع 

التغريبـي رقعة السفور 
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  وعلى آله وصحبه ومن وااله...وبعد:
ُأْوِلي اأَلْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفَتَرى َوَلـِكن  قال تعالى:  )َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة لِّ

َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن( يوسف: 111
فالباري عز وجل عندما يسرد  لنا قصص القرآن فهي عبرة وهداية وتوجيه وارشاد 

)هدى ورحمة  لقوم يؤمنون( لإلتعاظ واالتباع الن الصراع بين الحق و الباطل 
وااليمان والكفر قائم الى يوم القيامة وان اختلف الزمان والمكان واالشخاص.

د. حممد جميل احلبال

فأعينوني بقوة !
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�لكهف  �سورة  يف  �هلل  ذكرها  �لتي  �لقرنني  ذو  وق�سة 
�ل�سيئ �لكثر و�لذي  �لفو�ئد و�لعرب و�لعظات  فيها من 
�ل��ق��ر�آن  �لتي ذك��ره��ا  �لح���د�ث  �مل��ق��ام  ه��ذ�  يهمنا يف 
�لذين وجدهم يف منطقة بني  �لقوم  �لكرمي بخ�سو�ض 
ْيِن َوَجَد  دَّ �ل�سدين يف قوله تعالى )َحتَّى �إَِذ� َبَلَغ َبنْيَ �ل�سَّ

ِمن ُدوِنِهَما َقْوًما لَّ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًل(  �لكهف:  93 
)وذلك لعجمة �ل�سنتهم  و��ستعجام �ذهانهم وقلوبهم( 
تف�سر  �لرحمن يف  )تي�سر�لكرمي  تف�سر  كما جاء يف  

كام �ملنان( لعبد �لرحمن �ل�سعدي. �ض 560 
�إذ  �أعطى �هلل ذ� �لقرنني من �لأ�سباب �لعلمية و�لفكرية 
به �أل�سنة  �ملتطورة ما فقه  و�لتقنيات  �ملعرفية  و�ملو�هب 
ع��ز وجل  ق��ال �هلل  ي��ري��دون حيث  وم��ا  وفهمهم  �ل��ق��وم 
ُجوَج  على  ل�سانهم:  )َقاُلو� َيا َذ� �ْلَقْرَننْيِ �إِنَّ َياأُْجوَج َوَماأْ
َعَل  َعُل َلَك َخْرًجا َعَلى اأَن جَتْ ُمْف�ِشُدوَن يِف اْلأَْر�ِض َفَهْل َنْ

�( �لكهف:  94. َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم �َسدًّ
و�خذ  بالقتل  �ملعتدين  ه��وؤلء  لغزو  يتعر�سون  وك��ان��و� 
�لمو�ل وغر ذلك من �لعتد�ء�ت و�لنتهاكات فطلبو� 
منه عملية �نقاذية لبناء �ل�سد �لذي مينع عنهم �ملعتدين 
ويقيهم من هجماتهم وذلك ملا ر�أو� فيه من �لمكانيات 
لقاء  �لعمل  بهذ�  للقيام  يوؤهله  ما  و�ل�ساح  و�ملو�هب 
�أَن  َعُل َلَك َخْرًجا َعَلى  �عطائه مبلغا من �ملال )َفَهْل جَنْ

ا( الكهف:  94 َعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم �َشدًّ جَتْ
و�لمو�ل  �ملادية  �لمكانية  كانت عندهم  �أنه  يدل  وهذ� 
ولكنهم كانو� يفتقرون �لى �لمكانات �لعلمية و�لفكرية 

وروح �لبتكار و�ملبادرة و�لعمل �جلماعي !
رف�سها  و�لتي  ومكافاأة  جعًا  تعني:   )خرجا(  وكلمة 
بل  �لدنيا  يف  ورغبة  طمع  ذ�  يكن  مل  حيث  �لقرنني  ذو 
و�مل�ست�سعفني  �ملظلومني  عن  و�لدفاع  �ل�ساح  ق�سده 
وهد�يتهم �لى �لدين �حلق . لذلك فقد وجدو� يف هذ� 
َما  )َق��اَل  لذلك:    ، ومبتغاهم  �سالتهم  �ملوؤمن  �لرجل 
ٍة �أَْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم  ي َخْرٌ َفاأَِعيُنويِن ِبُقوَّ ي ِفيِه َربِّ نِّ َمكَّ

َرْدًما( �لكهف:  95.
عز  �هلل  من  �ملعونة  وطلب  �لمو�ل   �أخذ  رف�ض  �أنه  �أي 
�لف�سل  وبال�سكل  مطلبهم  بتنفيذ  له  و�لتمكني  وج��ل 

و�لقوى وذلك ببناء �لردم بدل �ل�سد �لذي طلبوه ! حيث 
 ! و�حلماية  للدفاع  �ل�سد  و�أق��وى من  �أح�سن  �ل��ردم  �ن 

ٍة( ولكن ب�شرط وا�شح و�شريح بقوله:  )َفاأَِعيُنوِن ِبُقوَّ
�لعملية  ه��ذه  يف  م�ساركتهم  ويطلب  يدخلهم  �أن  �أي 
�مل�ستمر  �لعدو�ن  من  لتخلي�سهم  �لنقاذية  �لدفاعية 
ومل يقل لهم �ذهبو� �لى �ملعابد و�دعو� ربكم ليخل�سكم 
وينقذكم رغم ما نعرفه عن �أهمية �لدعاء ولكنه يف هذ� 
�ملوقف و�لظرف وجههم �لى �لعمل �جلماعي �ملتو��سل 
هذ�  لإقامة   لهم  و�سعها  �لتي  �لعملية  �خلطة  ح�سب 
�لردم على �لأ�س�ض �لعلمية و�ملعرفية �لدقيقة �لتي وهبه 
ْر����ضِ  �ْلأَ يِف  َل��ُه  ا  نَّ َمكَّ ��ا  )�إِنَّ بقوله عز وج��ل:   �ياها   �هلل 

َو�آَتْيَناُه ِمن ُكلِّ �َسْيٍء �َسَبًبا( �لكهف:  84
كفريق  يعملون  وجعلهم  و��سركهم  دجمهم  �أن��ه  نقول 
وعلى  �لنقاذي  �لدفاعي  �مل�سروع  هذ�  تنفيذ  يف  و�حد 
�أ�س�ض علمية غاية يف �لدقة بقوله عز وجل : )�آُتويِن ُزَبَر 
َدَفنْيِ َقاَل �نُفُخو� َحتَّى  ِديِد َحتَّى �إَِذ� �َساَوى َبنْيَ �ل�سَّ �حْلَ

�إَِذ� َجَعَلُه َناًر� َقاَل �آُتويِن �أُْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًر�( �لكهف :96
ففي هذه �لآية �لو�حدة�أعاه ثاثه �أو�مر بينت باإيجاز 
بليغ �لتقنية �لعالية �لتي طبقها ذو �لقرنني يف �قامة هذ� 
ِديِد( و )َقاَل �نُفُخو�( و )�آُتويِن  ُزَبَر �حْلَ �لردم )�آُتويِن 
تنفذ  �لقومية �ذ� مل  �أن �خلطط  �إذ  ِقْطًر�(  َعَلْيِه  �أُْف��ِرْغ 
�و تطبق و�قعيا بو�ساطة �ليدي �لعاملة �ملتعاونة ف�سوف 
لن يتحقق لها �لنجاح فالعربة بالتنفيذ و�لتطبيق ولي�ض 

بالكام �و �لكتابة �لنظرية.
و�ملو�د  و�ملال  �ملحكمة  �ملفكر و�خلطة  �لعقل  ت�سافر  �أن 
�لولية و�ليدي �لعاملة  �ملتعاونة كلها تو�سل �لى جناح 
�مل�سروع )�أي م�سروع كان(.  �إن هذه �لعو�مل تركز على 
معطلة  كانت  �لنى  �لعاملة  و�لي��دي  �حلكيمه  �لقياده 
وم�شلولة  فكلما اجتمعت واأخذت الى الجتاه ال�شحيح 
�أعقتنا نتائج باهرة وفادت �إلى �ساح �لفرد و�ملجتمع.  
�إن �لروم �لذي �أقامه ذو �لقرنني مثل خطًا دفاعيًا و�سدً� 
�أو  عبوره  وماأجوج(  )ياأجوج  �ملعتدون  ي�ستطع  مل  منبعًا 
َوَما  َيْظَهُروُه  �أَن  ��ْسَطاُعو�  )َفَما  تعالى:   قال  �أخرت�قه 

��ْسَتَطاُعو� َلُه َنْقًبا( �لكهف:  97 
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لهذه  و�ملخت�سر  �ل�سريع  �ل�ستعر��ض  ه��ذ�  بعد  �أق��ول 
�لق�سة �لقر�آنية:

�لهجمات  ل��ه��ذه  تتعر�ض  �ل��ي��وم  �ل�سامية  �لم���ة  �أن 
�ملعادين  �أعد�ئها  قبل  من  و�لح��ت��الت  و�لع��ت��د�ء�ت 
و �لطامعني بخر�تها من �ل�سهاينة �ملحتلني  لعقيدتها 
من  �لم��ة  هذه  لدى  ما  رغم  �حلاقدين.  و�مل�ستعمرين 
ف�سا  و�لب�سرية  �لطبيعية  و�ل��رثو�ت  �ملادية  �لمكانات 

عن موقعها �جلغر�يف �ملتميز يف هذ� �لعامل!
�ل�سعوب  لكل  ���س��روري��ة  �لدفاعية  �ملن�ساآت  فكرة  �ن 
وبخا�سة �مل�ستهدفة  كاأمتنا ،  و�ذ� مل تتوفر  �لمكانات 
�لعلمي��������ة �لتخ�س�س���ي������ة  ف���ي �لأم���������ة  وهذ� تق�سر  
عند  �لآخ������رين   خب������ر�ت   م����ن  �ل�ستف�����ادة  فيجب  

�حلاجة  كما فعل  �لقوم .  
�أهل  من  ك��ان  �لقرنني(  )ذو  �ل�سالح  �لرجل  ه��ذ�  �ن 
�لخت�سا�ض �ملهني �لعايل  فعنده �لفكرة �ملطورة وهي 
�لردم وعنده �ملهارة �لهند�سية يف �لتنفيذ، وهذ� مايجب 
تو�فره يف �لأمة �ملوؤمنة باهلل،  �جلامعة بني قيم �لميان  
و�ملهار�ت �لعلمية يف كل �لتخ�س�سات ، حيث لتعار�ض 

يف ديننا بني �لعلم و�لميان. 
ذو �لقرنني كان  رجا �ساحلا  ن�سر �ل�سعفاء   وتعاون 
معهم على رد �عتد�ء )�ملف�سدين يف �لأر�ض( مما يوحي 
وغر  موؤمنني  �مل�ست�سعفني   ب��ني  حلف  قيام  ب��وج��وب 
موؤمنني  لرد عدو�ن �ملف�سدين يف �لأر�ض �لذين لتخلو 

�لأر�ض منهم يف كل زمان . 

كذلك هنا تظهر �لعاقة بني  �لنه�سة و�حلكم �ل�سالح 
�لقائم على �لعدل ، وذو �لقرنني كان كذلك  فهو حاكم 
عادل  ومن �أهل �لخت�سا�ض �لعلمي �ملتقدم . فقد �آتاه 

�هلل من كل �سيء �سببا . 
ومع مامتتع به ذو �لقرنني من �لقوة �ل�سيا�سية  و�لعلمية  
وهذ� �لجناز �ل�سخم يف بناء �لردم  �ل�أن  هذه �لقوة 
الأقوياء  كعادة  الأر���ض  يف  يتكرب  جتعله  ومل  تطغه  مل  

�جلبارين �ملف�سدين 
)ياأجوج وماأجوج( يف �لقدمي و�حلديث، و�نا �أحال  كل 
وتعالى  �سبحانه  و�هبها  موله  �لى  وقوته  ملكاته وعلمه 
)قال  وتعالى:   �سبحانه  لربه  �لعبودية  د�ئ��رة  يف  فبقي 

هذ� رحمة من ربي( �لكهف:  98.
مثل هذ�  �قامة  �لى  �أم�ض �حلاجة  �ليوم هي يف  فاأمتنا 
)�لردم( �لدفاعي ل�سد هذ� �لعدو�ن �ملتو��سل و�نقاذ 
م��ا ميكن �ن��ق��اذه م��ن �م��ث��ال ه���وؤلء )ي��اأج��وج وم��اأج��وج 

�لع�سر �حلديث(!
�ل��ت��ع��اون بني  وه���ذ� م��ن �مل��م��ك��ن حتقيقه ع��ن ط��ري��ق 
و�ل�سعبية  �لر�سمية  �مل�ستويات  كافة  وعلى  �ملخل�سني 
وتن�سئة �جليل على  و�لتكنولوجيا  �لعلم  بو�سائل  و�لخذ 
نقوم  �ذ  ب��ال��ردم  نق�سده  ما  و�لخ��اق.وه��ذ�  �لمي��ان 
و�ملعريف  �لعلمي  �لفر�غ  هذ�  بردم  ومتعاونني  جمتمعني 
�لمم  به  وتتقدم  �ل�سعوب  به  تنه�ض  بو�ساطته  �ل��ذي 

وتد�فع عن نف�سها وحتمي �بناءها وعر�سها و�ر�سها.
و�هلل يقول �حلق وهو يهدي �ل�سبيل!

ف��ك��ر وث��ق��اف��ة
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أهم ما تعنى به البشرية اليوم المسألة االقتصادية فهي تتبوأ مكان الصدارة في 
قائمة اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى:

- الدافع الفطري الذي أودعه اهلل في نفس كل إنسان، من حب المال والسعي 
إلى جمع المزيد منه للتمتع والتلذذ، والتباهي به.

- طغيان النزعة المادية على معظم البشر أفرادًا وأممًا، من جّراء الثورة الصناعية 
الحديثة، حيث نشط الناس لجمع الثروات، وضاعفوا من سعيهم ونشاطهم 

وتنافسهم في الحقل االقتصادي.

د. اأحمد عارف الع�ساف

الدول العربية على مؤشر 
الحرية االقتصادية.. انتصارات 

أم هزائم؟
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يحالفه  مل  من  �لتناف�ض  ه��ذ�  ميد�ن  يف  وج��د  ولذلك 
�حلظ، ووقع يف بر�ثن �لفقر و�حلرمان و�لبوؤ�ض و�ل�سقاء، 
�سعد  متناق�سني،  �أثرين  ذ�ت  �ل�سناعية  �لثورة  فكانت 

بها �أنا�ض و�سقي بها �آخرون.
�لقت�سادية  باحلرية  �لر�أ�سمايل  �لغرب  �فتخر  ولطاملا 
و�سيا�سات �لتحرير �لقت�سادي �لتي حاول �أن يفر�سها 
على جميع دول �لعامل، متجاهًا روؤية ميلتون فريدمان - 
و�لذي يعترب ر�ئد �لنظرية �لنقدية �ملوؤ�س�سية لاقت�ساد 
�ملجتمع  ورفاهية  �لقت�سادية  للحرية  �حلديث  �لنقدي 
�حلرية  لقيا�ض  حم��ددة  ومعاير  �أ�س�ض  و�سع  حيث   -
وت�سنيف  �ملجتمع  يف  بالرفاهية  وربطها  �لقت�سادية 
�ملعاير  ه��ذه  �أن  �إل  �لقيا�ض،  لذلك  وفقًا  �لعامل  دول 
�سرعان ما حكم عليها بالإعد�م من قبل �لغرب، وظهر 
�ملالية  لاأزمة  �لر�أ�سمايل  �لغرب  تعامل  يف  جليًا  ذلك 
تنتهك  �ل��ت��ي  معاجلتها  و�أ���س��ال��ي��ب  �حل��دي��ث��ة،  �لعاملية 
ب�سكل فا�سح تلك �ملعاير، �بتد�ء من �لإنفاق �حلكومي 
وحركة  �مل��ال  �أ�سو�ق  وحرية  و�لت�سريعات،  و�ل�سر�ئب 
روؤو�ض �لأمو�ل، وحرية �لتبادل �لتجاري عرب �حلمائية، 
اإلى  الدخول  و�شروط  العمل،  واأ�شواق  الئتمان  واأ�ش�ض 
�لأ�سو�ق.  ماذ� تبقى �إذن من �حلرية �لقت�سادية وفقًا 
ت�ساوؤلت  لإثارة  يقودنا  هذ�  فريدمان؟  ميلتون  لنظرية 
و�سرورة  �لغربية،  �لقت�سادية  �لنظريات  نهائية  حول 

مر�جعة مفاهيمها و�لقناعات �ملكونة حولها.
وبالتو�زي ويف نهاية �لقرن �ملا�سي بد�أ يتا�سى �ملفهوم 

يح�سل  ما  بقدر  يتحقق  �إنا  �لإن�سان  رفاه  باأن  �لقائل 
عليه من �لرثوة باعتباره حمور �ل�سعادة و�لتقدم.  وذلك 
الوحيد  ال�شرط  لي�ض  وح��ده  ال��راء  اأن  ات�شح  اأن  بعد 
حاجات  �أن  عن  ف�سًا  هذ�  �ملجتمع،  �أه��د�ف  لتحقيق 
و�لعلم  ف��الأم��ن  م��ادي��ة،  حاجات  كلها  لي�ست  �لإن�سان 
كلها  وغرها  و�لعنف  �لبيئة  على  و�حلفاظ  و�لثقافة 
بحتة.  ومتخ�ض عن ذلك ظهور  مادية  لي�ست حاجات 
مفهوم » �لتنمية �لب�سرية » �لذي حظي مبكانة مميزة يف 
�لفكر �لتنموي عرب �أدبيات �لأمم �ملتحدة �لإنائي عام 
1995م.  �إل �أن ذلك مل يثِن �لقت�ساديني من �لعتقاد 
باأن �لرثوة تعترب �ملحدد �لأ�سا�ض للتنمية �لب�سرية، و�أن 
هذه �لرثوة ميكن �حل�سول عليها من خال �ل�سعي نحو 
حت�سني �لقدرة �لتناف�سية.  حيث تتناف�ض �لأمم من �أجل 
رفع م�ستوى �لزدهار �ملعي�سي لأفر�دها.  ولكن �ل�سوؤ�ل 
�ملطروح هو كيف يقا�ض م�ستوى �لزدهار لدى �أي دولة 

من �لدول ؟ 

مفهوم التنافسية ومؤشرات قياس القدرة:
تكمن �أهمية �لتناف�سية يف �ل�ستفادة من �ملميز�ت �لتي 
�لعاملي و�لتقليل من �سلبياته، وي�سر  يوفرها �لقت�ساد 
�أكرث  �ل�سغرة  �لدول  �أن  �إلى  �لعاملي  �لتناف�سية  تقرير 
�لدول  من  �لتناف�سية  مفهوم  من  �ل�ستفادة  قدرةعلى 
�لكبرة.  حيث تعطي �لتناف�سية �سركات �لدول �ل�سغرة 
فر�سة �خلروج من حمدودية �ل�سوق �ل�سغر �إلى رحابة 
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�ل�سوق �لعاملي )�ملنتدى �لقت�سادي �لعاملي – 1999م( 
هذ�  مو�جهة  على  جمربة  �أ�سبحت  �لنامية  �ل��دول  لأن 
�لنظام، ب�سفته �أحد حتديات �لقرن �لو�حد و�لع�سرين.
�أخ��رى،  مفاهيم  ع��دة  مع  �لتناف�سية  مفهوم  ويتد�خل 
�لدول.   و�زده��ار  �لقت�سادية  و�لتنمية  �لنمو  بينها  من 
�إ�سافة �إلى عامل مهم �أل وهو ديناميكية �لتغر �مل�ستمر 
ترتبط  كانت  �ل�سبعينات  بد�ية  ففي  �لتناف�سية،  ملفهوم 
بالتجارة �خلارجية ثم �رتبطت بال�سيا�سة �لتكنولوجية 
على  قدرتها  مدى  تعني  �لدول  تناف�سية  وحاليًا  للدول، 
عر�ض  يلي  وفيما  مو�طنيها.   معي�سة  م�ستويات  رف��ع 

موجز عنها:

تعريف التنافسية حسب املؤسسات:
على  قدرتها  حول  لل�سركات  �لتناف�سية  تعريف  يتمحور 
�سلع  بتوفر  وذل��ك  �ملختلفة،  �مل�ستهلكني  رغبات  تلبية 
وخدمات ذ�ت نوعية جيدة ت�ستطيع من خالها �لنفاذ 
للتناف�سية  �لربيطاين  فالتعريف  �لدولية،  �لأ�سو�ق  �إلى 
�ل�سلع و�خلدمات  �إنتاج  »�لقدرة على   : �أنها  ين�ض على 
تعريف  وهناك  �ملنا�سب،   و�ل�سعر  �جليدة،  بالنوعية 
يقول باأنها »تعني �لقدرة على تزويد �مل�ستهلك مبنتجات 
�ملناف�سني  م��ن  وفعالية  ك��ف��اءة  �أك��رث  ب�سكل  وخ��دم��ات 
�لآخرين يف �ل�سوق �لدولية، مما يعني جناحًا م�ستمرً� 
لهذه �ملوؤ�س�سة على �ل�سعيد �لعاملي يف ظل غياب �لدعم 
رفع  ويتم ذلك من خال  قبل �حلكومة،  و�حلماية من 
�لإنتاجية  �لعملية  يف  �ملوظفة  �لإنتاج  عو�مل  �إنتاجية 
)�لعمل ور�أ�ض �ملال و�لتكنولوجيا( )عدنان، 2001م(.

تعريف التنافسية حسب قطاع النشاط:
�ملنتمية  �ملوؤ�س�سات  ق��درة  ما،  لقطاع  �لتناف�سية  تعني 
لنف�ض �لقطاع �ل�سناعي يف دولة ما على حتقيق جناح 
�لدعم  على  �لعتماد  دون  �لدولية  �لأ�سو�ق  يف  م�ستمر 
و�حلماية �حلكومية، وهذ� ما يوؤدي �إلى متيز تلك �لدولة 

يف هذه �ل�سناعة.

تعريف التنافسية على مستوى الدول: 
و�لهيئ���ات  و�ملنظم���ات  �لق��ت�����س��������������ادي��ون  �هت���م 
�ل����دولي�����ة بتع���ريف �لتن�����اف�سية عل���ى م�ست���وى �ل����دول 

و�سنتط����رق هنا لأهم هذه �لتعاريف:

تعريف اجمللس األمريكي للسياسة التنافسية:
»ق��درة  �أنها  على  �لتناف�سية  �لأمريكي  �ملجل�ض  يعرف 
�لأ���س��و�ق  تناف�ض يف  وخ��دم��ات  �سلع  �إن��ت��اج  على  �ل��دول 
�لعاملية، ويف نف�ض �لوقت حتقق م�ستويات معي�سة مطردة 

يف �لأجل �لطويل« )طارق، 2002م(.

تعريف اجمللس األورويب بربشلونة:
�سنة  برب�سلونة  له  �جتماع  يف  �لأورب���ي  �ملجل�ض  ع��رف 
»�لقدرة  �أنه�����ا  عل����ى  �لأم�������ة  تن������اف�سية  2000م 
ملو�طنيها،  �ملعي�سة  مل�ستوى  �ل��د�ئ��م  �لتح�سني  على 
�جتم�����اعي،  ومت������ا�سك  ع�������ال  ت�سغيل  م�ستوى  وتوفر 
�ل�سي���ا�سة  ك�����ل  وتخ����ض  و��سعًا،  جماًل  تغطي  وه������ي 

.)Michele، 2003( »لقت�سادية�

تعريف منظمة التعاون
:)OCDE( االقتصادي والتنمية 

 )OCDE( عرفت منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية
تنتج  خاله  من  �ل��ذي  »�مل��دى  �أن��ه��ا:   على  �لتناف�سية 
الدولة ويف ظل �شروط ال�شوق احلرة والعادلة، منتجات 
�لوقت  نف�ض  ويف  �لعاملية،  �لأ�سو�ق  تناف�ض يف  وخدمات 
�لأجل  يف  لأفر�دها  �حلقيقي  �لدخل  زيادة  حتقيق  يتم 

�لطويل« )طارق، 2002م(.
�لقدرة   « باأنها  �لدولية  �لتناف�سية   )OCDE( وتعرف 
على �إنتاج �ل�سلع و�خلدمات �لتي تو�جه �ختبار �ملز�حمة 
�لدخل  تو�سيع  على  حتافظ  �لذي  �لوقت  يف  �خلارجية 
�ملحلي �حلقيقي »، كما ميكن تعريف �لتناف�سية �لدولية 
�لأ���س��و�ق  يف  ح�س�سها  زي��ادة  على  �لبلد  ق��درة  باأنها 

�ملحلية و�لدولية.
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جدول رقم )1( ملخص ملؤشرات قياس تنافسية الدول

عدد الطريقة
الدول

المرتبة 
األولى

الهيئةالمؤشرالسنة

مؤشر مركب يتكون من عشرات 
المقاييس التي تقيس شروط التنافسية 

للمؤسسة في دولة ما )تنظيم 
المؤسسة، بيئة األعمال(.  

2003فلندا93
مؤشر 

تنافسية 
التجارة

المنتدى 
االقتصادي 

العالمي 
WEF

نتيجة لسرد آراء متخذي القرار الخاص 
2003الصين64حول صورة دولة ما. 

المؤشر 

ATالسري
Kearney

مؤشر مركب يتكون من عشرات 
مقاييس جاذبية دولة ما لالستثمارات 

األجنبية. 
140USA 2003

 FDI 
 potential

ondex

تقرير 
االستثمار 
العالمي

مؤشر مركب يتكون من عشرات 
المقاييس التي تقيس درجة انفتاح دولة 
ما للتدفقات من كل نوع )تجارة، رؤوس 

أموال، األفكار، التكنولوجيا(.  

دليل 2004إيرلندا62
العولمة

AT
Kearney

مؤشر مركب يتكون من بضعة مقاييس 
تخص الصحة، التعليم والدخل حسب 

الفرد.  
2003النرويج175

مؤشرة 
التنمية 
البشرية

منظمة 
األمم 

المتحدة
UN 

مؤشر مركب يتكون من عشرات 
المقاييس التي تقيس العوامل الكلية 

للنمو )البيئة الكلية لالقتصاد، السياسة، 
التكنولوجيا

 2003GCLفلندا102

المنتدى 
االقتصادي 

العالمي 
WEF

مؤشرة مركب مكون من 200 مؤشر 
كمي للتنافسية )النتائج االقتصادية 

الكلية، الهياكل القاعدية، التكنولوجيا، 
اإلدارة(

52USA 2004
مؤشرة 

التنافسية 
اإلجمالية

المعهد 
الدولي 
لتنمية 

IMD اإلدارة

متوسط على ثالث سنوات )1999 – 2001( 
لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 
الداخلة ومقارنتها بالناتج المحلي 

الصافي

بلجيكا 140
2003ولكسمبورغ

 Economic 
 Freedom

Index

 Heritage 
Founda-

tion

 Source : Fabric hatem, “ Les indicator comparatives de comparative et d’attractivite: une rapid revue de literature”, AFII.
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تعريف بعض االقتصاديني:
هو  ما  لأم��ة  �لتناف�سية  تعريف  ب��اأن   Arlington يرى 
�حلاجات  ملو�جهة  �لازمة  �مل��و�رد  توليد  على  قدرتها 
 Scott لوطنية، وهذ� �لتعريف مكافئ لتعريف تبناه�
and Lodge وهو »�إن �لتناف�سية لبلد ما هي قدرته 
�أو �خل��دم��ات يف  �ملنتجات  وت��وزي��ع  و�إن��ت��اج  �إي��ج��اد  على 

�لتجارة �لدولية بينما يك�سب عو�ئد متز�يدة ملو�رده«.

مؤشرات قياس تنافسية الدول:
)�ملعهد  �لدولية  و�لهيئات  �ملنظمات  من  �لعديد  تن�سر 
�لقت�سادي  �ملنتدى   ،IMD �لإد�رة  لتنمية  �ل���دويل 
 )AT Kearney، UN منظمة �لأمم �ملتحدة ،WEF لعاملي�
تقارير �سنوية تت�سمن موؤ�سر�ت تهدف �إلى ت�سنيف دول 
�لتطور  �لتناف�سية،  مثل  خمتلفة  معاير  بدللة  �لعامل 

�لب�سري، �حلرية �لقت�سادية، تكلفة �لأعمال...   �إلخ.
وقد قام »فابريك هامت« بتلخي�ض معظم هذه �لتقارير 
�لدول  تعد�د  فيه  يبني   )1( رقم  جدول  يف  وموؤ�سر�تها 
�لتي يخ�سها كل تقرير، وطريقة �إعد�د هذه �ملوؤ�سر�ت.

�لقت�سادية  موؤ�سر �حلرية  �لدر��سة  و�سنتناول يف هذه 
باعتباره من �أهم هذه �ملوؤ�سر�ت و�أقلها �نتقادً� من قبل 
�لعربية  �ل��دول  تقييم  ثم  ومن  �لقت�ساديني،  �خل��رب�ء 

وفق هذ� �ملوؤ�سر.

مؤشر احلرية االقتصادية
)Economic Freedom Index(

من  و�ح���دً�  �لقت�سادية  �حل��ري��ة  موؤ�سر  تقرير  يعترب 
�أهم �لن�ساطات �لبحثية �لتي ت�سدر عن معهد هرتاج 
و�سحيفة و�ل �سرتيت جورنال منذ عام 1995م، كونه 
ي�ستخدم كاأد�ة لقيا�ض مدى تدخل �لدول يف �لقت�ساد.  
هذ�  يف  �مل�ساركة  �ل��دول  ت�سنيف  يف  �ملتبعة  �ملنهجية 
�حلرية  مل��وؤ���س��ر  حتليله  يف  �لتقرير  ي�ستند  �لتقرير: 
�لقت�سادية للدول �مل�ساركة فيه و�لبالغة  161 دولة �إلى 

ع�سرة عو�مل هي: 

:)Trade Policy( السياسة التجارية
ويقا�ض هذ� �ملوؤ�سر من خال �ملتغر�ت �لفرعية �لتالية : 
معدل �لتعريفة �جلمركية �ملرجح، مدى وجود �حلو�جز 

غر �جلمركية، و�لف�ساد يف �خلدمات �جلمركية.  
 �لعبء �ملايل للحكومة )Fiscal Burden(:  ويقا�ض 
هذ� �ملوؤ�سر من خال �ملتغر�ت �لفرعية �لتالية:  �لهيكل 
�ل�سريبي لاأفر�د و�ل�سركات، و�لإنفاق �حلكومي كن�سبة 

من �لناجت �ملحلي �لإجمايل.  

درجة تدخل احلكومة
:)government intervention(

ويقا�ض هذ� �ملوؤ�سر من خال �ملتغر�ت �لفرعية �لتالية 
�لقت�ساد،  حجم  من  كن�سبة  �حلكومي  �ل�ستهاك   :
�مل��ل��ك��ي��ة �حل��ك��وم��ي��ة ل��اأع��م��ال و�ل�����س��ن��اع��ات، �ل��ن��اجت 
عائد�ت  وح�سة  �حل��ك��وم��ة،  م��ن  �مل��ت��اأت��ي  �لقت�سادي 

�حلكومة من �ل�سركات �ململوكة للدولة.  

:)Monetary policy( السياسة النقدية
 : �لتايل  �لفرعي  �ملتغر  خال  من  �ملوؤ�سر  هذ�  ويقا�ض 

معدل �لت�سخم �ملرجع للفرتة )1992م – 2001م(.
:)Foreign investment( ال�ستثمار الأجنبي -

ويقا�ض هذ� �ملوؤ�سر من خال �ملتغر�ت �لفرعية �لتالية 
على  �لقيود  لاأعمال،  �لأجنبية  �مللكية  على  �لقيود   :
بحكم  بامل�ساو�ة  �ملعاملة  لاأر��سي،  �لأجنبية  �مللكية 
�لقيود  و�ملحلية،  �لأجنبية  �ل�سركات  من  لكل  �لقانون 
على حتويل �لأرباح للخارج، ومدى توفر �لتمويل �ملحلي 

لل�سركات �لأجنبية.  

وضع القطاع املصريف 
:)finance /banking( والتمويل

ويقا�ض هذ� �ملوؤ�سر من خال �ملتغر�ت �لفرعية �لتالية : 
ملكية �حلكومة للبنوك، مدى وجود �لقيود على �إمكانية 
�لأنظمة �حلكومية، ومدى  �لأجنبية،  للبنوك  فتح فروع 
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�حلرية يف تقدمي كافة �أ�سكال �خلدمات �ملالية.  

مستوى األجور
:)prices /wages( واألسعار 

ويقا�ض هذ� �ملوؤ�سر من خال �ملتغر�ت �لفرعية �لتالية:  
قو�نني �حلد �لأدنى لاأجور، �لدور �ملعطى للحكومة يف 
و�سع �لأجور، ومدى حتديد �لأ�سعار من قبل �حلكومة.  

:)Property Rights( حقوق امللكية
ويقا�ض هذ� �ملوؤ�سر من خال �ملتغر�ت �لفرعية �لتالية : 
مدى �سمان وحماية �مللكية �خلا�سة قانونيًا، ��ستقالية 
�لنظام �لق�سائي عن �لتاأثر �حلكومي، ف�ساد �لق�ساء، 

و�لتاأخر يف �إ�سد�ر �لأحكام �لق�سائية.  

:)Regulation( التشريعات واإلجراءات
ويقا�ض هذ� �ملوؤ�سر من خال �ملتغر�ت �لفرعية �لتالية:  
�سهولة  م��دى  �لأع��م��ال،  مل��ز�ول��ة  �لرتخي�ض  متطلبات 
�حل�سول على رخ�سة ملز�ولة �لأعمال، �لبروقر�طية، 
قو�نني و�أنظمة �لعمل، و�لأنظمة �خلا�سة بالبيئة وحماية 

�مل�ستهلك و�سامة �لعامل.  

أنشطة السوق 
:)black market( السوداء

ويقا�ض هذ� �ملوؤ�سر من خال �ملتغر�ت �لفرعية �لتالية 
: مدى �نت�سار �لتهريب، مدى وجود �لقر�سنة يف جمال 
يف  �ملطروح  �ل��زر�ع��ي  �لإن��ت��اج  �لفكرية،  �مللكية  حقوق 
�لتحويلية  �ل�سناعات  م��ن  �لإن��ت��اج  �ل�����س��ود�ء،  �ل�سوق 
�ملطروح يف �ل�سوق �ل�سود�ء، خدمات �لنقل �ملطروحة يف 

�ل�سوق �ل�سود�ء، و�لعمالة �ملعرو�سة.  
�ل�سابقة  �لع�سرة  للعو�مل  مت�ساوية  �أوز�ن  منح  ويتم 
�لذكر، ومن ثم يح�سب موؤ�سر �حلرية �لقت�سادية باأخذ 
متو�سط هذه �ملوؤ�سر�ت وفق مقيا�ض رقمي يرت�وح ما بني 

)1 �إلى 5( بحيث تدل �لفئة �لرقمية: 
1– 1.95 حرية �قت�سادية كاملة.  

2– 2.95 حرية �قت�سادية �سبه كاملة.  
3– 3.95 حرية �قت�سادية �سعيفة.  

4– 5 حرية �قت�سادية معدومة.  
بع�ض  عليها  �أج��ري  قد  و�ملكونات  �لعو�مل  هذه  �أن  �إل 

�لتعديات؛ لت�سبح على �لنحو �لآتي: 

مقياس حرية األعمال:
و�إنهاء م�سروع  �إن�ساء وممار�سة  �لقدرة على  ويتمثل يف 
�لقو�عد  تعد  حيث  و�سهولة،  ب�سرعة  معني  �قت�سادي 
بحرية  �سار  قيد  مبثابة  و�ملطولة  �ملرهقة  و�لإج���ر�ءت 

ممار�شة الن�شاط القت�شادي اخلا�ض.  

مقياس حرية التجارة:
قيود  �أي��ة  غياب  ح��ول  مركب  مقيا�ض  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و 
على  ت��وؤث��ر  �أن  �ساأنها  م��ن  جمركية  غ��ر  �أو  جمركية 

�لو�رد�ت و�ل�سادر�ت من �ل�سلع و�خلدمات.  

مقياس احلرية النقدية:
وي�ستمل على مقيا�ض ل�ستقر�ر �لأ�سعار مع تقدير �لقيود 
�ملفرو�سة، حيث �إن للت�سخم وللقيود على �لأ�سعار �آثار 

ت�شويهية على ن�شاط ال�شوق.  

مقياس التحرر من احلكومة:
مبا  �حلكومية  �لنفقات  ك��ل  �ملقيا�ض  ه��ذ�  ويت�سمن   
و�مل�سروعات  و�لتحويات،  �حلكومي،  �ل�ستهاك  فيها 

�ململوكة للدولة.  

مقياس احلرية املالية:
وي�ستخدم لقيا�ض مدى وطاأة �حلكومة �أو �لعبء �حلكومي  
من ناحية �لإير�د�ت، حيث ي�ستمل على �لعبء �ل�سريبي 
�إ�سافة  �لدخل،  �إلى  �لأعلى  �ل�سريبة  ن�سبة  �إلى  بالنظر 

�إلى حجم �لإير�د�ت �ل�سريبية كن�سبة من �لدخل.  
مقياس حقوق امللكية:

مو�كبة  على  �لأف���ر�د  ق��درة  مل��دى  مقيا�ض  مبثابة  وه��و 
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�مللكية �خلا�سة، و�لتي يتم �سيانتها وحمايتها من 
قبل �لدولة من خال تطبيق قو�نني و��سحة.

مقياس حرية االستثمار:
وهو معيار لتعيني مدى حرية تدفق ر�أ�ض �ملال، ل 

�سيمّما ر�أ�ض �ملال �لأجنبي.  
مقياس احلرية التمويلية:

وه���و م��ع��ي��ار ل���اأم���ان �مل�����س��ريف، �إ���س��اف��ة �إل���ى 
�لدولة  �لرقابة �حلكومية، فملكية  �ل�ستقال عن 
مثل  �لأخ����رى  �مل��ال��ي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات  للم�سارف 
�لكفاءة؛  من  يقلل  عبء  و�لتاأمني  �ملالية  �لأ�سو�ق 
كما �أن �لتف�سيات �ل�سيا�سية ل مكان لها يف �سوق 

ر�أ�ض �ملال �حلر.  
مقياس التحرر من الفساد:

�إدر�ك  من  متكن  كمية  بيانات  على  موؤ�س�ض  وهو 
�لف�ساد �أو �لإح�سا�ض به يف بيئة �لأعمال، مبا فيها 
و�لقانوين  و�لق�سائي،  �لإد�ري،  �لف�ساد  م�ستويات 

يف �حلكومة.  
مقياس حرية العمل:

وهو معيار مركب لقيا�ض مدى قدرة �لعمال ورجال 
�لأعمال على �لتفاعل دون �أية قيود من قبل �لدولة.  
متكافئًا  ترجيحيًا  وزن���ًا  �ملقايي�ض  ه��ذه  وتعطي 
�سمن موؤ�سر �حلرية �لقت�سادية، وذلك ل�سمان 
عدم حتيز الرتتيب الكلي باجتاه عن�شر معني اأو 

�سيا�سة معينة وذلك على �لنحو �لآتي: 
  .)Free( 100 : حرية �قت�سادية كاملة –  80

كاملة  �سبه  �ق��ت�����س��ادي��ة  ح��ري��ة   :  79.9  –  70
  .)Mostly Free(

متو�سطة  �ق��ت�����س��ادي��ة  ح����رية   :  69.9  –  60
  .)Moderately(

50– 59.9 : ح����رية �قت�سادية �سعيفة
  .)Mostly un Free(

م��ع��������دومة  �ق��ت�����س������ادية  ح����ري������ة   :49.9–0
  .)Repressed(

�ل��ع��رب��ي��ة �سمن م��وؤ���س��ر �حل��ري��ة  �ل����دول  ت��رت��ي��ب 
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�لقت�سادية لعام 2011م:
ج����اءت �ل��ب��ح��ري��ن - وف���ق���ًا ل��ت��ق��ري��ر درج����ة �حل��ري��ة 
يف  �لأول���ى  �لع�سرة  �مل��ر�ك��ز  �سمن  من   - �لقت�سادية 
وعلى  2011م،  لعام  دول��ة   )183( ي�سم  �ل��ذي  �ملوؤ�سر 
مو�قع  و�ستة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  خلف  و�ح��د  موقع  بعد 
د�أبت  �لتي  للتقرير  وبالرج���وع  �ملتحدة.   �ململكة  �أمام 
بالتعاون   )Heritage Foundation( �إ�سد�ره  على 
�لدولة  �لبحرين هي  �أن  مع وول �سرتيت جورنال، جند 
�لأو�ئ��ل  �لع�سرين  قائمة  على  ��ستمرت  �لتي  �لوحيدة 
�ل�سبب يف  ويرجع  1995م.   عام  �لتقرير  �نطاق  منذ 
ح�سولها  �إلى  �لتقرير  يف  �ملكانة  هذه  �لبحرين  ت�سدر 
�لع�سرة �ملكونة ملوؤ�سر  �لعو�مل  على درجات متقدمة يف 
فقد ح�سلت على  2011م.   للعام  �لقت�سادية  �حلرية 
حلرية  نقطة   )97( و  �مل���ادة  حلرية  نقطة   )99.8(
و )80( نقطة  �لتجارة  و )82.6( نقطة حلرية  �لعمل 
لكل من دور �حلكومة و�حلرية �مل�سرفية و )75( نقطة 
حلرية �ل�ستثمار و )74( نقطة للحرية �لنقدية - كما 
يظهر يف �جلدول )3( - هذ� �لإجناز يعك�ض �لنجاح يف 
و�سيا�سات مالية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لإ�ساحات 
و�قت�سادية قوية ومرنة، و��ستثمار �ملهار�ت �لعالية للقوى 
بال�سفافية  ويتميز  �لقو�نني  حتكمه  و�قت�ساد  �لعاملة، 
�ساحلة  �أج��و�ء  تهيئة  �إل��ى  �أدى  �ل��ذي  �لأم��ر  و�لكفاءة، 
من  لا�ستفادة  ت�سعى  �لتي  لل�سركات  �لأعمال  ملمار�سة 
دخول �لأ�سو�ق �خلليجية، فاتخذت من �لبح����رين مقرً� 

لها ملز�ولة �أن�سطتها، وبو�بة لدخول تلك �ل�سوق.  
و�جلدير باملاحظة �أن هذه �ملرتبة مل تكن ترتكز على 
�لنفط، و�إنا ب�سبب �لنظام �ل�سريبي �لتناف�سي و�لقطاع 
و�ل�ستثمار�ت  �مل��ال  ر�أ���ض  �نتقال  ي�سهل  �ل��ذي  �مل��ايل 
ي�سر  �ملتميزة.  يف حني  �لت�سريعية  وقو�نينها  �لأجنبية 
�أنها  �إلى  �لنفطية  �لعربية  للدول  �حلرية  درجة  موؤ�سر 
غر حرة �قت�ساديًا.  فم�سر على �سبيل �ملثال وبالرغم 
من اأنها ت�شاهم يف الحتياط العاملي بن�شبة )0.3 %( �إل 
�أنها غر حرة، حيث �حتلت �ملركز )96( بني دول �لعامل 
و�ملركز �لعا�سر بني �لدول �لعربية )�نظر �جلدول )1(، 

و�سجلت )59.1( نقطة على موؤ�سر �حلرية �لقت�سادية 
وفق تقدير عام 2011 )�نظر �جلدول )2(.  �أما ليبيا 
�لتي تنتج )301 %( من �لحتياطي �لعاملي فقد �حتلت 
و�لتي  �لقت�سادية  �حلرية  قائمة  يف   )173( �ملركز 
تندرج حتت قائمة �لدول �ل�سعيفة )38.6( نقطة على 
ل�سوريا  بالن�سبة  �حلال  وكذ�    .)2( )�جل��دول  �ملوؤ�سر 
و�ملركز  �لعامل  دول  بني   )140( �ملركز  �حتلت  �لتي 
�ملنتجة  �لأخ���رى  �لعربية  �ل��دول  وم��ن  عربيًا.    )16(
للنفط و�لتي تندرج حتت �حلرية �لقت�سادية �ل�سعيفة 
 )14( و  عامليًا   )132( �ملركز  �حتلت  حيث  �جلز�ئر، 

عربيًا )�جلدول )1(.  
و�لإم��ار�ت  و�ل�سعودية  �لكويت  كل من  باأن  كما ياحظ 
�ملتو�سط.   �لقت�سادي  �ملوؤ�سر  حتت  �ندرجت  وعمان 
�لعاملي  �لحتياطي  من   )%  7.8( تنتج  �لتي  فالكويت 
 )7( و�ملركز  عامليًا   )61( �ملركز  �حتلت  �لنفط  من 
عربيًا، وحققت )64.9( نقطة فقط على موؤ�سر �حلرية 
تنتج  �ل��ت��ي  و�ل�سعودية  2011م.   ل��ع��ام  �لقت�سادية 
)20%( من برتول �لعامل جاءت يف �ملركز )54( عامليًا 
و�ملركز )6( عربيًا، ثم �لإمار�ت يف �ملركز )47( عامليًا 
�ملنتجة  �لوحيدة  �لدولة  قطر  وتعترب  عربيًا.    )5( و 
�أكرث  تكون  لأن  توؤهلها  درجة  على  ح�سولها  يف  للنفط 
�لبحرين،  نوعًا ما بعد  �قت�سادية  �لعربية حرية  �لدول 
حيث �حتلت �ملركز �لثاين عربيًا بعد �لبحرين، �إل �أنها 
يف �ملركز )27( عامليًا )�نظر �جلدول )1(.  يت�سح لنا 
مما �سبق �أن معظم �لدول �لعربية �لغنية بالبرتول �إما 
ويرجع  �لقت�سادية،  �حلرية  �سعيفة  �أو  متو�سطة  �أنها 
منخف�سة  درج��ات  على  حل�سولها  �أ�سا�ض  ب�سكل  ذلك 
ليبيا،  )�جل��ز�ئ��ر،  �ل�ستثمار  حرية  جمال  يف  �سيما  ل 
�سوريا( �أو �حلرية �مل�سرفية )�سوريا( �أو حرية �لأعمال 
�جلدول  )�نظر  )ليبيا(  �لعمل  وحرية  �مللكية  وحقوق 
يذك��ر  دور  �لنفطية  ل��ل��رثوة  يكن  مل  �إن��ه  حيث    .)3(
�حلرية  جم��ال  يف  متقدمة  مر�كز  عل�ى  �حل�س��ول  يف 

�لقت�سادية.  
�أما �لدول �لعربية �لنفطية �لتي ح�سلت على موؤ�سر�ت 
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�لإمار�ت، وعمان(  �ل�سعودية،  متو�سطة مثل )�لكويت، 
درجات  على  حل�سولها  �أ�سا�ض  ب�سكل  يرجع  ذلك  فاإن 
)�لإم��ار�ت،  �ل�ستثمار  ل�سيما يف جمال حرية  �سعيفة 
�ل�سعودية( �أو �لتحرر من �لف�ساد )�ل�سعودية، �لكويت( 
�أو يف جمال حقوق �مللكية )�ل�سعودية( �أو نتيجة ح�سولها 
�مللكية  �سيما يف جمال حقوق  ل  متو�سطة  درجات  على 
)�لإمار�ت، �لكويت( �أو �حلرية �مل�سرفية )�ل�سعودية، 

�لكويت( )�جلدول رقم )3(.
ومما يوؤكد حقيقة �ل�ستنتاج �ل�سابق ح�سول دولة مثل 
�لأردن )دولة غر نفطية( على �ملرتبة )38( عامليًا و 
)4( عربيًا )�جلدول )1(، متقدمة بذلك على كل من 
و�سوريا.   وليبيا  وم�سر  و�لكويت  و�ل�سعودية  �لإم��ار�ت 
ح�سولها  ب�سبب  جاء  �ملرتبة  هذه  على  �لأردن  ح�سول 
�لقت�سادية  �حلريات  موؤ�سر  على  نقطة   )68.9( على 
تقدمها  �إلى  ويرجع ذلك  2011 )�جل��دول )2(،  لعام 
و�حلرية  �لتجارية،  و�حلرية  �ملالية،  �حلرية  جمال  يف 

على  ح�سولها  من  بالرغم  �لعمل  وحرية  �لنقدية، 
�لف�ساد  �لتحرر من  متدنية يف جمال  درجات 

وحقوق �مللكية )�جلدول )3(.  
موؤ�سر  على  �ل�سعيفة  �لعربية  �ل���دول 

�حلرية �لقت�سادية: 
با�ستثناء لبنان �لتي �حتلت �ملرتبة 

)89( عامليًا و )8( عربيًا، فاإن 
ك���ًا م���ن �مل���غ���رب، وم�����س��ر، 

و�ليمن،  وجيبوتي،  وتون�ض، 
و�جل����ز�ئ����ر، وم��وري��ت��ان��ي��ا، 

على  ح�سلت  وليبيا  و�سوريا، 
�حلرية  يف  �سعيفة  موؤ�سر�ت 

�لقت�سادية لعام 2011 
  .)3( )�جل������دول 

وي��رج��ع ذل��ك 
ل��اأ���س��ب��اب 

�لآتية : 
ت��ب��اط��وؤ   )1

�ل�سروع يف عمل  �إن  فمثًا  �لأعمال.   �لتح�سن يف مناخ 
�أن  ح��ني  يف  ي��وم��ًا   )43( ي�شتغرق  م�شر  يف  جت���اري 

�ملتو�سط �لعاملي يبلغ )9( �أيام فقط.  
2( وجود قيود على �لو�رد�ت و�لأ�سو�ق.  

3( �سعف حقوق �مللكية �لفكرية.  
4( �رتفاع �لر�سوم �جلمركية.  
5( �رتفاع معدلت �ل�سر�ئب.  

6( �رتفاع ن�سبة �لت�سخم، وتدين �حلرية �لنقدية ب�سبب 
عدم ��ستقر�ر �لأ�سعار.  

)�حل��و�ف��ز،  �ل�ستثمار  ح��ري��ة  جم��ال  يف  �ل�سعف   )7
�مل�سبقة،  �ملو�فقات  �ملحظورة،  �لقت�سادية  �لقطاعات 

�لقيود على �ملدفوعات و�لتحويات...   �إلخ.(.  
8( هيمنة �حلكومات على �مل�سارف �لتجارية.  

وقت  �إل��ى  حتتاج  �لتجارية  �لق�سائية  �لإج���ر�ء�ت   )9
طويل وتكلفة مرتفعة.  
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10( �لف�ساد �ملايل على م�ستوى موظفي �خلدمة �ملدنية 
و�أ�سحاب �مل�سوؤوليات.  

على  قيود  وفر�ض  )باليومية(  �لعمالة  ��ستخد�م   )11
�ساعات �لعمل.  

ونتيجة لهذه �لأ�سباب جاءت ليبيا يف قائمة �أقل ع�سرة 
من   )173( �ملرتبة  لتحتل  �لرتتيب  يف  �لعامل  يف  دول 
�حلرية  تقرير  ملعاير  خ�سعت  دول���ة   )183( �أ���س��ل 
موريتانيا  من  كل  ح�سلت  �أق��ل  وبدرجة  �لقت�سادية.  
و)15(  عامليًاَ  و)127(   )134( �ملرتبة  على  و�ليمن 
و)13( عربيًا على �لتو�يل )�جلدول1(.  حيث لوحظ 
�ل�سعف �لو��سح يف كل من موؤ�سر حرية �لف�ساد، وحقوق 

�مللكية، و�حلرية �مل�سرفية )�جلدول )3(.
�ل��دول  يف  �لرفاهية  وم��وؤ���س��ر�ت  �لقت�سادية  �حل��ري��ة 

�لعربية )عامل مرونة �ملوؤ�سر(: 
�أن  يت�سح   )4( رق��م  �جل���دول  على  متفح�سة  بنظرة 
�لبلد�ن �لعربية �لتي حققت م�ستويات حرية �قت�سادية 
�لعاملي، متكنت من حتقيق  �ملتو�سط  من  �أعلى  �أو  حول 
تت�سم  �ل��ت��ي  �ل���دول  م��ن  �أع��ل��ى  ف���ردي  دخ��ل  م�ستويات 
مب�ستويات حرية �قت�سادية �أقل من �ملتو�سط، كما يت�سح 
ودخل  �لقت�سادية  )�حلرية  �ملتغرين  بني  �لعاقة  �أن 

�لفرد( هي عاقة طردية وذ�ت �أهمية.  
حرية  م�ستوى  حققت  ليبيا  �أن  م��ن  وبالرغم  �أن��ه  �إل 
حتقيق  من  متكنت  فاإنها  ج��دً�،  منخف�ض  �قت�سادية 
م�ستوى دخل �أعلى من متو�سط �لدخل �لعاملي، و�لتف�سر 

تاأثر  عو�ست  �لنفط  ���س��ادر�ت  �أن  هو  لذلك  �لوحيد 
�ل��ف��ردي،  �ل��دخ��ل  على  �لقت�سادية  �حل��ري��ة  م�ستوى 
�ل�سيا�سات  لأنتجت  �لنفط  �سادر�ت  توفر  لول  �أنه  �أي 
مقارب  دخل  م�ستوى  ليبيا  يف  �لتقييدية  و�لإج���ر�ء�ت 
 - �مل�سابهة.  وناحظ  �لدول  بع�ض  �لذي حققته  لذلك 
�أي�سًا - �أن بلدً� مثل لبنان �لذي ل يتوفر فيه �أي �حتياطي 
نفطي �أو ثرو�ت طبيعية تذكر، ��ستطاع �أن يحقق م�ستوى 
14.2.66 دولرً�، يقارب ذلك �لذي حققته  دخل قدره 
ليبيا، وذلك بف�سل �سيا�ساته �لأكرث حتررً� �قت�ساديًا.  

�إطار  �لنفطية يف  ��ستغلت مو�ردها  و�لتي  �لإمار�ت  �أما 
�أو�سع من �حلرية �لقت�سادية، فقد حققت م�ستوى دخل 
 )2.5( تقريبًا  ي�ساوي  ما  وهو  دولرً�،   36.5.37 قدره 
حالة  تو�سح  كما  ليبيا.   يف  �ملتحقق  �ل��دخ��ل  �سعف 
�لأردن �أنه بالإمكان حتقيق م�ستويات دخل عالية عندما 
�حلرية  م��ن  و����س��ع  �إط���ار  �سمن  �مل���و�رد  ��ستغال  يتم 
تتوفر �حتياطيات كبرة من  و�إن مل  �لقت�سادية، حتى 

�خلامات و�ملو�رد �لطبيعية.  
وعليه تعد �حلاجة �إلى تو�سيع هام�ض �حلرية �لقت�سادية 
�لأد�ء  حت�سني  فعًا  �أري��د  ما  �إذ�  ج��دً�،  ملحة  لاأفر�د 

�لقت�سادي، وحت�سني م�ستوى �ملعي�سة.  
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كثافة العمالة األجنبية
وأثرها على سياسات التوطين

اأحمد مبارك �سامل

يؤكد الخبراء في منطقة الخليج بأن تزايد البطالة بين العمالة الوطنية من جانب، 
وكثافة العمالة الوافدة من جانب آخر أدى إلى تزايد عدد الجرائم المختلفة منذ 

السبعينات الميالدية  بين المواطنين والوافدين ، وهو ما من أجله برزت على الساحة 
سياسات التوطين. 

حيث تعاني الكثير من دول العالم من البطالة نتيجة عدم تلبية استراتيجيات التنمية 
ومعطياتها , وهذا يؤثر على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية فيه؛ ومن أجل ذلك فإن 

تصاعد التنمية في دول مجلس التعاون وما ترتب عليه من استقدام كثيف للعمالة 
الوافدة وإحاللها في العديد من قطاعات العمل، حيث لم تكن له تداعياته على األمن 

الوظيفي للمواطن الخليجي في بدايات الطفرة النفطية في العقود الماضية
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فاإن نتائجه �أخذت يف �لتفاقم و�لتز�يد حتى باتت ت�سكل 
�أجل  من  و�خلطط  �ل�سرت�تيجيات  لها  تو�سع  �أزم��ة 
يرتتب  ملا  نظرً�  منها  و�لتخل�ض  �حتو�ئها  على  �لعمل 
عليها من تد�عيات خطرة، وذلك �بتغاء �لو�سول �إلى 

حتقيق �لأمن �لوظيفي للمو�طن �خلليجي.
تفرزها  قد  �لتي  �لتد�عيات  عن  ينجم  قد  ملا  ونظرً� 
كثافة �لعمالة �لو�فدة من �رتفاع يف معدل �لبطالة بني 
�لعمالة �ملو�طنة، ودور هذ� �لرتفاع يف تفاقم معدلت 
�جلرمية وخا�سة يف فئة �ملهار�ت �ملتدنية وذوي �مليزة 
يوؤدي  �لتناف�سية مقابل نظر�ئهم من �ملو�طنني، وهذ� 
تتحول يف  �لأجانب قد  �لفوبيا �سد  نوع من  ن�سوء  �إلى 
�أن  كما  �سدهم،  ع��دو�ين  �سلوك  �إل��ى  �حل��الت  بع�ض 
العدوان يف الجتاه  ال�شلوك  باأن يكون  هناك احتمال 
وم�ستويات  �حلقوق  يف  متييز  وجود  حالة  يف  �ملعاك�ض 

�لأجور على �أ�سا�ض �جلن�سية.
مبا  يرتبط  �ملقام  هذ�  يف  نف�سه  يثر  �لذي  و�لت�ساوؤل 
�إذ� كانت كثافة �لعمالة �لو�فدة هي �لأثر �لأوحد �ملوؤثر 
على �سيا�سات �لتوطني �لتي تتبناها دول �ملجل�ض، �أم �أن 
هناك �أثر �آخر ؟، وما �إذ� كانت هذه �ل�سيا�سات �ملتبناة 
�سمن �لإطار �جلماعي و�لوحدوي من �ساأنها �أن حتقق 
�لأمن �لوظيفي للمو�طن �خلليجي  �أم لي�ض من �ساأنها 
ذلك ؟، وهي �ملحاور �لتي نتعر�ض لها يف هذ� �ملو�سوع .

�أقطار دول  وهنا نبني تز�يد كثافة �لعمالة �لو�فدة يف 
بلغت  حيث   ، متفاوتة  بن�سب  وه��ي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض 
�لعربية  �لإم���ار�ت  %، ويف دول��ة   78،3 يف دول��ة قطر 
�ملتحدة �لتي تليها يف �ملرتبة 71،4 %،  كما بلغت يف 
 %  40،7 %، ويف �لبحرين بن�سبة   62،1 دولة �لكويت 
يف �لعام 2005.، كما �أن معدلت �لبطالة يف �زدياد يف 
�ملو�طنون  عليها  يقبل  �لتي  �لقطاعات  تلبية  ظل عدم 

للعمل فيها .
�لعمل  �سوق  يف  �لو�فدة  للعمالة  �لعالية  للن�سبة  ونظرً� 
�لإع��اق��ة  ب��ني  يتاأتى  �ملنطقي  �ل��رب��ط  ف��اإن  �خلليجي، 
لأهد�ف �سيا�سات �لتوطني بفعل �لكثافة �لكبرة لهذه 
�لعمالة و�سيطرتها على �لكثر من �لقطاعات، ل �سيما 

و�أنها يف تز�يد وفق ما تقرره �لإح�ساء�ت ، وفيما يلي 
�إعاقة  ت�سكل  �أن  �ساأنها  من  �لتي  للعو�مل  ��ستعر��ض 
لتحقيق هذه ال�شيا�شات لأهدافها، ومدى ارتباط ذلك 

بكثافة �لعمالة �لو�فدة: 
 

أواًل: العادات والتقاليد والنظرة السلبية
�إن �قت�سار �إقبال �لعمالة �ملو�طنة على قطاعات معينة 
�ل�سائدة  و�لتقاليد  �لعاد�ت  �إلى  منه  جانب  يف  يرجع 
و�لتي  قبلية،  جمتمعات  باعتبارها  �ملجتمعات  هذه  يف 
�نطلقت من �لرف�ض لاأعمال �ليدوية، و�نتهت برف�ض 
�ل�ستغال يف �لأعمال �لدنيا، حيث �أدى ذلك �إلى تعطيل 
بالإ�سافة  �ملحلية، هذ�  �لعمل  لقوة  �لأمثل  �ل�ستخد�م 
�إلى �أن طبيعة �لتغر�ت �لجتماعية و�لقت�سادية �لتي 
�سلبية نحو  �لنفطية خلفت مو�قف  �أ�سابت �ملجتمعات 
�لعاد�ت  هذه  فاإن  وبذلك  �لدنيا.،  بالأعمال  ينعت  ما 
و�لتقاليد �ل�سائدة من �ساأنها عرقلة �سيا�سات �لتوطني 
فيما ت�سبو �إليه من رغبة يف �حتو�ء �لبطالة بني �لعمالة 
�ملو�طنة و�إدماجها يف قطاعات على نطاق �أو�سع، حيث 
الزدراء  من  نوعًا  اخلليجي  املجتمع  اأو�شاط  يف  ي�شود 
لكون  نظرً�  لها  �حتقارً�  �لوظائف  بع�ض  ممار�سة  من 
غالبية من ميار�سها من فئة �لعمالة �لو�فدة �لتي ينظر 

اإليها يف اأو�شاط املجتمع على اأنها عمالة  متدنية .
�لنظرة  ب��ني  �ل��دي��ن  �سعد  �ل��ب��اح��ث  ي��رب��ط  ذل��ك  ويف 
�أثر كبر يف  �ل�سلبية للعمل - و�لتي للعاد�ت و�لتقاليد 
تكوينها – وبني عرقلة �سيا�سات توطني �لعمالة، وذلك 
تقبل  �لتي  �لعمل  جم��الت  يف  �لكتفاء  يتحقق  عندما 
�لإد�ري��ة  بالن�ساطات  �ملتمثلة  �ملو�طنة  �لعمالة  عليها 
يكون  حيث  الإنتاجي،  الن�شاط  عن  بعيدًا  واخلدمية 
يف  �ل�ستخد�م  على  عامة  ب�سفة  و�لإق��ب��ال  �لتف�سيل 
�لقطاع �حلكومي على �أي �سكل من �أ�سكال �ل�ستخد�م، 
�لقطاع  يف  �لعمل  على  ذلك  بعد  تركيزه  يقع  حني  يف 
و�ملقاولت  و�لتجارة  )�ل�ستر�د  جمالت:  يف  �خلا�ض 
�أفر�د  بني  يندر  بينما  و�مل�سرفية(،  �ملالية  و�لأعمال 
�ل�سناعي  �لإنتاج  جم��الت  يف  يعمل  من  �لقطاع  هذ� 
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�لإن�������س���اء�ت،  �أو  �ل����زر�ع����ي  �أو 
هذه  يف  �لكتفاء  يتحقق  وعندما 
�إل��ى  �حل��اج��ة  تتولد  �ل��ق��ط��اع��ات 
تبني �سيا�سات لتوطني �لعمالة يف 

جمالت �أخرى. 
�أ�سارت  ما  �لدين  �سعد  �أورد  وقد 
�أنه  �إليه �لدر��سات و�لبيانات من 
�لعمل،  �خلليجيون  يتولى  حيث 
رئي�سة  ب�سورة  يعتمدون  فاإنهم 
�تخاذ  يف  �ل��و�ف��دة  �لعمالة  على 
دورهم  و�أن  �لرئي�سة،  �لقر�ر�ت 
لذلك  ؛  ���س��وري��ًا  يبقى  ذل���ك  يف 
بالعمالة  �لك��ت��ف��اء  حتقيق  ف���اإن 
�ل��ق��ط��اع دون  �ل��وط��ن��ي��ة يف ه���ذ� 
�لتوظيف  على  �ملقبلني  ��ستيعاب 
تفاقم  �إل���ى  ي���وؤدي  �أن  �ساأنه  م��ن 
م�سكلة �لبطالة، ول �سك �أن ذلك 
للعمل  �ل�سلبية  �ل��ن��ظ��رة  نتيجة 

من  كبر  جلانب  �لعربي  �خلليج  �أقطار  مو�طني  بني 
قطاعات من �لعمل.

ثانيًا: القصور يف الربامج
 التعليمية والتدريبية واإلعالمية

�ل�سلبية  �لنظرة  بني  �لدين  �سعد  ربط  على  تعقيب  يف 
�سعف  يف  �سببًا  باعتباره  �ملو�طنة  �لعمالة  من  للعمل 
تبني  ��ستدعى  مما  �لقطاعات،  بع�ض  على  �إقبالها 
يتحقق  عندما  وذل���ك  للعمالة،  �ل��ت��وط��ني  �سيا�سات 
فيما  عليها،  يقبلون  �لتي  �لعمل  جم��الت  يف  �لكتفاء 
يقرر عبد �ملوؤمن �لبعلبكي باأن �لإ�سكال �لذي من �ساأنه 
�ل�سلبية  �لنظرة  يتمثل يف  ل  �لتوطني  �سيا�سات  عرقلة 
فح�سب،  �لعمل  قطاعات  لبع�ض  �لوطنية  �لعمالة  لدى 
�لتعليمي  �لنظام  على  تقع  ذل��ك  يف  �مل�سوؤولية  �إن  بل 
�لعمالة  ج��ذب  على  �لقا�سر  و�لإع��ام��ي  �لتدريبي 
بالإ�سافة  �أمكن.،   ما  �ل��ذ�ت  على  لاعتماد  �لوطنية 

�إلى دور فعال لاإعام يف ت�سحيح �لنظرة �إلى �لعمل 
بدًل من  �لبطالة  ن�سبة  �لتحكم يف  �لقدرة على  �إلى   -
تبني  من  ب��دًل  ذل��ك  بعد  �حتو�ئها  لي�سعب  تر�كمها 
�ل�ستقد�م  ل�سيا�سة  �لتوجه  مع  �لتوطني،  �سيا�سات 
�لكثيف للعمالة �لو�فدة يف ظل ت�ساعد وترة �لتنمية. 
لاأنظمة  �نتقادً�  مطر  خولة  تقرر  �آخ��ر  جانب  وم��ن 
باأنها  للمو�طنني وت�سفها  �ملوؤهلة  و�لتدريبية  �لتعليمية 
بر�مج متخبطة يف �لكثر من �لأحيان، مما يوؤثر على 
حتقيق �سيا�سات �لتوطني لأهد�فها يف عملية �لإحال.

ثالثًا: تغري طبيعة مشكلة 
البطالة، وقصور سياسات اإلحالل

�إب��ر�ه��ي��م دي��ت��و ب��ن��اء ع��ل��ى �إح�����س��اء�ت  �أورد حم��م��د 
�لبطالة  م�سكلة  طبيعة  باأن  له  در��سة  يف  ��ستعر�سها 
�لتي من �أجلها يتم تبني �سيا�سات �لتوطني قد تغرت 
عما كانت عليه يف مطلع �لت�سعينات، حيث يرجع جزء 
�لكبرة  �جلهود  �إل��ى  �لبطالة  �أرق��ام  تقلي�ض  يف  كبر 
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�مل�سكلة  نوعية  �أن  �إل  �ملو�سوع،  هذ�  يف  بذلها  مت  �لتي 
�لآن قد و�سعت حتديًا كبرً� يتلخ�ض يف كيفية �إدماج 
ظل  يف  خا�سة  و�لإن���اث  �ل�سباب  من  متز�يدة  �أع��د�د 

�لوظائف �ملتوفرة.
ومن �لعو�مل �ملوؤثرة يف توجهات �سيا�سات �لتوطني يف 
ظل بروز م�ساألة نوعية �ملخرجات �لتعليمية، يقرر ديتو 
خمرجات  ت��و�زن  معادلة  �أن  �إل��ى  ننتبه  �أن  يجب  باأنه 
يجب  �أن��ه  بال�سرورة  تعني  ل  �لعمل  �سوق  مع  �لتعليم 
�أوردت  كما  �لإن�سانية،  �لعلوم  خريجي  �أعد�د  تقلي�ض 
در��سة هامة عن )�ل�سباب �خلليجي و�مل�ستقبل( تفيد 
يف  بالنخراط  والتوعية  الأهمية  اإعطاء  ظل  يف  باأنه 
جمالته،  �ختاف  على  �لقت�سادي  �لبناء  م�ساريع 
وخ�سو�سًا �لتقنية منها و�ملالية، فاإنه ل يوجد �هتمام 
و�سيانة  م�سكاتها،  وعاج  �ملجتمعية  بالتنمية  م��و�ٍز 
�لأ�سا�سية  �لوظيفة  ت�سكل  و�لتي  �ملنتجة،  �لطاقات 
�لبنية  تنمية  �إعاقة  �ساأنه  من  ما  �لإن�سانية،  للعلوم 
�لإن�سانية،  �لعلوم  بها  تقوم  �لتي  �ملجتمعية  �لأ�سا�سية 
وحتقيق  �لإنتاجية  �لقاعدة  تعزيز  �ساأنها  من  و�لتي 
�ل�سيانة �ملجتمعية ب�سيانة �لطاقات �ملنتجة و�إعد�دها 
و�خلدمة  �لنف�ض  علم  دور  وهو   - ورعايتها  وت�سيرها 
حاجة  هناك  و�أن   ،- �لنف�سي  و�لإر���س��اد  �لجتماعية 
لإعادة �لنظر يف هذه �لتوجهات وتد�رك ق�سورها قبل 

فو�ت �لأو�ن.
�إن �سيا�سات �لإحال حتتاج لإجناحها �إلى �لتدرج وعدم 
�لختالت  بع�ض  حت��دث  قد  فجائية  ق��ر�ر�ت  �تخاذ 
و�سع  من  بد  ل  فاإنه  لذلك  و�لجتماعية؛  �لقت�سادية 
�لعديد من �لأمور يف �لعتبار، و�لتي من �أهمها نوعية 
�أهمية  وم��دى  �لإح���ال،  فيها  �سيتم  �لتي  �لقطاعات 
�لعاملني فيها، �إ�سافة �إلى مدى توفر �خلرب�ت �لفنية 
�لوطنية للعمل يف هذه �ملجالت. كما ل بد من �إجناز 
�لعديد من خطط �لتدريب و�إعادة �لتاأهيل، وذلك من 
خال ر�سد مبالغ كبرة لذلك، و�حلر�ض على �أن تتم 
حتقيقها  ت�سمن  حم��ددة  قو�عد  وفق  �لإح��ال  عملية 

�لأهد�ف �ملرجوة منها.

رابعًا: وضع األجور املتدنية يف الكثري من 
قطاعات العمل اخلاص:

يولد  �خل��ا���ض  �لقطاع  يف  �ملتدنية  �لأج���ور  و�سع  �إن   
�لأ�سا�ض  �مل�سكلة  بو�سفها  �لت�سغيل(  )نق�ض  م�سكلة 
�لتي حتتل مكان �ل�سد�رة يف �هتمام �ملجتمع.، حيث 
�إقبال �لعمالة  �إ�سعاف يف  �إن هذ� �ل�سبب يرتتب عليه 
يقبل  �لقطاع �خلا�ض، يف حني  �لعمل يف  �لو�فدة على 
لحتياجاته،  لتلبيتها  نظرً�  فيها  �لعمل  �لو�فد  �لعامل 
ت�سحيح  �ملع�سلة  ه��ذه  ظل  يف  ميكن  ل  فاإنه  وبذلك 
�لنظرة �ل�سلبية ول �لتدريب للعمل يف هذه �لقطاعات، 
بل ل بد من تبني �سيا�سات توطني من �ساأنها �أن تلبي 
يف  �لعمل  تقبل  حت��ى  �ملو�طنة  �لعم���الة  �حتياج�����ات 

هذه �لقطاعات.
�لعمالة  �أثر  �أن  �ل�سابقة  �لدر��سة  خال  من  لنا  يتبني 
�لو�فدة على �سيا�سات �لتوطني ل تكمن يف كثافة �لعمالة 
�ل�سائدة،  و�لتقاليد  �لعاد�ت  �إن  بل  فح�سب،  �لو�فدة 
�لعمل،  قطاعات  لبع�ض  �سلبية  نظرة  ول��دت  و�ل��ت��ي 
و�لإعامية  �لتدريبية  �لتعليمية  �لرب�مج  يف  و�لق�سور 
تقبل  �لنظرة، وعدم  ت�سكيل هذه  �ساأنها  �لتي كان من 
�لندماج يف بع�ض قطاعات �لعمل، بالإ�سافة �إلى تغر 
طبيعة م�سكلة �لبطالة، و�لأجور �ملتدنية يف �لكثر من 
ف�سًا  هذ�  �لعمالة،  هذه  فيها  تعمل  �لتي  �لقطاعات 
للكثر  �ملو�طنة  �لعمالة  لدى  ت�سكلت  �لتي  �لنظرة  عن 
ظل  يف  �لو�فدة  �لعمالة  متار�سها  �لتي  �لوظائف  من 
ما تعانيه �لعمالة �ملو�طنة من �سعف �لنظم �لتعليمية 
و�لتدريبية، و�لنظر للبطالة على �أنها م�سكلة �جتماعية 
ل �قت�سادية، و عاجها يتطلب مزيدً� من �لتوظيف يف 
�لقطاع �حلكومي ب�سرف �لنظر عن �إنتاجية �لعاملني 

  .
�إن هذه �لعو�مل باعتبار ما لها من دور يف عرقلة حتقيق 
يف  ترتبط  ل  كانت  و�إن  لأهد�فها،  �لتوطني  �سيا�سات 
�ل��و�ف��دة،  �لعمالة  بكثافة  مبا�سرة  ب�سورة  وج��وده��ا 
فالعاد�ت  مبا�سرة،  غر  ب�سورة  بها  ترتبط  �أنها  �إل 
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و�لتقاليد �لتي كان لها دور يف ت�سكيل �لنظرة �ل�سلبية 
ب�سبب  ت�سكلت  �إن��ا  �لعمل  قطاعات  من  كبر  جلانب 
مما  �لقطاع،  ه��ذ�  يف  بالعمل  �لعمالة  ه��ذه  ��ستئثار 
�إلى ت�سكيل هذه �لنظرة على �ملدى �لبعيد ب�سبب  �أدى 
�أن �لق�سور يف �لرب�مج �لتدريبية  هذ� �ل�ستئثار، كما 
بالعمالة  �ملحلية  �ل�سوق  �كتفاء  �سببه  �ملو�طنة  للعمالة 
�لو�فدة �ملاهرة و�لرخي�سة يف ظل عدم تفاقم �لبطالة 
هذ�  �لطفرة،  ع�سر  بد�ية  �إبان  �ملو�طنة  �لعمالة  بني 
بالإ�سافة �إلى �أن تغير طبيعة م�سكلة �لبطالة �ملتمثلة 
�لوظائف  ظل  يف  �ملتز�يدة  �لأع���د�د  �إدم��اج  كيفية  يف 
�ملتوفرة مع وجود عمالة و�فدة ت�ستوعب هذه �لوظائف، 
�أو�ساع  �لذي يتاءم مع  �لأج��ور  هذ� ف�سا عن تدين 
�لعو�مل  ه��ذه  ك��ل  �إن  �ل��و�ف��دة،  �لعمالة  و�حتياجات 
�لتوطني،  ل�سيا�سات  �لتبني  ولد  تفاقمها  �أن  باعتبار 
�لو�فدة  �لعمالة  بكثافة  مرتبطة  غر  كانت  و�إن  فاإنها 
غر  نحو  على  بها  مرتبطة  �أنها  �إل  مبا�سر،  نحو  على 
�لتي  �لتوطني  �أجل ذلك برزت �سيا�سات  مبا�سر، ومن 

عك�ستها بر�مج علمية وعملية من �أجل �حتو�ء ظاهرة 
البطالة يف اأو�شاط العمالة املواطنة. 
�سيا�سات مطروحة لتوطني �لعمالة :

هناك عدة �سيا�سات طرحت من �أجل توطني �لعمالة يف 
دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، من �أبرزها:

اأوًل: تبني �سيا�سة التوطني:
قطاعات  خمتلف  على  �ل��و�ف��دة  �لعمالة  �سيطرة  �إن 
ولدت  �ملو�طنني  بني  �لبطالة  م�سكلة  وتفاقم  �لعمل، 
للعمالة  �لتدريجي  و�لإح��ال  �لتوطني  �سيا�سات  تبني 

�لوطنية حمل �لأجنبية باعتباره �خليار �لأمثل.
�سيا�سات  تفر�سها  �لتي  �لتحديات  ظل  ويف   
كامل  ب�سكل  �ل�ستغناء  ميكن  ل  فاإنه  ه��ذه  �ملو�طنة 
و�أ�سحاب  منها  �ملاهر  - خا�سة  �لأجنبية  �لعمالة  عن 
�لتخ�س�سات �لنادرة -، لكن يف �لوقت ذ�ته ل ميكن 
�لعمل  �سوق  متطلبات  تر�عي  ل  �سيا�سات  �إلى  �لركون 
�سيا�سات  نف�ض  �تباع  ميكن  ول  جهة،  من  و�حتياجاته 
قبل  من  �لو�فدة  للعمالة  متبعة  كانت  �لتي  �ل�ستقد�م 
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دون �سابط �أو ر�بط من جهة ثانية، ول ميكن من جهة 
�ل�سائدة  �ملعتقد�ت  بع�ض  عن  �ل�سمت  و�أخ��رة  ثالثة 
يعني  ما  وه��ذ�  نوعيته،  �أو  �لعمل  قيمة  تقدر  ل  �لتي 
�لعمالة  ل�ستقد�م  �سو�بط  و�سع  �أن   - �أرى  ما  وفق   -
�لو�فدة هو �خلطوة �لأولى يف �سيا�سات �لتوطني، و�أن 
من  بد  ل  ولكن  ة،  ملحمّ �سرورة  �لنظرة  �سناعة  �إعادة 
�حتو�ء م�سكلة تدين �لأجور �لتي تعترب �ل�سبب �لرئي�ض 
لعدم �إقد�م �لعمالة �ملو�طنة على هذه �لقطاعات. ثم 
بتباين  تتباين  قد  �سيا�سات  تبني  كذلك  �ملهم  من  �إن 
�لأخطار  لكافة  للت�سدي  حدة  على  دول��ة  كل  ظ��روف 
با�ستيطان  �ملطالبة  قبيل  من  �حتمالت  عن  �لنا�سئة 
�لعمالة �لأجنبية لاأقطار �خلليجية، �أو من قبيل نزوع 
لعدم  �لدولة  مو�جهة  ناحية  �مل��و�طنني  م���ن  �سر�ئح 

ر�ساها عن �سيا�ساتها.
�لقرن  �لثمانينات من  �لتي �سهدها عقد  �لأح��د�ث  �إن 
تبني  يف  بالتفكر  لت  عجمّ �خلليج  منطقة  يف  �ملا�سي 

حمل  �لوطنية  �لعمالة  �إح��ال  و�إج����ر�ء�ت  �سيا�سات 
�لنفط  �أ�سعار  �نخفا�ض  مع  خا�سة  �لأجنبية،  �لعمالة 
�لعاملية ون�سوب حربني كبرتني هما: )�حلرب �لعر�قية 
�سببتاه  وما  �لكويت(،  لدولة  �لعر�ق  وغزو   ، �لإير�نية 
�لأحد�ث  هذه  �أدت  حيث  �لعربية،  للمو�رد  �إهد�ر  من 
�إلى ركود �قت�سادي يف دول �ملجل�ض، وتباطوؤ يف معدلت 
�لعامة، ونتيجة لذلك �سعت  �لنمو وعجز يف �ملو�زنات 
�لعمالة  للتخل�ض من  �سيا�سات  تبني  �إلى  �ملجل�ض  دول 
�حتياجات  ل�سد  ��ستقدمتها  قد  كانت  �لتي  �لأجنبية 

�لطفرة �لتي �نطلقت مع ��ستقال دول �ملجل�ض.
ثانياً: عوامل الت�سكيل

 لقد تو�لت هناك عدة عو�مل حاكمة �سكلت �سيا�سات 
هذه  متثلت  وق��د  دول���ة،  �سيا�سة  باعتبارها  �لتوطني 

�لعو�مل مبا يلي:
�لعمالة  �إح���ال  يفر�سها  �ل��ت��ي  �مللحة  �ل�����س��رورة   
�لوطنية خا�سة يف �لدول �لتي ُيعترب مو�طنوها مبثابة 
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�أر�سها،  ف��وق  �لقاطنني  �لأج��ان��ب  ن�سيج  و�سط  �أقلية 
تركيبتها  يف  �خللل  لعاج  جهودها  رغم  �ل��دول  وهذه 
�ملو�طنني  بني  �لتو�زن  �إع��ادة  وحماولتها  �ل�سكانية، 

و�لأجانب، �إل �أن جهودها مل تثمر �لنجاح �ملنتظر.
�أو �حلكومي  �لر�سمي  �لقطاعني  بني  �لتو�زن  �إع��ادة   
وغر �لر�سمي �أو �خلا�ض يف ت�سغيل �لعمالة، فرغم �أن 
�لوطنية،  �لعمالة  من  �لأكرب  �لن�سيب  ي�ستوعب  �لأول 
�أو  �مل��ج��الت  طبيعة  حيث  من  �إنتاجية  �لأق��ل  �أن��ه  �إل 
�لن�ساطات �لقت�سادية �لتي يقوم عليها، و�لتي تتمثل يف 
�لأعمال �لإد�رية و�ملكتبية و�خلدمية، وهي �لن�ساطات 
�أي عائد يذكر  �لتي ل تعطي يف �لأدبيات �لقت�سادية 
باملقارنة بكلفتها �ملتز�يدة يف �ملو�زنات �خلليجية. كما 
�لر�سمي  غر   – �لثاين  �لقطاع  �أن  من  وبالرغم  �أن��ه 
�أو    �خلا�ض – �لذي يبدو �أنه �لأكرث �إنتاجية باملقارنة 
�أو جذبًا لاأجنبي  �أنه يعترب �لأكرث ت�سغيًا  �إل  بالأول، 
وطردً� للوطني؛ لذ� كانت �سيا�سات �لتوطني تعتمد على 
مدى قدرة هذ� �لأخر على تقلي�ض ��ستعانته بالأجنبي، 

وعلى تعظيم ��ستفادته وقبوله للعامل �لوطني.
 �أولوية �لإحال �أو �لقطاع �لو�جب �لإحال فيه �أوًل، 
�أجهزة  ق��درة  م��دى  على  �حلقيقة  يف  يتوقف  و�ل���ذي 
�لدولة على تعوي�ض �لنق�ض �ملتوقع ح�سوله عند �سحب 
الن�شاط  جم��الت  من  جمال  اأي  يف  الأجنبية  العمالة 
�لدولة  قدرة  مدى  �آخر  مبعنى  �أو  �ملختلفة،  �لإنتاجي 
على توفر �لأيدي �لعاملة �ملدربة و�ملاهرة للقطاعات 
�إذ� ما  �إلى هذه �لعمالة، وذلك  �لإنتاجية �لتي بحاجة 
�لأعمال  بع�ض  يف  �لأجنبي  �لبديل  عن  �ل�ستغناء  مت 
�أقل من حيث  �أو  �لبع�ض يعتربها متدنية  �لتي ل يز�ل 

�لعائد �لذي يتوقعه من �لدولة.
ثالثاً: الربامج واجلهود

�سيا�سات  عرقلة  �ساأنها  م��ن  �لتي  للتحديات  ن��ظ��رً� 
�لقطري  �لنطاق  �سمن  �أهد�فها  حتقيق  يف  �لتوطني 
و�لإق��ل��ي��م��ي، ف���اإن �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة م��ن �أج���ل تدعيم 
وجمهود�تها  بر�جمها  حتققت  �لت���وطني  �سيا�س���ات 
لكل  بيان  يلي  وفيما  و�لإقليمي،  �لقطري  �لنطاق  عرب 

منهما على حدة:
 �جلهود �جلماعية: لقد متثلت �جلهود �جلماعية لدول 
�ملجل�ض بالعديد من �لتفاقيات �لتي من �ساأنها تدعيم 
�سيا�سات �لتوطني للعمالة �خلليجية، وقد كانت باكورة 
�ملوحدة  �لقت�سادية  بالتفاقية  متمثلة  �جلهود  هذه 
لعام 1981، و�لتي ُعدلت يف قمة م�سقط دي�سمرب من 
�أكدت هذه �لتفاقية على �سرورة  2001، حيث  �لعام 
معاجلة ق�سية �لعمالة �لأجنبية وفق �إطار علمي حمدد 
�لوطنية،  �لعمل  وت�سريعات  �أنظمة  توحيد  على  يقوم 
وتذييل عقبات �نتقال �لأيدي �لعاملة �لوطنية فيما بني 
م�ساهمة  لزيادة  فعالة  �سيا�سات  وو�سع  �ملجل�ض،  دول 
�لأي��دي  ��ستقد�م  وتر�سيد  �لوطنية،  �لعاملة  �لأي��دي 
�لعاملة �لأجنبية، كذلك كانت هناك قر�ر�ت موؤ�س�سة 
�لقمة �خلليجية خال �جتماعاتها �ل�سنوية خا�سة منذ 
و�لتي   ،1993 يف  �لريا�ض  يف  �ملنعقدة   14 �ل���  �لقمة 
�أ�سدرت قر�رً� بتعميق �مل�ساو�ة يف حقوق �لوطنية بني 
15 يف  �ل�  مو�طني دول جمل�ض �لتعاون، وقمة �ملنامة 
1994 �لتي دعت �إلى �تخاذ ما يلزم ل�ستيعاب �لزيادة 
�ملجل�ض،  مو�طني  من  �لعمل  طالبي  �مل�ستمرة يف عدد 
وقمة م�سقط �ل� 16 يف 1995، وقمة �لكويت �ل� 18 يف 
1997، وقمة �أبو ظبي �ل� 19 يف 1998، وقمة �لريا�ض 
�ل� 20 يف 1999، وقمة �ملنامة �ل� 21 يف 2000، و�لتي 

�عتمدت جميعها �إجر�ء�ت منها:
تكلفة  رفع   ، تدريجي  ب�سكل  و�ملهن  �لوظائف  توطني 

�لعمالة �لأجنبية على م�ستخدميها،
�سوق  يف  حتركهم  و�سبط  �ملخالفني  �أو�ساع  ت�سحيح 
قبل  �ملجل�ض  دول  ملو�طني  �لت�سغيل  �أول��وي��ة   ، �لعمل 
�لعمالة  ق�سية  ع��اج  و�لأج��ن��ب��ي��ة.  �لعربية  �لعمالة 
�لأجنبية يف �إطارها �لأو�سع، وذلك لت�سحيح �خللل يف 

�لرتكيبة �ل�سكانية.
 2003 يف  �لكويت  ��ست�سافتها  �لتي   24 �ل�  �لقمة  ويف 
عمل  فر�ض  تعزيز  �أهمية  على  �ملجتمعون  �لقادة  �أكد 
مظلة  م��د  ذل��ك  يف  مب��ا  تنقلهم،  وت�سهيل  �مل��و�ط��ن��ني 
�حلماية �لتاأمينية و�مل�ساو�ة يف �لتوظيف يف �لقطاعني 
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�لعام و�خلا�ض، ويف قمة �ملنامة �ل� 25 عام 2004 و�فق 
معاجلة  ب�ساأن  �لعامة  �لأمانة  مذكرة  على  �ملجتمعون 

�آثار �لعمالة �لأجنبية على دول �ملجل�ض.
�لهيئة  قدمتها  �لتي  �ل��روؤي��ة  �سبق  م��ا  �إل��ى  وي�ساف 
�ل�ست�سارية �خلليجية عام 1998 يف �أول ق�سية �أحيلت 
بدر��سة  و�خلا�سة  ملناق�ستها،  �لقمة  موؤ�س�سة  من  لها 
حمل  و�إحالها  �لوطنية  �لعمالة  وتوظيف  �لعمل  �سوق 
�لتخطيط  وزر�ء  عن  ق��ر�ر�ت  �سدرت  كما  �لأجنبية، 
�لعمالة  دور  بتفعيل  �لتعاون  جمل�ض  دول  يف  و�لتنمية 
�لوطنية عرب ربط بر�مج �لتعليم و�لتدريب باحتياجات 
�لعمل  نحو  �إيجابية  مفاهيم  وغ��ر���ض  �لعمل،  �سوق 
وزيادة �لإنتاج، وو�سع �خلطط لتنمية وتدريب �لعمالة 

�لوطنية.  
�لعربي  �خلليج  دول  �ت��خ��ذت  �ل��ق��ط��ري��ة:   �جل��ه��ود   
�أ�سكاًل عديدة بتعدد دول جمل�ض �لتعاون �ل�ست وتباين 
�لعمالة  ق�سية  وخ���ط���ورة  ظ��روف��ه��ا، 
�لأجنبية عليها. وعلى �لرغم من 
جمموعة  هناك  ف��اإن  ذل��ك 
م�������ن �لإج�����������������ر�ء�ت 
�مل��ت�����س��اب��ه��ة �ل��ت��ي 
دول  تبنتها 

جمل�ض �لتعاون يف �لتعاطي مع �مل�سكلة، ومن بني هذه 
�لإجر�ء�ت:

ل�ستقد�م  �ملنظمة  �لت�سريعات  و�سن  �لقو�نني  تبني   
�لعمالة �لأجنبية و�إحال �لعمالة �لوطنية حملها: وذلك 
من قبيل �لقانون �لحتادي �لإمار�تي رقم )13( ل�سنة 
1996 ب�ساأن دخول و�إقامة �لأجانب، وقر�ر وزير �لعمل 
و�ل�سوؤون �لجتماعية �لبحريني رقم )7( ل�سنة 1996، 
و�لذي بد�أ �لعمل به يف 1 مايو 1998، و�خلا�ض بتحديد 
ن�سبة �لعمالة �لبحرينية يف موؤ�س�سات و�سركات �لقطاع 
�لتي  للموؤ�س�سات  �سنويًا   %  5 بن�سبة  وذلك  �خلا�ض، 
جمل�ض  وقر�ر   ،%  50 عن  �لبحرينيني  عدد  فيها  يقل 
�لوزر�ء �ل�سعودي رقم )50( ل�سنة 1995 بهدف زيادة 
 20 �إ�سهام �لعمالة �لوطنية يف �ملن�ساآت �لتي ت�ستخدم 
% من جمموع عمالتها، �إ�سافة  عامًا فاأكرث بن�سبة 5 
�لعمالة  على  �ل��وظ��ائ��ف  بع�ض  يف  �لعمل  ق�سر  �إل���ى 
عدد  بلغ  �ل��ق��ر�ر�ت  ت��و�يل  م��ع  �إن��ه  حيث  �ل�سعودية، 
 29 �ملهن �لتي يحظر على �لعمالة �لو�فدة ممار�ستها 
مهنة، هذ� بالإ�سافة �إلى جهود �أخرى كبرة ومتنوعة 
�ل�سعودة  �سيا�سات  ودعم  �لعمالة،  ��ستقد�م  من  للحد 
ظاهرة  �حتو�ء  يف  �لتطلعات  حتقق  بحيث  للوظائف 

يف  �أي�سًا  وي�سار  �لعمل.  يف  �لر�غبني  بني  �لبطالة 
بتاريخ  �ل�سادر  �ل�سلطاين  �ملر�سوم  �إلى  ذلك 
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دي�������س���م���رب   26
و�ل���ذي   ،1997
ق�����س��ى ب��اإن�����س��اء 
جل���ن���ة م��ت��اب��ع��ة 
خطط  وم��ر�ق��ب��ة 
�لتعيني  ب���ر�م���ج 
�ل���ق���ط���اع���ني  يف 
و�خلا�ض،  �لعام 
�ل��وز�ري  و�لقر�ر 
 )127( رق������م 
 1994 ل�������س���ن���ة 

�لأن�سط����ة  ح�س��ب  �لوظ���ائف  تعم�ني  ن�سب  بتحديد 
ت�سريعية  جهود  �إل��ى  بالإ�سافة  ه��ذ�  �لقت�س����ادية، 
رقم  �لقانون  فقد �سدر  �لكويت  دول��ة  �أم��ا يف  �أخ��رى. 
)38( ل�سنة 1964 �لقا�سي بفر�ض �أولوية �لعمل د�خل 
�لوز�ري  و�لقر�ر  �لكويتني،  للعمال  �خلا�سة  �لأن�سطة 
رقم )106( ل�سنة 1994 ب�ساأن تنظيم �لعمل يف �لقطاع 
�لأهلي، وقر�ر جمل�ض �خلدمة �ملدنية رقم )2( ل�سنة 
�ملخ�س�سة  �ملالية  �لعتماد�ت  تخفي�ض  ب�ساأن   1997
�لعتماد�ت  تخفي�ض  بن�سبة  �لكويتيني  غر  لوظائف 
 ،%  10 بن�سبة  �لوظائف  لهذه  �ملخ�س�س������������ة  �ملالية 
للعم���������������ل  وت�سجيعها  �لوطنية  �لعمالة  دعم  وقانون 
يف �لقطاع �خلا�ض �لذي يفر�ض حدً� �أعل������ى لع���������دد 
وزي���������ادة  بتوظيفه������م،  �مل�سموح  �لأجانب  �لعم������ال 

ن�سب������ة �لك���������������ويتيني �لعاملني يف �لقطاع �خلا�ض. 
 ��ستهد�ف �خلطط �لتنموية حتقيق ن�سبة معينة من 
ت�سغيل �لعمالة �لوطنية و�إحالها حمل �لأجنبية: حيث 
�لتنموية  �خلطة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �عتمدت 
– 2005( لزيادة ن�سبة  �ل�سابعة يف �ل�سعودية )2000 
�لقوى �لعاملة �لوطنية �إلى �إجمايل �لعمالة �إلى 52،2 
�لأول��ى     �لهجرنة  خطة  وجنحت  �خل��ط��ة،  بنهاية   %
 )2000  -  1995( و�ل��ث��ان��ي��ة   ،)1994  –  1989(
�خلطة  �أع��ط��ت  كما  �لإح����ال،  �سيا�سات  تطبيق  يف 
 )2005  –  2001( �لعمانية     �ل�ساد�سة  �خلم�سية 

�لق�سوى  �لأول���وي���ة 
�لعمل  فر�ض  لتوفر 
ل��ل��ع��م��ان��ي��ني، وك���ان 
�أه���د�ف  يف م��ق��دم��ة 
�خل���ط���ة �ل��ت��ن��م��وي��ة 
 –  1995( �لكويتية 
�لع��ت��م��اد   )2000
على �لعمالة �لوطنية 
و�إع��ط��ائ��ه��ا �لأول��وي��ة 
يف ���س��وق �ل��ع��م��ل يف 
ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات، 
 –  2000( �لإم��ار�ت��ي��ة  �لتوطني  ��سرت�تيجية  �أن  كما 
2025( حددت لها هدفًا وهو بلوغ م�ستوى �ل�ستخد�م 

�لكامل لقوة �لعمل �لوطنية.
�ل�سناديق  و�إن�����س��اء  �ل��ت��وظ��ي��ف،  م��ك��ات��ب  �ف��ت��ت��اح   
عمل  فر�سة  توفر  �أن  ميكن  �لتي  و�للجان  و�ملوؤ�س�سات 
للمو�طنني: حيث �أن�سئ يف �لإمار�ت يف يونيو من �لعام 
وفتح  ت�سغيل  �إل��ى  ه��دف  للتوظيف  مكتب  �أول   1997
جمالت �لعمل �أمام �لإمار�تيني وتنظيم هذه �لعمالة، 
كما �فتتحت يف �لبحرين يف �أو�خر يوليو 1996 مكتب 
خدمات �لتوظيف لارتقاء مب�ستوى �خلدمات �ملقدمة 
�لأعمال، وقر�ر جمل�ض  و�أ�سحاب  �لعمل  للباحثني عن 
باإن�ساء �سندوق   2001 يوليو   21 �ل�سعودي يف  �لوزر�ء 
تنمية �ملو�رد �لب�سرية، و�لذي يخت�ض بت�سهيل توظيف 
�ملو�طنني وتدريبهم وت�سجيعهم على �لعمل بال�سركات 
لدعم  �أخ��رى  جهات  �إن�ساء  عن  ف�سًا  هذ�  �خلا�سة، 
مكتب  �ف��ت��ت��اح  مت  �ل��ك��وي��ت  ويف  �ل��ت��وط��ني،  �سيا�سات 
1993 لبحث ودر��سة  تنمية �لعمالة �لوطنية يف �لعام 
بالقطاع  �لأجنبية  �لعمالة  ونوعية  حجم  ومر�جعة 
مكانها،  وطنية  عنا�سر  توفر  بغر�ض  وذلك  �لأهلي؛ 
وجلنة  �ل��ع��م��ل،  ت�ساريح  جلنة  �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  ه��ذ� 

منازعات �لإقامة، وجلنة �إحالة �ملخالفات.
 �ملاحقات �لأمنية للعمالة �ملخالفة: ومن قبيل ذلك 
�ملخت�سة  �لإمار�تية  �ل�سلطات  بها  قامت  �لتي  �حلملة 
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من  �لفرتة  يف 
ي��ول��ي��و وح��ت��ى 
 1997 �أكتوبر 
ل������رتح������ي������ل 
�أل������ف   300
ومقيم  ع��ام��ل 
خم���������ال���������ف 
ل������ق������و�ن������ني 
�لإق����������ام����������ة 
و�ل������ع������م������ل، 
وك�����������ان�����������ت 
�لإم�����ار�ت قد 

�أخرى  حملة   2003 يناير   3 من  �عتبارً�  �أي�سًا  ب��د�أت 
لت�سحيح �أو�ساع �لعمالة �ملخالفة بهدف ترحيل 150 
عام  �لبحرينية  �ل�سلطات  فعلت  وكذلك  عامل،  �أل��ف 
1998 برتحيل 2991 عامًا، و�ل�سلطات �ل�سعودية عام 
وت�سحيح  �آلف عامل،   106 �أكرث من  1998 برتحيل 
�أو�ساع �أكرث من 70 �ألف �آخرين، و�ل�سجن و�لتغرمي ل�� 
1800 مو�طن �سعودي قامو� بالت�سرت على �ملخالفني، 
هذ� بالإ�سافة �إلى قيام �ل�سلطات �لعمانية عام 1998 
برتحيل 24 �ألف عامل، وقيام �ل�سلطات �لقطرية من 
نوفمرب 1997 حتى �إبريل 1998 ب�سن حمات مماثلة 
�لتي  ذ�ته  �لأمر  وهو  �لعمالة،  هروب  ظاهرة  ملعاجلة 
قامت به �ل�سلطات �لكويتية عقب �أحد�ث خيطان عام 
2002، حيث قامت مبواجهة جتار الإقامات، وكل ما 

يرتتب على ذلك من   �آثار.
رابعاً: العقبات واملعوقات

�لتعاون مل تدخر جهدً�  �أن دول جمل�ض  لنا  لقد تبني   
يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتي تكفل معاجلة م�سكلة بطالة 
يف  ت�سفر  مل  �جل��ه��ود  ه��ذه  �أن  �إل  �ملحلية،  �لعمالة 
�حلقيقة عن جناح كامل، وقد يكون �ل�سبب �لرئي�ض يف 
ذلك متمثًا يف عدم توفر �جلدية �لكاملة للتعاطي مع 
�مل�سكلة، �سو�ء من جانب �لدولة �أو من جانب مو�طنيها، 
�لأعمال  رج��ال  مو�جهة  تخ�سى  جهتها  من  ف��الأول��ى 

تها  �س�سا موؤ و
�حل���ك���وم���ي���ة 
�ل���ت���ي ت�����س��غ��ل 
ن�����س��ب��ة ك��ب��رة 
م���ن �ل��ع��م��ال��ة 
�لأج����ن����ب����ي����ة 
بدعوى رخ�ض 
ت�سغيلها  كلفة 
ب����امل����ق����ارن����ة 
ب���ن���ظ���رت���ه���ا 
�ل���وط���ن���ي���ة ، 
�لأخرة  وهذه 
بها  تعمل  �ل��ت��ي  �ل��ظ��روف  و���س��ط  �لعمل  ت�ستطيع  ل 
�لأجنبية، ل �سيما منها ما يتعلق بالأجر، فمثًا ت�سر 
�لقطاع  من�ساآت  يف  �لأج��ور  متو�سط  �أن  �إلى  �ملعلومات 
 2461 بلغ  ف��اأك��رث  عمال   10 ت�ستخدم  �لتي  �خل��ا���ض 
لل�سعوديني  �ملتو�سط  بلغ  حني  يف   ،2002 ع��ام  ري��اًل 
6560 رياًل، ويزد�د �لأمر خطورة على �سعيد �لقطاع 
لل�سعوديني  بالن�سبة  �ملتو�سط  هذ�  يزيد  حيث  �لعام، 
�إلى �أكرث من 7 �آلف رياًل، مما يعني وجود فجوة ما 
�حلكومة  تتحمل  حيث  �لأهلي،  و�لقطاع  �حلكومة  بني 
معاناتها  رغم  �لوطنية  �لعمالة  توظيف  عبء  وحدها 

من �لت�سخم و�لرتهل و�لعمالة �لز�ئدة.
�ملجل�ض  دول  مو�طني  بني  �لبطالة  م�سكلة  تفاقم  �إن 
ب�سبب مناف�سة �لعمالة �لو�فدة للقوى �لعاملة �لوطنية 
م�ستوى  على   %  5،7 كمتو�سط  بلغت  �لعمل  �سوق  يف 
بني  ما  تتفاوت  وه��ي  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض  دول 
دولة و�أخرى، وذلك ح�سب �إح�سائية �لعام 2006. ثم 
تز�يد  �لب�سرية يف ظل  �مل��و�رد  تنمية  بر�مج  �إعاقة  �إن 
�ملجل�ض  دول  �أ�سو�ق  و�إغ��ر�ق  �لو�فدة،  �لعمالة  �أع��د�د 
من هذه �لعمالة �لتي تقبل باأجور متدنية هو من �لأمور 
�لتوطني  �سيا�سات  حتقيق  �أم��ام  عقبات  ت�سك���ل  �لتي 

لأهد�فها �ملرجوة .
�ل��رف��اه(  �سيا�سة )دول���ة  ب��اأن  �آخ��ر  م��ن جانب  وي��وؤك��د 
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ل��ت��وزي��ع ج��ان��ب من  م��ب��ا���س��رة   �ع��ت��ربت و�سيلة غ��ر 
�لعائد�ت �لنفطية على �ملو�طنني، وكان �أحد مظاهرها 
متمثًا بتوفر فر�ض عمل باجلهاز �حلكومي ل يرتبط 
كما ظهرت  �مل�ستغل،  باإنتاجية  بال�سرورة  منها  �لعائد 
�أ�سكال �أخرى من هذ� �لريع يف �سورة كفالت �لأعمال 
يف  �لهائلة  �لربح  فر�ض  �أن  عن  ف�سًا  هذ�  وغرها، 
ن�سق  حرفت  و�ملالية  �لعقارية  و�مل�ساربات  �لتجارة 
عن  املواطنني  ابتعاد  جت��اه  املجتمع  يف  العمل  حوافز 
توؤدي  �أن  �لذي ميكن  و�لعمل  و�لتدريب  �لتعليم  قنو�ت 
و�أكرث  بلد�نهم،  يف  �لعمل  قوة  يف  �أكرب  بدور  لقيامهم 

فعالية يف تطوير �ملجتمع.
�أج��ل  م��ن  بذلت  �لتي  و�جل��ه��ود  �ل��رب�م��ج  كانت  و�إذ� 
��ست�سعار حكومات  �لتوطني تنطلق من  �سيا�سات  دعم 
معدلت  تفاقم  خلطورة  �لعربية  �خلليجية  �لبلد�ن 
خا�ض  وبوجه  خمتلفة،  بن�سب  مو�طنيها  بني  �لبطالة 
لذلك  وما  �لعلمية،  �ل�سهاد�ت  وحاملي  �ل�سباب  بني 
ر�ية  يحمل  �ل��ذي  �ملجتمع  على  �سلبية  �نعكا�سات  من 
�لظاهرة  ه��ذه  �ن��ع��د�م  ينبغي  بحيث  �ل��رف��اه،  جمتمع 
ذلك  كان  �إذ�  وموؤقتة،  �حل��دود  �أ�سيق  يف  تكون  �أن  �أو 
مرتبه  حتتل  �ملنطقة  لهذه  �لو�فدة  �لعمالة  كثافة  فاإن 
�لبطالة  ملو�جهة  �لبلد�ن  هذه  �أولويات  �سمن  متقدمة 
بني �لعمالة �ملو�طنة �لتي ت�سعى �سيا�سات �لتوطني �إلى 
تقلي�سها و�حتو�ئها �أوًل، ولكن على �لرغم من و�سوح 
تو�جه  قد  فاإنه  �ل��و�ف��دة،  للعمالة  �ل�سلبية  �لتاأثر�ت 
للو�سول  �ل�سعوبات  من  �لعديد  �ملعنية  �لبلد�ن  بع�ض 
باعتبارها  �لعمالة  هذه  كثافة  مل�سكلة  حا�سم  حل  �إلى 
لأهد�فها  �لتوطني  �سيا�سات  حتقيق  معوقات  �أب���رز 

بالإ�سافة �إلى ما �سبق ذكره من �أ�سباب .
�لباحثني  بع�ض  و�آر�ء  ��ستنتاجات  ت��ق��رره  مل��ا  ووف��ق��ًا 
�لعقبات  من  ف��اإن  �لوظائف،  توطني  بعملية  و�ملعنيني 
و�ملعوقات �لتي تو�جهها �سيا�سات �لتوطني يف حتقيقها 
لأهد�فها عددً� من �لعقبات �لتي تعترب مبثابة ردة فعل 
بها،  �لآنية  م�ساحلهم  ت�سررت  ملن  �ل�سيا�سات  لهذه 
من  �لأع��م��ال  �أ�سحاب  بع�ض  تهرب  حيث  من  وذل��ك 

وذلك  �لوظائف،  توطني  بخطط  �خلا�سة  �للتز�مات 
�إلى  بتحديد �أجور منخف�سة للعمال �لوطنيني لدفعهم 
�ل�ستقالة فيما بعد، �أو عزوف بع�ض �أ�سحاب �لعمل عن 
توظيف �لوطنيني بدعوى �أنهم �أقل كفاءة و�إنتاجية من 
و��ستمر�ر  �لتدريب،  يف  تكلفة  و�أعلى  �لأجانب  �لعمال 
و�حتياجات  و�لتدريب  �لتعليم  خمرجات  بني  �لتباين 
�لوطنيني  �لعمال  عزوف  �إلى  بالإ�سافة  هذ�  �لتنمية، 
و�ملتو�سطة لنخفا�ض  �ملن�ساآت �ل�سغرى  �لعمل يف  عن 
�لوظائف  توطني  �سيا�سات  �أن  وباعتبار  �لدخل،  معدل 
يف قطاع �ملن�ساآت �ل�سغرى مل حتقق �لأهد�ف �ملرجوة 
منها ب�سبب وجود هذه �لعقبات �لتي تعترب مبثابة ردة 
فعل على �سيا�سات �لتوطني، حيث كانت هناك عرقلة 

للخطط و�لرب�مج �ملو�سوعة لتحقيق �أهد�فها.
دول  يف  �ملو�طنني  بني  �لبطالة  ظاهرة  ف��اج��اأت  لقد 
دول  يف  �لق�سر  ل��اأم��د  �ملخططني  �لتعاون  جمل�ض 
من  حم�سنة  تبدو  �ل��دول  ه��ذه  كانت  حيث  �ملجل�ض، 
هذه �لظاهرة، �إل �أن م�ستويات �لبطالة بلغت وب�سرعة 
درجات مقلقة ما يتجاوز 9 % يف بع�ض دول �ملجل�ض. 
�أفو�ج  تز�ل  فما  �لده�سة،  لبعث  �لو�سع  يكفي هذ�  ول 
�إلى �ملنطقة بحجم يقارب  �لعمال تتجه  �لو�فدين من 
�ملو�طنني  بني  �لبطالة  �أن  ذلك  ويعني  �سنويًا،  �ملليون 
�لهيكلية،  �لبطالة  عليها  يغلب  خا�سة  طبيعة  ذ�ت 
�إجر�ء�ت  ولي�ض يف  �لبنية  فتكون معاجلتها من خال 

موؤقتة متغرة .

أثر سياسات التوطني 
يف حتقيق األمن الوظيفي

على �لرغم من �أن �رتفاع معدلت �لبطالة تعد �إحدى 
�مل�سكات �لتي تعاين منها غالبية دول �لعامل، مبا فيها 
ُتظهر  حيث  �لكربى،  �ل�سناعية  �ل��دول  �قت�ساديات 
�إح�ساء�ت �سندوق �لنقد �لدويل �أن �لغالبية �ل�ساحقة 
عالية.،  بطالة  معدلت  من  عانت  �ملتقدمة  �لدول  من 
�إل �أن معدلت �لبطالة يف بلد�ن �خلليج �لعربية ب�سكل 
عام مل ت�سل �إلى م�ستويات ماأ�ساوية، حيث ما ز�لت يف 
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�مل�سكلة  ولكن تربز  ومنخف�سة،  �آمنة  جمملها معدلت 
من خال قيا�ض مدى قدرة �سوق �لعمل على �مت�سا�ض 
وفقًا  وذلك  �لباحثني عن عمل،  �ملتز�يدة من  �لأعد�د 
للظروف و�ملعطيات �لتي ت�ساحب هذه �ل�سوق، وكذلك 
مدى �لقدرة على معاجلة �لتباطوؤ �مللحوظ لدى �لقطاع 
و�لتوطني،  �لإح���ال  ل��رب�م��ج  �ل�ستجابة  يف  �خل��ا���ض 
ورمبا يعود ذلك �إلى جملة من �لأ�سباب منها: )�سعف 
عدم  �خلا�ض،  �لقطاع  يف  و�ل��رو�ت��ب  �لأج��ور  م�ستوى 
عمل،  ع��ن  �لباحثني  ل��دى  �ملطلوبة  �مل��ه��ار�ت  ت��و�ف��ر 
�لإ�سر�ف �لز�ئد يف ��ستقد�م �لعمالة �لأجنبية، و�سعف 

و�سائل مر�قبتها وتنظيمها(. 

أواًل: سبل حتقيق سياسات التوطني 
ألهدافها

ب��د لكي حتقق  ب��اأن��ه ل  م��ه��دي  �ل��ب��اح��ث حممد  ق��ال   
مر�جعة  من  لأهد�فها  �خلليجية  �لتوطني  �سيا�سات 
يف  �ملطبقة  و�لقت�سادية  �لتعليمية  �ل�سيا�سات  طبيعة 
�لأحرى  من  �ل�سيا�سات  هذه  و�أن  �خلليجية،  �لبلد�ن 
�أ�سار  كما  �لتوطني.  �سيا�سات  يف  �لبدء  قبل  تطويرها 
باأنه ل ميكن �أن نتجاهل �أو نتنا�سى �أن �أغلب �لقو�نني 
و�لإجر�ء�ت �لتي �تخذت ب�ساأن توطني �لوظائف عملت 
على زيادة عمليات �لتحايل على �لقو�نني ، خا�سة �أن 
بع�ض هذه �لقو�نني مملوءة بالثغر�ت؛ لذلك فاإنه يرى 
�أن دول جمل�ض �لتعاون بحاجة ما�سة �إلى �إعادة �لنظر 
يحقق  مل  لأن��ه  وذل��ك  ؛  �لتوطني  �سيا�سات  م�سروع  يف 
�لأهد�ف �لتي جاء من �أجلها، حيث �إن �أغلب �لقو�نني 
ت�سفر عن  ��ذت مل  ن��فمّ �ل��ت��ي  و�ل���رب�م���ج  و�لإج������ر�ء�ت 
جانب  �إلى  يتطلب  �لأمر  فاإن  وبالتايل  مر�سية،  نتائج 
ت�سع  روؤية جديدة  تبني  و�لرب�مج  و�لقو�نني  �لقر�ر�ت 

يف مقدمة �أولوياتها �لفرد وكيفية �لرتقاء به. 
ب��اأن مهمة توفر           وقد ذكر �سفيق ناظم �لغرب� 
�أ�سبحت متثل  �لوظائف للمو�طنني يف منطقة �خلليج 
حتديًا كبرً�، و�أنه �إذ� كان �لقطاع �خلا�ض قد وفر ما 
يقارب من 55 �ألف وظيفة �سنويًا خال �لع�سر �سنو�ت 

�لطلب  ل�ستيعاب  باأنه  يتمثل  �لتحدي  �أن  �إل  �لأخرة، 
�ملوجود من حملة �لثانوية �لعامة و�ل�سهاد�ت �جلامعية 
ويت�ساءل  �سنويًا،  وظيفة  �أل��ف   300 توفر  من  بد  ل 
يف ختام ذلك: كيف �سيتم هذ� ؟، ومن �لذي �سينجح 
�لتو�سع   هذ�  مبتطلبات  يفي  �سامل  �إ�ساح  حتقيق  يف 
�أبعاد  حول  �آخ��ر  جانب  من  يت�ساءل  كما  ؟،  �لوظيفي 
هذه �مل�سكلة عن �لآلية �لتي �سيتم �لتعامل من خالها 
 ، �خلا�ض  �لقطاع  عن  �خلليجيني  �ل�سباب  عزوف  مع 
وما يت�شل ببناء الجتاه نحو املناف�شة واجلهد والعمل، 
وتغير  لاإبد�ع  حتفيز  �إل��ى  يحتاج  ذلك  كان  �إذ�  وما 
يف بر�مج �لتعليم و�لتدريب �أم ل.، ولكن يف �ملقابل ل 
من  متكنت  �خلليجية  �لبلد�ن  �أن  على  �لتاأكيد  من  بد 

حتقيق تقدم ن�سبى يف عملية توطني �لوظائف.
�إطار  �سمن  �لوظائف  توطني  عملية  تبقى  فاإنه  لذلك 
�لأهد�ف �لوطنية �لطموحة �لتي ت�سعى لتحقيقها كافة 
و�لأمن  لل�سعوب  �لرفاه  ل�سمان  �خلليجية  �حلكومات 
و�ل�ستقر�ر و�إر�ساء �أ�س�ض �لعد�لة �لجتماعية، متطلبة 
�جلهات  خمتلف  جهود  وتظافر  �لتكثيف  من  مزيدً� 
ومو�جهة  و�لت�سغيل  �لب�سرية  �لتنمية  بق�سايا  �ملعنية 
وخطط  ب��ر�م��ج  �إجن���اح  ط��ري��ق  يف  �لبطالة  حت��دي��ات 
مع  �لتعار�ض  عدم  مر�عاة  مع  هذ�  �ل�ساملة،  �لتنمية 

�ملو�ثيق و�ملعاير و�لتفاقيات �لعربية و�لدولية.   

ثانيًا: ضرورة تطوير سياسات التوطني 
لتحقيق األمن الوظيفي

�لأم��ن  لتحقيق  �لتوطني  �سيا�سات  تطوير  �أج��ل  م��ن   
بر�مج  �إقامة  من  بد  ل  �خلليجي  للمو�طن  �لوظيفي 
�أ�س�ض  على  مبنية  حو�فز  و�سع  على  و�لعمل   ، عملية 
اأك��ر  امل��واط��ن  وجتعل  املناف�شة،  على  ت�شجع  نف�شية 
�لهبات  وعن  �لو��سطة  عن  بعيدً�  �لتناف�ض  على  قدرة 
�حلكومية، وهو ما يجب �أن يتبلور على وجه �ل�سرعة؛ �إذ 
�أن بناء قدر�ت �ملو�طن بعيدً� عن �لتمييز يعد عن�سرً� 

�أ�سا�سيًا لإقامة جمتمع خليجي �أكرث �سحية وتناف�سية.
ومن جانب �آخر يقرر حممد ديتو باأن حتقيق �سيا�سات 

اق�����ت�����ص�����اد



55

ل�سوق  �ل�سديدة  ب���الإد�رة  يرتبط  لأهد�فها  �لتوطني 
معنية  �لعمل  وز�رة  كانت  �إذ�  باأنها  ذكر  حيث  �لعمل، 
جانب،  م��ن  �ل��و�ف��دة  �لعمالة  تدفق  و�إد�رة  بتنظيم 
من  �ل�سباب  �ملو�طنني  بني  �لبطالة  لتحدي  و�لت�سدي 
جديدة  بر�مج  �أو  موؤ�س�سات  �إن�ساء  ف��اإن  �آخ��ر،  جانب 
)هيئة تنمية باأبوظبي لإد�رة �لقوى �لعاملة – نوفمرب 
و�جلهاز  �لعاملة  �لقوى  هيكلة  �إع��ادة  برنامج   ،1999
تنظيم  وهيئة   ،2001 يف  �لكويت  يف  للدولة  �لتنفيذي 
�سوق �لعمل )LMRA( يف �لبحرين( قد �أثبتت باأنها 
و�سيلة مفيدة يف بع�ض �حلالت، وخا�سة عندما يتعلق 
من  جديد  و�سكل   ، متخ�س�سة  خدمات  بتوفر  �لأم��ر 
وممثلي  �لعمل  و�أرب��اب  �حلكومة  بني  �لثاثي  �لتعاون 
�لعمال، ويوؤكد من جانب �آخر باأنه يجب �أل نقع يف فخ 
موؤ�س�سات  �إن�ساء  �أن  ونعترب  �لأمور  و�ختز�ل  �لتب�سيط 
�لعمل،  ل�سوق  �سديدة  لإد�رة  كافيًا  يعد  فقط  جديدة 
�ملوؤ�س�سي يف ذلك، ول بد من  �لتكامل  حيث ل بد من 

تو�فر �ملعلومات �ل�سحيحة و�لدقيقة عن �سوق �لعمل، 
حيث �إن هناك معاير دولية لإح�ساء�ت �لعمل �أبرزها 
�لتفاقية 160 �ملتعلقة بالإح�ساء�ت �لأ�سا�سية ل�سوق 
�أ�سبح  �ليوم  �لعمل  �أ�سو�ق  عامل  و�أن  �سيما  ل  �لعمل، 
�أكرث تعقيدً� وتنوعًا من �أن تر�سده موؤ�سر�ت مهمة ولكن 
�أل  و�أن من �ملهم جدً�  �لبطالة،  غر كافية مثل معدل 
�إلى بروز م�سكلة نق�ض يف �لت�سغيل  يوؤدي حل �لبطالة 
�شتكون  ذل��ك  تكلفة  اإن  حيث  املواطنني،  اأو���ش��اط  يف 
؛  و�سيا�سيًا  �جتماعيًا  بل  فح�سب،  ماديًا  لي�ض  باهظة 
لذلك ك���ان ل ب���د من �لرتكيز على �سيا�س����ات وبر�مج 
حتقيق  يف  م�ستد�م  كمنهج  و�لإن��اث  �ل�سباب  توظيف 

�لتوطني للوظائف.
لتحقيق  �لتحديات  �أبرز  در��سته  ختام  يف  ديتو  ويذكر 
�أ�سو�ق عمل منتجة وم�ستد�مة يف دول جمل�ض �لتعاون 
�سيا�سات  �أه����د�ف  حتقق  �أن  �ساأنها  م��ن  �خلليجي 
�لتوطني، وذلك يف ظل تغر نط م�سكلة �لبطالة بني 
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مل  باأنه  يقرر  حيث  �ملجل�ض،  دول  يف  �لوطنية  �لعمالة 
تعد م�سكلة �لبطالة كمية، بل �أ�سبحت تتمثل يف عدم 
�لعمل ملجالت  �سوق  �ملطروحة يف  �لتخ�س�سات  تلبية 
يتمثل  �لتحديات  ه��ذه  �أب��رز  �إن  �لأكادميية.  �لتاأهيل 
�لعمل  �سوق  ملعلومات  متطورة  حتتية  بنية  تطوير  يف 
ترتكز على ر�سد �ملوؤ�سر�ت �لأ�سا�سية ملكونات �لعر�ض 
موؤ�س�سي  �إط���ار  �سمن  وذل���ك  �لعمل،  على  و�لطلب 
�ملعلومات  لهذه  �ل�سفافية  ي�سمن  منا�سب  وت�سريعي 
خلدمة �لأطر�ف �لثاثة ل�سوق �لعمل، ويف ظل تاأ�سي�ض 
هذ� �لر�سد وفق �ملعاير �لدولية فاإن ذلك ل يغني عن 
�حلاجة لقيا�ض موؤ�سر�ت ذ�ت �سلة بخ�سو�سية �لو�سع 
�لعمل  �سوق  مبعلومات  �لأمر  يتعلق  فعندما  �خلليجي، 

ف����اإن����ه م��ن 
�ملهم  غ��ر 
�إذ�  ف��ي��م��ا 
هذه  كانت 
�مل��ع��ل��وم��ات 
ت�����ر������س�����ي 

�أو  �ل���ن���ا����ض 
ما  تغ�سبهم، 

ي��ه��م ه���و ق��درت��ه��ا 
على ك�سب ثقتهم.

ما  وف��ق  �ل��ت��وط��ني  �سيا�سات  ك��ان��ت  و�إذ� 
حققت  ق��د  و�ل���رب�م���ج  �جل��ه��ود  ر�سمته 

بني  �لبطالة  مل�سكلة  �حتو�ء  ما  حد  �إلى 
�لعمالة �لوطنية، فاإن حتقيقها لاأمن 
ظل  يف  ن��ظ��ر  حم��ل  يبقى  �ل��وظ��ي��ف��ي 
�أمام  تربز  ز�ل��ت  ل  �لتي  �لتحديات 
م�ساعي  ظل  يف  �لتوطني  �سيا�سات 
�لأم��ن  حتقيق  نحو  عليها  �لقائمني 
و�إذ�  �خلليجي.  للمو�طن  �لوظيفي 

يعني  كمفهوم  �لوظيفي  �لأم��ن  ك��ان 
�لعمل  ���س��وق  يف  �مل��ع��رو���ض  حت��ق��ي��ق 

�سوق  على  �ملقبلني  وط��م��وح  لتطلعات 

�لعمل من ناحية �لأجر �ملر�سود �أوًل، ومن ناحية تلبية 
فاإن  كذلك،  �لفرد  وتوجهات  ملوؤهات  �لعمل  طبيعة 
حتقيق �لعامل �لأول ل ز�ل غر متحقق يف ظل �إ�سغال 
باأجور  �خلا�ض  �لقطاع  �لو�فدة يف  �لعمالة  من  �لكثر 
بالن�سبة  �لأم���ر  وك��ذل��ك  عالية،  وم��ه��ار�ت  منخف�سة 

للعامل �لثاين �إلى حد ما.
�سيا�سات  تن�سده  �ل��ذي  �لوظيفي  �لأم��ن  �إن    : وختامًا 
�لتوطني �سمن مفهومه �ل�سيق يتحقق   - وفق ما �أر�ه 
ومبا  جم��ٍز  باأجر  وظيفة  على  �حل�سول  خ��ال  من   -
�لأمن  غياب  ف��اإن  و�لتخ�س�ض،  �ملوؤهات  مع  يتائم 
�لقطاع  يف  �لدخل  ��ستقر�ر  بعدم  �ملتمثل  �لوظيفي 
�أن  �ساأنه  من  �ل��ذي  �لأك��رب  �لقطاع  باعتباره  �خلا�ض 
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يغطي �لطلبات �لوظيفية يف ظل حالة �لكتفاء �لغالبة 
يف �لقطاع �حلكومي، �إن هذ� �لغياب يقف دون حتقيق 
�أول��وي��ات  �أول���ى  تعترب  �ل��ت��ي  �لإح����ال  ��سرت�تيجيات 
ي�ستلزم  ما  وه��و  �ملحلية،  للعمالة  �لتوطني  �سيا�سات 
الأمن  حتقيق  �شبيل  يف  املع�شالت  من  الكثري  جت��اوز 

�لوظيفي من خال هذ� �لقطاع �لهام و�حليوي.
�سيا�سات  �أه��د�ف  ربط  يف  �ملتمثل  �لطموح  هذ�  و�إز�ء 
�لوظيفي  �لأم����ن  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  بتحقيق  �ل��ت��وط��ني 
للمو�طن �خلليجي، فاإنه ل �سك من �أن ت�سافر �جلهود 
�لقرت�حات  لتحقيق ذلك، ومن  ناجع  �سبيل  �لإقليمية 

�ملر�سودة لذلك ما يلي:
غر  لعاملني  حاجتها  عند  خليجية  دول��ة  كل  قيام   
مو�طنني يف �لقطاع �لعام �أو �خلا�ض با�ستطاع �إمكانية 
�سد �حتياجاتها من مو�طني دول �ملجل�ض �لأخرى عن 
طريق �لت�سال �لر�سمي �أو عن طريق �لإعان ومكاتب 

�لتوظيف و�لت�سغيل فيها.
�ملجل�ض،  دول  بني  �لوطنية  �لعمالة  �نتقال  ت�سهيل   

و�إز�لة �لقيود �حلالية على �نتقالها. 
 وجود ت�سريعات ت�سمن �ملعاملة �ملت�ساوية بني �لعمالة 
�لجتماعية  �لطماأنينة  يحقق  مبا  و�خلليجية  �لوطنية 

ملو�طني �ملجل�ض يف غر دولهم. 
 �سرورة �إن�ساء مركز �إقليمي يقوم على جمع وتبويب 
�خلليجي  �لعمل  �سوق  متطلبات  عن  �ملعلومات  وتبادل 
و�ل��ت��ع��رف على  �مل��ج��ل�����ض،  م��ت��غ��ر�ت��ه يف دول  ور���س��د 
�ل�سكانية  و�لرتكيبة  �لو�فدة،  �لعمالية  �لرتكيبة  و�قع 
و�لتوقعات �مل�ستقبلية لنمو �لعمالة �ملو�طنة و�حتياجات 

�لتدريب و�لإحال. 
 �إقامة م�سروعات خليجية م�سرتكة بني مو�طني دول 
�ملجل�ض، و��ستخد�م �لأيدي �لعاملة �خلليجية يف �لعمل 

بهذه �مل�سروعات. 
�ل��دول �خلليجية مبا يخفف  �لعمل يف  �سوق   حتديث 
من حاجته للعمالة �لو�فدة �لهام�سية، ومبا يعجل من 
وم��درب��ة،  م��اه��رة  عمالة  على  طلب  خلق  على  ق��درت��ه 
ويحتم ذلك �أن تتز�من جهود �لإ�ساح �لقت�سادي يف 

�لدول �خلليجية مع تطوير �أ�سو�ق قادرة على ��ستيعاب 
�أكرب عدد ممكن من �لعمالة �لوطنية، ل �سيما من قبل 
�لعتماد  تخفيف  نف�سه  �لوقت  ويف  �خلا�ض،  �لقطاع 

على �لعمالة �لأجنبية.
ويف خ�سم هذه �لتحديات �لتي تقف �أمام جهود وبر�مج 
�سيا�سات �لتوطني، فاإن كثافة �لعمالة �لو�فدة لي�ض هي 
اأهداف  تنفيذ  اإحباط وعرقلة  �شاأنها  التي من  وحدها 
هذه �ل�سيا�سات يف �سبيلها نحو حتقيق �لأمن �لوظيفي 
خال  من  يكون  ذلك  �إدر�ك  و�أن  �خلليجي،  للمو�طن 
�لعمل  �أرب��اب  بني  �لت�سال  حلقة  تكامل  على  �لتاأكيد 
للم�سلحة  حتقيقًا  بينهما  �ملن�سقة  و�جلهة  و�لعمال 
�لعامة للوطن، ومن �أجل عدم تغليب �مل�سالح �لفئوية 
على �مل�سلحة �لعامة �لتي من �ساأن تغليبها �لبتعاد عن 
و�لجتماعي  و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  �ل�ستقر�ر  بناء 

و�لأمني �لذي ين�سده �جلميع .
�لأم���ن  م��ن  ع��ال��ي��ة  م�����س��ت��وي��ات  حتقيق  �أن  ���س��ك  ول   
�لوظيفي للمو�طن �خلليجي من �ساأنه �أن ينعك�ض على 
��ستقر�ر �لأمن �لوطني، و�لذي يعود بالنفع على جميع 

�لقطاعات يف �لدولة.
�لوظيفي  لاأمن  �لتحقيق  فاإن عرقلة  �آخر  ومن جانب 
من �ساأنه �أن يفاقم من معدل �لإجر�م، حيث �إن �لبطالة 
�لجتماعية  �لظو�هر  من  بالعديد  ترتبط  كظاهرة 
توؤثر  فهي  �لجتماعي،  �ل�سام  تهديد  �ساأنها  �لتي من 
على نظرة �لأفر�د للتعليم، عاوة على كونها �سببًا يف 
ظهور جمموعة من �لأمر��ض �لجتماعية كال�سطر�ب 
النف�شي والتوتر النفعايل والإحباط؛ ولهذه الأعرا�ض 
تاأثر�ت �سلبية على �ل�سلوك �لفردي على نحو يظهر يف 

�رتفاع معدل �جلرمية.
�إف��ر�ز�ت  من  �إف��ر�زً�  باعتبارها  �لبطالة  فاإن  وبذلك   
�لتعاون  �لو�فدة يف دول جمل�ض  �لعمالة  كثافة  ظاهرة 
متثل – يف ر�أيي على نحو غر مبا�سر – حمورً� رئي�سًا 
�لتي من  وهي   ، �لوطني  �لأمن  ينعك�ض على �خللل يف 
�جلرمية  معدلت  يف  تفاقم  على  تنعك�ض  �أن  �ساأنها 

و�نخفا�ض يف م�ستوى �لأمن �لوطني �ل�سائد.
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- عنوان الكتاب:  رؤية إسالمية جديدة للغرب والمسلمين
- مؤلف الكتاب:  فيصل عبدالرؤوف

- تقديم:  كارين أرمسترونج
- ترجمة:  محمد فاضل

- الناشر:  مكتبة الشروق الدولية –روكسي –القاهرة.
- عدد الصفحات:  343 صفحة .

في هذا الكتاب يتحدث فيصل بن عبدالرؤوف من القلب عن األرضية السامية التي 
يمكننا جميعًا أن نتوحد فوقها، إنه كتاب – كما قالت عنه صاحبة الجاللة الملكة 

نور من األردن الشقيق – مفعم باألمل.   
ويذكر هنا أن فيصل عبدالرؤوف ولد لعالم أزهري نشر أفكاره بمصر وفي الواليات 

المتحدة األمريكية، وفي ماليزيا وكان له سهم كبير في إنشاء الجامعة اإلسالمية 
هناك.  ويعمل من خالل مؤسسة » مبادرة قرطبة » التي يرأسها على تبادل الفهم 

والمعرفة بين أتباع األديان اإلبراهيمية وبينهم وبين اآلخرين.

عر�س وحتليل: عبدالقادر الزين

لإلسالم أن يأخذ مكانته في أمريكا كما حدث 
للكاثوليك ولليهود

59 كتاب في  قراءه 
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م�سري  م�سلم  فهو  �لثاث  بالثقافات  في�سل  هام  وقد 
ب�شلوك  وجتاربه  ثقافته  وت��وج  اأمريكي،  اآ�شيوي  عربي 
معرفة  على  �ل��د�ئ��م  و�لعمل  �لعاملي،  �لإن�����س��ان  طريق 
وتناغم  وئ��ام  يف  معه  للعي�ض  �ل�سبل  ومتهيد  �لآخ���ر، 

و�زدهار �إن�ساين.  
طويلة  لقرون  و�لإ�سام  �لغرب  بني  �لعاقات  وتوترت 
�سبتمرب وما تاها  �أح��د�ث �حل��ادي ع�سر من  وج��اءت 
يكن  مل  �إن  و��ستعال  تناحر�  �أ�سد  جديدً�  عاملًا  لت�سنع 
�أوج��ه ت�سابه  �أن هناك  ع���د�ًء، وم��ع ذل��ك ي��رى �مل��وؤل��ف 
�لأمريكية،  �لثقافة  وجوهر  �لإ�سام  جوهر  بني  كثرة 
ويرى �أي�سًا �أنه بالعمل �ملدرو�ض �لذي ينطلق بد�يًة من 
�مل�سروعة  �لإن�سان  حقوق  على  و�حلفاظ  �لآخر  معرفة 

و�سعه  ياأخذ  �أن  لاإ�سام  ميكن  وهنا  �جلانبني،  لدى 
�ل�سحيح يف �أمريكا كما  حدث للكاثوليك، وكما حدث 

لليهود 
ما يفعله حوار الأديان:

�لأدي��ان  ح��و�ر  يفعله  �أن  ميكن  م��اذ�  �ل�سوؤ�ل  هذ�  حول 
باهلل  �لب�سرية  بربط  يتعلق  �لدين  ب��اأن  �مل��وؤل��ف  �أج��اب 
و�لعد�وة بني  �لعنف   �إثارة  �أبدً�  �ملق�سود منه  يكن  ومل 
�ل�سعوب، فهو مبثابة �ملزيل للحجر �لتي متنعنا من ك�سب 
�ملعرفة باحلقيقة �لوحيدة �ل�سادقة، و�ل�سعائر �لدينية 
�لتي نار�سها تقا�ض مبدى حتقيق هذ� �لهدف بنجاح .

�لع�سر �حلايل حركة  �لأديان يف  �أن حو�ر  �ملوؤلف  وبني 
جوهرية تظهر للعامل �أن �لأديان لي�ست �ل�سبب �لرئي�ض 

 جيب على أمريكا أن 
تقرتح حلواًل جذرية 
الثالثة  للصراعات 

الطويلة األمد
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�ل�سبب  �أن��ه��ا  �ملتخا�سمني  ل��دى  ب��دت  و�إن  لل�سر�ع، 
�لتي  �لإن�سانية  غر  �أو  �لوح�سية  �لأعمال  و�أن  �لرئي�ض، 
ترتكب با�سم �لدين لي�ست من �لدين ول يقر بها �أ�سًا، 
�لت�سامح  من  ب��دءً�  �لدين  حقيقة  ن��ربز  �أن  يجب  وق��ال 

و�لفهم و�لتعاون و�لحرت�م �ملتبادل .
�لأدي��ان  بني  �مل�سرتكة  �جل��ذور  عن  �ملوؤلف  حتدث  لقد 
م��ع��رج��ًا يف ح��دي��ث��ه ع��ل��ى ذك���ر ���س��يء م��ن �إي��ج��اب��ي��ات 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  حممدً�  �لنبي  �أن  وبني  �لإ�سام، 
كلها  �ل�سابقة  �لديانات  به  ليكمل  �لإ�سام  بدين  جاء 
جميع  �إل��ى  �ل�سام  عليه  �خلليل  �إب��ر�ه��ي��م  دي��ن  منذ 
�لأنبياء و�ملر�سلني، و�أكد �أن �لقيم �لتي دعا �إليها �لنبي 
حممد �سلى �هلل عليه و�سلم مل يكن مقررً� لها بل هي 
�إن  وقال  خالدة،  حقائق  عن  تعرب  �لوجود   �سابقة  قيم 
حممدً� مبا يحمله من مروءة و�سفات حميدة نال لقب 
و�سمعته  وتو��سعه  و�أمانته  ب�سدقه  �لكامل  �لإن�سان 
�لطيبة فكان كل من يريد �ل�سفر يودع �أمو�له وممتلكاته 
عنده ليحفظها له..  وظهرت رجاحة عقله يف �لتحكيم 
مكانه  يف  �لأ���س��ود  �حلجر  ي�سع  فيمن  �ملتناف�سني  بني 
�مل�سلمني يرون  باأن  �ملوؤلف  و�أ�ساف  �لكعبة،  يبنون  وهم 
كل  و�أوج��ز  لهم  و�سلم خل�ض  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �أن 

�لر�سالت �لتي �أتى بها �لأنبياء �ل�سابقون متامًا .
روؤية جديدة للم�سلمني و�لغرب:

يرى �ملوؤلف باأنه من �ل�سروري �لعمل على �إعادة �لعافية 
باأن  و�أكد  و�لغرب،  �لإ�سامي  �لعامل  بني  �لعاقات  �إلى 
هذه �لروؤية تعني �أنه يجب على �أمريكا �أن تبذل كل ما يف 
و�سعها  للم�ساعدة يف منا�سرة قيام عامل �إ�سامي  قوي 
�لإ�سامي  �أن يفي مببادئ �ملجتمع  و�ثق بذ�ته ي�ستطيع 
�ل�سالح، و�أ�سار �إلى �لروؤية �لتي كانت مطلوبة يف �ملا�سي  
وت�ساءل عن كيفية تغير �لعقول وك�سب �ل�سام، و�أف�سح 
�إذ� هي غرت �سيا�ستها �خلارجية  �أمريكا  �إمكانية  عن 
�أن ت�سمم �ساح �ل�سام �ل�سامل بني �لعامل �لإ�سامي 
له  رئي�سة  �أه���د�ف  حتقيق  يف  ت�ساهم  و�أن  و�ل��غ��رب، 
هي:  �حلرية �لقت�سادية �لتي تعني �لتحرر من �لفقر 
للم�سلمني على م�ستوى �لعامل، و�سيادة �لقانون بالن�سبة 

للم�سلمني يف �ستى �أنحاء �لعامل، و�لذي يت�سمن �لعد�لة  
و�لأمن و�لتحرر من �خلوف، وم�ساركة عامة و�أو�سع يف 
�لإن�سان، ومبد�أ ف�سل  �لقر�ر مع حماية حقوق  �سناعة 
�أنه يجب على  �إ�ساميًا، ويرى �ملوؤلف  �ل�سلطات �ملحدد 
�لثاثة  لل�سر�عات  جذرية  حلوًل  تقرتح  �أن  �أمريكا 
و�ل��ذي  �لإ�سر�ئيلي  �لعربي  �ل�سر�ع  �لأم���د:   �لطويلة 
�سوف ينهي �لتوتر )�لإ�سامي �ليهودي(، و�ل�سر�ع على 
�لتوتر  ينهي  �سوف  و�لذي  وباك�ستان  �لهند  بني  ك�سمر 
رو�سيا  بني  و�ل�سر�ع  �لهندو�سي(،  )�لإ�سامي  �لديني 
)�لإ�سامي  �لديني  �لتوتر  ينهي  و�ل��ذي  و�ل�سي�سان، 
�ل�سابقة  �لأه�����د�ف  لتحقيق  ي��دع��و  ث��م  �مل�����س��ي��ح��ي(، 
و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأم���م  م�ساركة  على  باحل�سول 
لأنه  �لأه���د�ف  نف�ض  حتقيق  �إل��ى  ت�سعى  �لتي  �لعاملية 
لميكن حتقيق تغير �س���ريع �إل عندما تت�سافر �جلهود، 
�لإ�سرت�تيجية  �ملبادر�ت  �أن  �إلى  �لو�سول  يريد  فاملوؤلف 

ت�سل د�ئمًا �إلى نتائج مر�سية .

التماس السعادة:
ي قيم : �حلياة،  �إن �لكتاب �لذي بني �أيدينا يريد �أن تدومّ
�حلرية، و�لتما�ض �ل�سعادة..  يف �أرجاء �ملعمورة، مو�سحًا 
�لإن�سان، وحتتاج من  فوؤ�د  �أنها قيم عاملية مطمورة يف 
ينب�سها بدفء و�حرت�م.. لي�ض بدور �ل�سرطي �لعظيم، 
وبناء  و�لتعددية،و�حلو�ر،  �لتعاون،  طريق  عن  و�إن��ا 

�ل�سد�قات، وهذ� هو طريق �لأمل.   
وقد بني �ملوؤلف يف كتابه ما يدعو �إليه دين �لإ�سام وما 
ميكن �أن يقدمه للغرب بدًل من �لرتكيز على ما حدث 
للكتاب  تقدميها  يف  قالت  كارين  و�لكاتبة  �أخطاء،  من 
باأن �ملوؤلف يعترب نوذجًا للم�سلم �لذي ميكن �أن يتحدث 

�إلى �ل�سعوب �لغربية باللغة �لتي يفهمونها.
ويحتوي �لكتاب على ر�سائل �إيجابية ت�ساعد يف �لو�سول 
�لت�سامح..   بتعلم  �حل����ايل..   �مل���اأزق  م��ن  خم��رج  �إل���ى 
و�لتقدير و�لحرت�م  بني �مل�سلمني و�ل�سعوب �لغربية.  بل 
هناك علماء �أكدو� �أن �إ�سامًا �سحيحًا وفاعًاكفيل باأن 

يح�سم �لأمر بال�سام �لعاملي �ملن�سود.

كتاب في  قراءه 
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يعَرف الفقير بأنه الشخص الذي ال يستطيع تلبية الحد األدنى من االحتياجات 
األساسية الغذائيـة وغير الغذائيـة كالملبس، المسكن، التعليم، الصحة 

والمواصالت )1(. وكما ورد في باب محاربة الفقر في تقرير التنمية العالمية 
)2000/2001(، يتمثل الفقر إلى حد كبير في انعدام الفرص بسبب عدم كفاية الدخل 
والتعليم والتغذية وضعف الحالة الصحية وقصور التدريب أو بسبب عدم القدرة 

على العثور على عمل يجزي القدرات الموجودة لدى الشخص الجزاء األوفى.

د.عبلة راجي الو�ساح

العوامل واالصول دراسة لحالة 
المرأة األردنية

َفــــْقـــُر النساء:

دراس��������������������ات
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فقر النساء
من  منظومة  حتتها  يندرج  �إ�سكالية  �لن�ساء  فقر  يعد 
حمور  ب�سفتها  فاملر�أة  �ملتنوع�ة؛  �لفرعية  �مل�سكات 
�لجتماعي�ة،  �حلياة  حمور  و�لأ�سرة  �لأ�سرية  �حلي�اة 
و�أدو�ره��ا  عطائها  على  توؤثر  �أو  مت�سها  ق�سية  �أي  فاإن 
�لزوجية  حياتها  على  ب��ال��ت��ايل  �ستوؤثر  �لجتماعية 
للمر�أة  �أن  يعني  �لذي  �لأمر  �أبنائها،  وتن�سئة  و�لأ�سرية 
من  العديد  جت��ارب  واأثبتت  التنمية.  يف  ك��ب��ريًا  دورًا 
رفاه  �إل��ى  ي��وؤدي  �لن�ساء  بني  �لفقر  مكافحة  �أن  �ل��دول 
�ملجتمع ككل، لي�ض فقط لأن �ملر�أة ت�سكل ن�سف �ملجتمع 
من �لناحية �لعددية، ولكن لأن �لزيادة يف دخل �لن�ساء 
و�ل�سحة  �لتعليم  على  �لأ�سرة  �إنفاق  زيادة  �إلى  توؤدي 
�إليه �لزيادة يف دخل �لرجل،  و�لتغذية �أكرث مما توؤدي 
كله،  للمجتمع  �لب�سري  �مل���ال  ر�أ����ض  زي���ادة  وب��ال��ت��ايل 
ناهيك ع���ن مردود �لتعليم على معدل �لإجناب وتغذية 

�لأطفال و�سحتهم.

االنتباه الدويل الشكالية فقر النساء:
�أثناء   )1994( �سنة  و�لفقر  �مل��ر�أة  بني  �لتازم  ب��رز 
�أثناء  للمر�أة، و�سنة )1995(  �لإفريقي  �ملوؤمتر  �نعقاد 
و�نبثق  بكني.  يف  �ملنعقد  للمر�أة  �لر�بع  �لعاملي  �ملوؤمتر 
نحو  املالحظ  العام  الجتاه  من  الفقر«  »تاأنيث  مفهوم 
�لأ�سر  ن�سبة  و�رتفاع  للمر�أة،  �ملعي�سية  �لظروف  تدهور 
�لتي تكون ربة �لأ�سرة فيها �مر�أة تعول �أطفاًل. وُف�سرت 
برامج  �شيما  ل  اقت�شادية،  بعوامل  الجت��اه��ات  ه��ذه 
ودميوغر�فية،  بيئية  �أخ��رى  وعو�مل  �لهيكلي  �لتكيف 
ب��امل��ر�أة خ��ال هذه  �أخ���رى خا�سة  و�ق��رتح��ت ع��و�م��ل 
بها  املناط  ب���الأدوار  املتعلقة  تلك  ل�شيما  امل��وؤمت��رات 
باملر�أة وبالرجل ومبختلف �أوجه عدم �مل�ساو�ة �ملرتتب�ة 
كفاية  ع��دم  حيث  من  �مل��ر�أة  منها  تعاين  و�لتي  عليها 
�لإق��ر�ر  مت  كما  و�ل��ق��در�ت،  و�لفر�ض  و�لوقت  �لدخل 
بالختاف �لقائم بني �ملر�أة و�لرجل من حيث �أ�سلوب 
ولذلك  بالتغلب عليه.  �لكفيلة  و�لو�سائل  �لفقر  معاي�سة 

ُبغية  �لختافات  هذه  جميع  حتليل  �ملهم  من  ي�سبح 
حتديد �أف�سل �لو�سائل �لازمة ملكافحة �لفقر.

يف الدول العربية 
واململكة االردنية اهلاشمية:

تعاين �لن�ساء من �لفقر �لب�سري يف �ملنطقة �لعربية ككل 
بدرجة �أكرب من �لرجال فهناك )32( �مر�أة فقرة من 
بني كل )100( �مر�أة تعي�ض يف �ملنطقة و�لرقم �ملقابل 
رج��ل،   )100( ك��ل  ب��ني  م��ن  فقر   )19( ه��و  للرجال 
�لإمار�ت  �لعربية ما عد�  �لدول  وينطبق ذلك على كل 
حيث تزيد ن�سبة �لفقر �لب�سري بني �لرجال عن �لن�ساء 
�أق�س�اها يف �سوريا تليها تون�ض  وت�سل �لفجوة �لنوعية 
م�سح  نتائج  �أظهرت  �لأردن  ويف   ،)2( لبن�ان  و  وليبيا 
يتعلق مب�ستويات  فيما  للعام )2005م(  �لأ�سرة  نفقات 
�ململكة  �لفقر�ء يف  �ل�سكان  ن�سبة  �أن  �لأردن،  �لفقر يف 
قد بلغت )14،7%( مقارنة مبا مقد�ره )14،2%( يف 
عام )2002م(، وبلغت ن�سب �ل�سكان �لفقر�ء يف كل من 
�حل�سر و�لريف )13،1%( و)22،8%( على �لرتتيب، 
 )%12،9(  )2002( ع��ام   يف  �لن�سبة  كانت  حني  يف 
�لأ�سر  م�ستوى  على  �أما  للريف.  و)%18،7(  للح�سر 
 )%11( �ململكة  يف  �لفقرة  �لأ���س��ر  ن�سبة  بلغت  فقد 
)2002م(.  ع��ام  يف   )%10،5( م��ق��د�ره  مبا  مقارنة 
�لت�سريعات و�ل�سيا�سات �ملتعلقة بالفقر  )3(، ومل تكن 
ت�ستند �إلى �لفروقات �لنوعية، على �أ�سا�ض �أن ما ينطبق 
على �لرجال ينطبق على �لن�ساء، �إل �أنه ومنذ �عتمدت 
�حلكومة �لإ�سرت�تيجية �لوطنية للمر�أة عام )1993م( 
�لن�ساء  �إي��اء   ب�سرورة  ر�سمي  �إق���ر�ر  هناك  �أ�سبح 
�خلدمات  توفر  خ��ال  م��ن  خا�سة  عناية  �لفقر�ت 
�لتي تهدف �إلى حت�سني �لأو�ساع �لجتماعية و�ل�سحية 
و�لتعليمية لهن ولأ�سرهن، �إ�سافة �إلى بع�ض �لإجر�ء�ت 
�لأع��م�����ال  يف  �ل��ع��ام��ات  بالن�س�اء  �ملتعلقة  �لأخ����رى 

�ملو�سمية ويف �لقط�اع غر �ملنظم )4(.
�ملوؤمتر  وتو�سيات  عمل  خطة  تنفيذ  متابعة  �إط��ار  ويف 
فقد  �لأردن  قبل  من  )1995م(  للمر�أة  �لر�بع  �لدويل 
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للنهو�ض باملر�أة �لأردنية  �إعد�د برنامج عمل وطني  مت 
�حلكومية  �مل��وؤ���س�����س��ات  قبل  م��ن  )2002-1998م( 
حمور  على  �لرتكيز  ومت  �حلكومية،  غر  و�ملنظمات 

�لفقر كاأحد �ملجالت �حلا�سمة.
�لأردن  �لفقر يف  تعالج  �لتي  و�لرب�مج  �مل�ساريع  وحتتل 
و�مل��ر�أة  �لفقر  مو�سوعات  حتتل  كما  مركزية،  �أهمية 
�لناجحة  �لعامة  �ل�سيا�سات  �سعيد  فعلى  مهمًا؛  حيًز� 
مت �لإعان عن �لإ�سرت�تيجية �لوطنية للحد من �لفقر 
حت�سني  �إلى  �لإ�سرت�تيجية  وتهدف   ،)2002( �آذ�ر  يف 
عام  ب�سكل  للفقر�ء  و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لأو�ساع 
لاألفية  �لإن��ائ��ي��ة  و�لأه���د�ف  �لغايات  م��ع  �ن�سجامًا 
من  وب��ال��رغ��م   .)1( رق��م  �لغاية  ول�سيما   )2000(
�أ�سا�سية،  وح��دة  �لأ���س��رة  من  تتخذ  �لإ�سرت�تيجية  �أن 
�ل��رب�م��ج  م��ن  �أ���س��ا���س��ي��ًا  م�ستهدفًا  تعترب  �مل����ر�أة  ف��ان 
فتحدد  �لإ�سرت�تيجية،  عن  تنبثق  �أن  �ملمكن  من  �لتي 
بر�مج  من  �ملنتفعني  �ملثال  �سبيل  على  �لإ�سرت�تيجية 
�لأ�سر  لتلك  و�ل�ستثنائية  �لطارئة  �لنقدية  �ملعونة 
�أ�سابه  قد  معيلها  �أن  �أو  �ل�سجن،  معيلها  دخ��ل  �لتي 
�أنها  كما  �ل�سابقني.  �ل�سهرين  خال  تويف  �أو  �ملر�ض، 
�أرم��ل��ة  �أو  مطلقة  �م���ر�أة  تر�أ�سها  �ل��ت��ي  �لأ���س��ر  حت��دد 
يف  ون�سهد  �ملتكررة  �لنقدية  �ملعونة  بر�مج  من  كمنتفع 
�لأردن �لآن تركيزً� للبنى �ملوؤ�س�سية يف �لأجهزة �ملعنية 
�ملعونة  يقدم  و�لذي  �لوطنية  �ملعونة  ك�سندوق  بالفقر 
ملرة  ت�سرف  نقدية  معونة  �أك��ان��ت  ���س��و�ء  للمنتفعني 
و�حدة �أو �أن تكون معونة نقدية �سهرية متكررة، كما مت 
ت�سمني �لإ�سرت�تيجية �لوطنية �ملحدثة للمر�أة �لأردنية 
�لأم��ن  حم��ور  �سمن  �لفقر�ت  بالن�ساء  خا�ض  ق�سم 
�لب�سري و�حلماية �لجتماعية يت�سمن �إجر�ء�ت ت�سمل 
جميع  من  �لفقرة  �مل��ر�أة  �حتياجات  بو�قع  �لتعريف 
�لنو�حي حتى يتم و�سع بر�مج تهدف �إلى تقلي�ض ن�سبة 
على  �لفقرة  �مل��ر�أة  ح�سول  �إمكانية  و�سمان  �لفقر، 
�أمنها  وحت�سني  تعليمية،  وفر�ض  كافية  �سحية  عناية 
بر�مج  خال  من  ت�سغيلها  فر�ض  بزيادة  �لقت�سادي 

تنموية يف �لريف و�حل�سر)5(.

�أن  �لوطنية تبني  �ملعونة  بيانات �سندوق  �إلى  وبالرجوع 
ن�سبة �لن�ساء �لفقر�ت �للو�تي يتقا�سني معونة �سهرية 
متكررة )44%( من �لأ�سر �لتي تتقا�سى معونة �سهرية 
خط  معيار  �لوطنية  �ملعونة  �سندوق  ويعتمد  متكررة. 
يعرف  و�لذي  �ملعونة  �إلى  �لأ�سرة  حاجة  لتقدير  �لفقر 
�لر�سمية،  �ملحدد من �جلهات  �لدخل  »هو مقد�ر  باأنه 
ويكون  �ل�سندوق،  �إد�رة  قبل جمل�ض  من  يعتمد  و�لذي 
�أو�لأ���س��رة  للفرد  �لأ�سا�سية  �حل��اج��ات  لتلبية  كافيًا 
�أقل منه بحاجة للم�ساعدة  حيث يعترب من يكون دخله 

للو�سول �إلى هذ� �خلط«. )6(.
وعلى �لرغم من �أهمية �لتطرق لو�سعية �ملر�أة �لفقرة، 
و�سعيتها  ور�ء  �لكامنة  �لأ�سباب  عن  �لت�ساوؤل  ينبغي 
بالفقر  للتاأثر  قابليتها  ل�سيما  و�لأ�سول،  �لعو�مل  وعن 
�أهمية  �إلى  �إ�سافة  ت�سيبها  �لتي  �ل�ست�سعاف  وحالة 
�لوقوف على �لأو�ساع و�ل�سعوبات، وللتعرف �أي�سًا عن 
كثب على �لعو�مل و�لأ�سول �أي »�لأ�سباب �لكامنة ور�ء 

فقر �ملر�أة و�لذي ين�سحب على �أفر�د �أ�سرتها �أي�سًا«.

العوامل واالصول
املبكر: • الزواج 

فاأغلب  �ل��ف��ق��ر�ت،  �لن�ساء  ب��ني  �ملبكر  �ل���زو�ج  ي�سيع 
�لع�سرين  �سن  بلوغهن  قبل  يتزوجن  �لفقر�ت  �لن�ساء 
من �لعمر، �لأمر �لذي يعني �أن مو�جهة هوؤلء �ل�سيد�ت 
�أ�سعب لأن �لزو�ج �ملبكر يعني �حلرمان  للفقر �ستكون 
من �لتعليم وبالتايل تناق�ض فر�ض �لعمل مما �سينعك�ض 
ولأف��ر�د  �ل�سيد�ت  لهوؤلء  �ملعي�سي  �مل�ستوى  على  �سلبًا 
�أ�سرهن.  فهي تعول على �لزوج يف كل �أمور حياتها عند 
�لزو�ج ول تفكر �أنها قد تفقد زوجها يومًا ما ل�سبب �أو 

لآخر و�لذي هو معيلها.
الإجناب: • توايل 

�إن تو�يل �لإجناب للمر�أة يعني قلة �لفر�ض �أمام �ملر�أة 
للعمل �إن مل تكن �إنعد�مها، فالأحمال �ملتو�لية و�ملتكررة 
�ستوؤثر �سلبًا على قدرتها �جل�سمانية للخروج �إلى �سوق 

�لعمل �أو �إكمال تعليمها.

دراس��������������������ات



66

حجم األسرة األصل:
حياة  م�سرة  على  �لكبر  �لأث��ر  له  �لأ�سرة  �إن كرب حجم 
�ملر�ة، فكرب حجم �لأ�سرة وقلة �لفر�ض �أمامها و�إمكانية 
�ن�سحابها  يعني  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملبكر  للزو�ج  تتعر�ض  �أن 
�ملبكر من �لتعليم وبالتايل عدم قدرتها على دخول �سوق 
�لكبر  �لأ�سرة  حجم  باأن  �لبحوثات  بع�ض  ت�سر  �لعمل. 
للزو�ج  فر�سة  عن  للبحث  �لفتيات  دفع  يف  �أ�سهم  ن�سبيًا 
�ل���زو�ج،  ه��ذ�  تبعات  يف  �لتفكر  ب��دون  و�ل�ستقالية، 
فمعظم �ملبحوثات من �للو�تي ن�ساأن يف �أ�سر كبرة حاولن 
�لأ�سر  لتلك  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لو�قع  من  �لهروب 
و�لبحث عن �أقرب فر�سة للخروج، فحجم �لأ�سرة �لكبر 
يف بيوت �سغرة �سيولد م�ساكل �جتماعية ونف�سية خا�سة 

لدى �لفتيات.

االنسحاب املبكر من التعليم:
ت�سر �لنتائج �إلى �أن ن�سبة �لن�ساء �للو�تي �سبق لهن و�أن 
�أكرث  كان  و�إذ�   ،)%54،5( بلغت  قد  باملدر�سة  �لتحقن 
�لتحقن  و�أن  �سبق  ق��د   )%55( �ملبحوثات  ن�سف  م��ن 

عالية  كانت  �أبدً�  يلتحقن  �للو�تي مل  ن�سبة  فاإن  باملدر�سة 
بنف�ض  �لأمية  ن�سبة  �رتفاع  يف�سر  �لذي  �لأم��ر   ،)%45(
ح�سلن  باملدر�سة  منهن  �لتحق  من  و�أن  بينهن،  �لدرجة 
م�ستوى  �أع��اه��ا  كانت  خمتلفة  تعليمية  م�ستويات  على 
�لثانوية �لعامة وبو�قع )18،1%( تلتها �ملرحلة �لإعد�دية 
�لتو�يل،  بو�قع )17،6%( و)13،3%( على  و�لبتد�ئية 
�لدبلوم  على  ح�سلن  ق��د   )%3( �أن  �أظ��ه��رت  ح��ني  يف 
�ملتو�سط و)0،6%( هن معلمات و )0،6%( قد ح�سلن 

على �لدرجة �جلامعية �لأولى.

اإلرث واحلصول عليه:
تكون  ل  قد  �لفقر  يو�جهن  �للو�تي  �ل�سيد�ت  معظم  �إن 
لديهن معرفة عن �لإرث وكيفية توزيعه، وقد يكون عدم 
من  �حلال  هذه  �إلى  �مل��ر�أة  و�سول  يف  �ل�سبب  هو  �ملعرفة 
لي�ض  �لفقر�ت  �لن�ساء  من   )%59( �أن  وتبني  �لفقر، 
�أية معرفة بتوزيع �لإرث ح�سب �ل�سريعة، يف حني  لديهن 
ب�سيطة  معرفة  لديهن  �لن�ساء  هوؤلء  من   )%20،9( �أن 
عن توزيع �لإرث ح�سب �ل�سريعة، وباقي �ملبحوثات لديهن 
معرفة ب�سكل جيد وبو�قع )20،1%(. �إن )86،5%( من 
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�لأمر  �سيئًا،  ورثن  و�أن  لهن  ي�سبق  مل  �ملبحوثات  �لن�ساء 
�لأجيال،  �لفقر موروث ومتناقل بني  باأن  يف�سر  �لذي قد 
وملعرفة وجهة نظر هوؤلء �لن�ساء يف حق �ملر�أة يف �متاكها 
كان   )%95،7( ن�سبته  ما  �أن  تبني  �ملنقولة،  ل��اأم��و�ل 
ر�أيهن �أن �ملر�أة لها �حلق يف �متاك �لأمو�ل �ملنقولة، و�أن 
)4،3%( كان ر�أيهن �أن �ملر�أة ل يحق لها �أن متتلك �سيئًا.  
�نتهاك  �أن هناك  �لن�ساء على  �أجمعت معظم هوؤلء  وقد 
من قبل �لرجل حلق �ملر�أة يف �لإرث، وذلك بحكم �لثقافة 
�لرجال فقط،  باأن �ملر�ث يق�سم بني  �ل�سائدة  �لتقليدية 
�لأعطيات برغبة  �لقليل من  �ملر�أة على  ويقت�سر ن�سيب 

من �لرجل.

سبب الفقر من وجهة نظرهن:
جاء �رتفاع �لأ�سعار وتدين م�ستوى �لدخل يف �ملرتبة �لأولى 
�إذ ذكرن )80%( منهن على �لأقل، وجاءت �لبطالة يف 
�لن�ساء تقريبًا، يف حني  �إذ ذكرتها ن�سف  �لثانية  �ملرتبة 
�أ�سارت )43%( �إلى �لزو�ج �ملبكر ك�سبب يف �لفقر، و�أن 
�لأ�سرة  �لفقر يف  �إلى وجود  �أ�سرن  ن�سبته )%39،7(  ما 
�لأ�سيلة، ومن �أهم �لأ�سباب �حلرمان من �لتعليم، وكرب 
حجم �لأ���س��رة �لأ���س��ل.  �أم��ا �لأ���س��ب��اب �لأخ���رى فكانت 
وبو�قع  �لأه���ل(  معار�سة  )ب�سبب  �لعمل  من  �حل��رم��ان 
وبو�قع  و�خلدمات  �لإنتاج  مو�قع  عن  �لبعد   ،)%20،4(
�لعمل  فر�ض  م��ز�ول��ة  من  و�لعيب  �خلجل   ،)%19،9(
�ملتاحة وبو�قع )17،6%(، نظرة �ملجتمع �ل�سلبية للمر�أة 
و�لتي حتد من م�ساهمة �لن�ساء يف �لأن�سطة �لقت�سادية 
قر�ر�ت  عن  و�إبعادها  �لأنثى  تهمي�ض   )%16،4( وبو�قع 
بو�ق����ع  �لأ�س���ل  و�لأ���س��رة  �ل���زوج  �أ���س��رة  يف  �لأ���س��رة 
�لعمل  �ساحب  رغبة  ع��دم  �إل��ى  بالإ�سافة   )%14،7(

بت�سغيل �لإناث وبو�قع )%13،2(.  

النتيجة املتوقعة:
 انتقال الفقر اإلى الأبناء:

�لن�ساء  هوؤلء  �أ�سر  معظم  تعي�سها  �لتي  �لفقر  حالة  �إن 
�إلى �لأبناء؛ لأن حالة �لفقر هذه حترمهم من  �سينتقل 

تلقي م�ستوى �لرعاية �لتعليمية �جليدة، فعدم قدرة �لأم 
على تاأمني �ملتطلبات �ملادية لتعليم �أبنائها يف �جلامعات 
ت�سرب  وقد  �لوظيفي،  م�ستقبلهم  على  �سيوؤثر  و�لكليات 
�إلى  وتوجهو�  �ملد�ر�ض  من  �ملبحوثات  �أبناء  من  �لعديد 
يوؤمن لهم �حلد �لأدنى من  �لعمل �ملهني �لذي ل  �سوق 
متطلباتهم �ملعي�سية، �أو يت�سربون �إلى �ل�سو�رع معر�سني 
كما  وغرها،  �ملخدر�ت  م�ساكل  يف  �لجن��ر�ف  خلطر 
ت�سر بع�ض �ملبحوثات �إلى �أن �لأبناء يعتمدون كليًا على 
ر�تب �سندوق �ملعونة �لوطنية، ويف حال منع هذ� �لر�تب 

عنهم �سي�سكل تهديدً� لأفر�د �لأ�سرة.

كلمة أخرية
للفقر،  �لرئي�ض  �ل�سبب  هو  باحلرمان  �ل�سعور  يعترب 
�إلى م�ساكل نف�سية  حيث �سعور �لفقر باحلرمان يوؤدي 
من  تعاين  �لفقرة  �لأ�سر  فمعظم  عديدة،  و�جتماعية 
مظاهر  ع��ن  �ل��در����س��ة  وك�سفت  �لجتماعية.  �لعزلة 
على  القدرة  وعدم  والعجز  والياأ�ض  لالإحباط  متعددة 
�إلى  �ملبحوثات  �ل�سيد�ت  من  �لكثر  ويلجاأ  �لت�سرف. 
�لإميان بالقدرية كنوع من تف�سر �أ�سباب فقرهن كاأحد 

�ل�سبل للتخفيف عن �أنف�سهن.
خال  م��ن  �لن�سوية  �ملنظمات  تتجه  �أن  يجب  ل��ذل��ك 
بر�مج متكني للن�ساء وب�سكل خا�ض يف �ملناطق �لريفية 
على  وقدرتهن  باأنف�سهن  �لثقة  �إع��ادة  على  مل�ساعدتهن 
�لن�ساء  تعريف  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  ت��ت��ن��اول  و�أن  �لتغير، 
بحقوقهن �ل�سيا�سية و�لجتماعية، وتقدم لهن �ملعلومات 
�ل�سرورية للو�سول �إلى �خلدمات وموؤ�س�سات �لإقر��ض. 
لهوؤلء  و�لجتماعي  �لنف�سي  �لدعم  تقدمي  وب�سرورة 
�أن  بالنف�ض، وتعزيز فكرة  �لثقة  �أجل زيادة  �لن�ساء من 
�لأ�سرة  وم�سوؤوليات  �أعباء  تتحمل  �أن  ت�ستطيع  �مل��ر�أة 
�لإف��ات  كيفية  يف  وعيها  وزي��ادة  مثابرتها  خ��ال  من 
و�لجتماعي  �لقت�سادي  �مل�ستوى  وحت�سني  فقرها  من 

و�لنف�سي لها ولأفر�د �أ�سرتها.
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تعّثر القراءة والكتابة عند الطفل تظهر بدرجات مختلفة مع اإلشارة إلى أنه في 
التشخيص من الضروري أال يكون الطفل يعاني تخلًفا عقلًيا أو مشكالت صحية 
أو مشكالت في السمع، ويجب تقويم حالته من خالل اختبارات اإلمالء والقراءة 

والفهم لتحديد درجة الـ Dyslexia لديه، كما أن األعراض تعتبر مؤشًرا. 

د. هدى �سباح

عسر القراءة والفهم
لدى األطفال )الديسليكسيا(
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معه  �جل��ه��د  ب��ب��ذل  �حل��ال��ة  معاجلة  على  �لعمل  وي��ت��م 
يتعامل  �ملخت�ض  �أن  علًما  �لقر�ءة  يف  طريقته  لتح�سني 
عن  خمتلفة  بطريقة   - �حلالة  ه��ذه  يف   - �لطفل  مع 
نعرف  �أن  �ل�سروري  فمن  �ل�سف،  يف  �ملعلمّمة  طريقة 
نقاط �شعفه حتى نتمكن من العمل عليها بطرق خمتلفة 

بح�سب �حلالة.  
�لقر�ءة  يف  ع�سٍر  من  يعانون  �لذين  �لأط��ف��ال  �أن  كما 
؛  �سيء  كل  قبل  بالنف�ض  �لثقة  �إل��ى  يحتاجون  و�لكتابة 
�لإح�سا�ض  منح  يف  �لرئي�سة  �لو�لدين  مهمة  تكمن  لذ� 
وينبغي  �لطفل،  قدر�ت  �إلى  �لنتباه  لفت  ويف  بالتقدير 
�لع����رت�ف ب��ك��ل ج��ه��د ي��ق��وم ب��ه و�ل��ث��ن��اء ع��ل��ى �أ�سغر 
بالنف�ض  �لثقة  يعزز  لأن هذ�  �لتي يحققه�ا،  �لنجاحات 
من  �أهمية  �أك��رث  لكونها  �لأ���س��ري��ة  �ل��ع��اق��ات  وك��ذل��ك 

�لعامات �ملدر�سية �جليدة حيث �إنها 
حا�سم  ب�سكل  ت�ساهم 

�ل����ت����غ����ل����ب  يف 
ع���ل���ى ُع�����س��ر 

�ل������ق������ر�ءة 
و�ل��ك��ت��اب��ة، 
و�لإمل�����������ام 
ب���اأ����س�������ض 
�لأ���س��ال��ي��ب 

ية  لفكر �

�ملوؤثرة يف عقلية �لطفل، ومنها  رو�ية �لق�سة، وخماطبة 
تلعب   �لهادئ حيث  باحلو�ر  �لأطفال على قدر عقولهم 
و�لرت��ق��اء  �لطفل  �نتباه  ج��ذب  يف  هاًما  دوًر�  �لق�سة 
مبهار�ته �لفكرية و�لعقلية ملا لها من متعة ولذة، وتتطور 
و�حلو�ر  معهم  �لتحادث  خال  من  �لأطفال  لدى  �للغة 

عما متت قر�ءته و�إهد�ء �لكتب �أو زيارة �ملكتبات.  
حقائق  على  ترتكز  �لتي  �لق�س�ض  لذلك  مثال  وخ��ر 
نف�سية  و�لأ�ساطر وتغر�ض يف  ثابتة بعيدة عن �خلر�فة 
�لطفل �لأ�سول �لإ�سامية �لتي ل يجف نبعها  ول ين�سب 
ما وؤها، فالطفل كاإن�شان له حدود ل ي�شتطيع جتاوزها 
و�لتو�س�ع،  �لنمو  ري��ع��ان  يف  ي���ز�لن  م��ا  وف��ك��ره  فعقله 
لي�سهل  طفلهما  عقل  نو  درجة  �إدر�ك  �لو�لدين  فعلى 
�إذ عندها يعرفون متى  عليهما حل كثر من �مل�سكات 
�لتي  و�لأف��ك��ار  ي�ستعملونها  �لتي  و�لكلمات  يخاطبون، 
�لطفل  مد�رك  يو�سع  �لهادئ  �حلو�ر  �أن  كما  يقدمونها 
وي�ستثر رغبته يف �لطاع على حقائق �لأمور وجمريات 
لأنه  �لفكرية؛  �لنطاقة  حت��دث  وبالتا�يل  �لأح���د�ث 
تدرب يف بيته بينه وبني �أفر�د �أ�سرته على �أدب �حلو�ر 

وطرقه و�أ�ساليبه.  
له   �لطفل   نف�سية  �إلى  و�ل�سرور  �لفرح  �إدخال  �أن  كما 
�لعزف  فاإن  وبالتايل  تنمية �سخ�سيته،  �إيجابي يف  �أثر 
�لنطاقة  �سيورث  �أطفالنا  نفو�ض  يف  �لوتر  هذ�  على 
�لأو�م���ر  تلقي  على  وي�ساعدهم  لديهم  و�حل��ي��وي��ة 

و�لتوجيهات و�ل�ستجابة لها.
�أ�سوة ح�سنة  فقد ح�سنا  ر�سول �هلل  ولنا يف 
بهم  �لرفق  على  و�ل�سام  �ل�ساة  عليه 
عائ�سة  جاءعن    .. �لعنف  و�جتناب 
�هلل  ر�سول  �أن  عنها  �هلل  ر�سي 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
ق��ال:  )�إن �هلل رفيق 
ويعطي  �لرفق  يحب 
ع��ل��ى �ل���رف���ق م���ا ل 
�لعنف  على  يعطي 
على  يعطي  ل  وم��ا 
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ما �سو�ه( وعنها �أي�سا قال ر�سولنا �لكرمي:  )�إن �لرفق 
م�������ن �سيء  ين��������زع  ز�ن�����ه ول  �إل  �س����يء  ف�ي  يك�ون  ل 

�إ�ل  �سانه( رو�ه م�سلم .  
�أثر�لنرتنت �ل�سبكة �لعنكبوتية )The Internet( يف 

�لأطفال �ملتعرثين قر�ئًيا.  
�أ�سبح  حيث  كبًر�  تاأثًر�  �لأطفال  على  �لنرتنت  يوؤثر 
�أ�سبح  �أن��ه  كما  �ليومية،  حياتنا  من  يتجزء  ل  ج��زًء� 
�ملنطلق  هذ�  ومن  بعينها،  عمرية  فئة  على  يقت�سر  ل 
�لنرتنت  ��ستخد�م  بتاأثر  �لأم��ور  �أولياء  توعية  يجب 
على �لأطفال عامة و�أطفال �لدي�سيليك�سيا خا�سة، فمن 
�لطفل،  �سخح�سية  ي�سعف  �أن��ه  �ل�سلبية  �أث��اره  �سمن 
كما  �لآخ��ري��ن،  مع  �لتو��سل  على  قدرته  من  وي�سعف 
فهوؤلء  و�لأ�سرية،  �لجتماعية  عاقاته  على  �سلًبا  يوؤثر 
�لأطفال بحاجة �إلى �لإ�سباع �لعاطفي �ملتوفر يف �لقر�ءة 
�ل�سامتة  �لقر�ءة  عن    )loud reading(جلهرية�
�إلى  �لدخول  مع  �لآن  �سائع  هو  ما  وهذ�  �لنرتنت  عرب 

ع�سر �ل�سا�سة �لإلكرتونية.
فالقر�ءة ب�سوت مرتفع هامة جًد� لإعد�د �لطفل وو�سعه 
على طريق �لتعلم ول بد من �ملد�ومة على قيامهم بهذ� 
ب�سوت  فالقر�ءة  فنمو  �لتعلم،  مر�حل  طيلة  �لأ�سلوب 
مرتفع مع �لطفل متكنه من تنمية مهار�ته �للغوية لي�ض 
ا.   فقط يف �حلياة �لدر��سية بل ويف �حلياة �لعامة �أي�سً

ما هو ع�سر �لقر�ءة
م�سطلح   Dyslexia(دي�سليك�ض)�ل� �أو  �لقر�ءة  ع�ُ�سر 
  . يوناين ��ستحدثه »رودولف برلني �أو�خر �لعام 1800م
على  �لأع�ساب  لطب  �لعاملي  �لحتاد  علماء  �أجمع  وقد 
��سطر�ب  باأنه  �لقر�ءة(  )ُع�سر  �لدي�سليك�سيا  تعريف 
من  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  �ل���ق���ر�ءة  تعلم  �سعوبة  ع��ن��ه  ينجم 
�ملحيطة  �لبيئية  للظروف  �لأ�سا�سية  تو�فر�ملكونات 
و�لذكاء �لكايف و�لفر�سة �لجتماعية و�لثقافية �ملائمة، 
وي�ساب �لطفل باإعاقة  �إدر�كية جوهرية كثًر� ما تكون 

من �أ�سل �سحي.   
�لقر�ءة و�لكتابة فقدعرفت  �لدولية لع�سر  �لر�بطة  �أما 
تعلم  �سعوبة  يف  يت�سبب  ور�ثي  ��سطر�ب  باأنها  �مل�سكلة 

ومعاجلة �للغة ��ستماًعا وتعبًر�، وي�ستمل على م�سكات 
و�أح��ي��اًن��ا يف  و�ل���ق���ر�ءة و�ل��ك��ت��اب��ة و�لإم����اء  يف �لنطق 
�لدي�سليك�سيا  �أطفال  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لريا�سيات، 
فهم  �لطبيعية  �مل��ع��دلت  �سمن  ذكائهم  معدلت  تقع 
�مل�سكات  مو�جهة  يف  خمتلف  باأ�سلوب  عادة  يتميزون 
ا من �مل�ساهر قد عانو� �أعر��ض  وحلها، وُيذكر �أن بع�سً
»�لدي�سلك�سيا« ومنهم:  »ليوناردو د�فن�سي«، و»وين�ستون 
بل«،  غر�هام  و»�لك�سندر  بيكا�سو«،  و»بابلو  ت�سر�سل«، 
و»و�ل���ت  ك���اي«،  علي  و»حم��م��د  �آين�ستني«،  و»�أل����ربت 

ديزين«، وغرهم.  
تتعلق  تعلم  �سعوبة  ه��ي  �ل��ق��ر�ءة  ع�سر  فم�سكلة  �إذن 
تنظيمها  وكيفية  للمعلومات  �لدماغ  ��ستقبال  بكيفية 
وهي  �حلاجة،  ��سرتجاعهاعند  ثم  وتخزينها  وترتيبها 
اأو ح�شية، وغالًبا  غري ناجتة عن اإعاقات  منائية عامة 
لديهم  تكون  �أو  �ملع�سرون قر�ئًيا ببطء �سديد،  يقر�أ  ما 
�أ�سل  ذو  حمدد  خلل  وهو  �لتهجئة،  يف  كثرة  �سعوبات 
�ملنفردة،  �لكلمة  رموز  تفكيك  ب�سعوبة  يتميز  تركيبي 
وحتويل  �ل�سوتية،  �ملعاجلة  يف  كفاية  عدم  يعك�ض  مما 

�لكلمات �ملكتوبة �إلى �أ�سو�ت.
�لعامات و�لأعر��ض

ل�سدة �ل�سطر�ب،  �لقر�ءة وفقا  ُع�سر  �أعر��ض  تختلف 
وكذلك بالن�سبة لعمر �لطفل �مل�ساب.  

- �أطفال ما قبل �سن �ملدر�سة
ُع�سر  ب��وج��ود  ت�سخي�ض  على  �حل�سول  �ل�سعب  م��ن 
للمدر�سة،  �ل��ذه��اب  يف  �لطفل  ي��ب��د�أ  �أن  قبل  �ل��ق��ر�ءة 
من  تاريخ  لديهم  �مل�سابني  �لأف��ر�د  من  �لعديد  ولكن 
�لذين  و�لأطفال  �لرو�سة،  قبل  بد�أت  �لتي  �ل�سعوبات 
تظهر عليهم هذه �لأعر��ض يو�جهون خماطر �أكرب ليتم 
�لآخرين،  �لأطفال  من  ديليك�سيا  �أنها  على  ت�سخي�سها 

ومن هذه �لأعر��ض:
- �لتاأخر يف �لكام.  

- بطء �كت�ساب �لكلمات.  
من  �لأخ��ر  �حل��رف  )نطق  �لكلمات  تقفية  �سعوبة   -

�لكلمة �أو من بيت �ل�سعر يف �لأنا�سيد(.  
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- �أطفال �ملرحلة �لبتد�ئية �ملبكرة
- �سعوبة تعلم �حلروف �لأبجدية و�لربط بني �لأ�سو�ت 

و�حلروف �لتي متثلهم.  
�أوعد �ملقاطع  �أو توليد كلمات مقفية،  - �سعوبة حتديد 
اإلى  الكلمات  جتزئة  على  القدرة  عدم  مع  الكلمات  يف 

�لأ�سو�ت �لفردية، �أو تكوين �لكلمات.  
- �خلوف من �لقر�ءة ب�سوت مرتفع.  

- �سعوبة كتابة حروف �ملد.  
- �سعوبة كتابة �لتنوين و�خللط مع �لنون.  

مع  بالو�و  �لآخ��ر  معتل  �مل�سارع  �لفعل  كتابة  �سعوبة   -
)و�و �جلماعة(.

�أعر��ض �سعوبات يف تعلم �لريا�سيات:
- �سعوبة �لربط بني �لرقم ورمزه.  

  .)8  �7� - �شعوبة متييز اجتاهات الأرقام )6�2 
  .)52  � - �سعوبة �لأرقام )25 

- �سعوبة �إجر�ء �لعمليات �حل�سابية )�جلمع � �لطرح(.  
- �سعوبة يف فهم �لقيمة �ملكانية للرقم )�آحاد � �لع�سر�ت(.  

- �سعوبة ��سرتجاع كلمة و�فتقار مهار�ت فك �سفرة �لكلمات.  
مع  �لكلمات  يف  مماثلة  �أ�سو�ت  بني  �لتمييز  �سعوبة   -

خلط �لأ�سو�ت يف نطق كلمات متعددة �ملقاطع.   
- �سعوبة نطق �ألفاظ �لكلمات �لطويلة �أو �ملعقدة.  

- نطق �لكلمات معكو�سة، مثل: با�سكتي بدل �سباجتي.  
- عدم �لتفريق بني �لكلمات �لتي تت�سابه )ز�وية � ر�وية(.

- �لتاميذ �لأكرب عمًر�  
- بطء �لقر�ءة وعدم دقتها و�سعف �لهجاء.   

- �سعوبة متييز �لكلمات �لفردية وربطها باملعنى �ل�سحيح.   
- عدم مر�عاة �لوقت، ومفهوم �لوقت.  

- �سعف مهار�ت �لتنظيم.  
- �سعور �لأطفال باخلجل و�خلوف من عدم �لقدرة على 

فهم �لإ�سار�ت �لجتماعية يف بيئتهم.  
- �سعوبة فهم �لتعليمات �ل�سريعة، و�تباع �أكرث من �أمر 

و�حد يف وقت و�حد  �أو تذكر ت�سل�سل �لأو�مر.  
- �لعج����ز ع������ن �لتمي��ي����ز ب����ي��ن �مل�ساف������ات و�لفو��سل 
عل������ى  ق����ادر  غي����ر  يك������ون  ورمب����ا  �لكلم����ات،  ف����ي 

يصعب عليهم تعلـُّم 
وحفظ احلروف 

األجبدية
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نطق �لكلمات غر �ملاألوفة ب�سورة �سحيحة .
كيف يتم العالج؟

لدى  وال�شعف  القوة  نقاط  التف�شيلي  الت�شخي�ض  يبنّي 
�لإرتقاء  على  �لعاجية  �خلطة  ترتكز  ثم  ومن  �لطفل 

مب�ستوى �أد�ء �لطفل وفًقا ملرحلته �لعمرية.  
ُمّم �لقر�ءة و�لكتابة، ينبغي عليه  ولكي ي�ستطيع �لطفل تعل�
م يف �ل�ستخد�م �لو�عي لاأ�سو�ت، ول بد له من  �لتحكمّ
ف على �لكلمات يف �جلمل، وعلى �ملقاطع �للفظية  �لتعرمّ
يف �لكلمات وعلى �حلروف يف �ملقاطع، ومن ثم متييزها 
��ستيعاب  م��ن  للطفل  ب��د  ول  �ل��ذ�ك��رة،  يف  وتخزينها 
�لعاقة بني �لأ�سو�ت و�حلروف، وبني �ملقاطع �للفظية 
�ل�سحيحة  �لكتابة  �سعوبات  يو�جه  �أن  قبل  و�لكلمات، 
على  �لتدريب  �أما  ويتخطاها،  �لنحوية  للقو�عد  ِطبًقا 
قو�عد  �إلى  �مل�ستندة  �لعلوم  وتدري�ض  �للغوية  �ملفرد�ت 
فقد �أثبتت فعاليتها لاأطفال �بتد�ًء من �ل�سف �لثالث.   

ُمّم يكون م�سرها �لف�سل  ولكن حتى �أب�سط عمليات �لتعل�
ُمّم ؛ لذ� يتطلب �لو�سع  �إذ� غاب �ل�س�تعد�د �لد�خلي للتعل�
�هتمام عاجي  �أكرب  �لأطفال  لهوؤلء  �لعاطفي  �لنف�سي 
ُمّم يكُمن  ممكن، كما �أَنمّ مفتاح حت�سني قدرتهم على �لتعل�
يف تقوية �عتز�زهم بالنف�ض و��ستعادة ثقتهم بقدر�تهم 

�خلا�سة. 

برامج التدخل العالجي:
�إل��ي��ه  �ل�����و�ردة  �مل��ع��ل��وم��ات  �لإن�����س��ان  دم���اغ  ي�ستقبل 
�ل�سم،  )�لنظر،�ل�س�مع،  مثل:   �ملختلفة،  عربحو��سه 
و��ستيعابها  بتحليلها  يقوم  ثم  ومن  و�لتذوق(،  �للم�ض 
ويوؤكد  �ملنا�سبة،  بال�ستج���ابات  معه����ا  و�لتعامل 
لديهم  �لأط��ف��ال  ه���وؤلء  �أن  �ملخت�سني  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�أو خلل يف ��ستقبال وحتليل هذه �ملعلومات،  ��سطر�ب 
تن�سيط وحتفيز  �إل��ى  بحاجة  �حلو��ض  فهذه  ثم  وم��ن 

لكي يتم تطوير �أد�ئها .
التعريف:

يعرف هذ� �لنوع �حلديث من �لعاج مب�سميات عديدة 
منها:  �لبيئة متعددة �حلو��ض

،Multi Sensory Environment
و�لتحفيز متعدد �حلو��ض �ملتحكم به،

 ،Controlled multisensory stimulation  
ويعد �لعاج متعدد �حلو��ض عاجا تاأهيليا حديثا يتم 
لتزويد �لأطفال  بدقة  م�سممة  عاجية  وحدة  د�خل 
تعتمد  ومتنوعة  غنية  ح�سية  بخرب�ت  �لإع��اق��ة  ذوي 
�لوقت،  نف�ض  يف  �حلو��ض  من  جمموعة  ��ستثارة  على 
�لفردية  للفروق  وفقا  و�ح��دة  حا�سة  على  �لرتكيز  �أو 
لاأطفال، �إذ ميكن �إجر�ء تعديل و�سبط على �لأجهزة 
�ل�سوء،  �أو���س��دة  �ل�سوت،  كعلو  �مل�سخدمة  و�لأدو�ت 
�أودرجة �حلر�رة، �أو تغير يف �مللم�ض �أو �لر�ئحة د�خل 
لتنا�سب كل حالة، وقد خل�ست نتائج �لأبحاث  �لغرفة 
�لطفل  ل�سحة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ع��اه��د  يف  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي 
متعددة  �لتدري�ض  ط��رق  �أن  �إل��ى  �لب�سرية  و�لتنمية 
حالت  مع  خا�سة  فعالية  �لأك��رث  �لنهج  هو  �حل��و����ض 
ع�سر �لقر�ءة و�لكتابة وهو يعني م�ساعدة �لطفل على 
�لتعلم من خال �أكرث من حا�سة يف نف�ض �لوقت، ويتم 
�لتدري�ض يف معظم �ملد�ر�ض �سو�ء با�ستخد�م �لب�سر �أو 
�ل�سمع، وي�ستخدم �لطفل �لب�سر يف قر�ءة �ملعلومات، 
قر�ءة  �أو  �ل�سور،  �أو  �لتخطيطية  �لر�سومات  ومطالعة 

َن على �ل�سبورة. ما ُدوَّ
وي�ستفيد �لطفل من حا�سة �ل�سمع  يف �ل�ستماع �إلى ما 

�ملعلم. يقوله 
�أي  مع  �سعوبات  �لدي�سليك�سيا  �أط��ف��ال  يعاين  ورمب��ا 
عليهم  ي�سعب  ورمب���ا  �حل��و����ض،  ه��ذه  م��ن  ك��ل  �أوم���ع 
�لطفل  يعاين  ل  وقد  ب�سريا،  ومتييزها  �لكلمات  تتبع 
يعاين  وق��د  �ل�سمع،  لختبار�ت  وفقا  �سمعية  م�سكلة 
و�ملعاجلة  �ل�سمعية  �لذ�كرة  يف  �سعفا  منهم  �لبع�ض 
�لأطفال  على  وي�سعب  �ملنطوقة،  للكلمات  �ل�سمعية 
يعانون  حيث  �ملكتوبة،  �للغة  �كت�ساب  قر�ئيا  �ملتعرثين 
�لتعلم  مر�حل  منذ  و�لكتابة  �ل��ق��ر�ء  تعلم  يف  ت��اأخ��ر� 
�حلروف  وحفظ  ُمّم  تعل� كذلك  عليهم  وي�سعب  �لأولى، 
تكوين  �أو  �سحيٍح،  ب�سكٍل  �حلروف  قر�ءة  و  �لأبجدية، 
حذف  يف  �لقر�ئية  �أخ��ط��اوؤه��م  وتتجلى  مفيدة  جمٍل 

دراس��������������������ات



74

كلماٍت �أو ��ستبد�لها �أو َقلبها �أو �إ�سافة كلماٍت �أخرى.
تلو �لأخرى،  ويحاول �لأطفال جاهدين ويف�سلون �ملرة 
وغالًبا ما يفقدون �لرغبة بالقر�ءة و�لكتابة ول يحبون 
�لو�جبات  �إلى �ملدر�سة وي�سبح حل  بعد ذلك �لذهاب 
�إن �لأط��ف��ال  ي��وم��ًي��ا.  ��ر�ًع��ا  �مل��ن��زل ���سِ �مل��در���س��ي��ة يف 
من  متكنهم  عدم  �سبب  يدركون   ل  قر�ئيا  �ملتعرثين 
ما  غالًبا  �أنهم  ثم  ب�سهولة  فيها  �لآخ��رون  ُيفلح  �أ�سياء 
يتعر�سون  �أو  �سيئة  �إنذ�رهم ومينحون عامات  يجري 
خيبة  من  ويعانون  �لآخرين  زمائهم  �أمام  لل�سخرية 
�إلى  �سنو�ٍت  حتى  �أو  و�أ�سهر  �أ�سابيع  مدى  على  �لأم��ل 
فتوؤدي  �آج��ا،  �أم  عاجا  وطاقتهم  �سربهم  ينفد  �أن 
بعدم  الطفل  �شعور  اإلى  هذه  امل�شتمرة  الف�شل  جتارب 
�لثقة بالذ�ت. عاوة على �لقلق و�لكتئاب و قد ي�ساب 
و�أوج��اع  �ل�سد�ع  مثل  نف�سيٍة  ج�سديٍة  با�سطر�باٍت 

وؤ. �لبطن و�لغثيان �أو حتى �لتقيمّ
كافة  يف  موجودة  و�لكتابة  �لقر�ءة  ع�سر  ظاهرة  �إَنمّ 
�لثقافة،  عن  �لنظر  بغ�ض  �لعامل  يف  �ملكتوبة  �للغات 
وت�سر �لإح�سائيات �إلى وجود طفٍل �أو طفلني يعانيان 
من ��سطر�بات يف �لقر�ءة و�لكتابة �ل�سحيحة يف كل 
�سفمّ مدر�سي، �إل �أنهم ل يتحملون م�سوؤولية م�سكلتهم، 
�أَنمّ  �أغبياء، وكل ما هنالك  فهم لي�سو� ك�سالى، ولي�سو� 

دماغهم يعمل باأ�سلوب �آخر لي�ض �إل.   

من أهم أهداف التعليم متعدد احلواس:
حو��سهم  وحتفيز  لتطوير  لاأطفال  �لفر�سة  �إت��اح��ة 
�لتي  �ملتعددة من خال ممار�سة �لعديد من �لأن�سطة 
تعمل على �إثارة عدد من �حلو��ض يف نف�ض �لوقت مثل 
ت�ساعد  خا�سة  و�أقم�سة  م��و�د  من  �مل�سنوعة  �ملقاعد 
بفقعات  مملوءة  با�ستك  و�أنابيب  �ل�سرتخاء،  على 
�لهو�ء �مللونة باألو�ن ز�هية..  و�أ�ساك و�لياف �سوئية 
�لب�سر..   لتحفيز حا�سة  �لتنوع  �سديدة  باألو�ن  م�ساءة 
حا�سة  على  تعمل  خا�سة  �أدو�ت  على  كذلك  وحتتوي 
�ل�سقف  على  �ل�سوء  بت�سليط  تقوم  و�أدو�ت  �ل�سم..  

متنوعة  �سوئية  وبتاأثر�ت  خا�سة.   باألو�ن  و�جلدر�ن 
�إلى حد كبر لتحفيز حا�سة �لب�سر.  

�ألعاب و�أجهزة ت�سدر �أ�سو�ت  �إ�سافة �إلى ذلك هناك 
�أو  عليها  �ل�سغط  �أو  حتريكها  عند  متنوعة  خا�سة 

�مل�سي فوقها وذلك لتحفيز حا�سة �ل�سمع.  

ما هي األسباب؟
در��سة  على  �سنو�ت  عدة  منذ  �لأع�ساب  علماء  عكف 
�أ�سباب ع�سر �لقر�ءة و�لكتابة حيث �أثبتت نتائج �أبحاثهم 
�أنها تعزى �إلى خلل وظيفي يف �لدماغ من جر�ء �لور�ثة �أو 
ب�سبب �أمر��ٍض حدثت يف �سنو�ت �حلياة �لأولى.   وكانت 
طويلة  لفرتة  ُتَعد  و�لنطق  �ل�سمع  يف  �لنمو  ��سطر�بات 
�أكرث �لأ�سباب �سيوًعا، �أما �ليوم فتويل نف�ض �لأهمية لكل 
من ق�سور �لذ�كرة و�لنتباه، و�سعف �لإدر�ك �لب�سري 
�أو �ملهار�ت �حلركية، وكثٌر من �مل�سابني بُع�سر �لقر�ءة 

و�لكتابة يعانون من مزيٍج من هذه �ل�سطر�بات. 
كيف يتم ت�سخي�ض �خللل؟

ت�سخي�ض ُع�سر �لقر�ءة يت�سمن تقييم �لعو�مل �لنف�سية 
باحلو��ض  �ملت�سلة  وتلك  و�ملعرفية  و�لطبية  و�لتعليمية 
تاريخ  �لطبيب  �سيطلب  كما  ت�ستقبلها.   �لتي  للمهار�ت 
�لطبيعية،  ن���وه  مب��ر�ح��ل  و�خل��ا���ض  �ل��ط��ب��ي  �ل��ط��ف��ل 

بالإ�سافة �إلى تاريخ �لعائلة.
وقد يو�سى �لطبيب بالفحو�سات �لتالية:

تقييم حا�ستي �ل�سمع و�لإب�سار وحالة �لأع�ساب.  
هذه �لتقييمات قد ت�ساعد يف معرفة �أي ��سطر�ب يعانى 

منه �لطفل ويت�سل بتعرثه يف �كت�ساب مهارة �لقر�ءة.

النفسي: التقييم 
يوجه هذ� �لنوع من �لتقييم لكت�ساف ما �إذ� كان �لطفل 
�لكتئاب،  �أو  �لقلق  �أو من  �جتماعية  م�ساكل  يعانى من 

تلك �ل�سطر�بات �لتي حتد من قدر�ت �لطفل. 

التعليمية: تقييم املهارات 
حي���ث مي������ر �لطف������ل بالع�����دي����د م������ن �لختب������ار�ت 
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خبر  يحللها  و�لتي  قر�ءته  ج��ودة  لتحديد  �لتعليمي����ة 
متخ�س�ض يف ذلك.  

وي�سمل �لت�سخي�ض �جليد كافة جو�نب تطور �لطفل، �أما 
�لقر�ءة  �أنها ق�سوٌر يف  ُمّم على  �لتعل� ت�سخي�ض �سعوبات 
و�لكتابة �ل�سحيحة وفقا للت�سنيف �لدويل لاأمر��ض من 
ِقبل منظمة �ل�سحة �لعاملية )�لطبعة �لعا�سرة للت�سنيِف 
�لدويِل لاأمر��ض(، فيتحدد من خال �أ�ساليٍب معياريٍة 
لقيا�ض �لذكاء وقدر�ت �لقر�ءة و�لكتابة، و�إذ� مت �لعثور 
يف هذ� �ل�سياق على �إ�سار�ٍت تدل على ق�سوٍر يف �لنتباه، 
ُي�ساهد  ما  �إدر�ك  يف  ق�سور  �أو  �لعاملة،  �ل��ذ�ك��رة  �أو 
اأخرى للح�شول  وُي�شمع عندها جترى اختباراٌت نوعية 
على مزيٍد من �ملعلومات، ويكتمل �لت�سخي�ض �ل�سريري 
و�ل��ت��ط��ور،  �ل�سخ�سية  �خ��ت��ب��ار�ت  �إج����ر�ء  خ��ال  م��ن 
و�لت�سخي�ض �لر�سمي لُع�سر �لقر�ءة ل يقوم به �إل طبيب 
�لع�سبية،  �لأمر��ض  �أخ�سائي  مثل:   موؤهل،  حمرتف 
�أخ�سائي �لطب �لع�سبي �لنف�سي، طبيب �أطفال تنموي، 
�لتقييم  وي�سمل  �ل��رتب��وي،  �لنف�ض  علم  �أخ�سائي  �أو 
�ملهار�ت  قيا�ض  مع  �لقر�ءة  على  �لقدرة  �ختبار  عموًما 
ذ�كرة  لتقييم  �سريعة  ت�سمية  �ختبار�ت  مثل  �لأ�سا�سية 
Non- و�لقر�ءة  �لت�سل�سل،  ومهار�ت  �لق�سر  �ملدى 
ويت�سمن  �ل�سوتي،  �لرتميز  مهار�ت  لتقييم   Word
به  ملف  لإن�ساء  �لذكاء  �ختبار  �إج��ر�ء  ا  �أي�سً �لتقييم 

الختبارات  ت�شمل  ما  وغالًبا  التعلم  و�شعف  قوة  نقاط 
�ختبار متعدد �لتخ�س�سات ل�ستبعاد �لأ�سباب �لأخرى 
�أو  �لإدر�ك  �سعف  مثل  �ل��ق��ر�ءة،  ل�سعوبات  �ملحتملة 
قد  و  �ل�سمع،  �أو  �لروؤية  يف  م�ساكل  مثل  �أخ��رى  �أ�سباب 
متكن فريق بحثي يف ق�سم طب �لأطفال بجامعة »ييل« 
�لأمريكية من حتديد جني ي�سمي dcdc2 موجود يف 
عن  �مل�سوؤول  �أنه  يعتقد  �ل�ساد�ض  �لب�سري  �لكروموزوم 
مر�ض »�لدي�سليك�سيا« �لذي يعاين منه مايني �لأطفال 

و�لبالغني حول �لعامل. 
 

كيف ميكن لآلباء واألمهات تقدمي 
املساعدة؟

�أكرب  ب�سهولة  و�لكتابة  �لقر�ءة  �لعامل  �أطفال  كل  يتعلم 
عندما يتوف�َمّر لهم مدخٌل �إلى �للغة و�إلى �لكتابة يف �أبكر 
هذ�  يف  �لو�لد�ن  وي�سكل  حياتهم،  من  ممكنٍة  مرحلٍة 
�أول ما  بالن�سبة لأطفالهما، فالطفل  �أهم قدوٍة  �ل�سياق 
يرى من �لوجود منزله وذويه فيتعرف ويتاآلف مع حالهم 
�أول �سور �حلياة  �ملعي�سية فرتت�سم يف ذهنه  وظروفهم 

وتت�سكل نف�سه �ملرنة �لقابلة لكل �سيء .  
على  ت��دل  �إ���س��ار�ٍت  لحظا  �إذ�  �لو�لدين  على  وينبغي 
يتاأخر�  �أل  طفلهما  لدى  �ملكتوبة  �للغة  تطور  يف  �سعف 
عن ��ست�سارة �أخ�سائي للتحقق من �لأمر ؛ لذلك يوؤدي 
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�إل��ى  غ��ال��ًب��ا  �لق�سور  ه��ذ�  ت�سخي�ض  جُم���رد 
�لو�لدين  وع��ن  �لأط��ف��ال  عن  �لعبء  تخفيف 
�ل��ق��ر�ءة  ُع�سر  ت�سخي�ض  �أن  كما  و�ملعلمني، 
على  �حل�سول  بحق  للمطالبة  �سبٌب  و�لكتابة 
�إجر�ء�ت �مل�ساعدة يف �ملدر�سة، �أي مبا ي�سمى 
تعوي�ض �ل�سرر، وكلما كانت بد�ية �لعاج �أبكر 

ز�دت فر�ض جناحه .

الديسليكسيا:  ما احلل؟
�لتغلب  على  �لطفل  ت�ساعد  طرق  عدة  هناك 
ويتوقف  و�ل��ك��ت��اب��ة،  �ل��ق��ر�ءة  �سعوبات  على 
ت�سخي�سها،  ووق��ت  �حل��ال��ة  �سدة  على  �لأم���ر 
م�سح  ب��ر�م��ج  وت��وف��ر  �مل��ب��ك��ر  فالت�سخي�ض 
�ملدر�سة(  )ماقبل  �لتمهيدية  �ملرحلة  لطاب 
و�إعطاء �خلدمات �مل�ساندة )�سو�ء يف �ملنزل �أو 
�ملدر�سة( ي�ساعد على �كت�ساب مهار�ت للتغلب 

على تلك �ل�سعوبات.   
جميع  قبل  من  عاطفية  م�ساندة  توفر  ا  و�أي�سً
باأقر�نه  �لطفل  مقارنة  وعدم  �لأ�سرة،  �أف��ر�د 
ثقته  ورف��ع  حالته  وتفهم  �لعائلة،  حميط  يف 
بنف�سه  ، وكذلك توفر �خت�سا�سي علم نف�ض 
ال�شغوط  مبقاربة  يهتم  الأطفال  مدار�ض  يف 
بها  مير  التي  والإح��ب��اط  بالف�شل  والإح�شا�ض 

هوؤلء �لأطفال.  
�ملخت�سة حيث  �ملر�كز  �إلى  �لتوجه  ينبغي  لذ� 
�لتعلم، ولديهم  �خلرب�ء يف جمالت �سعوبات 
��سرت�تيجيات طرق �لتدري�ض �لازمة، فهناك 
تدري�ض  ، وطرق  �لتعليمية  �ملناهج  �لعديد من 
هذه  وت��ه��دف  و�لكتابة  �ل��ق��ر�ءة  ع�سر  ل��ذوي 

�لإ�سرت�تيجيات �إلى:
- »تعليم �لطفل ��ستعمال جميع حو��سه«

�ملعلومات  و�إعط���������اء  �ملنظ������م،  »�لتعل����م   -
بجرعات �سغرة«

- »�لتعلم �لرت�كمي وبناء �ملهار�ت تدريجيا«
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و�لتمكن  �ملتكررة،  �ملر�جعة  حيث  �ل�سامل  »�لتعلم   -
من ��ستخد�م �حلروف و�لأ�سو�ت �ل�سحيحة و�لقو�عد 

تلقائيا«
ق�سرة  باأن�سطة  �لدر�ض  وعر�ض  �لن�سيط  »�لتعلم   -

ومتنوعة و�سائقة«
- »�لتعليم بال�سوتيات، حيث يتم �لرتكيز على �لأ�سو�ت 

�لتي متثل �حلروف بدًل عن �حلروف ذ�تها.
وعلى �أولياء �لمور قبل مر�جعة �لطبيب �ملخت�ض �عد�د 

قائمة مبا ياأتي:
مب�����ا  �لطف������ل  يتن������اوله���ا  �لت�����ي  �لأدوي��ة  ح�س���ر   -

فيها �لفيتامينات.
�سوؤ�ل  يف  �لو�ل���د�ن  يرغب  �لت����ي  �لأ�سئل���ة  كت��اب���ة   -

�لطبيب عنها.
للطفل وفى  �لقر�ءة  �إلى �سعوبة  توؤدى  �لتي  �لأ�سباب   -

تهجيه للكلمات؟
- نوعية �لختبار�ت �لتي يحتاجها �لطفل؟

- هل ميكن عاج ُع�سر �لقر�ءة؟
وقت طويل  �إلى  �أم حتتاج  �سريًعا،  �حلالة  تتقدم  - هل 

من �لزمن؟
- هل هذه �حلالة ور�ثية ؟

- ما م�ستوى �لأد�ء �لتعليمي للطفل يف �ملدر�سة ؟
�إن معظم �لأطفال �ملع�سرين قر�ئًيا ي�ستفيدون   
�لعاقة  على  يوؤكد  �أن��ه  �سماته  من  �ل��ذي  �لتدري�ض  من 
تاأكيًد�  �لكتابة  وح��روف  وقو�عده،  �لكام  �أ�سو�ت  بني 
للممار�سة  �لكايف  و�ل��وق��ت  باملر�جعة  ي�سمح  �سريًحا 
�لعملية وم�ساعدة �لأطفال على نطق �لكلمات وقر�ءتها 

قر�ءة دقيقة، و�إمتام �ملهام �خلا�سة بالتهجئة و�لكتابة 
مع ��ستخد�م �لو�سائط �حل�سية �ملتعددة لتعزيز �ملعلومة.
�جلهد  ب��ذل  �أهمية  على  ن��وؤك��د  �أن  يجب  �خل��ت��ام  ويف 
مب�ستو�هم  و�لنهو�ض  �أطفالنا  �إ���س��اح  على  و�لعمل 
و�لنطاق بهم من جديد.  �إن �لهتمام بالأطفال ومدى 
��ستعد�دهم للقر�ءة بدءً� من مر�حل طفولتهم �ملبكرة 
قال  عنهما  �هلل  ر�سي  فعن عمر  �لو�لدين،  على  و�جب 
�سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم – يقول » كلكم 
ر�ع و كلكم م�سوؤول عن رعيته:  �لإمام ر�ع و م�سوؤول عن 
رعيته، و�لرجل ر�ع يف �أهله وم�سوؤول عن رعيته، و�ملر�أة 
ر�عية يف بيت زوجها وم�سوؤولة عن رعيتها، و�خلادم ر�ع 
يف مال �سيده وم�سوؤول عن رعيته، وكلكم ر�ع و م�سوؤول 

عن رعيته.
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- http://onlyhealthtopics.info/dyslexia-causes-symptoms-and-treatment/
- http://boards.dailymail.co.uk/childrens-health/10233364-dyslexia.htmlhttp://
www.medicinenet.com/dyslexia/article.htm
- http://kidshealth.org/kid/health_problems/learning_problem/dyslexia.html
- Birsh,Judith R.). «Research and reading disability». In Judith R. Birsh. Multisen-
sory Teaching of Basic Language Skills. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes 
Publishing. 8 .ص. ISBN 978-1-55766-678-5.
- http://www.dyslexia.com/library/symptoms.htm
- http://www.dyslexia.com/library/symptoms.htm#ixzz3VZ8ADynn
- http://www.dyslexia.com/library/symptoms.htm#ixzz3VZ8LjBS7
- http://www.dyslexia.com/library/symptoms.htm#ixzz3VZ8ZYnWX
- http://www.dyslexia-teacher.com/t6.html
- http://www.cnn.com/2012/05/21/opinion/clinton-steyer-internet-kids/index.html
- Is the Internet hurting children?
- http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/2012/05/17/is-google-weakening-
your-memory-or-enhancing-your-curiosity-or-both/
- http://us.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=bkphpf4r2pl80

- جان بياجيه بني النظرية والتطبيق

-  قراءات متنوعة يف الرتبية الفكرية و�سعوبات التعلم

امل�سادر
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ينظر إلى السمنة على أنها تراكم كميات زائدة من الدهون ال ضرورة لها في 
الجسم، وهذه الدهون المتراكمة تشكل عبئًا على الجسم وخاصة على أعضاء 

أساسية فيه مثل القلب والعضالت، فمثاًل سيجبر القلب على ضخ الدم آلالف الخاليا 
الدهنية الزائدة والتي ال ضرورة لها كما، ستتحمل العضالت الثقل اإلضافي للدهون 

المتراكمة والزائدة، لذا ينظر إلى تراكم الدهون وزيادتها في الجسم كمؤشر 
لبداية مواجهة المشاكل الصحية ذات العالقة بالدهون

اأ.د. اأحمد عبد اهلل ثابت

السمنة وآثارها الضارة على 
صحة الجسم
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فمثا يف �لأن�سجة �لدهنية يتم بناء وتخليق هرمونات 
وه��ذه   Estrogenes ك��الأ���س��رتوج��ني  �ستروئيدية 
�لثدي  يف  �سرطانية  نو�ت  لظهور  حمفزة  �لهرمونات 
وبطانة �لرحم عند �ملر�أة يف مر�حل متقدمة من �لعمر 
و�لكلى  �مل���ريء  �سرطانات  ك��ذل��ك  �سنة(   70←60(
و�ملر�رة و�لقولون و�لربو�ستاتا، كما �أن �لأن�سجة �لدهنية 
�لتي  �مل�سرطنة  �ملركبات  فيه  يخزن  �ل��ذي  �ملكان  هي 
تدخل �جل�سم من �خلارج و�أي�سا تتكون فيه نتيجة تناول 
تاأثرها  �أي�سا  �ل��ز�ئ��دة  و�ل��ده��ون  م�سرطنة،  مركبات 
�سلبيًا على متثيل �ملغذيات �لأخرى �لأ�سا�سية يف �جل�سم 

كالكربوهيدر�ت و�لربوتينات.
وتن�ساأ �ل�سمنة من تناول مو�د غذ�ئية ز�ئدة عن حاجة 
�مل��و�د  م�سدرها  ح��ر�ري��ة  �سعر�ت  ت��ن��اول  �أي  �جل�سم 
و�لازمة  �جل�سم  ينفقها  �لتي  تلك  من  �أكرث  �لغذ�ئية 
لأد�ء وظائفه ون�ساطاته �حليوية �ملختلفة، فالز�ئد من 
�ل�سعر�ت �حلر�رية يخزن يف �جل�سم على هيئة دهون 
خا�سة �إذ� ما �ساحب ذلك قلة �حلركة، وعدم ممار�سة 

�لن�ساطات �لبدنية �ملختلفة.
مي��������ك��������ن 

م��ع��رف��ة 
ح���ال���ة 

�ل�سخ�ض من حيث تر�كم �لدهون و�ل�سمنة يف �جل�سم 
كتلة  )م��وؤ���س��ر  ج�سمه  وزن  دل��ي��ل  م��ع��رف��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
Body Mass-Index   وهذ� �لدليل ميكن  �جل�سم( 
معرفته عن طريق ق�سمة وزن �جل�سم بالكيلوجر�م على 

BMI = :  مربع طول �جل�سم باملرت �أي
وينق�سم �لأ�سخا�ض من حيث �لبد�نة و�ل�سمنة وبناء على 

هذ� �لدليل �إلى خم�ض فئات هي:
- �لفئة �لأولى – دليل وزن �أج�سامهم عادة �أقل من 20 
في����ه  �ملرغوب  �ل��������وزن  وحتت  قليل  وزنهم  وه������وؤلء 

.Under weight
بني  ما  �أج�سامهم  وزن  دليل  – ي��رت�وح  �لثانية  �لفئة   -

20←25 ويو�سف هوؤلء باأن �أج�سامهم وزنها مثايل.
بني  ما  �أج�سامهم  وزن  دليل  – ي��رت�وح  �لثالثة  �لفئة   -
25←30 وه�����وؤلء �أوز�ن �أج�س�������امهم ت��زي����د عن �لوزن 

�ملثايل.
 30 عن  �أج�سامهم  وزن  دليل  – يزيد  �لر�بعة  �لفئة   -

.obese ويو�سف هوؤلء باأنهم بدناء �أو �سمان
- �لفئة �خلام�سة – يزيد دليل وزن �أج�سامهم عن 40 
ج��������������د�    �ل�سم����������ان  ه����������م  وه����������وؤلء 

.Severely obese
و�لقيم �ل�سابقة لدليل وزن �جل�سم ت�ستخدم 

كدليل عام ولي�ست موؤ�سرً� مطلقًا.
للرجال   27.8 بقيم  �جل�سم  وزن  �أدل���ة  فمثا 
جتاوزها  عند  كحدود  لها  ينظر  للن�شاء   27.3 و 
يف  �ل�سمان  فئة  م��������ن  �ل�سخ�������ض  يعتب������������ر 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�جل�سم  وزن  ب��زي��ادة  ظهورها  �ملتوقع  �لأم��ر����ض  وم��ن 
�لقلب  �أمر��ض  )�ل�سمنة(:  �لدهون  تر�كم  عن  �لناجت 
�لتاجي،  بال�سريان  �ملتعلقة  تلك  مثل  �لدموية  و�لأوعية 
و�لذبحة  �ملرتفع  �ل��دم  و�سغط  �لدماغية،  و�جللطة 
نظم  و��سطر�ب   angina pectoris �ل�سدرية 
�لقلب Abnormal heart rhythm �لتي ميكن 
�أن ت�سبب �ملوت �ملفاجئ، وكذلك �خللل يف عمل 
�لبطني Ventricular arrhythmia وق�سور 

علمية80 دراس����ات 



81

�لقلب �لحتقاين
.Congestive heart failure

كما �أن �ل�سمنة �سبب من �أ�سباب ظهور مر�ض �لبو��سر 
 Varicose و�لدو�يل يف �لأوردة haemorrhoids
 Venous Thrombosis �لأوردة  وجلطات   Veins
�لعظام  و�لتهاب   Swollen ankles و�نتفاخ �لر�سغ

يف �ملفا�سل و�لركب
�أي�سًا  ولل�سمنة   Joints osteoarthritis knees
عالقة بن�شاط الغدد املختلفة يف اجل�شم، وظهور مر�ض 
�ل�سكر )�لنمط �لثاين( ومر�ض �لنقر�ض gout وظهور 

ح�سى يف �ملر�رة
�سرطانات  وك��ذل��ك   gallstones

�لرحم  وعنق  و�ملبي�ض  �لثدي 
)Cervix( وبطانة �لرحم،

عند   endometrium
�إل���ى �سرطان  �إ���س��اف��ة  �مل���ر�أة 

�إمكانية  �لرجل  وعند  �مل���ر�رة، 
�لربو�ستاتا  ب�سرطانات  �لإ���س��اب��ة 

و�لقولون و�مل�ستقيم.
وم����ن �ل��ت��ع��ق��ي��د�ت �لأخ������رى �ل��ت��ي 
ت�ساحب �ل�سمنة قلة �خل�سوبة عند 
�ملر�أة، وعدم �نتظام �لعادة �ل�سهرية
ت�ساحب  وم�ساكل   menstrual
�حلمل، كما �أن هناك زيادة �خلطر 
ح��ال  يف  �ل��ب��دي��ن  �ل�سخ�ض  ع��ل��ى 
جر�حية  عملية  لإج���ر�ء  تعر�سه 
وي��ع��اين  �ل���ت���خ���دي���ر،  يف م��رح��ل��ة 

يف  �سعوبة  م��ن  �لبدين  �ل�سخ�ض 
�إمكانية  وزي����ادة  �ل�سريعة،  �حل��رك��ة 

تعر�سه للحو�دث �أثناء حركته �إ�سافة �إلى 
ونف�سيًا  �جتماعيًا  عليه  �ل�سمنة  تاأثر�ت 

و�قت�ساديًا.
من مسببات األمراض 

السابقة:
ذلك  وي�سمل  �ل���دم،  يف  و�ل��ده��ون  �لليبيد�ت  زي���ادة   -
لها  وه��ذه  �لثاثية  و�جللي�سريد�ت  �ل��دم  كولي�سرتول 
عاقة باأمر��ض �أوعية �لقلب، و�لأوعية �لدموية، فعادة 
�لدم  �سغط   30 عن  ج�سمه  وزن  دليل  يزيد  من  يعاين 
�ملرتفع مقارنة لهوؤلء �لذين دليل وزن �أج�سامهم يرت�وح 
وي��رت��ف��ع   25←20 ب���ني  م���ا 
ك����ل  يف  �ل�����دم  �سغط 
�لأع�����م�����ار ول���ل���ذك���ور 
و�لن�������اث ب��ارت��ف��اع 
دليل وزن �جل�سم.
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ل  �لبنكريا�ض  من  �ملفرز  �لأن�سولني  هرمون  كمية   -
�ملوجودة  �لدهنية  �خلايا  �آلف  حاجة  لتغطية  تكفي 
�إل��ى  ي���وؤدي  مم��ا  �ل��ب��دي��ن،  عند  �لدهنية  �لأن�سجة  يف 
�ل�سكر  زيادة م�ستوى �جللوكوز يف �لدم، وظهور مر�ض 
�لظ�������اهرة  له����ذه  ي�س����ار  م���ا  وكثي���رً�  �لثاين  �لنمط 
�إن  حيث  �ل�سمان  عند  لاأن�سولني  �لقليلة  باحل�سا�سية 

�لأن�سولني يفرز لكنه ل يكفي.
- نظرً� لزيادة وجود �جللوكوز يف �لدم عند �ل�سمان فاإن 
�لدم  �ملوجود يف كر�ت  �لهيموجلوبني  تفاعله مع  فر�ض 
مرتفعة  ن�سبة  وتظهر  كبرة،  �ستكون  �لدم  �حلمر�ء يف 
اجللوكوز  مع  ارتباط  له  الذي حدث  الهيموجلوبني  من 
)glycosylated( وهذ� �لنوع من �لهيموجلوبني �لذي 
حدث له تفاعل وارتباط مع اجللوكوز تاأثريه �شار على 
�لذين  �لأ�سخا�ض  عند  و��سح  وهذ�  �لدموية،  �لأوعية 
دليل وزن �أج�سامهم �أقل من 20 فم�ستوى �لهيموجلوبني 
�ملرتبط مع �جللوكوز عندهم �أقل مما هو عند �لبدناء.

- زيادة ن�سبة حام�ض �ليوريك �لناجت من هدم �لقو�عد 
مر�ض  ظهور  �سبب  هو  وهذ�  �لدم،  بازما  يف  �لأزوتية 
�لنقر�ض و�أعر��سه �آلم يف �ملفا�سل ب�سبب تكوين بللور�ت 
�سحيحة  بللور�ت  وه��ي  �ملفا�سل  يف  �ليوريك  حام�ض 
�لذوبان يف �ملاء كذلك تكوين �حل�سى يف �ملر�رة �لناجت 
من تر�سبات �لكولي�سرتول وم�ستقاته �ل�سحيحة �لذوبان 

يف �ملاء �أي�سًا.
 Fibrinogen �لفيربينوجني  بروتني  م�ستوى  زيادة   -
يف �لدم عند �لبدناء وزيادة هذ� �لنوع من �لربوتني يف 
�جللطات  وتكوين  للتخرث  �لدم  مليل  موؤ�سرً�  يعترب  �لدم 

Thrombosis يف �لأوعية �لدموية.
وميكن بتقليل �لوزن و�لو�سول �إلى �لوزن �ملائم و�ل�سليم 
للج�سم، ودليل �لوزن �ل�سحيح معاجلة �أمر��ض �سغط 
�لنقر�ض  ومر�ض  �لثاين،  �لنمط  �ل�سكر  ومر�ض  �ل��دم، 
لل�سمان،  �لجتماعية  �لنظرة  من  �لتخل�ض  �إلى  �إ�سافة 
ولو �أن �لكثر من �لنا�ض ينظر �إلى �ل�سمنة باأنها وجاهة 
�أن �حلقيقة غر ذلك  �إل  �لر�حة وي�سر �حلال  وعامة 
فال�شمنة الناجتة عن تراكم الدهون هي موؤ�شر للزيادة 

مل  اإن  هذا  احلركة،  وقلة  الطعام  تناول  يف  والإف���راط 
�لدهنية  �لأن�سجة  باأنو�ع  وله عاقة  ور�ثيا  �ل�سبب  يكن 
للزيادة يف  �لأعد�د  وقابلية هذه  فيها،  و�أعد�د �خلايا 
ذ�ت  و�لهرمونات  �لغ������دد  وتاأثر  و�حلج���م  �لع�����دد 

�لعاقة على ذلك.
هل كل دهون �جل�سم مت�ساوية �خلطورة على �ل�سحة؟

تو�جد  م��و�ق��ع  �أن  �مل��ج��ال  ه��ذ�  در����س��ات يف  بينت  لقد 
�أن يكون دليًا على  �لدهون وتوزيعها يف �جل�سم ميكن 
�لدهون  ه��ذه  ت�سببها  �أن  ميكن  �لتي  �خل��ط��ورة  م��دى 
طريقها  عن  ميكن  �لتي  �ملوؤ�سر�ت  ومن  �ل�سحة،  على 
�ل���س��ت��دلل ع��ل��ى �خل���ط���ورة �مل��ت��وق��ع��ة م��ع��رف��ة ن�سبة  
0.8 عند  �أقل من  �لن�سبة  بال�سنتيمرت  فاإذ� كانت هذه 
ج�سم  كتلة  لدليل  �ل��رج��ل  عند   0.9 م��ن  و�أق���ل  �مل���ر�أة 
27 فاإن �لدهون ل ت�سكل خطرً� على �ل�سحة،  مقد�ره 
�لذين  �أكرث من ذلك لاأ�سخا�ض  �لن�سبة  �ذ� كانت  �أما 
خطرً�  �ست�سكل  �لدهون  فاإن   30 �أج�سامهم  كتلة  دليل 
على �سحتهم مقارنة مبن كتلة �أج�سامهم 30 �أي�سًا لكن 

ن�سبة    بال�سنتيمرت �أقل من �لن�سب �ل�سابقة �لذكر.
ن�سبة بال�سنتيمرت و�رتفاعها تعترب موؤ�سرً� لكمية �لدهون 
�ملرت�سبة يف منطقة �لبطن ودليل على زيادة �لوزن �لناجت 
�لبطن  منطقة  يف  �لدهن  وزي��ادة  �لدهون،  تر�كم  عن 
)�لنمط  �ل�سكري  مبر�ض  لاإ�سابة  �ل�سخ�ض  ت��وؤه��ل 
�ملختلفة،  �لقلب  باأمر��ض  �إ�سابته  �إلى  �إ�سافة  �لثاين( 
�أكرب  �لرجال  عند  قيمتها  بال�سنتيمرت  ن�سبة   ومتو�سط 
�لرتفاع  �إلى  �لن�سبة  �لن�ساء، ومتيل هذه  مما هي عند 

بتقدم �لعمر عند كاهما.
�ل�سمنة  �ساحب  م��ا  �إذ�  �ل�سحة  على  �خلطر  وي��زي��د 
زيادة يف قيمة ن�سبة    بال�سنتيمرت وعادة ما يظهر �سكل 
�لرجال �لذين عندهم هذ� �لنوع من �ل�سمنة ك�سكل حبة 

.apple – shaped لتفاح�
�أما �إذ� كانت �لن�سبة �ل�سابقة منخف�سة و�ل�سخ�ض �سمني 
�أقل، وتظهر  فاإن �ل�سمنة يف هذه �حلالة يكون خطرها 
�أ�سكال �لن�ساء بال�سفات �ل�سابقة ك�سكل حبة �لكمرثى 
ن�سبة     من  تزيد  �لتي  �لعو�مل  ومن   pear – shaped
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�لكحول  وتناول  و�لتدخني،  �حلركة،  قلة  بال�سنتيمرت 
من  �ملخدر�ت  وتناول  �لتدخني  �أن  علمًا  كبرة،  بكمية 

�لأمور �لتي حرمتها �ل�سريعة �لإ�سامية �ل�سمحة.

أسباب ظهور السمنة:
- يعترب �لغذ�ء وجينات �لإن�سان و�لظروف �لبيئية �لتي 
يعي�سها من �أهم �لعو�مل �لتي تتحكم يف ظهور �ل�سمنة 
من عدمها، فالإن�سان يف ظروف وفرة �لغذ�ء و�لر�حة 
يتناول  �لور�ثية  منظومته  يف  معينة  جينات  و��ستجابة 
كمية كبرة من �لغذ�ء، وهذ� يوؤدي �إلى �ل�سمنة �لز�ئدة 
وما يوؤكد ذلك �أن كثرً� من �لنا�ض �لذين عا�سو� ظروفا 
�سعبة يف حياتهم �ملبكرة من قلة �لتغذية و�جلوع �أحيانًا 
لهم  �أتيحت  ما  �إذ�  �سمانًا  لي�سبحو�  �أج�سامهم  تربمج 

ظروف �ملعي�سة �لرغدة ووفرة �لغذ�ء و�ملال.
- من �ملاحظ زيادة �ل�سمنة عند �لكثر من �لأ�سخا�ض 
يف �ملجتمعات �لغربية ب�سبب نوع �لأغذية �ملتناولة �لتي 
�لر�حة  �إلى  �إ�سافة  فيها  �لدهون  كمية  بارتفاع  تتميز 

اأن  وم��ع��روف  عندهم،  ال��ب��دن  الن�شاط  وقلة 
�ل�سمنة يف  �إل��ى  ي��وؤدي  �لدهون  تناول  زي��ادة 

�أغلب �لأحو�ل لاأ�سباب �لتالية:
- �حتو�ء �لدهون من �لطاقة �سعف ما 

�لكربوهيدر�تية  �ملركبات  حتتويه 

و�لربوتينات �مل�ساوية لها يف �لوزن �لتي تدخل �جل�سم.
عن  و�ل��ز�ئ��دة  �لأغذية  طريق  عن  �ملتناولة  �لدهون   -
بكفاءة  فيه  تر�سب  ده��ون  �إل��ى  تتحول  �جل�سم  حاجة 
مرتفعة، وما ي�سيع من طاقة �لدهون يف عملية �لتحول 
بطاقة  مقارنة  �ملوجودة  �لطاقة  من   %4 عن  يزيد  ل 
�إلى  �جل�سم  �لز�ئدة عن حاجة  للكربوهيدر�ت  �لتحول 
�لكلية  �لطاقة  من   %25 ب��ح��و�يل    تقدر  �لتي  ده��ون 
�لز�ئد  للربوتني  �لتحول  طاقة  وكذلك  للكربوهيدر�ت، 

�إلى دهون حيث يبدد �لكثر من �لطاقة لهذ� �لغر�ض.
- وجود �لدهون يف �لأغذية �ملتناولة يزيد من ��ست�ساغتها 
�ملحفز  �لدهون  وتاأثر  منها،  �ملزيد  لتناول  و�لقابلية 

لل�سبع عند �لن�سان �أقل من تاأثر �لكربوهيدر�ت.
�لغذ�ئية  و�لألياف  بالن�سويات  �لغنية  �لأغذية  تناول   -
وقليلة �لدهون �سيحد من ظهور �ل�سمنة و�سيحفظ وزن 

�جل�سم �سليمًا.

عوامل تقليل السمنة:
�للجوء  ميكن  �خليار�ت  من  جمموعة  هناك 
تخفي�ض  �أو  �ل�سمنة  تقليل  �أج��ل  من  �ليها 
وزن �جل�سم فاإ�سافة �إلى �للتز�م باحلد 
من تناول �لأغذية �لز�ئدة عن حاجة 
بني  ب��امل��و�زن��ة  و�لتقيد  �جل�سم 
يف  �مل��وج��ودة  �ل�سعر�ت 
�لغذ�ئية  �ملو�د 
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�ملتناولة 
ت  � ل�سعر � و

�مل�����ن�����ف�����ق�����ة يف 
لأد�ء  �جل���������س����م 

ن�����س��اط��ات��ه �مل��خ��ت��ل��ف��ة.  
�ل�سر  ميكن  ط��رق  ث��اث  هناك 

فيها من �أجل �حلد من �ل�سمنة �لز�ئدة 
و�ملهددة لل�سحة هي:

�ل��ده��ون  قليلة  خ��ا���س��ة  �أغ���ذي���ة  ت��ن��اول   -
ومرتفعة �لألياف �لغذ�ئية.

- �لعاج بالأدوية.
- �لعاج باإجر�ء �لعمليات �جلر�حية.

�لدهون  قليلة  �أغذية  تناول  يجب  �لتغذية  ناحية  فمن 
�لدهون  من  �خلالية  و�للحوم  �لدهون  قليل  كاحلليب 
و�لأ�سماك و�لبقوليات و�خل�سر�و�ت و�لفو�كه و�لبطاطا 
و�حلد من تناول �للحوم �مل�سبعة بالدهون وتقليل تناول 

منتجات �لألبان و�لأغذية �ملقلية.
�أما �لأدوية فت�ستخدم �أدوية كابحة ل�سهية �لأكل وتوؤدي يف 
�ملر�حل �لأولى من ��ستخد�مها �إلى عدم تناول �لأغذية 
بكمية كبرة، وهذ� يوؤدي �إلى قلة �لإمد�د بالطاقة مما 
�سيجعل �جل�سم م�سطر� لهدم �جلليكوجني �ملخزن يف 
�إلى  �لكبد من �أجل �حل�سول على �لطاقة، وهذ� يوؤدي 
نق�ض كبر يف وزن �جل�سم؛ لأن هدم �جلليكوجني وفقده 
بهما  مرتبط  م��اء  فقد  ي�ساحبهما  �ل��ربوت��ني  وكذلك 
جليكوجني  كيلوجر�م  لكل  �مل�ساحبة  �ملاء  فكمية  �أي�سا 

�أو بروتني مثا تقدر بحو�يل 3 كجم �أو �أكرث من �ملاء، 
وهنا نذكر �أن �لنق�ض �ملرغوب فيه 
�لدهون  كمية  يف  يكون  �أن  يجب 
ول��ي�����ض يف ب��روت��ي��ن��ات ع�����س��ات 
�جل�سم و�لأن�سجة �لرقيقة �لأخرى 

و�لهامة جدً� من �لنو�حي �لتمثيلية.
على  لل�سهية  �لكابحة  �لأدوي���ة  وت��وؤث��ر 
بتنظيم  �لعاقة  �لع�سبية ذ�ت  �لناقات 
�لدماغ  مركز  يف  عدمه  م��ن  �ل��غ��ذ�ء  �أخ��ذ 
مثل دو�ء Amphetamine �لذي يوؤثر على 
 Norepinephrine �لنور�بينيفرين  هرمون 

،Fenfluramine ودو�ء
ن�شاط  م��ن  ت��ق��وي  ال��ت��ي   Dexfenfluramineو
هرمون �ل�سروتونني Serotenin وتزيد من تاأثره على 
�خلايا �لع�سبية، وهرمون �ل�سروتونني من �لهرمونات 
ي�ستخدم  كما  بال�سبع،  �ل�سعور  حتفيز  على  تعمل  �لتي 
دو�ء Sibutramine �لذي يوؤدي وظيفة �لنور�بينفرين 

و�ل�سروتونني.
وللتخل�ض  �ل���وزن  لتخفي�ض  �أخ���رى  �أدوي���ة  وت�ستخدم 
�ملادة  و�مت�سا�ض  ه�سم  تقليل  طريق  عن  �ل�سمنة  من 
��ستخد�م  مثل  �لدقيقة،  �لأمعاء  يف  �لدهنية  �لغذ�ئية 
�ملحلل  �لليبيز  �نزمي  عمل  يثبط  �لذي   Orlistat دو�ء 

للدهون و�لقادم من �لبنكريا�ض �إلى �لأمعاء �لدقيقة.
ما  ه�سم  �إعاقة  على  يعمل  �ل�سابق  �ل��دو�ء  و��ستخد�م 
�لدهون  هذه  ومتر  �لغذ�ئية  �لدهون  من   %30 يقارب 
�لأدوية  ومن  �لرب�ز  مع  وتخرج  �لأمعاء  بدون ه�سم يف 
هرمون  هدم  تثبط  �لت������ي  تل��ك  �أي�س������ا  �مل�ستخ����دمة 
�لغذ�ئية  �لقناة  يف  ينفرد  �لذي   Cholecytokinin
ويكب������ح  بال�سب����ع  �ل�سعور  ويحفز  �لغذ�ء  تناول  عن��د 
تن����اول �ملزيد م����ن �لغ����ذ�ء، وم��ن ه��ذه �لأدوية مركب 
يف  ��ستخد�مه  عند  �أن��ه  وج��د  و�ل��ذي   butabindide
حيوانات جتارب يوؤدي اإلى تقليل اأخذها للغذاء ونق�ض 

وزنها.
ومن �لعيوب و�لأخطار �لتي �ساحبت ��ستخد�م �لأدوية 
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و�لتخل�ض من  �لوزن  تقليل  �ل�سابقة وظهرت يف حالت 
�ل�سمنة لأ�سخا�ض يف كثر من �لدول �لأوروبية و�أمريكا 
تلف �سمامات �لقلب، وهذ� �أدى �إلى �سحب �لكثر منها 

من �ل�سوق وعدم ��ستخد�مها.
�إلى �لطريق �لثالث من �أجل �لتخل�ض من  ويتم �للجوء 
�ملفرطة  �ل�سمنة  حالت  ويف  �خليار�ت  كاأ�سو�أ  �ل�سمنة 

وهو �إجر�ء �لعمليات �جلر�حية ومنها:
 Gastric إز�لة جزء كبر من �ملعدة بعملية جر�حية� -
يتناوله  �ل��ذي  �لغذ�ء  كمية  تقليل  لغر�ض   Stapling
بعد  �ملعدة  �سعة  عن  ز�ئدة  كمية  �أخذ  ما  و�إذ�  �لبدين، 

�إجر�ء �لعملية �جلر�حية ف�سيتم تقيوؤها.
- منع و�سول �لغذ�ء �ل�سلب عن طريق �لفم �إلى �لقناة 
طريق  عن  �ل�سو�ئل  بو�سول  فقط  و�ل�سماح  �لغذ�ئية، 

ربط �لفكني يف �لفم باأ�ساك معينة.
بغر�ض تقليل �لأغذية �ل�سلبة �لتي �ست�سل �إلى �جل�سم 

مبقد�ر كبر.
- �لتخل�ض من دهون �لأن�سجة �لدهنية عن طريق قطع 
يف  م�ساحات  م��ن   Liposuction �ل��ده��ون  �سفط  �أو 

�لأن�سجة �لدهنية.

- �إز�لة جزء كبر من �لأمعاء �لدقيقة بعملية جر�حية، 
مما يقلل عمليات �له�سم و�مت�سا�ض �لغذ�ء، ويف هذ� 
مزمن،  �إ�سهال  من  �لبدين  يعاين  �ملعاجلة  من  �لنوع 
و�لكلى.  �لكبد  تلف  من  وح��الت  �ملغذيات  يف  ونق�ض 
كما ميكن �لتخل�ض من ت��ر�ك��م �ل��ده����ون يف �جل�س����م 
جدًا  الط������اقة  منخف�شة  جت����ارية  وجب����ات  بتن����اول 
حتتوي  وجبات  وه����ي   Very low-energy diets
على �لفيتامينات و�ملعادن �لأ�سا�سية يف �لتغذية، وعادة 
ما متد �جل�سم بكمية من �لطاقة مقد�رها 400←800 
كيلوكالوري/يوم، وهي كمية من �لطاقة �أقل بكثر مما 
تقدر  و�لتي  �لو�حد،  �ليوم  يف  �لعادي  �ل�سخ�ض  يلزم 

بحو�يل 2300 كيلوكالوري / يوم.
وعادة ما تباع هذه �لوجبات على هيئة م�سروب له نكهة 
له  وي�ساف  �لق�سدة  منزوع  حليب  من  ومكون  حمببة 

�لفيتامينات و�ملعادن �لازمة.
�إلى  يوؤدي  �لزمن  من  ولفرتة  �لوجبات  هذه  و��ستخد�م 
�لبدين،  يو�جهها  م�سبوطة  حمية  وهي  �ل��وزن،  تقليل 
وعند �لكف عن تناولها و�لرجوع �إلى نط �لتغذية قبل 

ممار�سة هذ� �لنظام �سرجع وزنه �إلى حالته �لأولى.

من عيوب ومخاطر استخدام 
الوجبات التجارية السابقة 

المخفضة للوزن ظهور 
األجسام الكيتونية الحامضية 

في الدم، وهذه األجسام 
والجزيئات خطرة جدًا على 
الصحة، لذا ينصح أن يكون 

تناول مثل هذه الوجبات تحت 
إشراف طبيب مختص.
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هبطت السلم مَتمهلة..  حاملة هم هذا العَناء اَلذي البد منه..  ابَنتها كانت تبكي..  
عيناها الصغيرتان كان فيهما دعر.

عم عاشور عاوز يأخذ ماما..  السلم عال..  انحناءاته متعبة..  استندت على الدرابزين 
الخشبي..  عال أنينه تحت ثقل جسدي..  أخذ أمها إلى أين؟

حممد عبا�س علي داوود

اْلَمِلَكــــــــة
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حاذرت و�أنا �أنقل قدمي و�سط �ل�سوء �لأ�سفر �ل�سحيح 
�إلى �أ�سفل..  �حلاجة كرمية زوجتي قالت:  �ملعلم عا�سور 
�ساحب حمل �جلز�رة �ملجاور للبيت..  رغم �أنه جارنا 
ل �أ�سرتي منه..  طريقته ل تعجبني..  �رتفع مو�ء قطة 
وتوقعني..   فيها  �أتعرث  ل  حتى  ح��اذرت  قدمي..   حتت 
اأخذت نف�شًا عميقًا بعد هبوط الدرجة الأخرية، وروؤية 
�لأر�ض تب�سط حتت قدمي..  وقفت �أدير وجهي يف �ملكان 
حويل..  �لفناء �لو��سع �لذي ل يهد�أ فيه و�سي�ض بو�بر 
�لوحيدة  �حلجرة  تعلو  �لتي  �ل�سغرة  �للمبة  �جل��از..  
يف �لفناء بلونها �لأ�سفر �ملغطى بالأتربة و�لغبار، و�لتي 
تبدد وح�سة �ملكان، و�أخرً� و�إلى �ليمني �لعربية �خل�سبية 
�لفول كل �سباح..  م�سيت  �لتي حتمل قدرة  �ل�سغرة 
منها؟   عا�سور  يريده  �لذي  ما  �حلجرة..   نحو  متمهًا 
دققت �لباب..  فتحت �بنتها..  �ملكان عبارة عن حجرة 
�سغرة للمعي�سة، تف�سي �إلى حجرة �أخرى على �لي�سار، 
هي بالتاأكيد للنوم، بينما �إلى �ليمني �ملطبخ و�حلمام..  
للباب  �ملو�جهة  �لأريكة  على  جل�ستها  من  فاطمة  هبت 
مرحبة، وقام عا�سور �لذي كان يجل�ض على مقعد بجو�ر 
�ملائدة �ل�سغرة �إلى ي�سار �لباب م�سلمًا:  �أه������ًا ي������ا 

ح������اج..  عاوزينك حت�سرنا يف مو�سوع.
نقلت نظر�تي بينهما..  فاطمة عادت �إلى جل�ستها على 
�لأريكة، وقد �أحاطت �أولدها بيديها، بينما عاد هو �إلى 
�ساء  �إن  �أهم�ض:  خرً�  و�أنا  �إلى ميينه  مقعده.  جل�ست 
�هلل..  قالت حمتجة:  تعال �سوف يا حاج..  وهي ت�سر 
قائًا:  عاوزك يف �حلال  د�ف������ع  �إلي��������ه..   بعج������ب 

يا بنت �لنا�ض..

بذلت جمهودً�  متهالكًا..   �ملقعد  كان  �لأم��ر..   باغتني 
لأوازن ج�شدي عليه..  اجتهت اإلى الوجه املكتنز بعينيه 
باللحم،  �ملتخمة  �لب�سة  يده  �إلى  تركته  �ل�سغرتني..  
�ملزينة باخلامت �لذهبي �ملح�سور باأحد �أ�سابعها �جلاثم 
على �ملائدة، مما يجعلها كلما هزها ت�سدر �أنينًا خافتًا..  
�رتدت نظر�تي عنه �إلى فاطمة، �أخذت �أحدق يف �لوجه 
و�أعجب..  كيف هذ�؟  �سورتها يف خاطري وهي تقف 

يدها،  يف  �ملغرفة  �ل�سغرة،  �خل�سبية  عربتها  �أم��ام 
ر�ئقة  نا�سجة  حبات  و�لفول  �أمامها،  فوهته  و�لقدر 
�للون، ت�سع منها �لبهجة، تدعو �ملارة ب�سكلها ومذ�قها 
�إلى �لإحاطة بالعربة، و�إلى جو�ر هوؤلء �بت�سامة و�ثقة، 
كربياء فطري، وملعة عينني بلونهما �لع�سلي �لر�ئق وهي 
�أبحث  �لآن  وح�سنًا..   بهاًء  �جلمال  فتزيد  �إليك  تنظر 
عن هوؤلء..  ل �أجد �سيئًا..  ل �أجد حتى فاطمة نف�سها..  
�لتي �أمامي �سورة جديدة لمر�أة �أعرفها..  �سورة لأول 
كلماتها  حتى  �ل�سمات..   مرهق  وجه  �أعاينها..   مرة 
تزغرد  تعد  مل  �نطاقتها..   فقدت  مرحها..   فقدت 
قال  �حل���ارة.   و�سط  فمها  من  تنطلق  وه��ي  �لهو�ء  يف 
يا حاج..   �سيئًا  قل  نافذ:   �لوجه ب�سرب  �لغليظ  �لرجل 
�إلى  �لأول��ى  للمرة  رمبا  �نتبه  و�أن��ا  بتوؤدة  ر�أ�سي  هززت 
�سدره �ملرتفع حتت �جللباب �لأزرق، بفتحته �لتي يبدو 
�إليها..   عدت  �جلانبني..   �ملنتفخ  �لأبي�ض  �سدره  منها 

ج�سدها بالن�سبة له �سغر..
كيف يتزوجها؟  مر بخاطري ما قاله �لبع�ض عنها ممن 
يحيطون بها يف �حلارة، �أويجل�سون �إليها و�إلى زوجها يف 
�إل روح مرحة  �أن لهوها كان بريئًا، لي�ض ور�ءه  �مل�ساء، 
حمله  عنه  حتمل  فقامت  زوجها،  مر�ض  هدها  لم��ر�أة 
عربتها  �أم��ام  ت�سحك  �لكثر،  ور�ءه���ا  تخفي  بب�سمة 

تعابث هذ� وت�سحك مع تلك لرتوج ب�ساعتها.
�حلقني يا حاج من متاهة �ل�سرود �نتبهت على �سوتها، 
بالدموع..   م�سرقتان  عيناها  يل..   يلوح  وجهها  وع��اد 
قبل،  من  تبكي  �لعيون  ه��ذه  �أتخيل  مل  مل��اذ�  �ع��رف  ل 
– ت�سمهم حتت جناحيها،  – ماز�لو�  �سغارها حولها 
و�لرجل يجلي �أمامها، عيناه �ل�سغرتان تتجهان �إيل..  
يعاود �لإحلاح:  �ح�سرنا يا حاج..  حاول تقنعها..  �أنا 
�أولدها..  قلت بحرة  �أ�سندها و�أرعى  �أريحها..   عاوز 
و�أنا �أنقل نظر�تي بينهما:  �أعرف �ملو�سوع �أوًل..  قالت 
اإليها..   اجتهت  مب��ام��ا..   ال��زواج  يريد  بحدة:   ابنتها 
نك�ست ر�أ�سها و�سدت �لغار �إليها �أكرث..  وجهها �ملغ�سول 
تبدو  كانت  �إن  لونه،  و�سحب  ن�سارته  جفت  بالدموع 
�لتعبر..   رقيقة  �ملامح  فاتنة  �لأ�سود هذ�  يف جلبابها 

األدب88



89

يحق لها �أن تتزوج..  لكن �أولدها!!
عدت للمعلم �لذي كان يحدق يف وجهي متفر�سًا بعينيه 
�ل�سغرتني..  وجهه �ملكتنز يكاد �لدم يثب منه..  فمه 
يهز  �أخ��ذ  نهم..   على  يدل  �لغليظتني  ب�سفتيه  �لو��سع 
�بنتها..  لحظ �سمتي..   قالته  ما  ليوؤكد  ر�أ�سه �حلليق 
�إليها:   �أتوجه  و�أن��ا  قلت  ح��اج؟   يا  قلت  ماذ�  يلح:   عاد 

�لقول لفاطمة.
تقول  وه��ي  ح��ار  بدمع  حدقاتهما  تلتمع  عينيها  ر�أي��ت 
حمتجة:  ل يا ح��اج..  �لرجل مل مير عليه عام و�أفكر 
  .. ملَّ �أع��رف  ل  لقولها..   بارتياح  �سعرت  غ���ره؟!   يف 
ر�أيتني �أميل لر�أيها..  �أنظر �إلى عا�سور هذ�..  لو كنت 
�مر�أة خل�سيت من�����ه..  غي��ر �أن��ه مل ي�ست�سلم..  �سربت 
باإ�سب����ع  �ملح�س��������ور  �لذهب����ي  باخل����امت  �لب�سة  يده 
َل��ْوم  بلهجة  وجهي  ف����ي  حم���دقًا  ي��ردد  وه��و  منه������ا، 

حادة:  وبعدين يا حاج؟
كان و�سي�ض �لو�بوريخبو �سوته كلما عا �سوت عا�سور..  
تذكرت  ب��اأولده��ا..   �لتحمت  �لتي  لفاطمة  ��ستدرت 
ج�سدها  عربتها،  �أم��ام  تر�ها  وه��ي  يومًا  زوجتي  ق��ول 
يف  يرتفعان  وثدياها  بعظمة،  نف�سه  عن  يعرب  �ملمتلئ 
�أبعاده  و��ستد�رة  �لعالية،  بجبهتها  ووجهها  �سموخ، 
بالفم �لبا�سم يف حتفظ، بالعينني ذو�تي �لربيق �حلاد 

و�ملقتحم:  ت�سلح ملكة..
بجوار  زوجها اجلال�ض هناك  اإلى  يومها  بعيني  اجتهت 
باب �لبيت لأعمل له �إل رد �سام �ملارة..  قلت:  هي فعًا 
ملكة..  لها رعيتها..  لكن!!  و�سمت..  �أردت �أن �أكمل 
�أن هناك من يقول �إنها عا�سقة لعا�سور �جلز�ر..  تاأخذ 
ما تريده منه..  عو�سًا عن زوجها �لعاجز نحوها..  غر 

�أين �آثرت �ل�سمت.
بنت  ي��ا  وجهها:   يف  �لغليظة  ي��ده  ر�ف��ع��ًا  عا�سور  ه��ب 
�حلال �أولدك حمتاجون �إلى رعاية و�أنت حمتاجة �إلى 
�سند..  و�أنا �أريدك ب�سرع �هلل.  �زد�د وجهها �نفعاًل..  
�كت�سى �ل�سحوب بحمرة طارئة بينما بد� ع�سل �لعينني 
باهتًا ل ملعة له..  �سدقت زوجتي ت�سلحني ملكة..  لكن 

حزينة..  �أ�ساحت بيدها:  حينما �أحتاج �ساأجلاأ �إليك.

معها..   يا حاج..  حاول  تتكلم  ما  �إيل:   ��ستد�ر حانقًا 
على  �نتباهي  �سدَّ  �إليها..   عدت  حمتارً�  �ساكتًا  �أر�ك 
�جل���د�ر ف��وق ر�أ���س��ه��ا وج��ه زوج��ه��ا �ل��ب��ا���س��م..  كانت 
�بت�سامته موؤطرة ب�سريط �أ�سود..  بينما نظر�ته حتيط 
عدة  �سهور  منذ  ما حدث  تذكرت  فيها..   ومن  �لغرفة 
وعويلها:   فاطمة  ���س��ر�خ  على  �حل���ارة  �سحت  حينما 
�ل��ه��م..  تركه يل  �ل��رج��ل م�سى وت��رك��ن��ي..  ت��رك يل 
منه..   �رت��اح��ت  �جل����ار�ت  �إح���دى  هم�ست  وح����دي..  

�عرت�ست �أخرى..  يا �أختي ظل رجل..
ثم  �أي��ام��ًا،  بالعربة  تخرج  ل  فاطمة  �حتجبت  بعدها 
�أمام عربتها �سامتة، حتى  �أخرى، تقف  خرجت �مر�أة 
�أحلى من  �أيام زوجها:   ورثته من  �لذي  �ملعتاد  ند�وؤها 
�للوز يا فول ن�سيته، فاذ� ��سطرت لابت�سامة �بت�سمت، 

�إل �أن �بت�سامتها مل تعد كما كانت قبل.
يا بنت �لنا�ض..  لآخر مرة..  �أنا �ساري و�أريد �ساحلك..  
عنك..   �أحتمل  دعيني  �سقاء..   كفالك  �سغرة..   �أنت 
��سرت�ساله:   معرت�سًا  قلت  للبهدلة..   تخلفي  مل  �أن��ت 
�نتظر يا معلم..  و�أنا �أحدق يف عينيه �ل�سغرتني على 
ل  �لتي  بخيوطه  يحيطنا  �لذي  �ل�سفر�ء،  �للمبة  �سوء 
فاطمة..   احل��وار:   منهيًا  فاطمة  اإلى  ثم اجتهت  تبني، 

ماله �ملعلم عا�سور؟
ل  خاطري..   لأجل  عاتبة:   وقالت  لوم  يف  �إيل  نظرت 

حتادثني يف هذ� �ملو�سوع..
عدت �أ�ساألها: هل نعطيك وقتًا للتفكر؟

هزت ر�أ�سها نفيًا وهي توؤكد:  ل.. لقد �قرتنت باأولدي 
و�نتهى �لأمر.

ر�أيته حممرً�، بينما  �إليه..  وجهه �ملكتنز  �أدرت وجهي 
�أن��ت  ب��ح��دة:   يقول  وه��و  جبينه  وقطب  عيناه  �ساقت 
�خلا�سرة و�أحنى ر�أ�سه على �سدره ودفع �لباب وم�سى..  
بني  من  م�ستاأذنًا..   قمت  �لو�بور..   و�سي�ض  فجاأة  عا 
وقد  ممتنة  �إل��ى  نظرت  �مل��اأق��ي  يف  �ملتحجرة  دموعها 
عادت �بت�سامة تزين �سفتيها..  �بت�سامة رغم �سحوبها 
�إل �أنها كانت بازغة من ع�سل �لعينني كلها بهاء..  و�إن 

كانت �أكرث وقارً� عن ذي قبل.
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�سعر:  عي�سى القطاوي

سر السعادة للفتى أوطانه
شاعر فلسطيني يعمل حاليًا بالمملكة العربية 

السعودية.
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وع�������س���ق���������������������������ت ك�������ل امل����ج��������������د ف�������������������ي ن���������������ادي���ه���ا
اأه����ل������������������������ي ه����ن����������������������������������اك، وك����ل����ن������������������������ا راع���ي���ه�������������������ا
م�������س�������������������رى ال����ن��������������ب����وة، دي���ن���ن�����������������������ا ب���ان���ي�������������������������������ه���ا
حت���ي�������������������ا ه����ن�������������������ا، ل ع�������������������ا�����ش م������ن ي��ل��غ��ي��ه��������������ا
ر�����س�������������������م ال����ط�������������������ري����ق ملُ���ق���������������ب���ل ي��ح��ي��ي��������������������������ه��ا
ي�����س��ق��ي��ه�����������������ا ت���������������ر����س���ى مب��������������ا  وال���ن���ف�������������������ش ل 
ف���������ي ج���ان���ب���ي�������������������ه، وق�������س�������������������������������ت���ي ي���روي���ه�������������������ا
واحل�����������������������������ب اأه����������������داين امل����ن�����������������������������ى، لأت���ي���ه�������������������ا
اأر�����س�������������������ي احل���ب���ي�������������������ب���ة، �����س����اح��������������ٌر م������ا ف��ي��ه��������ا
ل�������الأر��������ش ت���دن���ي���ن�������������������ي، ف�������������������������������ال اأ����س���ل�������������������وه���ا
وال�������������������������������ق���د����ش ت�������������������دع����وين، اأن�������������������ا اأف���دي���ه���������������ا
جم�������������������د ي�������س�������������������رب���ل اأر�����س������������������������ه����ا ي���ك�������س���������������وه���ا
اأم�����������������������������������ل ي����زي������������������������ل ك����اآب�����������������������������ة، مي���ح�������������������وه���ا
ل���ل���ق���ل���������������ب ت���ط�����������������������������������رب���ه، ف������ال ي��ق�����س��ي��������ه�����������������ا
ع����ل������������������������ى اأغ�����������������������������������اين ع�����������������������������ودة حت���دوه�����������������������ا
ي���ع���ل�����������������������وه���ا ال�����������ذي  ك���رم���ل���ه�������������������ا  يف ح�������س�����������ن 
ح���ادي���ه�����������ا ل�����������������������ح���ن���ه  يف  ال���ه�����������������������������������وى  واإذا 
ه�������������������زم ال���������غ���������زاة، و�����س����وره�����������������������������ا ي���ح���م���ي�����������������������ه���ا
م��������������ن جم����ده�������������������ا، وحل���ق���ب�������������������ة مت���ح���وه���������������������������ا
ح���������س����ن������������������������اُء، غ�������������������اٍل م����ه������������������������ره����ا، ن��غ��ل��ي��ه��������������ا
راأت���ي���ت���ه�������������������������������ا اأه���ف�������������������������������و اإل����������ى م���ا����س���ي�����������������������ه���ا
ف����ال����ب�������������������در ����س���������������وف ي�������س���ي���ئ���ه�����������������������ا، ي���زه���ي���ه�����������ا
ي���دع���وه���������������������������ا اأب����ن����ائ����ه�����������������������������ا،  يف  ف���اخل���������������������������ر 
����س���������������رق���وه�������������������ا اأرذال  وب���ئ���������������������������ش  ������س�����رق�����ت، 
وي����ج�������������������يء ف���ج���������������ر ب���ع�����������������������������������ده ي���ج���ل�����������������������وه���ا
ي�������س���ع���������������ى ل���ن�����������ي���ل ك����رام�����������������������������ة ي�������������������������������رج���وه���ا
اأدع������������������������وه����ا دع������������������������وت����ي  ه�������������������ذي  رب  ي������������������������ا 

اأح����ب����ب����ت�������������������ه����ا، ك����ال�������������������زه����ر ف���������������ي وادي���������������������������ه���ا
ال�����رب�����ى ت�����ل�����ك  ال������ن������ا�������ش يف  ك��������������ل  وع���������س����ق�������������������ت 
ت������������������������اري����خ����ه����ا ع����ب��������������ق ال�����ف�����خ�����������������ار، واأر������س�����������ه�����ا
اآم����ال����ن���������������������������������������ا، اآلم����ن���������������������������������������ا، اأح���الم���ن���������������������������������������ا
واحل������ا�������س�������������ر امل�����������س�����ك�����ون ب�����امل�����ا������س�����������ي ال�����������ذي
����س���������������ر ال���������س����ع�������������������ادة ل���ل���ف���ت���������������ى اأوط���ان�����������������������������������ه
ال�����ه�����وى ك�����������م م������ن������زل يف الأر�����������������ش داع������ب������ن������ي 
واأل�����ف�����������ت ف����ي����ه ال���������س����ح����ب ب������ل ع���������س����ت ال����������روؤى
����س�����������وى اأرت���������س�������������������ي وط�������������������ن����اً  ل���ك���ن���ن�������������������ي ل 
وت����ط�������������������وف ب��������������ي دوم��������������������اً ت������ب������اري������ح اجل�������وى
ح����ي������������������������ف����ا، ج�������������������ن����نٌي، واخل����ل�������������������ي����ل وغ������������������������زة
حم���ب�������������������وب���ت���ي ي�����������������������������اف����ا، وح����ط�������������������نُي ه���ن���������������ا
ف���اه���ن�������������������اأ ب���ح���������������������������ب���ك ي������ا م���ت���ي�������������������������������م اإن�����������������������ه
ف���ه�������������������ي ال����ت�������������������ي ك���ت���ب�������������������ت اأن��������������ا�����س����ي����د امل���ن���ى
ح���ي���������������ف���ا ه��������������ن����اك ت����ط����ل م������ن خ����ل����ف ال���ب���ح�����������ار
وت���ن���������������������������������������ام حت�������������������ل���م ب����احل��������������ي����اة ع����زي��������������زة
ف�������������������اإذا الأن�������������������ا�����س����ي����د ال���ب���دي���ع���������������������������ة دون�������������������ه���ا
ع���ك�����������������������������������ا ت����ن������������������������ام ب���ح�������س�����������ن ب����ح���������ر ه�������ادر
وال�����ي�����������������������وم حت���ل���������������م ب����ال����رج�������������������وع حل���ق���ب�����������������������ة
ب���ل���������������������������������������دي ف���ل�������س�����������ط���ني، وت������ل������ك ع����رو�����س���������ة
اإن�����������������ي ������س�����الح ال������دي������ن م������ن خ����ل����ف ال���ع�������س�����������و
اأرج����ائ�����������������������������ه����ا يف  ط�������������������ال  ل������ي������ٌل  ك������������������������ان  اإن 
ت�����واط�����������������وؤٌ ال���������������رديء  ال�������زم�������ن  يف  ك�������������������ان  اإن 
ل���ت���ع�����������������������ود اأر��������������ش ل���الأح���ب�����������������������������������ة ب���ع���دم�������������������ا
اأرج�����ائ�����ه�����������ا ط�������������������ال يف  ل���ي�����������������������ل  ف����ي������������������������زول 
ه�������������������ذي اأم������������������������اينُّ ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���������������ي ال���������������ذي
ف���اخ���ت���������������م ب���ت���ح���������������ري���ر ال���ب�����������������������الد ح��ي�����������������ات��ن��ا
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ضمن مساعي جائزة يوسف بن أحمد كانو للمساهمة والشراكة مع القطاعات 
العلمية والثقافية في التواصل والبحث حول القضايا والموضوعات التي تحمل 

معها هموم المواطن العربي، وكذلك لغرض النهوض بمكانة وعطاء األمة 
العربية في المجاالت التنموية والعلمية والحضارية نضمت مجلة كانو الثقافية 

ندوة علمية متخصصة بعنوان »التقدم العلمي في العالم العربي..  الواقع 
والتطلعات« .

ندوة البحث العلمي.. الواقع 
مبارك �سعد العطويوالتطلعات

93إض�����������������اءات
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بقاعة يو�سف بن �أحمد كانو يف بيت �لقر�آن بالعا�سمة 
�ملنامة و�سارك فيها جمموعة من �أ�ساتذة �جلامعات 
�لوطنية مبملكة �لبحرين..  حيث �حتوت �لندوة على 

�ملحاور �لتالية:
- تكنولوجيا �ملعلومات

- �إمكانية �مل�ساركة �لعربية بال�ساحة �لعاملية باإنتاج 
هذه �لتقنية و�ملناف�سة فيها!!

- �لبحث �لعلمي
�لعلمي،  للبحث  �حل��ايل  �ل��و�ق��ع  تطوير  �إمكانية   -

ومدى �لعناية به عربيا.
نه�سة  �إيجاد  �أج��ل  من  �لعربية  �حلكومات  دعم   -

علمية حقيقية يف �لباد.
- �أخاقيات �لبحث �لعلمي

- حقوق �لعلماء �لعرب يف �إجر�ء �لبحوث �لعلمية و�إنتاج 

�لإبد�ع �لأدبي و�لفني و�لثقايف و�لدعم �لكايف لهم .
�جلن�ض  عن  �لنظر  بغ�ض  �لباحثني  بني  �مل�ساو�ة   -

و�ملعتقد و�ملكانة �لجتماعية.
- �آليات �لبحث �لعلمي

علمية  نه�سة  باإنتاج  �لكفيلة  �لعلمي  �لبحث  �آليات   -
عربية.

- جمالت �لبحث �لعلمي
- حتديد بع�ض �ملجالت �لتي تدعم �لرتقاء بالبحث 

�لعلمي يف �لوطن �لعربي.
�ل�سيد  �لأم���ن���اء  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ���س��ع��ادة  �أن  ي��ذك��ر 
عبد �لعزيز جا�سم كانو �فتتح �لندوة بكلمة �سافية 
و�ستق����وم  �ملجل�����ض  �أع�س�����اء  من  عدد  ح�سور  يف 
متكامل  مو�سوع  ب��اإع��د�د  �لثق������افية  كانو  جمل����ة 

بوقائع هذه �لندوة.

إض����������������اءات94
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�لفائزة  �لأعمال  عن  للرتويج  �جلائزة  برنامج  �سمن 
وكذلك �إنطاقًا من ��سرت�تيجيتها يف ن�سر هذه �لأبحاث 
يف  �لقر�ر  و�أ�سحاب  للمخت�سني  و�إر�سالها  و�لأع��م��ال 
و�جلهات  و�لبحثية  �لعلمية  �لهيئات  من  �لعربي  �لوطن 
�لدر��سات  هذه  نتائج  من  �ل�ستفادة  بغر�ض  �لر�سمية 
مب�ستوى  �لرت��ق��اء  �ساأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �لعلمية  و�لآر�ء 
�لأعمال وكذلك للم�ساعدة يف توفر �ملعلومات لو��سعي 
تطرحها  �ل��ت��ي  �مل��و���س��وع��ات  يف  �لتنموية  �ل�سيا�سات 

�جلائزة يف كل عام.
فقد وجه �سعادة رئي�ض جمل�ض �لأمناء �ل�سيد عبد�لعزيز 
يف  �ملياه  �أزمة  كتاب  من  ن�سخة  مع  خطابًا  كانو  جا�سم 
�لدكتور حممد  �مل�سري  و�ملفكر  للباحث  �لعربي  �لعامل 

�لعربية  م�سر  جمهورية  م��ن  مر�سي  حممد  مر�سي 
و�لنتائج  �لهام  �لبحث  ه��ذ�  من  �ل�ستفادة  �أج��ل  من 
و�ملقرتحات �لتي �أو�سى �لباحث بها من �أجل �ملحافظة 
على هذه �لرثوة �لطبيعية �لهامة، وتلقى �سعادته �لكثر 
�ملميزة  �لأع��م��ال  لهذه  و�لتقدير  �ل�سكر  خطابات  من 
�حتو�ه  ما  وعلى  �لعلوم  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  و�لأب��ح��اث 
جهود  مثمنني  قيمة..   ذ�ت  و�آر�ء  حتليل  من  �لكتاب 
�أحمد كانو يف رفد �لأعمال  �سعادته وجائزة يو�سف بن 

و�حلر�ك �لثقايف و�لعلمي يف �لوطن �لعربي.
ووع���د ���س��ع��ادت��ه ب��ا���س��ت��م��ر�ر ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �لأب��ح��اث 
و�لدر��سات �لعلمية و�لثقافية للنهو�ض بالإن�سان �لعربي 

وتنميته يف جميع جمالت �ملعرفة .

حملة توزيع كتاب أزمة المياه في الوطن العربي

يو�سف  ب��ج��ائ��زة  و�لخ��ت��ي��ار  �لتن�سيق  جلنة  �جتمعت 
وفرز  مبر�جعة  وقامت  �جلائزة  مبقر  كانو  �أحمد  بن 

�مل�ساركات �ملتناف�سة على �جلائزة بدورتها �ل�سابعة.

م�ساركة   )49( للجائزة  �لتنفيذي  �ملكتب  تلقى  وق��د 
ن��اف�����س��ت يف جم����الت �جل���ائ���زة �ل��ث��اث��ة ح��ي��ث كانت 

�ملو�سوعات لهذه �لدورة كالتايل:
- جمال الثقافة اإلسالمية:

ق�سية �لنهو�ض و�مل�ساركة �لتنموية بني �لدول �لإ�سامية

- جمال املال واالقتصاد واألعمال:
لدول  �لتعاون  )جمل�ض  �لعربي  �لقت�سادي  �لتكامل 

�خلليج �لعربية نوذجًا(

- جمال األدب:

�أدب �لطفل يف �لعامل �لعربي وقد �سهدت �مل�ساركة زيادة 
يف عدد �لن�ساء من �لباحثات مقارنة بالدور�ت �ل�سابقة.

حيث تقدم عدد )8( ن�ساء من جمهورية م�سر �لعربية 
ومملكة �لبحرين.  كما �سكلت جمهورية م�سر �لعربية 
للرجال  بالن�سبة  �ل����دورة  ه��ذه  يف  �لأع��ل��ى  �مل�����س��ارك��ة 

و�لن�ساء.
و�سوف تقوم �للجنة بعد �إنهاء عملية �ملر�جعة و�ملطابقة 
�لتحكيمية  للجان  �مل�ستوفية  �لأعمال  بتحويل  و�لفرز 

خال �لأيام �لقليلة بعد �عتمادها من جمل�ض �لأمناء.

اعتماد األعمال المشاركة في الدورة السابعة 2011م
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عبد  �ل�سيد  �لأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  وج��ه 
�لعزيز جا�سم كانو �ملكتب �لتنفيذي للبدء 
يف �إعد�د �لربنامج �خلا�ض بحفل �لتكرمي 
)2011م(.   �ل�سابعة  �ل���دورة  لفائزي 
وكذلك متابعة �لأعمال و�لتن�سيق مع جلان 
برنامج  �ملقرتحات حول  و�إعد�د  �لتحكيم 

�لحتفال لهذ� �لعام.
�سعادته  عن  ت�سريحه  ختام  يف  و�أع���رب 
و�لتي  �ل��دورة  هذه  يف  �لنوعية  للم�ساركة 
�لباحثني  من  �لعديد  �أ�سماء  معها  حملت 
�لتي  �ل��ث��اث��ة  �مل���ج���الت  و�مل��ف��ك��ري��ن يف 

طرحتها �جلائزة..
�لأبحاث  وتقدمي  �لتوفيق  للجميع  ومتنى 
�لعلمي  �لف�ساء  هذ�  يف  و�ملتميزة  �جلادة 

�ملفتوح للمفكرين �لعرب.

برنامج االحتفال لتكريم الفائزين بالدورة السابعة 2011م
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