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هل مات اجلمال؟

م��ن يتابع ح��رك��ة ال�ف��ن التشكيلي ف��ي هذه
األي� ��ام ،ي ��درك أن اجل �م��ال ق��د اب�ت�ع��د عن
الفنون التي يُطلق عليها (جميلة) ولم يعد
في هذا الفن شيئاً يذكرنا باجلمال ،فقد
اح�ت�ل��ت م�ش��اه��د ال �ق �ت��ال وال �ع �ن��ف وال�ق�ب��ح
والدمار والتلوث البصري والتجريد معظم
نتاجات وجت��ارب األع�م��ال الفنية احلديثة التي
احتلت صاالت الفن وحتى املعارض السنوية التي
تقام في املتحف الوطني وخان أسعد باشا وغيرها..
لعل أول املفجوعني مب��وت اجل�م��ال ه��م الفنانون
التشكيليون ،ال ��ذي ي�ل�ق��ون ب��ال�ل��وم ع�ل��ى اجلمهور
وأص �ح��اب ال �ص��االت واحل��ال��ة االق�ت�ص��ادي��ة وتدني
مستوى ال��ذوق العام وعالم املتغيرات و «العوملة»
وحتول رموز اجلمال من دالالت الفرح ،إلى دالالت
احلزن واأللم والبؤس..
لقد هجر اجل�م��ال ال�ل��وح��ة التشكيلية ،ول��م تعد
املهارات وحدها التي حتدد إبداع الفنان ونتاجاته،
ب��ل م ��دارس وت�ف�س�ي��رات غ��ام�ض��ة ،حتصد اخليبة
واملرارة وانكسار األحالم واآلمال ..ويبدو أن الهوة
قد اتسعت بني الفنان واملشاهد ،فهناك معارض
تفتتح وتغلق وال أحد يسمع بها أو يشاهد لوحاتها،
باستثناء يوم االفتتاح ،الذي تقدم فيه ،أحياناً كأس
عصير صناعي مع قطعة حلوى صغيرة ،وهي في
كثير من األحيان أهم من مشاهدة املعرض واقتناء
لوحة من معروضاته ،التي لم تعد عناصرها مكتملة
األب�ع��اد ،وغ��ادره��ا اجلمال إل��ى غير رجعة ،وحدنا
نتحسّ ر على أي��ام رب��ة الينبوع ،وأم�ي��رة أوغ��اري��ت،
وأورنينا ،وإيكو شاماغان وص��ور اجلمال في دورا
أوروبوس وتدمر وبصرى الشام وغيرها..
أسرة الباحثون

ا)ط�Oة وا)طQ
الذنب عن قصد وعمد أو بغير قصد ،فإذا أخذنا اخلطيئة جند أنها ال مادية ،مؤرقة محزنة ،عالقتها
مبكنونات اجلوهر ،واخلطأ مادي وعالقته عالقة التعدّ ي على ما المتلك في كل أشكاله ،وفي احلالتني
هي املعصية غير املؤدّبة ،واملعترضة على القوانني الروحية واملادية الوضعية ªمن خالل استباحة
واختراق املادة والروح ،والتعدي على اآلخر والعبث فيما ميلك ،فكراً ،جسداً ،مادةً ،وقد تكون شخصيةً
فتسيء إلى مرتكبها مباشرة من خالل العبث في مقتنياته ،والتفريط فيها وفي احمليط .
في البدء كانت اخلطيئة ،حيث وُ لد التمرّد واملقارنة ،وطلب التفضيل بني النار والنور والطني،
وهي األولى ،وأخذت طابع التكبّر واالستعالء ،ورفض فهم النعم وخصوصيتها ضمن حدود امللكية،
ثم دخلت اإلنسان على شكل الوسواس ،فإذا امتلك اإلنسان العقل بحكمته ملك الصح ،فابتعد
عن اخلطأ ،وإن قبل الوسواس قاده إلى حلظة العماء ،ليظلم قسم من العقل ،فيرتكب اخلطيئة
واخلطأ ،وهذا ما كان مع آدم وحواء ،إذ عصيا األوامر ،وتعدّ يا على املادة املمنوعة ،وتناوال التفاحة
مت اجلمع بني اخلطأ و اخلطيئة ،أو ًال اخلطأ
والتني لتظهر سوءاتهما فيخرجا من اجلنة ،بعد أن ّ َ
الشرّ ،والثانية تنفيذها باالعتداء على الفاكهة ،والنتيجة أنهما
الروحي :وهو االستجابة لفكرة ِ
أصبحا على األرض ليدخال عالم الفعل والتفاعل ،عالم اخلير والشر ،عالم الصح واخلطأ ،ويبدأا
«كل ابن آدم خطاء» ،و «من منكم بال
رحلة احلياة اجلديدة املمتلئة باخلطيئة واخلطأ ªعلى مبدأ ُّ
خطيئة فليرجمها بحجر» .
لنقرر أن اخلطأ أداة اخلطيئة ،وهو نتاج الرسم العقلي ،ومرتبط ببصيرة القلب ،بكون أن الفؤاد
مرآة الفكر ،نفعلها لتظهر بكونها تعيش في جوهر الفكر والقلب ،فشكلها الظاهر مادي والذي
نسميه اخلطأ ،وله مردودان :األول سلبي ،والثاني إيجابي ،فكيف يكون ذلك؟.
وتفحص مكامنه ،واعتباره أمر ًا
ُّ
إن عدم استعظام اخلطأ احلاصل أو املرتَكب ،والعودة لدراسته
عادي ًا واستسهاله ªيؤدي إلى تعميقه والسقو◊ فيه ،بحيث يفقد اإلنسان املقدرة على إصالحه أو
تالفيه ،وهنا تكون الطامة الكبرى التي تؤدي إلى الهاوية وهذا هو السلبي .

د .نبيل طعمة

أما اإليجابي فهو الذي يكون اخلطأ فيه درس ًا بليغاً ،ومهما بل mحجمه صغير ًا أم كبيراً ،وإذا انتبه
املرء إليه تالفاه وتعلم منه ،فأدى به إلى السير بشكل صحيح ،أي مبعنى إدراك حجم اخلطأ من
خالل النظر في واقع الشيء هو الذي يؤدي إلى االبتعاد عنه ،كمن يرى حفرة في طريقه فيبتعد
عنها ،وإن العودة عن اخلطأ واخلطيئة هو اعتراف مهم بأخذ شكل الفضيلة ،والفضيلة عكس
اخلطيئة ،وهي مرتبة اإلنسان العليا ،بحيث تعطيه لقب الفاضل ،أما اخلطيئة واخلطأ فتعطيه
الشر واملسيء وغير العاقل .
لقب ِ ّ
كل الكمال للمطلق األزلي ،ونحن دائم ًا في نقصان من
صحيح أن اإلنسان غير كامل ،والكمال ُّ
خالل اخلطأ الذي نرتكبه ،وهي سمة حقيقية لنا بكوننا بشراً ،فلوالها ماكنّا ولكن بالتفكر والعلم
باحلب والبصر والبصيرة نبتعد عن اخلطأ ،وإن لم يكن ابتعاد ًا يكن انتباهاً ،وإن
ِّ
والسعي ،واجلهد
لم يكن كذلك يكن غير مقصود ،وهذا هو اخلطأ الذي يُغفر .
ويطوّرها ،ليمتلك
ِ
الصح ،وعرف كيف يحمي نفسه
لوال اخلطأ ملا تعلّم اإلنسان ،فمنه امتلك ّ َ
الفضيلة ،وملا ظهر في وجهه املشرق على وجه البسيطة ªال��ذي حتلىّ به ليعلي شأن الصح
وليوجه ويشير إلى اخلطأ واخلطيئة ،وليفهم ونفهم أن الله يغفر ،ونحن بشر نغفر
ِّ
ويزيده،
لبعضنا اخلطأ غير املقصود ªشريطة اإلصالح ،ونعاقب بعضنا على اخلطأ املقصود من خالل
القوانني الناظمة حلركة احلياة ووجودها ،فإذا درس املرء مسيره ،وربط النقا◊ ببعضها جتاوز
أن من ال
اخلطأ ،وترك باقي معرفة املسير إلى القدر ومشيئته ªالتي نخضع جميع ًا لها لنعلم ّ َ
يعمل ال يُ خطئ ،من ال يخطئ يكافأ ،من يعمل يخطئ ،من يخطئ يحاسب ويكافأ ،هذا يعني
أن اخلطأ سمة البشرية محكوم بالنية الصادقة ،ومنه وعليه يغفر ،ويحدث الثواب والعقاب،
وصحيح أن عدم العمل واالنكفاء خوف ًا من اخلطأ واخلطيئة هو اخلطأ بعينه ،فاجلرأة العلمية
احملسوبة واملدروسة ،واإلق��دام العاقل بعد فهم األشياء وربطها ،هما من أهم أسباب استمرار
احلياة ،وبدونهما ال حياة .
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الشخصية التدميرية

سهام شباط

ل ��كل ف ��رد ش ��خصيته املتميزة ،ولكنه في الوقت نفس ��ه مش ��ترك مع اآلخرين ف ��ي الكثير من مظاهر
تلك الشخصية ،إن في الشخصية نوع ًا من الثبات يبدو في أساليبها واجتاهاتها وشعورها باستمرار
هويتها ،ولكن فيها كذلك نوع ًا من التغير وإال ملا كان من املمكن فهم النمو والتربية ،ومن هنا يكون
أم ��ر إحاط ��ة الش ��خصية بتعريف ش ��امل أمر ًا صعب� � ًا ،قد يتجه التعري ��ف نحو متييزها ع ��ن غيرها،
وق ��د يتج ��ه نح ��و ائتالف الصفات الت ��ي تك ّونها وتنطوي عليه ��ا ,قد يذهب إلى ما يبدو في س ��ماتها
أو إجراءاته ��ا ،وم ��ن هنا نصادف عدد ًا غير قليل من أش ��كال تعريف الش ��خصية ،ويجب في التعريف
الصالح أن ينتبه إلى وحدتها وتفردها من جهة ،وإلى كثرة عناصرها وإمكان القياس فيها من جهة
أخرى.

خفايـــــــا النفـــــــــس
ذهبت بعض األبحاث في طبيعة الشخصية إلى القول
بوجود أمناط منها واجته «فرويد» نحو األعماق ليرى
الش� � ��خصية في مكوناته� � ��ا الثالثة «اله� � ��و واألنا واألنا
العليا» ،وجاءت نظرية الس� � ��مات تلح على الس� � ��مة من
حيث هي ائت� �ل��اف بني عدد من الصف� � ��ات املترابطة،
وعلى الش� � ��خصية من حيث هي ائتالف بني مجموعة
من الس� � ��مات ميكن بحثها موضوعياً وميكن حصرها،
أما نظرية التعلم فتتجه في دراس� � ��ة الش� � ��خصية نحو
عملي� � ��ة التكوي� � ��ن التدريجي الذي يش� � ��غل في� � ��ه التعلّم
وظيفة رئيس� � ��ية ،إال أن فهم طبيعة الشخصية يقتضي
اإلحاط� � ��ة بتلك العوامل الكثيرة التي تتدخل في تكوين
الش� � ��خصية املتميزة بنوع من الثبات ون� � ��وع من التغير
ونوع من الوحدة ،وليس� � ��ت احلياة داخل األسرة ،وحالة
أجه� � ��زة اجلس� � ��د والش� � ��روط االجتماعي� � ��ة احمليطية،
وقدرات الشخص العامة ،سوى الروائز األساسية بني
العوامل املتفاعلة في تكوين الشخصية.
ولقد أصبحت الش� � ��خصية موضوعاً للقياس بنا ًء على
االجتاه العلمي في دراس� � ��تها ومالحظتها وقد نتج عن
ذلك وجود عدد من الركائز املختلفة التي تستعمل في
الكش� � ��ف عن حالة اس� � ��توائها وفي تشخيص ما ميكن
أن يك� � ��ون لديها من انحراف وف� � ��ي حاالت اضطرابها،
والعمل في بناء املزيد من هذه الروائز ال يزال مستمراً.
ولذلك جند بأن علماء النفس يدرسون سلوك اإلنسان
ويتبع� � ��ون ف� � ��ي الغالب اجتاه� �ي��ن بارزي� � ��ن يظهر األول
حتليلي � � �اً يفصل احلياة النفس� � ��ية إل� � ��ى عناصر فاعلة
وفكرية وانفعالية ،ويدرس كل جانب على حدة ويظهر
الثاني تركيباً ينظر إلى احلياة النفسية كوحدة متكاملة
تؤلف ما يدعى الشخصية.
من خالل ما تكلمنا نخلص إلى القول بأن الش� � ��خصية
تعريفاً حسب قول «أولبورت» هي تنظيم دينامي داخل
الفرد لتلك االس� � ��تعدادات اجلس� � ��دية والنفسية التي
حتدد للفرد طريقته اخلاصة في التكيف مع بيئته.
أما «إيزنك» فعرفها بقوله :إنها املجموع الكلي ألمناط
السلوك الفعلية الكامنة لدى الفرد التي تتحدد بالوراثة
والبيئة وتتط� � ��ور من خالل التفاع� � ��ل الوظيفي ألربعة
قطاعات رئيس� � ��ية تنتظم فيها تلك األمناط السلوكية:

إن ف � �ه� ��م ط� �ب� �ي� �ع ��ة ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ي �ق �ت �ض��ي
اإلح ��اط ��ة ب��ال �ع��وام��ل ال�ك�ث�ي��رة ال �ت��ي تتدخل
ف ��ي ت �ك��وي��ن ال �ش �خ �ص �ي��ة امل �ت �م �ي��زة ب �ن��وع من
ال �ث �ب��ات ون� ��وع م��ن ال�ت�غ�ي��ر ون� ��وع م��ن ال��وح��دة
القطاع املعرف� � ��ي «الذكاء» القط� � ��اع النزوعي «اخللق»
القطاع الوجداني «املزاج» القطاع البدني «التكوين».
ومن خالل هذين التعريفني نستنتج العناصر األساسية
في مفهوم الشخصية:
 -1الش� � ��خصية كينونة وس� � ��لوك :فهي تكوين جسدي
عصبي نفس� � ��ي تصدر عنه أش� � ��كال الس� � ��لوك العقلية
واخللقية واملزاجي� � ��ة ضمن نظام تترابط فيه اجلوانب
املختلفة لهذا التكوين.
 -2الش� � ��خصية وحده تنطوي على عدد من العناصر،
فتحلي� � ��ل الش� � ��خصية يكش� � ��ف ع� � ��ن وج� � ��ود اجلوانب
العقلي� � ��ة بقدراتها املتع� � ��ددة وفاعلياته� � ��ا املتنوعة من
إدراك وتذك� � ��ر وتخي� � ��ل وإبداع وغيرها م� � ��ن اجلوانب
االنفعالي� � ��ة والعاطفية والدامغ� � ��ة ،وما يلحق بذلك من
مي� � ��ول واجتاهات وكذلك من عادات وأس� � ��اليب فردية
في التصرف ،ولك� � ��ن جميع هذه العناصر حني جتتمع
في ش� � ��خصية فرد ما ال تبقى مس� � ��تقلة عن بعضها بل
تندمج مؤلفة تنظيماً واحداً يختلف عن مجرد اجتماع
تلك العناصر.
 -3الش� � ��خصية من� � ��وذج فري� � ��د إذ بالرغ� � ��م من وجود
اجلوانب الس� � ��ابقة الذكر في كل ش� � ��خصية مما ينشئ
بعض التش� � ��ابه في شخصيات الناس ،فإن صفات تلك
اجلوانب تختلف من فرد إلى آخر مما ينش� � ��ئ اختالفاً
بني الس� � ��مات السلوكية لكل فرد كماً ونوعاً ،ويجعل كل
ش� � ��خصية ذات طابع خاص تتميز به عن ش� � ��خصيات
اآلخرين.
 -4الش� � ��خصية كل متفاع� � ��ل فعناصره� � ��ا تتفاعل مع
بعضه� � ��ا وم� � ��ع العوامل احمليطة أيض � � �اً وحتصل بذلك
تأثي� � ��رات متبادل� � ��ة تؤدي إل� � ��ى التعديل ف� � ��ي اجلوانب
املتفاعلة وبذلك تبق� � ��ى متالئمة مع ذاتها ومع احمليط
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هذا في اجلانب السوي وعندما يحصل انحراف تبدأ
الش� � ��خصية بالتطرف س� � ��لباً أو إيجاباً وهذا ما سوف
نتكل� � ��م عنه ف� � ��ي بحثنا هذا «وخاصة عن الش� � ��خصية
التدميرية».
ولك� � ��ن جن� � ��د أن جوانب الش� � ��خصية تتضم� � ��ن نواحي
وظيفية هي التفكير واالنفعال واإلحس� � ��اس واحلدس
حسب تصنيف «يونغ» وهي ال تكون بدرجة واحدة عند
جميع الناس بل تغلب إحداها على الفرد فتطبع سلوكه
بطابعها ويصبح الناس موزعني على النحو التالي:
 -1اإلنسان املنطلق :وهو عقالني يغلب عليه التفكير،
يهتم بالوقائع واحلقائق العاملية والتصنيفات املنطقية
أو يغلب عليه االنفعال ،فيحاول إقامة صالت حارة مع
اآلخرين وينزع للتالؤم مع العالم.
 -2غير عقالن� � ��ي يغلب عليه اإلحس� � ��اس فيتجه نحو
املظاه� � ��ر االجتماعية ونحو طلب� � ��ات اآلخرين أو يغلب
عليه احلدس ،فيس� � ��تجيب للنظي� � ��ر واملغامرة ،ويحكم
على اآلخرين بسرعة.
 -3املنطوي العقالني :يغل� � ��ب عليه التفكير يتجه نحو
الذات ،واألمور اخلاصة ،يكثر التأمل نظرياً ،بعيد عن
الواقع غير عملي ،يغلب عليه االنفعال فينزع للتناس� � ��ق
الداخلي ويشتغل بأحالمه اخلاصة ومشاعرة.
 -4املنط� � ��وي غي� � ��ر العقالني :يغلب عليه اإلحس� � ��اس
فيتجه نحو اخلبرات احلس� � ��ية ويغل� � ��ب عليه احلدس،
يتج� � ��ه نحو التأم� � ��ل الذاتي ،يكون «س� � ��ويعاتي» ويؤخذ
بالطقوس الدينية.
ما الذي يك ّون الشخصية ويؤثر فيها؟
بالرغم من تعدد الدراسات واألبحاث فما تزال هناك
نق� � ��اط عديدة في هذا املوضوع ل� � ��م تنجل ولم تتحدد
متام � � �اً لذلك يبقى اجلوانب :هن� � ��اك تداخل وراثي في
تكوين الش� � ��خصية تكون فيما بينها وحدة متشابكة من
املؤثرات وهي:
 -1األس� � ��رة :حجمه� � ��ا ،تركيبها ،انس� � ��جامها ،معاملة
األبوين لألبناء.
 -2املدرس� � ��ة :امل� � ��درس ،اإلدارة ،النظ� � ��ام مبكونات� � ��ه
املختلفة ،األصدقاء.
 -3املجتم� � ��ع :ثقافته ،حضارته ،املس� � ��توى االجتماعي

إن ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ت��دم �ي��ري��ة وال� �ق� �س ��وة ف��ي
ال �س �ل��وك وال �ع��واط��ف واألح��اس �ي��س ل��م ت��زدد
وتتطور وتتسع إال م��ع ازدي��اد اإلن�ت��اج وتطور
ال�ت�ق�ن�ي��ات وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ووس��ائ��ل االت �ص��ال
واالقتصادي.
وأي انح� � ��راف ف� � ��ي هذه املؤثرات س� � ��وف ينعكس على
شخصية الفرد سلباً أو إيجاباً مع اختالف تقبل الفرد
لهذا االنحراف إذ جتد بأن الكثير من الناس األسوياء
يعان� � ��ون من حي� � ��اة الفقر واحلاجة ويذوق� � ��ون األمرين
لتأمني لقمة العيش ،ولكن ال ينعكس هذا على سلوكهم
اليومي مع أسرتهم وعالقاتهم مع اآلخرين في عملهم
ومجتمعهم ،وهكذا ...
واآلن س� � ��وف نطلق كلمة «تدمي� � ��ر» على كل عمل ضار
يقوم به اإلنس� � ��ان س� � ��واء على نفس� � ��ه أو على اآلخرين
وس� � ��وف أتناول ببحثي هذا هذه الفئة من الناس ملاذا
تفعل ذلك وما هي جوانب شخصيتها وما هي العوامل
املؤثرة في هذه الشخصية؟
ولك� � ��ن يجب التفريق بني القس� � ��وة والع� � ��دوان املتكيفة
بيولوجي � � �اً مع الفرد بأنها فعل فطري أي أن اإلنس� � ��ان
يدم� � ��ر ما حول� � ��ه ليس� � ��تطيع البقاء أو احلي� � ��وان يدمر
احليوان ال� � ��ذي يواجهه ليس� � ��تطيع البق� � ��اء أو النبات
ي� � ��أكل أو يتس� � ��لق على نب� � ��ات آخر ليس� � ��تطيع العيش
وه� � ��ذا كله س� � ��لوك فطري للبقاء ،أما م� � ��ا أقصده فهو
الس� � ��لوك التدميري أو القس� � ��اوة التي مفادها العدوان
فهو س� � ��لوك مرفوض ،ولكن أنا ضد فكرة أن اإلنسان
يدمر ما حوله ليستطيع البقاء ملاذا ال يبني مع محيطه
ليستطيع البقاء؟
وعلين� � ��ا أن مني� � ��ز بني نوع� �ي��ن من الع� � ��دوان مختلفني
كل االخت� �ل��اف ،األول يش� � ��ترك في� � ��ه اإلنس� � ��ان مع كل
احليوانات وهو دافع إلى الهجوم أو إلى الفرار ،عندما
تته� � ��دد مصاحله احليوية ،وهذا الداف� � ��ع مبرمج وفقاً
للنش� � ��وء النوعي ،وه� � ��ذا هو الع� � ��دوان الدفاعي «غير
اخلبيث» وهو في خدمة بق� � ��اء الفرد والنوع ،ومتكيف
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بيولوجي � � �اً ،ويزول عندما يزول التهدي� � ��د عن الوجود،
والنط اآلخر «العدوان اخلبيث» أي القسوة والتدميرية
خاص بالنوع البش� � ��ري وغائب إجم� � ��االً عن احليوانات
وهو ليس مبرمجاً وفقاً للنش� � ��وء البش� � ��ري وال متكيفاً
بيولوجياً ،وليس له مآرب وإش� � ��باعه ش� � ��هواني ،ومهما
يكن فاإلنسان يختلف عن احليوان بأنه قاتل واإلنسان
هو الوحيد من فصيلة الرئيس� � ��ات الذي يقتل ويعذب
أعضاء نوعه من دون أي س� � ��بب ،سواء أكان بيولوجياً
أم اقتصادياً والذي يش� � ��عر بالرضا في فعله ذلك ،وإن
هذا العدوان «اخلبيث» غير املتكيف بيولوجياً هو الذي
يشكل املشكلة احلقيقية واخلطر احلقيقي على وجود
اإلنسان بوصفه نوعاً ،ويفتح األساس النظري إمكانية
البحث في األشكال املختلفة للعدوان اخلبيث الراسخ
في الطبع ،والس� � ��يما «السادية» وهي عاطفة السيطرة
غي� � ��ر احملدودة على كائن آخر قادر على اإلحس� � ��اس و
«النكروفيليا» عاطفة تدمير احلياة واالجنذاب إلى كل
ما هو ميت ومضمحل ،وميكانيكي صرف ،وهذا سوف
يذكرنا بش� � ��خصيات تاريخية «ذات طبع سادي مدمر»

في املاضي القريب :كستالني ،هملر ،هتلر..
واحلقيق� � ��ة ه� � ��ي أن كل العواطف البش� � ��رية «اخليرة»
والش� � ��ريرة» عل� � ��ى الس� � ��واء ال ميكن أن تفه� � ��م إال أنها
محاولة ش� � ��خص جلعل معنى حلياته وجتاوزه املبتذل،
مجرد الوج� � ��ود احملافظ على احلي� � ��اة ،وال يكون تغير
الش� � ��خصية ممكن � � �اً إال إذا كان ف� � ��ي مق� � ��دور املرء أن
«يهدي نفسه» إلى طريقة جديدة في جعل معنى للحياة
بتحريك عواطفه الرافدة للحياة ،ولكن ش� � ��تان بني من
يبني ومن يدمر ،ألن الس� � ��لوك التدميري يدمر احلياة
واجلسم والروح للمدمر واملد َمر ،إنهما انقالب احلياة
على نفس� � ��ها وضد ذاتها بيد اإلنسان التدميري وهذا
بحد ذاته انحراف وفهمه ال يعني التغاضي عنه ،ولكن
إذا لم نفهمها ال يكون لدينا س� � ��بيل إلى تبني كيف نقلل
منهما وما هي العوامل التي تزيدهما.
ولهذا الفهم أهمية خاصة حيث تتناقص احلساس�� ��ية إزاء
التدميرية ،القسوة بسرعة ،وتتزايد النكرو فيليا ،االجنذاب
إلى ما هو ميت ،ومضمح�� ��ل ،وعدمي احلياة ،وآلي صرف
في كل مجتمعنا الصناعي املرتبط بعلم التحكم.
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والس� � ��لوك الس� � ��وي لإلنس� � ��ان يح� � ��ب اخلير لنفس� � ��ه
ولآلخرين ،ملجتمعه وللمجتمعات اإلنس� � ��انية األخرى،
يحب الكون ألنه جزء هام ورئيس� � ��ي فيه ،أما السلوك
التدميري فهو يتلذذ بتدمير نفسه واآلخرين ومجتمعه
ومجتمعات اآلخرين ،يتلذذ بتعذيبهم ويفرح ألحزانهم
حت� � ��ى ولو كانوا غير معروفني بالنس� � ��بة ل� � ��ه ،فكم من
حروب ُش� � ��نت ومات فيها املاليني ،ولم يكن لهؤالء ذنب
فيها.
من هو الشخص العدواني التدميري؟
جرت دراس� � ��ات كثيرة على فئ� � ��ات مختلفة من األفراد
وفي أماكن مختلفة من األعمال واألسر.
ولم تس� � ��تطع هذه الدراس� � ��ات أن حتدد بالضبط ملاذا
هذا الشخص مختلف عن اآلخر بسلوكه ،ولكن أعطتنا
هذه الدراس� � ��ات بعض الس� � ��مات واملؤثرات التي كانت
على الشكل التالي:
اإلحباط والش� � ��عور باليأس والفش� � ��ل يؤدي إلى سلوك
عصاب� � ��ي اس� � ��تفزازي يؤدي إل� � ��ى التدمي� � ��ر والعدوان،
والعامل املهم في حدوث اإلحباط هو «طبع الشخص»

فالش� � ��خص الشديد اجلش� � ��ع مث ً
ال ،س� � ��وف يستجيب
بالغضب عندما ال ينال ما يريد ،ويش� � ��عر النرجس� � ��ي
باإلحباط عندما ال ينال ما يتوقعه من الثناء والتقدير،
وكذلك «شدة استجابته لإلحباط».
الش� � ��عور بالدونية اململ� � ��وء بالعقد النفس� � ��ية ،وخاصة
ما يتعل� � ��ق بالعنصر االقتصادي فه� � ��و ضعيف اإلجناز
إمكاناته محدودة ،فهو دائم التذمر والغضب واالنفعال،
يكسر كل ما حوله ويدمره .ابتداء من نفسه واآلخرين.
أو على العكس ش� � ��خصية مغرورة «يا أرضى اشتي ما
ح� � ��دا قدي» ال يرى أحداً أفض� � ��ل منه في العالم أجمع
يريد أن ميتل� � ��ك العالم ،أو أن يقصيه عن وجه األرض
بدون وجه حق.
اإلنس� � ��ان املنطوي على ذاته ،فهو يدم� � ��ر ذاته «غريزة
الفرار» ش� � ��خصية ال حتب املواجهة بسلوكها ولكن إذا
واجهت كانت كاإلعصار يقتل كل ما حوله.
وأكثر مالحظة للس� � ��لوك التدميري بأنه ميل إلى القتل
والتعذيب من دون سبب بل بوصفه غاية في حد ذاتها
،غاي� � ��ة ال جتري متابعتها من أج� � ��ل الدفاع عن احلياة
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اإلن � �س� ��ان امل �ن �ط��وي ع �ل��ى ذات � ��ه ي ��دم ��ر ذات ��ه
ب � �غ� ��ري� ��زة ال � � �ف� � ��رار ذو ش� �خ� �ص� �ي ��ة ال حت��ب
امل ��واج � �ه ��ة ب� �س� �ل ��وك� �ه ��ا ..ول� �ك ��ن إذا واج� �ه ��ت
ك� ��ان� ��ت ك� ��اإلع � �ص� ��ار ي� �ق� �ت ��ل ك � ��ل م � ��ن ح��ول��ه
ولكنها في ذاتها سارة ومستحبة للشخص التدميري.
إن وجود اجلهاز الفيزيولوجي العصبي والدماغي عند
اإلنسان واحليوان يجعل حدوث العدوان الدفاعي عند
اإلنس� � ��ان أضعاف حدوثه عند احليوان ويكمن السبب
في ه� � ��ذه الظاهرة في الش� � ��روط اخلاص� � ��ة بالوجود
اإلنساني وبصورة رئيسة في:
 -1إن احلي� � ��وان ال ي� � ��درك التهديد إال إذا كان واضحاً
وحالياً ،بعكس اإلنسان الذي ُوهب القدرة على التخيل
والتنبؤ والتحليل.
 -2إن اإلنس� � ��ان ليس قادراً عل� � ��ى التنبؤ باألخطار في
املس� � ��تقبل فقط فهو قادر كذلك إن قادته دماغ الشعب
لرؤي� � ��ة أخطار ال وجود لها ف� � ��ي الواقع وعلى أن يتقبل
ذلك مثال:
كثي� � ��ر من احلروب قامت وق� � ��د مت اإلعداد لها بدعاية
منظم� � ��ة ،أقنع فيها الق� � ��ادة الس� � ��كان بأنهم معرضون
خلطر قد يقضي عليهم وهك� � ��ذا أثيرت ردود األفعال
الكاره� � ��ة على األمم املتحدة «إث� � ��ارة العدوان الدفاعي
بغسل الدماغ» وهذا ال يحدث إال عند البشر.
 -3يسهم ش� � ��رط ثالث من شروط الوجود وهو بشري
بوج� � ��ه خاص في زي� � ��ادة العدوانية البش� � ��رية باملقارنة
مع العدواني� � ��ة احليوانية ،فاإلنس� � ��ان كاحليوان يدافع
عن نفس� � ��ه في وجه التهدي� � ��د ملصاحله احليوية ،ولكن
مدى مصالح اإلنسان احليوية أوسع وأشمل وأكبر من
مصالح احليوان.
 -4النرجس� � ��ية الفردي� � ��ة وهي ما تتعل� � ��ق بالفرد وحبه
لذاته وعش� � ��قه لها وكذلك ش� � ��عوره بالتف� � ��وق والعظمة
والذكاء في كل ش� � ��يء وأنه مختلف ع� � ��ن الكل ولذلك
مجبر على أن يصبح من الش� � ��خصيات املشهورة ألنهم
إذا ل� � ��م يكون� � ��وا كذلك يصبحون مكتئب� �ي��ن أو مجانني،

ولذلك يس� � ��لكون السلوك التدميري إذا وقف بطريقهم
ما يعترض أحالمهم.
وهناك النرجس� � ��ية اجلماعية ملجتمع أو فئة أو بلد من
البل� � ��دان ،وه� � ��ذا له وظيفة مهمة ج� � ��داً حيث تزيد من
تضامن اجلماعة ومتاس� � ��كها وجتعل االحتيال أس� � ��هل
مبناش� � ��دة األهواء النرجس� � ��ية «مثال الش� � ��عب األملاني
مميز من األمل� � ��ان عن غيرهم» ولذل� � ��ك ارتبطت فكرة
التعصب بالصفة املميزة للنرجسية اجلماعة والتي من
نتائجها الكره واحلقد على بقية الشعوب.
ولعل السلوك الذي ميتاز بالعنف والتدمير عند الفرد
ناجت عن الش� � ��عور بامللل والضجر واحلياة الفارغة من
كل معنى ،والظروف احمليطة االقتصادية واالجتماعية
واألس� � ��رية وكما أس� � ��لفنا اليأس واإلحباط واالكتئاب
واحلزن هما الطرق الواس� � ��عة للتعوي� � ��ض والتي تتخذ
ش� � ��ك ً
ال س� � ��لبياً من االجنذاب نحو اجلرائم واحلوادث
املميتة واملش� � ��اهد األخرى من س� � ��فك الدماء والقسوة
والعن� � ��ف التي ه� � ��ي الغذاء األساس� � ��ي ال� � ��ذي تقدمه
الصحافة واإلذاعة والتلفزيون إلى اجلمهور.
ويس� � ��تجيب اإلنسان بش� � ��وق لهذه األخبار ألنها أسرع
الط� � ��رق إلحداث اإلهاجة فتخفف ،بذلك امللل من دون
أي نش� � ��اط داخلي ولذلك جند هؤالء األشخاص ليس
لهم أي اهتمام بأي ش� � ��يء ،ولي� � ��س لديهم اتصال بأي
ش� � ��خص ،إال م� � ��ا كان في منتهى الس� � ��طحية ،ويتركهم
أي شخص وأي ش� � ��يء باردين ،وهم جامدون عاطفياً،
وال يش� � ��عرون بالف� � ��رح ،ولكنه� � ��م ال يش� � ��عرون في كثير
م� � ��ن األحيان باحلزن أو األلم «متبلدي املش� � ��اعر» فهم
ال يش� � ��عرون بش� � ��يء ،فالدنيا عندهم غبشاء والسماء
ليس� � ��ت زرقاء ،وليست لديهم ش� � ��هوة احلياة وكثيراً ما
يكون� � ��ون أمواتاً أكثر منهم أحي� � ��اء ،وفي بعض األحيان
يدركون ه� � ��ذه احلالة بدقة وألم وفي كثير من األحيان
ال يدركونها ،وفي العادة يغلب عليهم كبت ما يش� � ��عرون
به وال يعترفون به ويريد معظمهم أو يظهروا طبيعيني
أمام كل شخص سواهم.
يحبون القسوة وسفك الدماء باملعنى املجازي واحلرفي
للكلمة يتلذذون بتعذيب اآلخرين وبآالمهم ،حتى تؤدي
بهم إلى النش� � ��وة والسعادة ولو كانوا هم جزءاً من هذا
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الع� � ��ذاب ،وهناك أكثر من مثال على هذا القول إذ كان
هناك قبائل آكلي حلوم البش� � ��ر وخاصة دماغهم ملا له
من طقوس س� � ��حرية إذ كانوا يأكلون اللحم ويحتسون
الدم ألسباب طقسية «قبائل بدائية».
وأش� � ��كال العنف التدميري ليس� � ��ت واحدة إمنا هناك
أش� � ��كال تدميرية عفوية مرتبطة ببنية الطبع ،وأش� � ��ير
بالعف� � ��وي إلى تفجر الدوافع التدميرية التي تنش� � ��طها
ظ� � ��روف غير عادي� � ��ة وهي م� � ��ا ظهرت ف� � ��ي مدونات
التاريخ املتمدن ،وتاريخ احلرب هو تقرير عن القس� � ��وة
والتعذيب م� � ��ن دون متييز واللذي� � ��ن كانت ضحاياهما
الرجال والنساء.
أما التدميري� � ��ة املتنقمة :فهي رد الفع� � ��ل العفوي على
األلم الشديد وغير املبرر النازل على الشخص أو على
أعضاء جماعته التي يتماثل معها وهي واسعة االنتشار
على الصعيد الفردي واجلماعي «الثأر» فهو سلسلة ال
نهاية لها من القتل العقابي.
الوجدية :فإن اإلنس� � ��ان في معاناته من
أما التدميرية ْ
عجزه وانفصاله ميك� � ��ن أن يتغلب على عبئه الوجودي

إن ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ه� � ��ي ت� �ن� �ظ� �ي ��م دي� �ن ��ام ��ي
داخ � � � � ��ل ال� � � �ف � � ��رد ل � �ت � �ل� ��ك االس� � � �ت� � � �ع � � ��دادات
اجل �س��دي��ة وال �ن �ف �س �ي��ة ال� �ت ��ي حت� ��دد ل�ل�ف��رد
ط��ري �ق �ت��ه اخل ��اص ��ة ف ��ي ال �ت �ك �ي��ف م ��ع بيئته
وجد تش� � ��به الغيبوبة «في أن يك� � ��ون املرء إلى
بحال� � ��ة ْ
جانب ذاته» فيحرز بذلك الوحدة من جديد في داخل
نفس� � ��ه ومع الطبيعة« ،الفعل اجلنس� � ��ي يش� � ��مل حالة
الوجد األنية مع الشريك ،والعبادات تناول املخدرات،
العربدات اجلنس� � ��ية ،حاالت الغيبوبة املستحثة ذاتياً،
الوجدي.
الرقص ْ
وهن� � ��اك أمثلة م� � ��ن التاريخ تبرز ش� � ��خصيات اتصفت
بالس� � ��ادية «س� � ��تالني» فقد كان ال يس� � ��تطيع أحد توقع
سلوكه ،فهناك أحوال فيها أناس أمر بتوقيفهم ،ولكنهم
بعد التعذيب واألحكام القاسية أطلق سراحهم وعينوا
في مناصب رفيعة ،من دون تفس� � ��ير أو س� � ��بب ،وهذا

خفايـــــــا النفـــــــــس

اإلن � �س ��ان ي ��دم ��ر م ��ا ح ��ول ��ه ل�ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ب �ق��اء
واحليوان يدمر احليوان الذي يواجهه ليستطيع
البقاء وال�ن�ب��ات ي��أك��ل أو يتسلق على ن�ب��ات آخر
ليستطيع العيش وهذا كله سلوك فطري للبقاء
يرينا بأن س� � ��لوك س� � ��تالني أو طبعه ه� � ��و في أن يظهر
للناس أنه ميتلك الس� � ��لطة املطلقة والس� � ��يطرة عليهم،
له احلرية في معاملتهم كيفما يش� � ��اء «يقتلهم ،يعذبهم،
ينقذه� � ��م ،يكافئه� � ��م» ،وه� � ��ذا وضع امل� � ��رأة عندنا «في
املجتمع الذكوري طبعاً».
وكذلك كان هتلر وقائد جيش� � ��ه هملر ،وغيرهم كثر..
فقد اتصفوا بالس� � ��ادية والتناقض الواضح بني الواقع
والصورة فهم س� � ��اديون ال يرحم� � ��ون وجبناء يعتمدون
ص� � ��ورة الرج� � ��ل اللطيف واملوالي والش� � ��جاع ،فقد كان
هتلر مخل� � ��ص أملانيا الذي أحبها بش� � ��كل كبير املدمر
القاس� � ��ي ال ألعدائه وحس� � ��ب بل ألملانيا نفسها أيضاً،
أما ستالني األب اللطيف لبلده كاد يدمر بلده وأفسده
أخالقياً.
وأخيراً نقول بأن الش� � ��خصية التدميرية والقس� � ��وة في
السلوك والعواطف واألحاسيس لم تزدد وتتطور وتتسع
إال مع ازدي� � ��اد اإلنتاج وتطور التقني� � ��ات والتكنولوجيا
ووس� � ��ائل االتصال وتقس� � ��يم اجلهد وتش� � ��كل الفائض
الكبي� � ��ر وبناء املدن ذات التراتبي� � ��ات والنخب وعندها
من� � ��ت احلضارة ومن� � ��ا دور الس� � ��لطة ،ولذلك جند بأن
العدوان والتدميرية أخذا دورهما في نس� � ��يج البواعث
البشرية؟! إذاً ما هو احلل للتقليل من هذا السلوك؟
اإلميان هو أفض� � ��ل ما لدينا ألنه يتضمن عنصراً مهماً

مراجع البحث:

.the history of tools and biological evolution
الزاد ،فيصل محم�� ��د خير ،األمراض العصابية والذهانية،
واالضطرابات السلوكية دار القلم -بيروت 1984م.
الودرني ،محمود هاش�� ��م ،مدخل إلى الطب النفس�� ��ي وعلم
النفس املرضي دار احلوار1986 -م.

للغاية :رغبتي احلماسية الشديدة في أن يعيش طفلي
و يك� � ��ون عملي في أمان وخير ومحبة ،والذي هو مزيج
م� � ��ن املعرفة واملش� � ��اركة «اإلميان العقل� � ��ي» القائم على
اإلدراك الواضح لكل املعطيات ذات املس� � ��اس باملوضوع
ولي� � ��س وهماً مبنياً على رغباتنا ،وألن أس� � ��اس اإلميان
العقلي هو وجود اإلم� � ��كان احلقيقي خلالصه «املعرفة
الش� � ��املة الوثيقة الصلة ببقاء اإلنسان» ،وبقدرته على
تخليص نفسه من نس� � ��يج الظروف املهلك الذي خلقه،
إنه موقف الذين هم غير متفائلني وغير متش� � ��ائمني بل
هم جذري� � ��ون لديهم إميان عقلي بقدرة اإلنس� � ��ان على
جتنب الكارث� � ��ة في نهاية األمر ،وهذه اجلذرية القائمة
عل� � ��ى املذهب اإلنس� � ��اني تغوص في اجل� � ��ذور ،وكذلك
في األسباب وتنش� � ��د حترير اإلنسان من قيود األوهام
وتفترض أن التغييرات األساسية ضرورية ،ال في بنيتنا
االقتصادية والسياسية وحسب بل كذلك في قيمنا وفي
مفهومنا ألهداف اإلنسان ،وفي سلوكنا الشخصي.
وامتالك اإلمي� � ��ان يعني اجلرأة عل� � ��ى التفكير فيما ال
يفكر ب� � ��ه ،والعمل مع ذلك ضمن حدود املمكن واقعياً،
إنه األمل القائم على املفارقة في توقع املخلص كل يوم،
وعدم وهن العزمية مع ذلك حني ال يجيء في الساعة
احمل� � ��ددة ،وليس هذا األمل س� � ��لبياً بل على العكس هو
البح� � ��ث اللجوج والدؤوب ع� � ��ن كل إمكانية للعمل ضد
مجال املمكنات احلقيقية.
إن وض� � ��ع اجلنس البش� � ��ري اليوم أش� � ��د خط� � ��ورة من
أن نس� � ��مح ألنفس� � ��نا باالس� � ��تماع إل� � ��ى الدمياغوجيني
املنجذب� �ي��ن إلى التدمير -أو حت� � ��ى إلى الزعماء الذين
قسوا قلوبهم ،ولن
ال يس� � ��تخدمون إ ّال عقولهم والذين ّ
يحمل الفك� � ��ر النقدي واجلذري الثم� � ��ار إال إذا امتزج
بأكرم صفة ُحبي بها اإلنسان ،محبة احلياة.
دسوقي -كمال علم األمراض النفسية ،دار النهضة العربية
للطباعة والنشر ،بيروت 1974م.
حس�� ��ب الله ،عدنان ،التحليل النفسي من فرويد إلى ال كان
مركز اإلمناء القومي بيروت 1988م.
Lagachle D-lvnite delas psycholgie, p, v, f, 19179
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القصد منه إجراء عملية بوح فكري ملفاصل وأطراف الذات اإلنسانية ،بغاية إحداث املداعبة احلياتية وإظهار
البسمة أو تقطيب احلاجبني ،ومن خاللها حتدث عملية التطهير الروحي التي حتاسب بها االرتكابات اخلاطئة
التي تسكن ضمن آلية الندم ،وفي ذات الوقت تدون حلظات صادقة ورائعة تشكل لك دافعة راقية فتستمر بك
احلياة اجلميلة وكأنك ولدت من جديد .

قضايــــا ساخنــــــــة
من يتجرأ ويتحدث لنا جميعنا ذكراً أم أنثى عن ما م َّر
به في رحلة التفكر أثناء مسيرة حياته ،على اختالف
تنوعاتها وامتداداتها ومحاورها وصعودها وهبوطها،
والتعث� � ��رات التي أصابته ووقع به� � ��ا والنجاحات التي
حل� � ��م به� � ��ا ووصل أو كاد يص� � ��ل أو لم يص� � ��ل إليها ،
بالتأكي� � ��د كلمات فيها احلقيقة الت� � ��ي ال يتجرأ أحد
أي كان ،حتى وف� � ��ي كثير من
على الب� � ��وح بها أم� � ��ام ٍ ّ
األحي� � ��ان يحاول أن يتجاوزها غير راغب تصورها أو
احلديث عنها مع ذات� � ��ه وكثيراً ما يحطم املرء مرآته
التي وفي غفلة منه تريه ماضياً ال يريد أن يراه .
لكنن� � ��ي وأن� � ��ا مثلكم أتق� � ��دم إلى األمام أس� � ��اعدكم
وأساعد نفسي على التقدم بعكس ما تعتقدون أنه
حاصل إلى الوراء ،ولكن في حقيقة األمر نس� � ��تعيد
الوراء ف� � ��ي آلية املنعكس على األم� � ��ام حيث نظهر
مبظهر املتقدم ،ونحن نعترف مبا م ّر بنا مما مضى
وال� � ��ذي هو اخللف والوراء أي املاضي ،وفي حقيقة
األم� � ��ر إن املاضي يعيش بالفك� � ��ر وضمن الصندوق
األس� � ��ود اخلاص باإلنس� � ��ان واملوج� � ��ود في اجلانب
األمين ،حيث الفراغات الكبرى على ش� � ��كل كهوف
وودي� � ��ان كبي� � ��رة وعميقة ال ميكن محوه أو نس� � ��يانه
مرة ثانية مما يس� � ��تطيع أن يعري فكره يس� � ��تنهض
ماضيه وإلى من ينتس� � ��ب من فكر مؤمن أو كافر أو

محاي� � ��د أو إبداعي أو ثقافي ،باحملصلة هي أديان
فإلى أي� � ��ن اجتهت أنت مؤمن ،تؤم� � ��ن في االعتقاد
الق� � ��ادم من معتقد تعتقد ب� � ��ه ،فإذا حصل االعتقاد
واإلميان أجبرك على الدفاع عنه بكونه أجنز جملة
سلوك ،وأنت تسير يظهر منك يدل عليك ليبقى ما
بداخلك ملكاً لك ،أن� � ��ت الوحيد الذي تعرف قيمة
صدقه وق� � ��وة تصاحلك معه ،ومن خالله يأخذ بك
لتتع ّرى أمام ذاتك ،أو في املقدرة الكبرى التوافقية
أمام من حتب أو من تكره بالرضا أو باإلكراه ،ولكن
يبقى ل� � ��ك كما حتدثت بقاي� � ��ا خصوصياتك ،وهذا
محور القص� � ��د وبه بيت القصيد في هذه احلوارية
التي أرجو من خاللها أن تكون محببة للجميع؛ التي
اعتبرت من ب� � ��اب التذكير غايته تنش� � ��يط الذاكرة
ومصارحة بني العق� � ��ل والذات ،تهدف االنتقال إلى
األم� � ��ام بعد أن تكون قد قمت بإعادة التأمل في كل
احملطات احلياتية التي مررت بها ،تقربك بش� � ��كل
إميائي م� � ��ن روح احلياة الكوني� � ��ة وتطور بصيرتك
املنظ� � ��ورة م� � ��ن البصر الناظ� � ��ر إل� � ��ى كل التجارب
احلياتية مطلعة إي� � ��اك على كامل إيقاعاتها ،وعليه
تكون قوتك في اس� � ��تطاعتك عل� � ��ى املصارحة التي
تش� � ��كل لك لوح� � ��ة تبعد الضغينة ومتل� � ��ؤك بحرارة
احلب الذي يذيب جليد الوجه ،هذه التعرية للفكر
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تريك رحلة التعب بكل ما فيها من جمال وألم والتي
تكون� � ��ت مع الرحلة العمرية التي بنيت بها املداميك
احلقيقي� � ��ة والهالمية ،متر بها الروح تبتس� � ��م حال
رؤيتهـــ� � ��ا للكتــــل املأس� � ��اوية وتعتـــــ� � ��رف أن املاضي
يعيش في صميــــم النس � � �يـــج اإلنس� � ��اني الفكـــــري؛
والــــ� � ��ذي ال يكتمل إال بانتقال اإلنس� � ��ان إلى العالم
االفتراضي ،حيث تكون هن� � ��اك املراقبة احلقيقية
من الروح التي خرج� � ��ت ونظرت إلى الفكر العاري
بأكمله واملادي بغناه .
ملاذا أذكر ه� � ��ذا وأنا أحتدث عن الع� � ��ري الفكري،
وقصدي هو قراءة الذاكرة اإلنس� � ��انية منذ حدوث
الوعي التس� � ��جيلي ،وإلى أين وص� � ��ل كل واحد منا

16

ه��ل ك��ان الضمير يحضر وتلعن م��ن خ�لال��ه شيطانك..
وه��ل تشكلت لديك املعتقدات التي هيأت لك مكنونات
ال � �ث ��واب وال �ع �ق ��اب وف �ل �س �ف��ة احل � �س� ��اب ..وك �ي ��ف ك�ن��ت
ت�ه��رب م��ن ب�ين كلماتها امل�ت��واج��دة على س�ط��ور املعرفة؟
حيث هو يقف من عمره الزمني؟ ،وهذا يحتاج قوة
إرادة وتصميم ليس قراءتها فقط بل ومش� � ��اهدتها
كأفالم وثائقية أنتجت س� � ��ابقاً كأرش� � ��يف إن كانت
مرتبة وهي مرتبة بالفعل بحكم التسلس� � ��ل الزمني
املرتب� � ��ط بحدوثها أوالً ،ومس� � ��يطر عليها من العمر
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العقلي القادمة منه ثانياً .
أيضاً مل� � ��اذا كل هذا الدوران ح� � ��ول موضوع العري
الفكري ،أي إحداث مراجعة زمنية بحكم تراكماتها
ومناقش� � ��تها مرحلة تلو األخرى ،وملاذا لم ندخل به
مباش� � ��رة في احلقيقة إنه موضوع ش� � ��ائك ويحتاج
التبح� � ��ر وج� � ��رأة االعت� � ��راف ،بكون ه� � ��ذا املاضي
ّ
يحمل ش� � ��غب الطفولة وطي� � ��ش املراهقة ومراوغة
الشباب وتعب الوصول إلى الرجولة وبطء الكهولة
واس� � ��تراحة الش� � ��يخوخة ،وكل واحدة منها فيها من
املضحك املف� � ��رح واحملزن املؤلم ما يكفي إلنش� � ��اء
مع� � ��ادالت معق� � ��دة يصعب تفكيكه� � ��ا ،وأثقال تعجز
األرض عن حمله� � ��ا فكيف بي وبك� � ��م نريد التعري
أمام بعضنا فكرياً طبعاً ال جسديا ً؟ ولكي نستطيع
أن نضع أسئلة متتلك حتريض الوجه على االبتسام
ومنها ما يستدعي جتهم الوجه وبعضها يثير العتب
ورمب� � ��ا الغضب ،ندخل عليها نف� � ��كك رموزها عقداً
عقداً نسجل الدعابات واملشاغبات ،وأيضاً نراقب
البن� � ��اء الفكري وكيف حولن� � ��اه إلى مادي وأين متت

اخلطوات السليمة وكم احتجنا من ارتكابات لنصل
حيث وصلنا:
إذا كنت قادراً على اس� � ��تحضار طفولتك منذ عمر
خمس س� � ��نوات وحتى عشر س� � ��نوات ما هو حجم
املش� � ��اغبات واملداعبات الت� � ��ي تتذكرها واحلركات
التي كن� � ��ت تقوم به� � ��ا والتأنيب ال� � ��ذي تعرضت له
لفظياً أم جس� � ��دياً من خالل أقوى ممارس� � ��ة نالت
منك نت� � ��اج خطأ كبي� � ��ر أو كذبه بريئ� � ��ة ،وهل كنت
هادئاً أم مشاغباً وكيف كانت معيشتك ضمن أسرة
وفرت لك كل الظروف أو لم توفرها ( أي غنية أم
متوس� � ��طة أم غير مكتفية ) ،وحينما دخلت الصف
األول وغادرت منزلك إلى تلك املدرسة هل أحببتها
وما هي الذكريات التي س� � ��جلتها عينك من حلظة
خروجك من املنزل ومرورك في الطريق االجتماعي
ووصول� � ��ك إليها ،هل تذك� � ��ر أو تتذكر تلك املدارس
الثالث املنزل والش� � ��ارع واملدرس� � ��ة ،هل كان هناك
جتانس ،أم كنت حتلم باحلرية املوجودة بني املدرسة
واملنزل وأنت ترى املهن االجتماعية البس� � ��يطة متر
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م� � ��ن خاللها بكامل ما فيها م� � ��ن إيجابيات وأخطاء
تراها اآلن؟ ،وإذا كنت اآلن في عمرك الزمني الذي
تق� � ��رأ فيه ما بني يديك وتتفكر ماذا عنى لك الغنى
واالكتفاء والفقر في ذلك العمر ،ماذا ُمنحت وماذا
اشتهيت ولم حتصل عليه وبأية ألعاب لعبت؟ ،حاول
أن تتذكر قدر ما استطعت فهذه الذاكرة مهمة جداً
بكونها أسست محاور حياتك القادمة .
من س� � ��ن العاش� � ��رة وحتى العش� � ��رين وما مررت به
من بل� � ��وغ ومراهق� � ��ة ،وهل كنت تعي م� � ��ا تفعل من
ع� � ��ادات وممارس� � ��ات ،وهل كن� � ��ت م� � ��دركاً أم كنت
تتع� � ��رض للتأنيب والتنبي� � ��ه والتوجيه ،أم كنت تؤنب
نفس� � ��ك وتعدها بأن ال تكرر ما فعلت بعد انتهائك
من االس� � ��تمتاع بأي عادة متلكت منك ،وحولتها إلى
س� � ��رية واستحضرت لها اخليال والتخيل ملا مر في
طريقك من مش� � ��اهدات جوار أو أقارب أو غرباء؛
بحيث ال ميكن لك أن حتقق املتعة دون خيال وصور
مهما كن� � ��ت وكيفما كنت وأينما كنت وأي ش� � ��خص
كنت ،وه� � ��ل كنت تضحك عندم� � ��ا تتذكر ماذا كنت
تفعل وم� � ��اذا كنت تتخيل ،وهل كان الضمير يحضر
وتلع� � ��ن من خالله ش� � ��يطانك ،وهل تش� � ��كلت لديك

املعتقدات التي هيأت لك مكنونات الثواب والعقاب
وفلسفة احلساب ،وكيف كنت تهرب من بني كلماتها
املتواجدة على سطور املعرفة؟ ،حاول أن تتذكر أنك
أحببت بالطاقة اجلنس� � ��ية وجريت خلف الصبايا،
والصباي� � ��ا غمزن م� � ��ن باب اجلري وراء الش� � ��باب،
هل قرأت واس� � ��تمتعت فأحببت القراءة وهل كتبت
مذك� � ��رات فيها م� � ��ن اخلواطر الش� � ��عرية والكلمات
األدبية البدائية؛ والتي س� � ��كنت عقلك نتاج تخيلك
ِ
أحببت شاباً من خالل التشوق
أحببت فتاة أو
أنك
َ
اجلنس� � ��ي القادم مع س� � ��ن البلوغ وس� � ��ني املراهقة،
ودونت ذاك� � ��رة الفقر ومراقبة الغن� � ��ى وحلمت بأن
تك� � ��ون غنياً لتس� � ��توعب آلياته وتنظ� � ��ر من خاللها
إلى الفقر فتس� � ��اعده بكونك مررت به ،هل جذبك
معتقد غير ما أنت عليه وس� � ��رت مكرهاً إليه ،وبعد
ذل� � ��ك تفكرت بالذي حملت� � ��ه دون إرادة منك بحكم
االنتس� � ��اب إلى األس� � ��رة واملجتمع لتس� � ��جل ضمن
معتقداتهم ،هل كونت عالقات اجتماعية صداقات
ورفاق وزمالء ،ماذا بقي منهم في يومك هذا الذي
ّ
تطلع ب� � ��ه على فكرك العاري أمامك ،ومباذا حلمت
ف� � ��ي ذلك العمر ،وهل وصل� � ��ت إليه وأنت تقرأ هذه
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الكلمات أم مازلت تبحث عنه أم توقفت واستسلمت
لق� � ��درك بحيث أنك ل� � ��م تعد قادراً عل� � ��ى حتقيقه
فاكتفيت بالنظر إليه؟.
كيف تصرفت من سن العش� � ��رين وحتى الثالثيني،
هل امتلكت فهم احلياة من حيث وصلت في مرحلة
التعلم ودخلت إلى س� � ��وق العمل مبكراً ،هل تعلمت
وامتلكت حتصي ً
ال علمي � � �اً وحصلت على عمل ،هل
دخل� � ��ت اجليش أو أدي� � ��ت واجبات� � ��ك الوطنية ،هل
تعلمت مهنة وخضت جتاربها أي ألف بائها وامتلكت
منها الطموح لتغدو معلم � � �اً مهنياً؟ حاول أن تتذكر
البدايات في كل االجتاهات املهنية والعلمية كما أنه
عليك أن حتاول االعتراف إن فشلت هنا أو هناك .
ملاذا أنت مستس� � ��لم؟ ال ينبغي عليك أن تستس� � ��لم
تزوجت طبعاً وأجنبت ،ما هي عالقتك مع زوجتك
وه� � ��ل زواجك ناجح من خ� �ل��ال التصالح والتصارح
وإميان� � ��ك بأن التكوين األس� � ��ري ضرورة حتمية من
أجل االلتفات إل� � ��ى التكوي� � ��ن االجتماعي احلياتي
ال� � ��ذي به أس� � ��باب وج� � ��ودك ووصل� � ��ك وتواصلك،
ه� � ��ل كان ل� � ��ك رأي في اختيار زوج� � ��ك هل أحببتها
وأحبتك وآمنت بها لتعطيها كامل املشاعر الزوجية

إن ��ه ال �ع �ق��د اخل ��ام ��س ..ت�س�ك��ن ب ��ه ال �ف��رص��ة األخ �ي��رة
م � ��ن ف� � ��رص احل � �ض � ��ور اإلن � �س� ��ان� ��ي ال � �ت� ��ي ُم� �ن� �ح ��ت ل��ه
ع �ل��ى ش �ك��ل م �س ��اع ��دات خ �ف �ي��ة غ �ي��ر ُم� �ع � ّ�رف ��ة ..فقط
ي�ش�ع��ر ص��اح�ب�ه��ا ب ��أن ف��رص � ًا ك �ث �ي��رة غ�ي�ب�ي��ة س��اع��دت��ه
والواجب� � ��ات الت� � ��ي تطالب بالس� � ��عادة للطرفني كي
يك� � ��ون اللق� � ��اء تكويني � � �اً أوالً ،حيث يحق� � ��ق الراحة
واألم� � ��ان اجلنس� � ��ي ويعمل على إفراغ� � ��ه من الفكر
ك� � ��ي يتج� � ��ه الطرفان إل� � ��ى اجلني والبن� � ��اء ،أم كان
االعتبار األولي دون وعي لفلسفة التكوين األسري
التي حتمل املس� � ��ؤوليات اجلسام؛ والتي إن لم يفهم
معانيها اإلنس� � ��ان يتجه إلى خروج اجلمل احلياتية
الناظمة واملنظمة للمس� � ��يرة اإلنسانية فيعيش في
دوامة التعب املرافق له عبر حياته ،بش� � ��كل أدق هل
وفقت في زواجك أم أنه كان عالة عليك؟  ،بالتأكيد
أجنبت بنني وتفكرت بأنك أنت الذي أجنبتهم وأنك
مس� � ��ؤول عنهم ،وعليك يقع عاتق تربيتهم وتنميتهم
وتعليمهم ،ومطلوب منك أن تكون جسراً بني ضفتي
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نهر جارف ليم� � ��روا من خاللك وخ� �ل��ال ضمانات
أسوارك بأمان دون خوف ،يحملون الطمأنينة منك
مؤمنني بأن� � ��ه ال منة لك وال فض� � ��ل ،وإمنا واجبك
بحك� � ��م إجنابهم رعايتهم وإيصالهم ،فإن أحس� � ��نت
فلن ينكس� � ��ر اجلسر وس� � ��تعيد كبرياءك وشموخك
بشموخهم ووصولهم إلى شاطئ األمان الواقع على
الضفة األخرى ،وعليه يترتب أن حتسن تربيتهم كي
يحس� � ��نوا معاملتهم لك ،وليتعلموا مما علمتهم علم
التواصل األسري واالحترام للتكوين بغاية استمرار
التواصل اإلنساني في مسيرة البناء التي وجدت من
أجل اإلنس� � ��ان بجزأيه الذكر واألنثى املنفصلني في
الصورة واملتحدين ف� � ��ي اجلوهر ،هي قضية إميان
باحلي� � ��اة ومش� � ��اعر صادقة جتاه الفع� � ��ل احلقيقي
الق� � ��ادم من كل ذل� � ��ك ،كي يظهر البني� � ��ان فتحترمه
ليحترم� � ��ك .لهذا أصل معك ومعي ومعه إلى س� � ��ن
األربعني الذي به ندخل جميعنا إليه وأقول:
املفترض أن يكون س� � ��ن النبوءة ،أي س� � ��ن الرجولة
واملقدرة على فهم واس� � ��تيعاب العقود الثالثة ،حيث
عاشت بها املغامرة بكل أشكالها الدينية واجلنسية

واالجتماعي� � ��ة واالقتصادية وظه� � ��رت فيها عناصر
البناء اإليجابي وأبعاده التي تأسست بغاية إمتامها
في هذا العقد من العمر ،وأيضاً الذي يحمل اجلهل
والتحول اجلنس� � ��ي إلى ش� � ��هوات فائضة قد تسبب
الفضائح من خالل املمارس� � ��ات املرتكبة فيها ،وهو
س� � ��ن إخفاء كل ما مضى من عب� � ��ث ولعب ومجون،
واملفترض فيه اكتمال العقل وحتول النظر إلى بصر
والبصر إلى بصيرة و به تتسع زوايا الرؤية وتتباطأ
اخلطا ،فالعب الكرة في العشرينات يعدو عشرات
الكيلومترات ،وفي الثالثين� � ��ات آالف األمتار ،وفي
األربعينات مئات األمتار ،وفي اخلمسينات عشرات
األمتار ،وفي الس� � ��تينات يحمل مقع� � ��داً نقاالً يرتاح
إليه كلما خطا بعض اخلطوات .
نعم ،أعود إلى قضية املشاعر وما اكتمل من العقل
الذي به يطل اإلنس� � ��ان ،إما لتعزي� � ��ز عقله فيظهر
به رج� �ل � ً
ا فيه مواصفات الرج� � ��ال ،وإما يتنقل بني
العقل واجلهل ليحمل س� � ��مات ع� � ��دم الثبات ،حيث
تنع� � ��دم نقطة االرتكاز ويضيع ف� � ��ي متاهات اختيار
املس� � ��ارات النهائية؛ ألنه ما زالت لديه مساحة من

قضايــــا ساخنــــــــة
القوة واألمل يس� � ��تطيع بهما العمل والفرصة متاحة
بق� � ��در؛ بكونه قادراً على الفع� � ��ل واإلجناز من بقايا
ق� � ��وة الش� � ��باب ،فالرجولة عقل وحكم� � ��ة ودراية ملا
ج� � ��رى وم َّر في حي� � ��اة العقود الثالث� � ��ة املاضية من
تخبطات وتقلب� � ��ات وانتقاالت ولع� � ��ب على احلبال
وحب وكراهية ومتلك وافتقاد وغيره ،حيث في هذا
العمر يزداد الوزن الثقلي ويتجه إلى حتسس مواقع
أقدام� � ��ه قبل نقل اخلطا ،وبه يتحول إلى ش� � ��خص
حس� � ��ابي ،فإن لم ينجز تكويناً لن ينجز؛ بكونه فقد
املق� � ��درة على اخلي� � ��ار واالختيار واستس� � ��لم ملا هو
عليه من حال ،وآمن بق� � ��در األقدار في اعتقاد أنه
سيُرفض بحكم مرور الزمن عليه وفقدان السيطرة
على كمال األش� � ��ياء دون نفس� � ��ه؛ فهو الذي يقودها
ضمن مس� � ��ارات الري� � ��اح التي إن قادت� � ��ه إلى ما ال
يحمد عقب� � ��اه وإن قادها امتلكها ،فكان انتقاله إلى
العق� � ��ل اخلامس عقد قوة الرجول� � ��ة التي تكمن بها
الشهامة واالعتزاز والتدقيق في ما أجنز ،فإذا كان
م� � ��ن أهل اإلجناز أعاد تفقد إجن� � ��ازه برؤى اإلبداع
ودخل عامله من بابه الواس� � ��ع ال� � ��ذي يصنفه ضمن
مراتب األقوياء الفاعلني في مسيرة احلياة ،ومبعنى
أدق :إن احلكمة التي علت رأس� � ��ه بعد أن متلكت به
قوة العقل أظهرت جماله الفكري؛ ضمن احلاضنة
الروحية ومسيره الهادئ اجلميل ،بذلك يشير إليه
اآلخرون بأنه رجل حكمة يُستند إليه ويعتمد عليه .
إن� � ��ه العقد اخلامس ،تس� � ��كن ب� � ��ه الفرصة األخيرة
من فرص احلضور اإلنس� � ��اني التي منحت له على
شكل مس� � ��اعدات خفية غير املعرفة ،وال يكمن بها
تعري� � ��ف ،فقط يش� � ��عر صاحبها بأن فرص � � �اً كثيرة
غيبية ساعدته ،فإذا اعترف لداخله الروحي وشكر
اس� � ��تفاد كثيراً ،حيث له من الفرص القادمة أيضاً
الكثير ،أما إن تنكر وجحد استُلبت منه كامل الفرص
التي ُمنحت له ليدخل أرذل العمر سعيداً أو شقياً،
ومنه نصل إلى أن هذا العقد من العمر يتش� � ��ابه مع
عقد املراهقة في اختيار املس� � ��ار النهائي ،فإذا بدأ
بذلك العقد باصراً وتفهم حقيقية تكوينه وصل إلى
هذا العقد على ش� � ��كل فنان يرمم ما بنى من خبرة

التبحر وج��رأة
العري الفكري ..موضوع شائك يحتاج ّ
االع� � �ت � ��راف ..ب �ك ��ون امل ��اض ��ي ي �ح �م��ل ش �غ��ب ال �ط �ف��ول��ة
وط �ي��ش امل��راه �ق��ة وم ��راوغ ��ة ال �ش �ب��اب وت �ع��ب ال��وص��ول
إل��ى ال��رج��ول��ة وب ��طء ال�ك�ه��ول��ة واس�ت��راح��ة الشيخوخة
تراكمية هائلةَ ،مثل� � ��ه كمثل الذي يرمم لوحة فنية
أثرية بتخصص نادر حيث يرى ما ال يراه أحد آخر
مصلحاً ما قد بدأه في زمنه األول وباحثاً عن نقاط
اخللل الصغيرة التي تشكلت كنوافذ أو ثقوب تدخل
منها رياح التعب واخلطأ واخلطيئة يصلحها مرمماً
إياها ك� � ��ي ال تخلط أوراق العمر ،وه� � ��و ينتقل إلى
كهولته املتبقية من عمره الذي تناقص منذ حلظات
ولُوجه إلى هذه الدنيا التي بها دنياه ،وعليه يتطور
حبه حتى يصل طفولته األولى وهو يتناقص فيحزن
م� � ��ن أي فعل س� � ��لبي ويفرح حلبة س� � ��كر تثلج قلبه
وعقله ،يتقدم بش� � ��كره البصري ملانحه إياها متمتعاً
بضحكة براءة األطفال حني تقدم لهم احلس� � ��نة ال
يعرفون الشكل بل يضحكون ويهربون .
ل� � ��ن أكتب عن العقد الس� � ��ادس ول� � ��ن أدخل متاهاته
وحوارياته ،بل سأذكر شيئاً قلي ً
ال عنه وهو أنه ميلؤك
ً
بالذكريات التي ستتحدث بها كلما التقيت أحدا ما
من أصدقائك أو أبنائك أو أحفادك لتطلعه على ما
م َّر معك وما أجنزت ،تروي لهم أحداث حياتك التي
مررت به� � ��ا ،بالتأكيد لن ن� � ��روي إال املفرح واإلجناز
والبطوالت واالجتهادات والتعب الذي رس� � ��م على
اجلبني جتاعيده وفي الوجه أخاديده وأظهر عروق
اليدين املنتفخ� � ��ة بالدماء املتعبة من حلظات الولوج
إلى اللحظات التي تنتظر أيضاً الولوج إلى االنتقال،
هي رحلة مصارحة بني العقل والقلب تستمع الذات
الساكنة في ذاك اجلسد املادي املهم جداً لإلجناز،
وبدون كل ذلك تضعف الرؤية ويصعب البناء ،دائماً
أنصح مبح� � ��اكاة الفكر وتعريته بين� � ��ك وبني قلبك،
فتتصالح وتظه� � ��ر ذاتك رقيقة خفيفة تعطي لآلخر
األمان وتنشر من حبها االطمئنان .
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فائدة التاريخ ومستقبله في عـالم اليوم
د .عـلـــي الق ّـيـــم

كثيرون يقولون :ما هي فائدة التاريخ الذي مضت أحداثه وما هو مستقبله في عالم اليوم ،ونحن نقول لهم
املتبدلة دائم ًا وأبداً ،فهو علم نطلب منه
صحيح أن التاريخ علم املاضي ،ولكنه علم اإلنسان في وضعه وأحواله ّ
أن يساعدنا على حل لغز احلياة ،وعلم املاضي لم ينقطع فهو في امتداد مستمر ،وهو علم تط ّور اإلنسان بال
انقطاع على مدى الزمان ،وهو علم يعدو وراء اإلنسان محاو ًال أن يدركه وأن يفهمه ،وأن ينير لنا مختلف املراحل
املتتابعة املتداخلة التي م ّر بها ،ويتجه نحوها ويدأب على املرور بها وط ّيها في طيات التاريخ.

قضايــــــا حتت املجهــــــر
وهكذا يتضح لنا أن احل� � ��وادث بكل أنواعها ،ليس
حد ذاتها من حيث هي حوادث مجر ّدة ،كبير
لها في ّ
قيمة ما لم تتفاعل مع الفكر اإلنس� � ��اني ،والتاريخ
يقوم باس� � ��تنطاقها من أجل فه� � ��م غايتها وضالتها،
وربط العلل باملعلالت واألسباب باملسببات ،ويجعل
من كامل الواقع املتشعب واملترامي األطراف شيئاً
له نظامه وانس� � ��جامه ..التاريخ بناء منطقي لعالم
اإلنسان ،واملؤرخ حتى يصل إلى ذلك عليه أ ّال يهمل
أي مظه� � ��ر من مظاهر الواق� � ��ع ،ألن ذلك قد يؤدي
إلى عدم الفهم أو إلى أش ّر من ذلك.
اإلنس� � ��ان هو موضوع علم التاريخ ،واإلنسان ك ّل ال
نفهمه ما لم نعنتِ بحياته االقتصادية واالجتماعية
والسياس� � ��ية والتش� � ��ريعية والثقافي� � ��ة والعقائدية
والفنية وغير ذلك مما يكو ّنه ويك ّون بيئته وماهيته،
تخصص أدق
ولذلك ن� � ��رى املؤرخ اليوم يلج� � ��أ إلى
ّ
ف� � ��أدق حتى يتمكن م� � ��ن أداء رس� � ��الة التاريخ على
وجهها الصحي� � ��ح ،أي حتى يتمكن من إعانتنا على

لق ��د كان التاري ��خ قب ��ل اب ��ن خل ��دون رواي ��ة صادق ��ة
مرتك ��زة عل ��ى قواع ��د س ��ليمة غايته ��ا اإلمل ��ام
بح ��وادث املاض ��ي واإلحص ��اء الع ��ددي له ��ا ..لق ��د
ح ��اول اإلنس ��ان أو ًال أن ي ��ؤرخ للح ��وادث الب ��ارزة
فهم ذاتنا أكثر فأكثر ،وس� � ��بل التاريخ في تش � � � ّعب
مستمر وكلما ازداد موضوع بحثه تعمقاً واتساعاً،
كلما ازداد وضع اإلنس� � ��ان تعقّداً ،أي كلما ازدادت
إنسانيته تكام ً
ال على م ّر التاريخ وبفضله.
فهناك حركة جدلية بني اإلنسان والتاريخ ،فالتاريخ
يصنع اإلنس� � ��ان ويكيفّه ،واإلنسان هو الذي يصوغ
التاري� � ��خ ويص � � � ّوره ،ال تاريخ لو لم ينقش اإلنس� � ��ان
التاري� � ��خ على صفحات ذهنه قبل أن ينقش� � ��ه على
صفح� � ��ات أبقى عل� � ��ى م ّر الزمان ف� � ��ي عالقته مع
تاريخه ،فاعل ومنفعل ،فهو يجلي هذا التاريخ في
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مرآة فكره ،ويقلبه إلى تص� � ��ورات محكمة الهيكل،
ينعك� � ��س تأثيرها بدورها عل� � ��ى اجتاه مصيره ،فال
وجود للتاريخ ،كم� � ��ا ال وجود للزمن الذي هو وعاء
التاريخ ،أي ال وجود للظروف واملظروف لوال الفكر
الذي يفكر في التاريخ والزمن.
التاري� � ��خ من خلق فكر اإلنس� � ��ان ،فليس اإلنس� � ��ان
ريشة تس� � ��ير في اجتاه ريح التاريخ ،إمنا هو يريد
أن يكون إرادة حتاول أن تجُ ري الرياح مبا تش� � ��تهي
الس� � ��فن ،فيعكس املث� � ��ل ويخضع� � ��ه لعزميته ،لكن
التجرب� � ��ة البش� � ��رية التي بلغها عاملن� � ��ا  -حتى اآلن
– تعل ّمنا أيضاً أن س� � ��يل التاريخ يجرف اإلنس� � ��ان
في تي� � ��اره ،فهل لهذا الس� � ��يل اجت� � ��اه وغاية؟ وهل
يوجه اإلنس� � ��ان ،من طرف ،وهذا مش� � ��كل من أشد
املش� � ��اكل تعقيداً واستعصا ًء على احلل ،انكب عليه
فالسفة ومؤرخون عديدون وظهرت جدلية ارتباط
اإلنس� � ��ان بالتاريخ وح� � ��ركات تطورية عديدة ،حول
حركة التاريخ التي تختف باختالف الظروف ،التي
تخلق لنفس� � ��ها في كل مرحلة من مراحل س� � ��يرها،
اإلطار االجتماعي واالقتصادي والسياسي املالئم

لعرضه� � ��ا ولنضجها ..التاريخ وع� � ��اء حلركة تقدم
جدلية يتوق اإلنسان من خاللها ،وبفضل االنتصار
املتجسمة في إجهاضات احلضارات
على تناقضاته
ّ
املتتالية ،إلى إنسانية أكمل فأكمل ،فهو في كل يوم
يبني ،بالتغلّب على خيباته املتكررة ،إنس� � ��انيته ،وما
اخليبات في هذا الصدد إال جملة من االنحرافات
الت� � ��ي إن عاق� � ��ت الس� � ��ير ف� � ��ي طري� � ��ق االرتقاء ال
تقطعه وال تغ ّي� � ��ر اجتاهه ،وهذه الطريق تؤدي إلى
األفق ال� � ��ذي يلي االقتراب من عال� � ��م الروحانيات
والفلس� � ��فة ،التاريخ هو التجلي التدريجي حلاجات
اإلنس� � ��ان الكامنة في بنيته األولى واتخاذ الوسائل
املؤدية لتحقيقها.
ف� � ��ي البداي� � ��ة التاري� � ��خ ل� � ��م يكن س� � ��وى ضرب من
امليثولوجيا ،أو قصص أس� � ��اطير األولني ،والعرب
لعبوا دوراً حاس� � ��ماً ف� � ��ي تقدم العل� � ��وم التاريخية،
وكان دوره� � ��م في عصورهم الذهبي� � ��ة يفوق بكثير
دور األمم األخ� � ��رى ،فعن طري� � ��ق منهجية احلديث
أدخلوا في التاريخ االعتن� � ��اء باملوضوعية ،والتأكد
من صحة األخب� � ��ار املر ّوية بفض� � ��ل قواعد اجلرح

قضايــــــا حتت املجهــــــر
والتعديل واالعتناء بنقد الس� � ��ند ،وبهذا جعلوا من
التاريخ علماً حق � � �اً ذا جدية ومنهجية ،وخرجوا به
من ح� � ��دود اإلقليمية إلى حدود أوس� � ��ع هدفها أن
املتحضر املعروف في زمانهم.
يشمل العالم
ّ
ً
لق� � ��د كانت مقدمة ابن خل� � ��دون منعرجا في كيفية
فهم اإلنس� � ��ان لتاريخه وتقييم� � ��ه له ،وما يرجو منه
من كش� � ��ف ،ال عن ماضيه فحسب ،بل خاصة عن
تطور اجلنس الذي ينتمي إليه ومصيره ..لقد كان
التاري� � ��خ قبل اب� � ��ن خلدون رواية صادق� � ��ة ،مرتكزة
على قواعد سليمة ،غايتها اإلملام بحوادث املاضي
واإلحص� � ��اء العددي لها ..لقد حاول اإلنس� � ��ان أوالً
أن ي� � ��ؤرخ للحوادث الب� � ��ارزة ،أي أن يك ّون لنفس� � ��ه
ولعش� � ��يرته ولقومه ذاكرة حتف� � ��ظ املفاخر خاصة
وتضب� � ��ط زمانها حس� � ��ب الس� � ��نوات ،م� � ��ن دون أن
يح� � ��اول أن يفهم فهماً عقلياً ض� � ��رورة بروزها في
زم� � ��ن وبيئة ومدى تأثيرها على جنس� � ��ه كإنس� � ��ان،

التاريخ َمن خلق فكر اإلنسان ..فليس اإلنسان ريشة تسير في
اجتاهريحالتاريخ..إمناهويريدأنيكونإرادةحتاولأن جُتري
الرياح مبا تش ��تهي السفن ..فيعكس املثل ويخضعه لعزميته
ورغ� � ��م الومضات الصادرة م� � ��ن حني إلى حني عن
بعض األفذاذ من العلم� � ��اء والباحثني ،فإن التاريخ
بق� � ��ي بصف� � ��ة عامة حتى ج� � ��اء ابن خل� � ��دون الذي
اكتس� � ��ى على يديه صبغته العلمي� � ��ة ،لقد فهم ابن
خل� � ��دون العالق� � ��ة اجلدلي� � ��ة التي تربط اإلنس� � ��ان
بتاريخه حيث يقول :حقيق� � ��ة التاريخ إنه خبر عن
االجتماع اإلنس� � ��اني ،الذي هو عمران العالم ،وما
يع� � ��رض لطبيعة ذل� � ��ك العمران م� � ��ن األحوال مثل
التوح� � ��ش والتأنس والعصب ّيات ،وأصناف التغلبات
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للبش� � ��ر بعضهم على بعض ،وما ينشأ عن ذلك من
امللك والدول ومراتبها ،وما ينتحله البشر بأعمالهم
ومساعيهم من الكس� � ��ب املعاش والعلوم والصنائع،
وس� � ��ائر ما يحدث في ذلك العم� � ��ران بطبيعته من
األحوال.
أم� � ��ام هذا الرأي املدهش الذي يطرح نفس� � ��ه :هل
يعني التاريخ على ح ّل مشاكل اليوم؟
لقد اختلفت اإلجابة على هذا الس� � ��ؤال باختالف
أوضاع البش� � ��ر وتغ ّير األزمنة والعقليات ،واختلف
الن� � ��اس قدمياً وحديثاً ف� � ��ي تفاصيل اجلواب ،وهم
متفقون بدون استثناء أن للتاريخ فائدة ،وهو ليس
بعل� � ��م مجاني ،ولكن االختالف ف� � ��ي التاريخ يظهر
في التفاصيل وحصر مواطن النفع والفائدة ،وفي
حاضرنا أصبحنا نعلم علم اليقني أن التاريخ يعيننا
إعان� � ��ة جذرية على فهم واقعن� � ��ا ،بل ال فهم للواقع
ما لم نس� � ��تعن بنور التاريخ الذي ال يع ّوض ،والفهم
الصحيح ش� � ��رط أساس� � ��ي اللتماس احلل الناجح،
والتاريخ في عالم اليوم مدرسة لتخريج اإلطارات

السياس� � ��ية ،أو على األقل ال غن� � ��ى عنه في تكوين
الرجل السياسي الذي بيده احلل والعقد.
يشكل التاريخ أهمية كبيرة في معرفة اآلخر ،وقد
ثبت عملي � � �اً وعلمياً أننا إذا أردن� � ��ا اليوم أن نحكم
سياس� � ��تنا نحو العالم ،علينا أن أال نكتفي بدراسة
تاريخنا بل دراسة تاريخ وحضارات األمم األخرى
التي نتعامل معها أكثر فأكثر ،ألن في التاريخ عوناً
كبيراً على فهم اآلخ� � ��ر الذي نتعامل معه في عالم
العوملة والقرية الكونية.
إن التاري� � ��خ من أهم مقومات الش� � ��خصية ،فالفهم
الصحي� � ��ح له يعني على بنائها ووقايتها من الذوبان
الذي يهدده� � ��ا ،وعالجها من األمراض النفس� � ��ية
التي تعترضها وتش� � ��ل طاقاتها ،فكما أن اإلنس� � ��ان
يحت� � ��اج إلى ذاك� � ��رة ،فه� � ��و يحتاج إل� � ��ى تاريخ ،ألن
التاريخ هو ذاكرته القومية ،وعلماء النفس يعلمون
جي� � ��داً االختالل الذي يطرأ عل� � ��ى التوازن العقلي
والنفس� � ��ي إذا ما فقد امل� � ��رء ذاكرته ،فكما ميرض
اإلنس� � ��ان لفق� � ��دان الذاك� � ��رة واضطرابه� � ��ا ،كذلك
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مترض الشعوب لضياع تاريخها أو دخول التشويه
والتش� � ��ويش عليه ،وإذا شئت أن تفهم قيمة التاريخ
بالنس� � ��بة حلياة األمم ،وت� � ��وازن ذاتياتها الذي هو
ش� � ��رط جناحها في معركة احلي� � ��اة ،فما عليك إال
أن تلقي بنظرة على من لم مينحهم القدر أو احلظ
تاريخاً مرموق � � �اً أو عريقاً ،وس� � ��ترى العديد منهم
يتأملون عن ش� � ��عور أو عدم ش� � ��عور من نقص وبتر،
وكثي� � ��راً ما نرى قوماً عظم ش� � ��أنهم أو قل يبحثون
عن قاعدة متينة يضعون عليها أرجلهم ويش� � ��يدون
عليها بنيانهم ويستمدون منها قواهم في صراعهم
اليوم� � ��ي ،فهم تارة يخلقونها من عدم ويحصون كل
كبيرة وصغيرة لوضع أسسها احلديثة التي ال عمق
لها في صلب األرض ،وقد يرمي اليأس بالضعفاء
منهم ف� � ��ي أحضان تاري� � ��خ غيره� � ��م ،وكأن الكائن
يجس� � ��ر أن
البش� � ��ري الذي ال تاريخ له كائن عار ال
ُ

إن التاريخ من أهم مقومات الشخصية ..فالفهم الصحيح له يعني على
بنائه ��ا ووقايتها من الذوبان الذي يهدده ��ا ..وعالجها من األمراض
النفس ��ية الت ��ي تعترضها وتش ��ل طاقاتها ..فكما أن اإلنس ��ان يحتاج
إل ��ى ذاكرة فهو يحتاج إل ��ى تاريخ ..ألن التاريخ ه ��و ذاكرته القومية
يظهر للناس.
التاريخ مدرسة نتعلم من خاللها األطوار التي مررنا
بها في طريق تكويننا ونضجنا ،مدرس� � ��ة تعيننا أن
ن� � ��درك ذاتيتنا ،وأن نخرج ذل� � ��ك اإلدراك من ح ّيز
البي،
التصور الغامض إلى ح ّيز الش� � ��عور الواضح ِ نّ
والتاريخ مبفهومه العلمي الصحيح يلعب بالنس� � ��بة
لنفس ّيات األمم والشعوب الدور الذي يلعبه التحليل
النفس� � ��ي بالنسبة لألفراد ،والتاريخ عملية تطهير؛
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فالوعي الس� � ��ليم يقوم مقام الوعي الذاتي بالنسبة
لألفراد ..فيه سالمة روح األمة عن طريق الوعي،
وعندما نرتب ع� � ��ن وعي تاريخنا ..نرتب في نفس
الوقت وعينا بأنفسنا ،ولقد قيل إن األمم املتخلفّة
اقتصادياً إمنا هي في احلقيق� � ��ة متخلفة حتلي ً
ال،
وهكذا جند التاريخ في صلب مشاكل اليوم.
التاريخ حتى يؤدي وظيفته على الوجه األكمل يجب
أن نبعده ع� � ��ن األكاذيب وعمليات التزوير ،ذلك أن
التاري� � ��خ الذي ُكتب ليس أب� � ��داً عني احلقيقة ،إمنا
هو صورة نتوهم بصدق أنها تعكس عني احلقيقة،
وكل كتابة للتاريخ مبنية على هذا الوهم ،ثم هناك
مش� � ��كلة الوثائق التي نعتمدها ف� � ��ي كتابة التاريخ،
فهذه الوثائق ال متثل أبداً كامل أوجه الواقع ،مهما
كان التاري� � ��خ الذي نكتبه قريب � � �اً أو بعيداً ،ذلك أن
يد الدهر ويد اإلنس� � ��ان وأنواع الصدف في النهاية
تضمن البق� � ��اء للبعض وتتلف البعض اآلخر إتالفا
بال رحمة ،وهكذا تكتس� � ��ي كتاب� � ��ة التاريخ في كثير
من األحي� � ��ان صيغة اعتباطية متيز بعض الظواهر
دون غيره� � ��ا ،لذلك ما جعل م� � ��ن التاريخ في كثير
م� � ��ن األحيان خادماً ألحداث وش� � ��خصيات وأعالم

وش� � ��عوب ،لذلك قيلت الكلمة الشهيرة :إن التاريخ
أخط� � ��ر إنتاج أنتجته الكيمي� � ��اء الذهبية ،فهو يهيج
األحالم ويثمل الشعوب ويولد لهم ذكريات موهومة،
ومهمة املؤرخ احلقيقي أن يكسر كوب التاريخ الذي
ميثل الش� � ��عوب ،ويقوم بتطهير الذاكرة من األوهام
وإنارتها وصقله� � ��ا ،مع العلم أن احلقيقة التاريخية
ف� � ��ي جوهر ذاتها ال ت� � ��درك ،لكننا ميكن أن نقترب
منها بفضل ما يحصل من تقدم في وسائل البحث
والعلوم املساعدة والدراسات املقارنة.
لق� � ��د ح� � ��اول املؤرخون من� � ��ذ القدم أن يس� � ��تنيروا
باملاض� � ��ي ملعرفة املس� � ��تقبل وكان املؤرخ البريطاني
الش� � ��هير «أرنول� � ��د توينبي» من أكث� � ��ر الذين أثاروا
ضجة كبرى في علم التاريخ واس� � ��تخالص فلسفة
أو قوانني تزيح الستار قلي ً
ال أو كثيراً عن سر الغد
ومآل احلضارات.
وقد ح� � ��اول علم� � ��اء كثيرون أن يفحص� � ��وا املاضي
البشري ،كي يس� � ��تخلصوا منه فلس� � ��فة أو قوانني
تزيح الس� � ��تار قلي ً
ال أو كثيراً عن سر الغد ،ويرجع
تأويل هؤالء املفكرين إلى منطني اثنني:
 -النمط األول :هو الذي ميكن أن نس � � � ّميه بالنمط
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اخلطي املسترسل التصاعدي أبداً ومعنى هذا هو
يؤولون التاريخ خلط مستقيم متصاعد دائماً
أنهم ِ ّ
نح� � ��و اكتمال مسترس� � ��ل ال ينتهي ،وه� � ��ذه النظرية
نتيجتها وقاعدتها (اإلمي� � ��ان املطلق بالرقي) فهي
تأويل متفائل.
 النمط الثاني :هو الذي نسميه بالنمط الدوري،يؤولون التاري� � ��خ كحلقة ،بل قل
ومعنى ذل� � ��ك أنهم ِ ّ
ً
ً
كجمل� � ��ة حلقات متناهي� � ��ة زمنا ومكان � � �ا ،منفصلة
عن بعضه� � ��ا بعضاً ،متثل كل منها حضارة ،من يوم
نشوئها حتى وفاتها احلتمية عن نهاية احللقة ،فكل
حضارة إذن حلقة لها بداية ونهاية ،حلقة متناهية
مت� � ��ر بأطوار أربع� � ��ة :التكوي� � ��ن ،النم� � ��و ،اجلمود،
االنح� �ل��ال واالضمحالل ،فهي في هذا تش� � ��به كل
الكائنات احلية (تولد ومتوت).
التاريخ ومستقبل الدراسات التاريخية في عالم اليوم
ميكن حتليلها ،بنا ًء على نظرية أرنولد توينبي الذي يرى
أن املشكلة املطروحة التي تقول بأن كل احلضارات قد
استكملت دورتها وانتهت ،فماذا سيكون غد احلضارة
الت� � ��ي هيمنت على عاملنا اليوم؟ هل س� � ��تخضع حلكم
احلضارات التي س� � ��بقت أم هل ستشذ عنها ألول مرة
في تاريخ البشرية ،ويجيب توينبي:
«اإلنس� � ��ان يس� � ��تطيع أن ينفلت من اجلبر» وميكنه

احلض ��ارة ه ��ي الص ��ورة الت ��ي يس ��تكمل فيه ��ا اإلنس ��ان يوم ًا بع ��د يوم
إنس ��انيته ،ف ��إذا م ��ا فس ��د اإلنس ��ان ف ��ي قدرته عل ��ى أخالق ��ه ودينه
وفسدت إنسانيته وصار مسخ ًا على احلقيقة ..فذلك يؤدي حتم ًا إلى
زوال احلضارة ..النحرافها عن جادة التطور املقنن الذي يوجه احلياة
دائماً أن يوجه تاريخه في الطريق التي يش� � ��تهيها،
وي� � ��رى «توينبي» أن املس� � ��تقبل مفت� � ��وح ،وأن تاريخ
املاض� � ��ي ال يتنبأ بصفة قطعية ثابتة مبا س� � ��يكون
عليه الغد ،غير أن النمط الدوري الذي يهيمن على
كامل حضارات املاضي يجعلنا نتصور مآل حضارة
الي� � ��وم ،ويؤمن «توينبي» بإمكاني� � ��ة خلود احلضارة
والفوز بضمان الغد.
ف� � ��ي كثير من النظريات الت� � ��ي تناولت التاريخ نرى
أن التاري� � ��خ أمامنا أكثر مما خلفنا ،يقول « توينبي»
الذي أقام الدليل أكثر من غيره على كل احلضارات
عرضة للزوال :ولكن املستقبل مفتوح ،لكن على أي
غ� � ��د؟ إن كل احلضارات الس� � ��ابقة ارتكبت أخطاء
وحماق� � ��ات ،انته� � ��ت بزواله� � ��ا ،فاألم� � ��ر إذن يرجع
إل� � ��ى قدرة حض� � ��ارة الي� � ��وم على جتن� � ��ب األخطاء
واحلماقات ،فاحلضارة هي الصورة التي يستكمل
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فيها اإلنسان يوماً بعد يوم إنسانيته ،فإذا ما فسد
اإلنس� � ��ان في قدرته على أخالقه ودينه وفس� � ��دت
إنسانيته وصار مسخاً على احلقيقة ،فذلك يؤدي
حتم � � �اً إلى زوال احلضارة املعني� � ��ة ،النحرافها عن
جادة التطور املقنن الذي يوجه احلياة.
أما احلقائق فتختلف نس� � ��بيتها من شعب إلى آخر،
وهي حقائق بالنس� � ��بة إلى فريق من البش� � ��ر وليس
جميع البش� � ��ر ،ولذلك فإن مهمة مؤرخ املس� � ��تقبل
بالتالي أن يس� � ��عى جهده وأن يض� � ��ع تفكيره ال في
نطاق قومي شعوبي بل في إحداثيات عاملية ،وهذا
لي� � ��س بالهينّ لكن� � ��ه أصبح تقنياً ممكن � � �اً في عالم
املتغيرات وتطور نظم املعلوماتية.
عل� � ��م التاريخ لي� � ��س بعلم ناموس� � ��ي وال تفضي بنا
أحوال� � ��ه إل� � ��ى نوامي� � ��س تاريخية مث� � ��ل النواميس
العلمي� � ��ة املقام� � ��ة على تكرار ظاه� � ��رة كلما توفرت
شروطها ،التاريخ حركة فعل إنساني مستمرة ،لذا
من املس� � ��تحيل أن نتصور جترب� � ��ة تاريخية من نوع
جتارب الكيمياء والفيزي� � ��اء التي تقام في املخابر،

ومع ذلك التاريخ ككل العلوم يسعى وراء احلقيقة،
وه� � ��و علم مبنهجه الذي لم يفت� � ��أ على مر العصور
يتطور ويزداد إحكاماً ودقة وعلمية.
من خالل الدراس� � ��ات والبيان� � ��ات العديدة ،نرى أن
التاري� � ��خ يحتل بني فروع املعرفة اإلنس� � ��انية مكاناً
صدراً ،وتشغل املؤلفات فيه نسبة عالية من الكتب
التي تصدر في العالم رغم اتس� � ��اع ميادين املعارف
وغلب� � ��ة االهتم� � ��ام بالعل� � ��وم الطبيعي� � ��ة والرياضية
والطبية والهندس� � ��ية ،ومازال فن التاريخ وس� � ��كن
املغ� � ��ارات ثم تعلّم كيف يبني الكوخ ،وعندما اهتدى
إلى فضل النار وع� � ��رف كيف يوقدها خطا خطوة
فس� � ��يحة إلى األمام ،ثم تعلم كيف يدخر غذاءه ثم
كيف ينتجه ع� � ��ن طريق الزراعة ،وهكذا مضى في
طري� � ��ق التحكم في ظروف� � ��ه الزمانية واملكانية عن
طريق التفكير والتجرب� � ��ة ،وعندما فطن إلى فكرة
الكتاب� � ��ة دخل عصور التاريخ ،ألن الكتابة مكنت له
من أن يختزن معلوماته وثمرات جتاربه عن طريق
التدوين لينتف� � ��ع بها فيما بعد ،وهذا الطريق الذي
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س� � ��ار فيه اإلنس� � ��ان منذ عصور البداوة والتوحش
إل� � ��ى عص� � ��ور الكتابة وما تال ذل� � ��ك من عصور هو
الذي يس� � ��مى بالتاريخ السياسي واحلضاري ،فأما
السياسي فهو جانب الصراع الذي خاضه ويخوضه
اإلنس� � ��ان لتأم� �ي��ن نفس� � ��ه ومجتمعه م� � ��ن العدوان
اخلارج� � ��ي ثم تنظيم هذا املجتم� � ��ع على نحو يوفر
له أكبر جانب م� � ��ن األمان والرخاء ،أما احلضاري
فهو صراعه لالرتقاء بنفس� � ��ه ومبس� � ��تواه املعاشي
م� � ��ن الناحيتني املادية واملعنوي� � ��ة ،ومن الواضح أن
اجلانبني متالزمان وال ميكن دراس� � ��ة واحد منهما
دون دراسة اآلخر وال ميكن الفصل بينهما،
باختصار :التاريخ هو احلياة بذاتها ،هو اإلنس� � ��ان
منذ وجد على سطح األرض وباشر فوقها نشاطه،
ولهذا فإن كتابته هي السجل البشري الكامل ،بكل
ايجابياته وسلبياته ومعطياته.
حس� � ��ب تعبير املؤرخ الدكتور حسني مؤنس التاريخ
م� � ��ن الفنون التي تتداولها األمم واألجيال ،وتش� � ��د
إليه� � ��ا الركائ� � ��ب والرحال ،وتس� � ��مو إل� � ��ى معرفته
السوقة واألغفال (حس� � ��ب قول ابن خلدون) ،وهو
في باطنه نظر وحتقيق في طبائع البش� � ��ر وتكوين
مجتمعاتهم ،وبحث عن أس� � ��باب احلوادث وحتليل
لنتائجها يقول ابن خل� � ��دون في مقدمته« :أعلم أن
فن التاريخ فن عزيز املذهب جم الفوائد ش� � ��ريف

املصــــــــــادر:

الغاية ،إذ هو يوقفنا على أحوال املاضني من األمم
ف� � ��ي أخالقه� � ��م واألنبياء في س� � ��يرهم وامللوك في
دولهم وسياستهم».
لقد شبهوا َسيْر التاريخ بسير املاء في مجرى طويل
يتس� � ��ع حيناً ويضيق حيناً ويس� � ��تقيم حيناً ويتعرج
حيناً وينبس� � ��ط مرة ثم ينحدر في صورة ش� �ل��االت
مرة أخرى ،وقد تعترضه اجلنادل والصخور ،واملاء
 الذي هو التاريخ  -يس� � ��ير بحسب حالة املجرى،فإذا اتسع املجرى انساح املاء وبطأت حركته ،وإذا
استقام انساب املاء رقيقاً حتى ال حتس بانسيابه،
وإذا ت ّعرج تلوى معه املاء وتراخى س� � ��يره أو اندفع
بحسب املنعرجات ،ونفس هذا املاء الهادئ يتحول
إلى ش� �ل��ال رهيب فينصب انصباباً يحطم أقس� � ��ى
الصخ� � ��ور إذا انحدر املجرى انح� � ��داراً عنيفاً ،وإذا
أحس� � ��ن التحكم فيه أطلق ق� � ��وى كهربائية ضخمة
من عقالها ،وهذا هو س� � ��ير التاريخ أو سير الزمان
بعصور هدوئه وعصور فورانه.
ف� � ��ي بداية التاريخ أي في عصور توحش اإلنس� � ��ان
األولى ،كان اإلنس� � ��ان يعيش حت� � ��ت رحمة الزمان
واملكان ،فلما منا ذهنه واتس� � ��عت جتاربه بدأ يتأمل
م� � ��ا حوله وأخذ يحاول التحكم في الزمان واملكان،
ولكي يحمي نفسه من عبث الزمان وحت ّكم املكان،
تعلّم كيف يتخذ أسلحة وأكسية.

 -1نحن والتاريخ ،تأليف :د.قسطنطني زريق ،بيروت .1959
 -2املقدمة ،تأليف عبد الرحمن بن خلدون.
 -3إح� � ��داث النظريات في فلس� � ��فة التاريخ ،عبد الرحمن بدوي ،عالم الفك� � ��ر -املجلد اخلامس-1974-
الكويت.
 -4فلسفة التاريخ ومشاكل اليوم والعدد ،عالم الفكر -املجلد اخلامس– د .محمد الطالبي -الكويت عام
.1974
 -5وتبقى الثقافة ،د.علي القيم  -وزارة الثقافة السورية .-2010
 -6إضاءات من الذاكرة القدمية  -د .علي القيم  -وزارة الثقافة  -دمشق  -1983-الطبعة األولى.
 -7آثار أسرار ،د.علي القيم  -دار البشائر  -دمشق.
 -8اإلسالم واحلضارة ،تأليف :د .حسني مؤنس ،القاهرة.1975 ،
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في العام  2003نشرت مجلة « َمحاضر مجمع العلوم الوطني» األمريكية نتائج دراسة تفحصت أثناءها مجموعة
مورثات مفتاحية في مجموعة من األنواع مبا
من الباحثني في كلية الطب بجامعة وين الرسمية في ديترويت ِ ّ
فيها اإلنسان فوجدت أن تلك املورثات لدى البشر تتطابق مع مثيالتها لدى الشمبانزي بنسبة .99%
مجموع� � ��ة ديترويت تلك ،برئاس� � ��ة الدكت� � ��ور ديريك
وايلدم� � ��ان ،قارن� � ��ت  97مورثة مهمة في س� � ��تة أنواع
مختلفة هي اإلنسان والشمبانزي والغوريال واألراجن
أوتان (الرئيسيات الكبرى) وس� � ��عادين العالم القدمي
والف� � ��أر .ووفق نتائج املقارنة وبحس� � ��ب ذلك التطابق
في املورثات أعادوا رس� � ��م املخطط الذي يؤشر درجة
القراب� � ��ة بني ه� � ��ذه املخلوق� � ��ات فجدوا أن اإلنس� � ��ان
والش� � ��مبانزي يحتالن غصنني متالصقني في شجرة
احلياة.
لق� � ��د كانت تلك الدراس� � ��ة حلقة من سلس� � ��لة متصلة
من االهتمامات التي أبداها بنو البش� � ��ر بالرئيسيات
الكبرى ( )apesوعلى وجه اخلصوص الش� � ��مبانزي.
ولم تقلل من أهميتها الريادية حقيقة أن الباحثني في
الس� � ��نوات الالحقة وبعد التوصل إلى تعرف الشفرة

الوراثية للش� � ��مبانزي كاملة ف� � ��ي العام  2005وضعوا
نسبة التطابق بني مورثات اإلنسان والشمبانزي كافة
في حوال� � ��ي  .98%وإذا كان فضل الريادة في تعرف
الس� � ��مات اإلحيائية واجلينية للش� � ��مبانزي يعود إلى
هؤالء الباحثني ،فإن فضل الريادة في تعرف السمات
واألمناط السلوكية لتلك الكائنات يعود بال أي منازع
إلى جني كوديل.
ل� � ��ذا تقف ج� �ي��ن كوديل في الص� � ��ف األول من أعالم
القرن العش� � ��رين .فقد أمضت تلك الفتاة الش� � ��قراء
النحيل� � ��ة ،منذ أن حطت الرحال ألول مرة في محمية
كومب� � ��ي الطبيعية في تنزانيا ،قرابة اخلمس� �ي��ن عاماً
في دراس� � ��ة طرق معيشة الشمبانزي في البرية ،ومن
ثم ف� � ��ي تأمني مس� � ��تلزمات حمايتها .وبحس� � ��ب رأي
املختصني ،فإن العلوم السلوكية تدين لكوديل بالفضل
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في أغلب ما متت معرفته عن أقرب أقرباء اإلنسان:
عالقات� � ��ه وتراتباته وطقوس� � ��ه االجتماعي� � ��ة وعاداته
التغذوي� � ��ة والتزاوجية وكيفي� � ��ة العناية بالصغار وغير
ذلك كثير .وقد أس� � ��همت هذه اإلجنازات في تسليط
الضوء على األصول النشوئية لبعض أمناط السلوك
لدى اإلنسان.
ولدت ج� �ي��ن كوديل في لندن في الثالث من نيس� � ��ان
 1936ونش� � ��أت في منزل ريفي مطل على احمليط في
بورمناوث -إنكلترا .وكان لهذا املكان تأثيره في حبها
للحياة في الهواء الطلق ،لذا كانت في صباها متضي
أكث� � ��ر ما تس� � ��تطيع من وق� � ��ت في العراء مستكش� � ��فة
ومتفحص� � ��ة الكائنات الت� � ��ي كانت تتخذ م� � ��ن الفناء
اخللف� � ��ي للمن� � ��زل الكبير مأوى لها .وق� � ��د تولد لديها
ش� � ��غف بقراءة الكتب التي تتناول الغابات واألحراش
وم� � ��ن خالله� � ��ا تعرفت عل� � ��ى إفريقيا .لقد س� � ��حرها
غموض الغابة وفي السنة احلادية عشرة من عمرها
ق� � ��ررت أنها تريد الذهاب إل� � ��ى إفريقيا ورمبا العيش
هناك.
في مقتبل العشرينات من عمرها وجدت كوديل نفسها

ف� � ��ي إفريقيا أخي� � ��راً .وقد اتخذت عم� �ل � ً
ا مكتبياً في
نايروبي -كينيا كيْما تعيل نفسها .بعد وصولها بسنة
س� � ��معت بأن عالم األنثروبولوجيا الالمع لويس ليكي
وزوجته يقومان ببحوث في زائير وفي مكان قريب من
احلدود ،فذهبت ملقابلتهما .وكان ليكي يخطط لبحث
يتناول الرئيس� � ��يات الكبرى ،إذ إنه كان يشعر أن لدى
ه� � ��ذه املخلوقات الكثير مما يس� � ��تحق تعرفه ولم نكن
بعد قد تعرفناه .وقد اتخذ ليكي من كوديل مس� � ��اعدة
مكتبية له تقوم بتنظي� � ��م وتنضيد أوراقه ومالحظاته
البحثية التي كان يبعثها إلى متحف التاريخ الطبيعي
في لندن .وعندما كان مخطط مش� � ��روع بحثة األخير
يتخذ ش� � ��كله النهائي فكر بأن كوديل هي الش� � ��خص
املناس� � ��ب لذلك املشروع .ويقال إنه كان يريد شخصاً
ليس لدي� � ��ة الكثير من التدريب في مجال االيثولوجيا
أو في علم الرئيسيات؛ شخص ليس لديه حتيزات أو
آراء مس� � ��بقة حول املوضوع ،فقام باختيار جني كوديل
لتبدأ مشروع دراسة الش� � ��مبانزي في محمية كومبي
الوطني� � ��ة في تنزانيا ،كما تولى أمر متويل الدراس� � ��ة.
وهك� � ��ذا وجدت كوديل في العام  1960نفس� � ��ها قرب
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بحيرة تنجانيقا في موطن الش� � ��مبانزي لتبدأ مغامرة
نصف الق� � ��رن ،ولتصبح واحدة من ع� � ��دد ضئيل من
األش� � ��خاص الذين نالوا ش� � ��هادة الدكت� � ��وراة بدون أن
يك� � ��ون لديه� � ��م مؤهل جامعي أولي .ولم متض س� � ��وى
س� � ��نوات قليلة على بداية دراس� � ��تها في كومبي حتى
أصبح اسمها وصورها مألوفني في األوساط العلمية
كم� � ��ا على صفحات املجالت واس� � ��عة االنتش� � ��ار وفي
مقدمته� � ��ا مجلة ناش� � ��يونال جيوكرافيك التي قدمتها
ف� � ��ي برام� � ��ج تلفازية أكثر م� � ��ن أي ايثولوجي آخر في
تاريخها .وتش� � ��ير موس� � ��وعة ويكيبيديا إلى أن كوديل
حصلت على أكثر من عش� � ��رين جائ� � ��زة علمية وأربع
شهادات دكتوراة فخرية.
وعل� � ��ى الرغم م� � ��ن أنها أنه� � ��ت نش� � ��اطاتها البحثية
واحلقلية وس� � ��لمتها إلى مساعديها وتالميذها الكثر،
منذ خمس� � ��ة وعش� � ��رين عاماً تقريباً ،إال أنها ال زالت
حتتفظ مبق� � ��ر إقامة لها في احملمية ك� � ��ي تركن إليه
كلما شعرت باحلنني والشوق إلى تلك املخلوقات التي
أمض� � ��ت معها أفضل س� � ��ني ش� � ��بابها ،وتابعت تعاقب
أجياله� � ��ا والد ًة وموتاً وتغييراً ف� � ��ي القيادات .ومنحت
كل فرد فيها اسماً مييزه حتى أصبحت تعرفهم فرداً
فرداً.
تقول كوديل وهي تتفحص قائمة أس� � ��ماء الشمبانزي
الذين عاش� � ��وا ف� � ��ي كومبي ورحلوا عنه« :إن األس� � ��ى
يعتص� � ��ر قلبي وأن� � ��ا أتطلع إلى ه� � ��ذه القائمة ،ديفيد
ذو اللحية الرمادية ،أول ذك� � ��ر ألفا (زعيم مجموعة)
صادفت� � ��ه ،الواثق من نفس� � ��ه وأول م� � ��ن تقبل وجودي
بالق� � ��رب من مجموعته .وماي� � ��ك املقاتل ضئيل البنية
الذي روع اجلميع ف� � ��ي عملية صعوده إلى قمة الهرم
االجتماع� � ��ي بواس� � ��طة قرع� � ��ه على صفائ� � ��ح النفط
الفارغة .و» العمة جيجي « العانس املس� � ��ترجلة التي
أث� � ��ارت العجب بتبنيه� � ��ا ثالثة أيت� � ��ام .وفلنت املراهق
ذو الثمان س� � ��نوات «مدلل أم� � ��ه» الذي مات كمداً بعد
أس� � ��ابيع من فقدانه أمه املس� � ��نة فل� � ��و» .كل واحد من
هؤالء وغيرهم مكن كوديل من اس� � ��تراق إطاللة على
فكر الشمبانزى وعواطفه ،واحتل مكانته اخلاصة في
قلبها.

عندم� � ��ا ب� � ��دأت كودي� � ��ل دراس� � ��تها حذره� � ��ا عال� � ��م
االنثروبولوجي� � ��ا لوي� � ��س ليكي من أنها س� � ��وف حتتاج
إلى عش� � ��رة س� � ��نوات إلجنازها .وقد ضحكت كوديل
غير مصدق� � ��ة في حينها ،وفكرت مع نفس� � ��ها « هذه
على األغلب مجرد مبالغ� � ��ة ،رمبا لن أحتاج إلى أكثر
من ثالث س� � ��نوات « .وتبني فيم� � ��ا بعد أن االثنني كانا
عل� � ��ى خطأ .إذ بعد أن ش� � ��هدت وتتبعت تعاقب ثالثة
أجيال من الش� � ��مبانزى فإن دراسة كوديل ملجموعتي
الش� � ��مبانزي كاسكاال وميلومبا تعد األطول من نوعها
عل� � ��ى اإلطالق ،وم� � ��ا كان لها أن تتحق� � ��ق إال بالكثير
م� � ��ن الصبر واملثابرة .ففي س� � ��نتها األولى في غومبي
( )1960سجلت كوديل مشاهدتها لديفيد ذي اللحية
الرمادية (الذك� � ��ر األلفا آنذاك) وه� � ��و يفترس عجل
خنزي� � ��ر بري ،ومنذ ذل� � ��ك احلني تأكد باملش� � ��اهدات
الالحقة أن الش� � ��مبانزي آكل للح� � ��وم والنبات ،وليس
نباتياً فقط كما كان يس� � ��ود االعتقاد .في نفس السنة
اكتش� � ��فت كودي� � ��ل أن الش� � ��مبانزي ليس مس� � ��تخدماً
لألدوات فحس� � ��ب وإمنا هو أيضاً صان� � ��ع لتلك التي
يس� � ��تخدمها أحياناً .إذ ش� � ��اهدت ديفيد نفسه يزيل
الزوائد والنتوءات عن نصل جنيلي كي يس� � ��هل دفعه
داخل عش للنمل األبي� � ��ض ليلتهم ما علق به من منل
عن� � ��د إخراجه بحذر من فتحة العش وقد تبني الحقاً
أن مثل هذه املهارات ميكن أن تكون خاصة مبجموعة
دون أخ� � ��رى ،إذ يتعلمه� � ��ا كل جيل ف� � ��ي املجموعة من
اجليل الذي سبقه.
ثم توالت املشاهدات واالكتشافات على مدى العقدين
التالي� �ي��ن والتي مت توثيقها في ثالثة كتب والعديد من
املقاالت التي تتهافت املجالت العلمية على نش� � ��رها.
وقد متيزت كوديل برشاقة األسلوب وبساطته وعمقه.
ويعد كتابها  In The Shadow of Manواحد من
أكثر الكتب غ� � ��زارة في املعلومات في مجال س� � ��لوك
الرئيس� � ��يات ،األمر الذي أهله ليكون من كالسيكيات
كتب القرن العشرين العلمية.
الش� � ��مبانزي ،تكت� � ��ب كودي� � ��ل ،كائن� � ��ات ق� � ��ادرة على
االبت� � ��كار ،فهي تقدم على أمور ليس� � ��ت حيوية متاماً
لبقائها ،إذ تفتح املكس� � ��رات القاسية بواسطة الطرق
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عليه� � ��ا باحلجارة .وتغلف أقدامها بالغصينات املورقة
كي حتميها من األش� � ��واك ،وتلتهم نباتات م ّرة املذاق،
تتناق� � ��ل مهارة التع� � ��رف عليها من جيل آلخ� � ��ر ،دوا ًء
لتسكني اآلالم ،وتصطاد على شكل مجموعات منظمة
يتوزع أفرادها املهام فيما بينهم.
حتدثنا كودي� � ��ل عن قيادة املجموع� � ��ة قائلة؛ «في كل
مجموع� � ��ة ذكر رئيس� � ��ي (ألفا) ،مس� � ��يطر ومتس� � ��لط،
يفرض سطوته على باقي مجموعته باستعراض مبهر
وأحيان � � �اً مرعب لعدوانيته .وتتقب� � ��ل املجموعة دورها
تابعاً له ،فهي ال تلجأ إلى األحراش هرباً من تس� � ��لط
الذك� � ��ر األلفا لتعيش منفردة ،إذ هي بحاجة إلى القوة
واألم� � ��ان الذين متنحهما كث� � ��رة العدد ،لذا فهي تعيش
جماعة متحدة ،وهذا ال يتحقق نتيجة طغيان أو قسر
من الذكر األلفا ،وإمنا ألنه يقوم بدور املنظم واحلارس
واحلامي ؛ فهو أول املتصدي� � ��ن لألخطار القادمة من
خ� � ��ارج املجموع� � ��ة ،كما أنه ال يتأخر ع� � ��ن املبادرة في
حماية ضعف� � ��اء املجموعة من أقويائه� � ��ا .مكانته تلك
أوجدت مراس� � ��يم على الذكر األلفا بدوره اتباعها ،إذ
عندما يريد التقرب من أحد أفراد رعيته تقرباً ودياً،
في س� � ��بيل املثال ،عليه أن يفعل ذلك بخطوات متأنية
ثم يتوقف جانبياً ،وليس وجهاً لوجه ،على مرمى ذراع
من هدفه باس� � ��طاً نحوه ذراعه ببطء مالمساً رأسه أو
كتفه بأطراف أنامله ومربت � � �اً عليهما ،وعندما يجري
كل شيء على ما يرام يكمل ،تقربه لتحقيق الغرض من
التقرب .وأس� � ��لوب التقرب هذا هو جزء من مراسيم
طقوسية ميارسها الذكر لتطمني تابعه وتهدئة روعه،
في حني يتخذ األخير ط� � ��وال الوقت وضعية االنكفاء
وهي إمياءة خضوع طقوسية للذكر املسيطر».
كما وجدت كوديل أن بعضها يخطط لتحقيق هدف،
وه� � ��ذا ما أظهره الذكر فيغان عندما قام «باختطاف»
أخ� � ��اه األصغر فلنت ،ك� � ��ي يرغم أمهم� � ��ا فلو – وهي
أنث� � ��ى ذات مكانة مرموقة ف� � ��ي املجموعة – ،ومن ثم
املجموع� � ��ة بأكملها ،على اللحاق ب� � ��ه إلى موضع آخر
في احملمية .وقد أدى جناحه في مس� � ��عاه ذاك ،فيما
بع� � ��د ،إل� � ��ى أن يصبح الذك� � ��ر األلفا ف� � ��ي مجموعته.
وهي مكان� � ��ة لم تتوطد إال من خالل حتالفه مع أخيه

(القبضاي) فاب� �ي��ن لذا كان فيغان ،عند غياب فابني،
يعاني األم ّرين في سبيل احلفاظ على مكانته تلك من
املتطلعني حوله إلى الزعامة .حتى االنتهازية وجدت
طريقها إلى كومب� � ��ي ،إذ يبرز كوبلن ممث ً
ال لها بوالئه
املتأرجح ،تارة مع أخيه فرويد ،ألفا مجموعته ،وتارة
م� � ��ع أخيه اآلخ� � ��ر فريدو املناف� � ��س األول لفرويد ،كي
يحصل على الغنائم التي توفرها له عالقته املزدوجة
بهم� � ��ا .والذكور ف� � ��ي كومب� � ��ي ،كما تالح� � ��ظ كوديل،
يش� � ��بهون في س� � ��لوكهم أصحاب احلوانيت املتجاورة،
فهم كثيراً ما يتبادلون الش� � ��د عل� � ��ى األيدي والتربيت
على الظهور والعناق ،وفي نفس الوقت يرقب أحدهم
اآلخر بفضول حذر ،وغالباً ما يؤلفون حتالفات ذات
طبيعة متقلبة ومؤقتة.
في العام  1974بلغت كوديل تقارير من مس� � ��اعديها
تفيد بأن دوريات من مجموعة كاسكاال – ،وهي واحدة
من أربع مجموعات شمبانزي تعيش في احملمية التي
تبلغ مس� � ��احتها  30كم مربع -أخ� � ��ذت تهاجم وتقتل
أف� � ��راداً من مجموعة كاهاما املج� � ��اورة واألقل عدداً.
وقد اتضح من خ� �ل��ال املالحظ� � ��ة واملتابعة اللصيقة
له� � ��ذه الظاه� � ��رة ،أنها تأخ� � ��ذ منطاً يش� � ��به الكمائن
املهيأ لها س� � ��لفاً ».فاحملاربون» من مجموعة كاسكاال
يتوجه� � ��ون نحو حدود منطق� � ��ة كاهاما خالل أحراش
الغابة على ش� � ��كل رتل منفرد ،ويتقدمون حني يصلون
أراضي اجلانب اآلخر بقفزات حذرة من صخرة إلى
أخرى كي يتجنب� � ��وا إصدار أي ص� � ��وت ،ثم ينقضون
على أي فرد يصادفونه ويش� � ��بعوه ضرباً وعضاً .وقد
عرف هذا الصراع فيما بعد «بحرب األربع سنوات»،
التي ل� � ��م تضع أوزارها إال بعد القضاء على مجموعة
كاهاما متام � � �اً وقيام املجموعة املنتصرة بالس� � ��يطرة
على منطقة املجموعة املهزومة.
بعد التوقف عن النشاطات احلقلية املباشرة ،اجتهت
كوديل إلى القيام بحمالت واتصاالت ولقاءات مبلوك
ورؤساء دول ومديري شركات ،من أجل جمع األموال
حلماية الش� � ��مبانزى وإنش� � ��اء مالجئ لرعاية األيتام
منه� � ��ا في أنح� � ��اء مختلفة م� � ��ن إفريقي� � ��ا ،كما حولت
بعض الهبات نحو إعادة تش� � ��جير الغابات في املواطن

العلــــــم يكشــــف األســــرار

الطبيعي� � ��ة للش� � ��مبانزى .وف� � ��ي كل عام تق� � ��وم بجولة
ماراثونية إللقاء احملاضرات وجمع التبرعات تش� � ��مل
م� � ��ا ال يقل عن ( )15مدين� � ��ة ،تتضمن أربع أو خمس
محاضرات ولقاءات في اليوم الواحد ،وال حتمل معها
في العادة سوى حقيبة كتف فيها غيار واحد للمالبس
وفرشة أسنان والكثير من األوراق.
وفي العام  1977قامت بتأسيس «معهد جني كوديل»
الذي يوص� � ��ف بأنه منظمة عاملية غي� � ��ر ربحية تعمل
عل� � ��ى متكني الناس من إيالء االهتمام لكل املخلوقات
احلية ،وحتسني تفهمهم للرئيسيات الكبرى وتعاملهم
معها واحملافظة عليها وحماية مواطنها مع احملافظة
على إمكانيات احلياة املستدامة للمجتمعات البشرية
احمللية من خالل البحوث ونش� � ��ر الوع� � ��ي والتثقيف
للعموم ،فض ً
ال عن تكوين ش� � ��بكة على مستوى العالم
من اليافعني والش� � ��باب م� � ��ن الذين يب� � ��دون اهتماماً
عميقاً مبجتمعاتهم البشرية واحليوان والبيئة.
لقد حف� � ��زت روح ج� �ي��ن كوديل وإجنازاته� � ��ا باحثني
آخرين س� � ��اروا على خطاها ،من أمثال الراحلة ديان
فوس� � ��ي ،التي قامت بدراس� � ��ة الغوري� �ل��ا اجلبلية في
رواندا ،ودفع� � ��ت حياتها ثمنا لنضالها في حماية تلك

املخلوقات الرائعة .وكذل� � ��ك ،بيروته كالديكاس الذي
أجرى دراسات معمقة على األوراجن أوتان في بورنيو،
والذي يقول « إن كوديل هي بطلتي الشخصية ،ولطاملا
ملست تأثيرها املدهش على الناس وخصوصاً الشباب،
عندما أرافقها في جوالت إلقاء احملاضرات».
بع� � ��د أن أش� � ��ارت كوديل في إح� � ��دى احملاضرات في
جامع� � ��ة كورنيل إل� � ��ى أن بعض املراهق� � ��ات من إناث
الشمبانزى يهجرن مجموعتهن ويلتحقن مبجموعات
أخرى ،س� � ��ألتها طالبة دراس� � ��ات عليا في اجلينات،
عن الكيفية التي تُس� � ��تقبل بها األنث� � ��ى املراهقة عند
التحاقه� � ��ا باملجموعة اجلديدة ،فكان جواب كوديل« :
يغتبط الذكور كثيرا بالطب� � ��ع ،وتتلقى الضرب املبرح
من اإلناث ،ألنهن ،ببساطة ،في غنى عن املنافسات.
ولكن هنالك اس� � ��تراتيجية تتبعه� � ��ا القادمة اجلديدة
ع� � ��ادة ،فه� � ��ي تربط نفس� � ��ها إل� � ��ى أنث� � ��ى ذات مكانة
اجتماعية عالية ،وحتى لو قامت تلك األنثى بإس� � ��اءة
معاملتها ،فإن األخريات س� � ��يكففن عن إيذائها ،ومن
ثم يتم تقبله� � ��ا في نهاية املط� � ��اف ».فانبرت الطالبة
قائل� � ��ة« :يا إلهي ،إن ذلك يش� � ��به متاماً ما يحدث في
أماكن الدراسة والعمل».
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كيف تستخدم خيالك إلبداع
ما تريده في حياتك ؟
هبة الله الغالييني

خفايـــــــــا النفـــــــــس
إن كل حلظة من حياتك هي حلظة خالّقة أبداً ..والكون وفير بشكل ال نهائي ..فقط اطلب طلب ًا واضح ًا مبا
فيه الكفاية وكل شيء يتمناه قلبك بحق البد أن يأتيك..
فالتخ ّيل هو القدرة على إنش�� ��اء فك�� ��رة أو صورة ذهنية
أو اإلحساس الش�� ��عوري بشيء ما .ثم التركيز على هذه
الفكرة أو الش�� ��عور أو الصورة بشكل متكرر مانحاً إياها
طاقة إيجابية حتى تصبح حقيقة موضوعية..
قد يكون هدفك على أي مس�� ��توى :بدن�� ��ي ،أو عاطفي،
أو ذهن�� ��ي ،أو روح�� ��ي .قد تتخيل نفس�� ��ك مبنزل جديد،
أو عم�� ��ل جديد ،أو منخرطاً بعالقة مرضية ،أو تش�� ��عر
بالس�� ��كينة والهدوء ،أو رمبا بقدرات تعلم وتذكر مطورة.
أو قد تتصور نفسك تتعامل مع موقف صعب بسهولة ،أو
قد ترى نفسك ببساطة كائناً مشعاً مليئاً بالنور واحلب.
ميكنك العمل على أي مس�� ��توى منها ،وكلها سوف يكون
لها نتائ�� ��ج ...ومن خالل التجربة س�� ��تعثر على الصورة
والتقنيات احملددة التي تفيدك أكثر.
تس�� ��مى هذه التقنية « التصور اإلبداع�� ��ي» .وهي تقنية
ليس�� ��ت بجدي�� ��دة أو غريبة أو غير عادي�� ��ة .فأنت أص ً
ال
تقوم باس�� ��تخدامها كل يوم ،ب�� ��ل كل دقيقة في احلقيقة.
إن�� ��ه قوتك الطبيعية على التص�� ��ور ،وهو الطاقة املبدعة
األساسية للكون ،التي تستخدمها باستمرار سواء أكنت
واعياً بذلك أم ال.
دعنا نقل ،على سبيل املثال ،إنك تشعر بعدم الرضا عن
وضع عملك احلالي .إن كنت تشعر أن العمل مناسب لك
أساساً ولكن هناك عوامل بحاجة إلى حتسني ،فيمكنك
البدء بتصور التحسينات التي تتمناها .إن لم ينفع ذلك،
أو ش�� ��عرت بأنك تفضل عم ً
ال جدي�� ��داً .فر ّكز إذن على
تصور نفسك في املوقف الوظيفي الذي تتمناه.
بأي طريقة فالتقنية هي نفسها أساساً .بعد االسترخاء
في حالة تأمل عميقة هادئة للعقل ،تخ ّيل أنك تعمل في
الوضع املثالي لك ،تخ ّيل نفس�� ��ك في املكان الطبيعي .أو
البيئ�� ��ة التي حتب ،وأنت تقوم بعمل تس�� ��تمتع به وجتده
مرضياً ل�� ��ك ،وتتفاعل م�� ��ع الناس بطريقة منس�� ��جمة،
وتتلقى التقدير وأجراً مالياً مناسباً .أضف أية تفاصيل
أخرى مهمة بالنسبة إليك .كالس�� ��اعات التي تعمل بها،

إن الفك ��رة كالص ��ورة الفوتوغرافي ��ة
توج ��د ص ��ورة
للمخط ��ط التصميم ��ي ..إنه ��ا ِ
للش ��كل وتق ��وم بعده ��ا بج ��ذب وتوجي ��ه
الطاق ��ة الطبيعي ��ة للتدف ��ق ف ��ي ذل ��ك
الش ��كل ..وفي النهاية ُيظهره بالش ��كل املادي
ومقدار االستقاللية الذاتية و /أو املسؤولية التي لديك،
وم�� ��ا إلى ذلك .ج ّرب أن حتوز ش�� ��عوراً ف�� ��ي داخلك بأن
ه�� ��ذا ممكن ،عما يش�� ��به كما لو أنه قد حتقق مس�� ��بقاً.
وباختص�� ��ار ،تخ ّيله متام� � �اً بالطريقة التي حتب أن يكون
بها ،كما لو أنه حتقق فع ً
ال.
كر ّر هذا التمرين البس�� ��يط القصير مراراً ،مرتني يومياً،
أو كلم�� ��ا فك�� ��رت في�� ��ه .إن كانت رغبتك ونيت�� ��ك بالقيام
بالتغيي�� ��ر واضحتني .فإن الفرص جي�� ��دة بأن جتد نوعاً
م�� ��ن التحول يح�� ��دث في عملك ،في خ��ل��ال وقت قريب
نوعاً ما.
إن التصور اإلبداعي س�� ��حري في أصدق وأسمى معاني
الكلمة .إنه يتضمن الفهم وانس�� ��جام نفس�� ��ك مع املبادئ
الطبيعي�� ��ة التي حتكم ع َمل كونِنا ،وتعلم كيف تس�� ��تخدم
هذه املبادئ في أكثر الطرق وعياً وإبداعاً.
كيف يعمل التصور اإلبداعي؟
لفه�� ��م كيف يعمل التصور اإلبداعي من املفيد النظر إلى
عدة مبادئ مترابطة:
 – 1إن الكون الطبيعي عبارة عن طاقة:
بدأ عالَم العلم باكتشاف ما عرفه أساتذة ما وراء الطبيعة
والروحانيون منذ قرون .أال وهو أن كوننا الطبيعي ليس
مكوناً حقيق�� ��ة من أية «مادة « عل�� ��ى اإلطالق ،فمكنونه
األساس�� ��ي هو نوع من الق�� ��وة أو اجلوهر ندعوه الطاقة.
إن األش�� ��ياء تبدو صلبة ومنفصلة عن بعضها بعضاً في
املستوى الذي تتلقاها فيه عادة حواسنا الطبيعية .ولكن
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وعلى مس�� ��تويات أدق ،أي املس�� ��تويات الذري�� ��ة وما دون
الذري�� ��ة ،فإن ما يبدو مادة صلبة يُرى جس�� ��يمات أصغر
فأصغر ضمن جسيمات ،والتي تتحول في النهاية لتكون
مج�� ��رد طاقة صافية .عملياً ،نحن كلنا عبارة عن طاقة،
وكل ش�� ��يء فينا وحولنا مصنوع م�� ��ن طاقة .نحن جميعاً
جزء من حقل طاقي عظيم ،واألش�� ��ياء التي ندركها على
أنه�� ��ا صلب�� ��ة ومنفصلة هي في احلقيقة مجرد أش�� ��كال
متنوعة لطاقتنا األساس�� ��ية املشتركة عند اجلميع .نحن
كلن�� ��ا واح�� ��د ،وذلك حتى باملعن�� ��ى املادي حرفي� � �اً .تهتز
الطاقة على معدالت مختلفة من الس�� ��رعة ،ولذلك فلها
خصائص مختلفة ،من األرق حتى األكثف .والتفكير هو
نس�� ��بياً شكل لطيف خفيف من الطاقة ،ولذلك فهو جداً
س�� ��ريع وس�� ��هل التغيير .وألن املادة كثيفة نس�� ��بياً ،طاقة
مضغوط�� ��ة ،لذلك فهي أبطأ في احلركة والتغيير .داخل
املادة هناك تنوع كبير أيضاً .فاللحم احلي لطيف نسبياً،
يتغير بسرعة ،وسهل التأثر بعدد من األشياء .والصخرة
هي ش�� ��كل أكثر كثافة ،وأبطأ في التغيير ،والتأثير فيها
أكثر صعوبة .ومع ذلك فحتى الصخرة تتغير في النهاية
وتتأث�� ��ر بطاقة امل�� ��اء األخف واأللطف مث��ل � ً
ا .إن جميع

أش�� ��كال الطاقة مترابطة وميكن له�� ��ا التأثير في بعضها
بعضاً.
 – 2إن الطاقة مغناطيسية:
أحد قوانني الطاقة هو التالي :إن طاقة من نوعية أو تواتر
مع��ي��ن متيل الجتذاب طاقة من نوعية أو تواتر مش�� ��ابه.
(الطيور على أشكالها تقع ،الشبيه يجذب شبيهه ،قانون
اجلذب) .لألفكار واملش�� ��اعر طاقتها املغناطيس�� ��ية التي
جتذب طاقة من طبيعة مشابهة ،ميكننا رؤية هذا املبدأ
يعم�� ��ل ،مث ً
ال :عندما نلتقي مصادفة بش�� ��خص كنا نفكر
في�� ��ه اآلن للتو أو «يحدث» أن نلتق�� ��ط كتاباً يحوي متاماً
على املعلومات املناسبة التي نريدها حلظتها.
 – 3الشكل يتبع الفكر:
إن التفكير هو شكل متحرك خفيف وسريع من الطاقة،
ويت�� ��م اصطناعه بش�� ��كل متواصل على عكس األش�� ��ياء
نوجده
نوجد ش�� ��يئاً ،دائم� � �اً ما ِ
األكث�� ��ف كاملادة .عندما ِ
ً
بداية على ش�� ��كل فكرة ،فالنية أو الفكرة دائما ما تسبق
االصطن�� ��اع (اإليج�� ��اد) « .أظن بأني س�� ��أقوم بتحضير
العش�� ��اء « هي الفكرة التي تسبق حتضير الوجبة « أريد
ثوباً جديداً « تسبق الذهاب لشراء ثوب « .وأحتاج عم ً
ال «
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تسبق إيجاد العمل .وهكذا .يكون لدى الفنان في البداية
فك�� ��رة أو إلهام ومن ثم يبدع الرس�� ��م .يك�� ��ون لدى البنّاء
بداي�� ��ة تصميم ومن ثم يبني من�� ��زالً .إن الفكرة كالصورة
الفوتوغرافي�� ��ة للمخطط التصميم�� ��ي ،إنها توجد صورة
للش�� ��كل ،وتقوم بعدها بجذب وتوجيه الطاقة الطبيعية
للتدفق في ذلك الش�� ��كل ،وفي النهاي�� ��ة يظهره (يوجده)
بالش�� ��كل املادي .يبقى املبدأ نفس�� ��ه صحيحاً حتى لو لم
نقم بعمل مادي مباش�� ��ر إلظهار أفكارنا .ببس�� ��اطة ،فإن
امتالك فكرة أو نية واالحتفاظ بها في الذهن ،هو طاقة
متيل جلذب وإيجاد ذلك الش�� ��كل على املس�� ��توى املادي.
أن فكرت باملرض بشكل مستمر فقد تصبح مريضاً في
النهاية( ،ال متارضوا فتمرضوا) ،أن آمنت بجمال نفسك
فس�� ��تصبح كذلك .تعمل األفكار واملشاعر احملتفظ بها
في داخلنا بالطريقة نفسها.
قانون اإلشعاع واجلذب
إنه املبدأ القائل إن أي ش�� ��يء ترس�� ��له للكون س�� ��ينعكس
عائداً إليك « كما تزرع حتصد « ما يعنيه ذلك من وجهة
نظر عملية هو أننا دائماً ما جنذب إلى حياتنا أي شيء
نفكر في�� ��ه غالباً .ونؤمن فيه بقوة كبي�� ��رة ،ونتوقعه على

« التص ��ور اإلبداع ��ي» تقني ��ة ليس ��ت جدي ��دة أو
غريب ��ة ..أن ��ت تق ��وم باس ��تخدامها كل ي ��وم ب ��ل كل
دقيق ��ة ف ��ي احلقيق ��ة ..إنه قوت ��ك الطبيعي ��ة على
التصور ..وهو الطاقة املبدعة األساسية للكون التي
تس ��تخدمها باستمرار س ��واء أكنت واعي ًا بذلك أم ال
املس�� ��تويات العميقة ،و /أو نتخيله بش�� ��كل واضح جداً.
عندما نكون س�� ��لبيني وخائفني ،مرعوبني أو قلقني ،نقوم
ع�� ��ادة باجتذاب نفس اخلبرات واملواقف أو األش�� ��خاص
الذي�� ��ن نس�� ��عى لتجنبه�� ��م .أن كنا أساس� � �اً إيجابيني في
موقفنا ،نتوقع ونتصور السرور والرضا والسعادة ،فإننا
منيل جلذب وإيجاد األشخاص واملواقف واألحداث التي
تتطابق م�� ��ع توقعاتنا اإليجابية .لذا فإن التصور الواعي
ملا نريده ميكن أن يساعدنا على إيجاده في حياتنا.
مترين بسيط في التصور اإلبداعي
ف ّكر بش�� ��يء تريده :اختر لهذا التمرين ش�� ��يئاً بس�� ��يطاً،
ميكنك أن تتخ ّيل حتقيقه بس�� ��هولة .قد يكون شيئاً حتب
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امتالك�� ��ه أو أمراً حتب حدوث�� ��ه ،أو موقفاً حتب أن جتد
نفسك فيه ،أو ظرفاً في حياتك ترغب بتحسينه.
خذ وضعية مريحة ،أما جالس� � �اً أو مستقيماً ،في مكان
أرخ جس�� ��مك بالكامل،
ه�� ��ادئ لن يت�� ��م إزعاجك في�� ��هِ .
مبتدئاً من أصابع قدميك وصاعداً نحو ش�� ��عر رأس�� ��ك،
فكر بإرخاء كل عضلة في جس�� � ِ
�دك بالترتيب ،تاركاً كل
توتر يتدفق خارجاً من جس�� ��دك .تنفس بعمق وبطء من
بطنك .عد تنازلياً ببطء من العشرة إلى الواحد ،شاعراً
بنفسك مسترخياً بشكل أعمق مع كل عدة.
�ترخ بعمق ،أبدأ بتخ ّيل الشيء
عندما تش�� ��عر بأنك مس�� � ٍ
ال�� ��ذي تريده متاماً كما تريد أن يك�� ��ون .إن كان غرضاً،
فتخ ّيل نفس�� ��ك معه ،تستخدمه تُعجب به ،متتع به ،تريه
ألصدق�� ��اء .إن كان موقفاً أو حدثاً ،تخ ّيل نفس�� ��ك هناك
وكل ش�� ��يء يجري كما تري�� ��ده متاماً .قد تتخ ّيل ما يقوله
الناس أو أية تفاصيل جتعله أكثر واقعية بالنسبة إليك.
قد تأخذ وقتاً قصيراً نسبياً أو بضع دقائق لتتخ ّيل هذا،
حتسه أفضل بالنسبة إليك ،استمتع به .يجب
أياً كان ما ّ
أن يك�� ��ون خبرة ممتعة كلياً ،كحل�� ��م يقظة طفل ملا يريده
في عيد ميالده.

اآلن وأنت محتفظ بالفكرة أو الصورة راسخة في ذهنك،
اصطنع لنفس�� ��ك ذهني� � �اً بعض التصريح�� ��ات التأكيدية
اإليجابي�� ��ة (بص�� ��وت ع�� ��ال أو بصمت) ح�� ��ول الفكرة أو
الصورة من مثل:
ها أنا ذا أمضي عطلة نهاية أس�� ��بوع رائعة في اجلبال،
يا لها من عطلة جميلة! أو إني أعش�� ��ق املنظر من منزلي
اجلديد الواس�� ��ع أو إنني أتعلم أن أحب نفس�� ��ي وأتقبلّها
كما أنا.
هذه التصريحات اإليجابية التي تدعى التأكيدات ،جزء
منفي
العملية
كرت�يق�� ��ن�م بهذه
اإلبداعي .
يتأل �جد
ه�� ��ام
ملتصقني
التصور�ن نصف ��ي
منم ��اغ م �
�فاًالد
علىملدة
املسيطرذلك
هو�د يكون
أحدهماوق�� �
�لية فقط،
�
�
�
س
م
ممتعة
جتدها
حالالناحية الداخلية ويكون
مراراً
ذلك كل
نصفك ّرر
ساعة.
لنصف
املخيةيوماأليأوس ��ر
الكرة
يكون
دقائقع �أو�ادة ما
خمسخ ��ر .و
اآل
استطعت.
كلماهو الذي يس ��يطر على النصف اآلخر وعلى جميع
االسترخاء
املهم
اجلسم وذلك في
الدماغ إلى
منمن
اإلشارات الصادرة
أكثر.لكيفية
اليمنىم�� ��ك
اليدبداية تعل
يستعملونفي
�ترخاء بعم�� ��ق
األشخاصس�� �
م�� ��ن املهم اال
الذين
اس�� ��تخدام التص�� ��ور اإلبداع�� ��ي .عندم�� ��ا يك�� ��ون عقلك
وجس�� ��دك مس�� ��ترخيني بعم�� ��ق ،يتغير من�� ��وذج موجتك
الدماغية بشكل فعلي وتصبح أبطأ .هذا املستوى األبطأ
األعمق يدعى عامة مس�� ��توى ألفا (فيما وعيك الصاحي
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املنشغل االعتيادي يدعى مستوى بيتا) ،وكثير من البحث
يجري حالياً على تأثيراتهما.
لقد وجد أن مس�� ��توى ألف�� ��ا هو حالة صحي�� ��ة جداً من
الوع�� ��ي ،بس�� ��بب تأثيرها ف�� ��ي العقل واجلس�� ��د .ومما
يثير االهتم�� ��ام أيضاً إنه قد وجد أن هذا املس�� ��توى هو
أكثر فاعلية بكثير من مس�� ��توى بيتا األكثر نش�� ��اطاً في
حتقيق تغييرات حقيقية فيما يدعى بالعالم املوضوعي،
وذل�� ��ك من خ��ل��ال اس�� ��تخدام التصور .وم�� ��ا يعنيه ذلك
لغاياتن�� ��ا العملية هو أنك إن تعلمت أن تس�� ��ترخي بعمق
وتقوم بالتصور اإلبداعي ،فق�� ��د تكون قادراً على القيام
بتغييرات أكث�� ��ر فاعلية بكثير في حياتك مما ميكنك أن
تقوم به بواس�� ��طة التفكير والقل�� ��ق والتخطيط ومحاولة
التالعب باألشياء والناس.
إن كان لديك أي طريقة محددة معتاد عليها لالسترخاء
بعم�� ��ق أو للدخول بحال�� ��ة تأمل هادئة ،فاس�� ��تخدم تلك
الطريق�� ��ة بالوس�� ��ائل كافة .أو اس�� ��تخدام التنفس ببطء
وعمق ،وإرخاء كل عضلة في جس�� ��دك بالترتيب ،والعد
تنازلياً من عشرة إلى واحد ببطء .إن كان لديك أي مشكلة
في االسترخاء البدني ،فقد تسعى لطلبات إرشادات من

إن التفكي ��ر ه ��و ش ��كل متح ��رك
خفي ��ف وس ��ريع م ��ن الطاق ��ة ..ويت ��م
اصطناع ��ه بش ��كل متواص ��ل عل ��ى
عك ��س األش ��ياء األكث ��ف كامل ��ادة
اليوغا أو التأمل أو تخفيض التوتر .وعادة فإن ممارسة
ولو بسيطة لالسترخاء حتقق نتيجة ممتازة وبالطبع فإن
الفائدة اجلانبية لكل ذلك أنك ستجد االسترخاء العميق
صحياً ومفيداً ذهنياً وعاطفياً وجسدياً.
من اجلي�� ��د القيام بالتص�� ��ور اإلبداعي لي��ل � ً
ا قبل النوم
متاماً ،أو صباحاً بعد االستيقاظ مباشرة ،ألنه في هذه
األوقات يكون العقل واجلسد في حالة استرخاء وانفتاح
للتلقي مس�� ��بقني .وقد حتب القيام به وأنت مستلق على
س�� ��رير ،ولكن إن كنت متيل للنوم ،فمن األفضل اجللوس
منتصب� � �اً على حافة الس�� ��رير أو على كرس�� ��ي وبوضعية
مريحة ،وعمودك الفقري مستقيم ومتوازن.
تساعدك اس�� ��تقامة العمود الفقري على تدفق الطاقة،
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وجتع�� ��ل من األس�� ��هل الوص�� ��ول إلى من�� ��وذج موجة ألفا
العميق .إن كان ممكناً بالنس�� ��بة إلي�� ��ك ،فإن القيام ملدة
قصيرة بالتأمل والتص�� ��ور اإلبداعي في منتصف النهار
س�� ��يجعلك تس�� ��ترخي وتتج�� ��دد ،ويجع�� ��ل يومك يس�� ��ير
بانسيابية أكبر.
فعال:
أربع خطوات رئيسية لتصور إبداعي ّ
حدد هدفك:
ّ –1
قرر شيئاً ما تريد امتالكه أو التحرك نحوه أو حتقيقه أو
إيجاده .قد يكون على أي مس�� ��توى :عمل ،منزل ،عالقة،
تغيير في نفسك ،زيادة رخائك ،حالة ذهنية أكثر سعادة،
حتسني الصحة ،اجلمال ،لياقة بدنية أفضل ،حل مشكلة
في عائلتك أو مجتمعك أو أي شيء آخر.
انتق بداية أهدافك س�� ��هل عليك نوع� � �اً ما أن تؤمن بها،
وتش�� ��عر بإمكانية حتقيق�� ��ك لها في املس�� ��تقبل القريب
نس�� ��بياً .بهذا الش�� ��كل لن يكون عليك أن تتعامل مع قدر
كبي�� ��ر من املقاومة الس�� ��لبية في نفس�� ��ك وميكنك تكبير
مش�� ��اعرك بالنجاح فيما أنت تتعل�� ��م التصور اإلبداعي
الحقاً ،وبعد ممارستك التصور ملدة جيدة ،ميكنك تولي
مشاكل ومواضيع أكثر صعوبة وحتدياً.

 – 2أنشئ فكرة أو صورة واضحة للهدف:
أنش�� ��ئ فكرة ،أو ص�� ��ورة ذهنية ،أو ش�� ��عوراً باملوضوع أو
َ
عليك أن تفكر به بصيغة الزمن
املوقف كما تريد متاماً.
احلاضر كما لو أنه موجود مس�� ��بقاً بالشكل الذي تريده
عليه .تصور نفسك قي املوقف كما ترغب متاماً ،قم اآلن
بتضمني العدد الذي تستطيع إضافته من التفاصيل.
 – 3ركّز عليها مراراً:
استحضر فكرتك أو صورتك الذهنية إلى عقلك مراراً،
في أثناء كل من فترات التأمل الصامت ،وأيضاً بش�� ��كل
عرض�� ��ي خالل يومك عندما يح�� ��دث أن تفكر بها ،بهذا
الشكل يصبح (هدمك) جزءاً كام ً
ال من حياتك ،ويصبح
أكث�� ��ر حقيقة بالنس�� ��بة ِ
إليك .وس�� ��تتصوره بنجاح أكبر.
ر ّكز عليه بوضوح ،ولكن بطريقة لطيفة مس�� ��ترخية ،من
املهم أال تش�� ��عر أنك جتاهد بقوة لتصوره ،أو تضع قدراً
فائض� � �اً من الطاقة فيه ،فذل�� ��ك مييل ألن يعيق أكثر من
أن يساعد.
 – 4امنحه طاقة إيجابية:
ّ
فيم�� ��ا أنت تر ّكز على هدفك ،فك�� ��ر فيه بطريقة إيجابية
مش�� ��جعة .ضع تصريحات إيجابية قوية لنفس�� ��ك :بأن
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هدف�� ��ك موج�� ��ود ،بأنه أتى أو في طريقه إليك .ش�� ��اهد
نفس�� ��ك تتلق�� ��اه أو حتققه .تدع�� ��ى ه�� ��ذه التصريحات
اإليجابي�� ��ة بالتأكي�� ��دات .ج�� ��رب فيم�� ��ا أنت تس�� ��تخدم
التأكي�� ��دات أن توقف مؤقتاً أي ش�� ��كوك أو عدم تصديق
قد يكون لديك ،اآلن على األقل ،ومارس امتالك ش�� ��عور
بأن ما ترغبه حقيقي بالتأكيد وممكن.
استمر بهذه العملية حتى حتقق هدفك ،أو حتى ال يعود
لديك رغبة فيه .تذ ّكر أن األهداف عادة ما تتغير قبل أن
يتم حتقيقها ،وهذا جانب طبيعي متاماً من عملية التغير
والنمو البش�� ��ري ،لذلك ال حتاول إطالتها مدة أطول من
الطاق�� ��ة الت�� ��ي لديك ألجله�� ��ا ،فعندما تفق�� ��د االهتمام
فق�� ��د يعني ذلك أن الوقت قد ح�� ��ان لنظرة جديدة على
م�� ��ا تريده .إن وجدت أن هدفاً ل�� ��ك قد تغير ،فتأكد من
االعتراف بذلك لنفسك .كن واضحاً في ذهنك بحقيقة
أن�� ��ك لم تعد مر ّك�� ��زاً على هدفك الس�� ��ابق .أغلق دائرة
القدمي ،وابدأ بدائرة اجلديد .هذا يس�� ��اعدك على عدم
االرتباك أو الشعور بأنك « أخفقت « فيما أنت ببساطة
قد تغيرت .عندما حتقق هدفاً ،كن متأكداً من أن تعترف
واع لنفس�� ��ك بأنه قد أجنز .عادة ما ننجز أشياء
بشكل ٍ
كنا نتمناها ونتصورها ،وقد ننسى مالحظة أننا جنحنا!
وتأكد من أن تشكر الله على حتقيقه لطلباتك.
التأكيدات
التأكيدات ه�� ��ي أحد أهم عناصر التصور اإلبداعي .أن
تقوم بالتأكيد يعني « أن ترسخ « التأكيد هو بيان إيجابي
قوي بأن ش�� ��يئاً ما هو حقاً كما نق�� ��ول عنه .إنها طريقة
«لترسيخ» ما تتصوره.
معظمنا واعون حلقيقة أن لدينا حواراً داخلياً متواصالً
تقريب� � �اً يدور في عقولنا .فالعقل مش�� ��غول « بالتحدث «
لنفس�� ��ه ،محتفظ بتعليقات ال تنته�� ��ي عن احلياة والعالم
ومشاعرنا ومشاكلنا والناس اآلخرين.
إن الكلمات واألفكار الت�� ��ي تدور في عقولنا هامة جداً.
وفي معظم الوقت ال نكون مدركني ش�� ��عورياً لهذا التيار
من األفكار وذلك مع أن « ما نقوله ألنفسنا « في عقولنا
هو القاع�� ��دة التي نصوغ على أساس�� ��ها جتربتنا للواقع
تؤثر تعليقاتن�� ��ا الذهنية وتلون مش�� ��اعرنا وتصوراتنا ملا
يجري في حياتنا ،وأش�� ��كال هذا الفكر هي التي جتذب

قان ��ون اإلش ��عاع واجل ��ذب ه ��و املب ��دأ القائ ��ل
إن أي ش ��يء ترس ��له للك ��ون س ��ينعكس عائد ًا
إلي ��ك "كم ��ا ت ��زرع حتص ��د" م ��ا يعني ��ه ذل ��ك
م ��ن وجه ��ة نظ ��ر عملي ��ة ه ��و أنن ��ا دائم� � ًا م ��ا
جنذب إلى حياتنا أي ش ��يء نفك ��ر فيه غالب ًا
في النهاية وتوجد أي شيء يحدث لنا.
إن أي ش�� ��خص مارس التأمل يعلم م�� ��دى صعوبة تهدئة
« حدي�� ��ث العق�� ��ل « الداخلي ه�� ��ذا ،لكي نتص�� ��ل بعقلنا
احلدس�� ��ي احلكي�� ��م العميق .تتضمن إحدى ممارس�� ��ات
التأم�� ��ل التقليدية املراقبة البس�� ��يطة للح�� ��وار الداخلي
بأكبر قدر ممكن من املوضوعية .هذه جتربة قيمة جداً،
إذ تتي�� ��ح لك أن تصبح مدركاً ش�� ��عورياً حملتوى أفكارك.
كثير من هذه األفكار هي كتس�� ��جيالت أشرطة ،تسجيل
ألمناط قدمي�� ��ة كانت لدينا طوال حياتن�� ��ا .إنها برمجة
قدمي�� ��ة التقطناها منذ زمن طويل مضى ،وما زالت تؤثر
فيما يحدث لنا اليوم.
إن ممارس�� ��ة إدخ�� ��ال التأكي�� ��دات تس�� ��مح لن�� ��ا أن نبدأ
باس�� ��تبدال أف�� ��كار ومفاهيم أكثر إيجابي�� ��ة ببعض ثرثرة
عقلنا الس�� ��لبية أو احملبطة أو الفاسدة .إنها تقنية قوية،
ميكنها أن حت�� ��ول في وقت قصير من مواقفنا وتوقعاتنا
عن احلياة ،وبذلك تساعد على تغيير ما نوجده ألنفسنا.
إيجاد ملجئك اخلاص
أحد أوائ�� ��ل األمور التي ميكنك القي�� ��ام بها عندما تبدأ
باس�� ��تخدام التصور اإلبداعي هو أن تنشئ وتوجد ملج ًأ
(مكان� � �اً آمناً) داخل نفس�� ��ك بحيث ميكن�� ��ك املضي إليه
ف�� ��ي أي وقت تريده .ملج�� ��ؤك هذا هو مكان�� ��ك املثالي
لالسترخاء والهدوء واألمان ،وميكنك أن تنشئه بالشكل
الذي تريده متاماً.
واسترخ في وضعية مريحة .تصور نفسك
أغمض عينيك
ِ
ف�� ��ي بيئة طبيعي�� ��ة جميلة .ميكن أن يك�� ��ون ذلك في أي
مكان يروقك في مرج أخضر ،على قمة جبل ،في غابة،
بجانب البحر ،ميكن أن يكون حتى حتت احمليط ،أو على
كوكب آخر ،وبغض النظر أينما كان ،فيجب أن يش�� ��عرك
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بالراح�� ��ة ،والبهجة واألمان ،استكش�� ��ف بيئتك احمليطة،
مالحظاً التفاصي�� ��ل املرئية ،واألص�� ��وات والروائح وأي
مش�� ��اعر مح�� ��ددة أو انطباعات تتلقاها ع�� ��ن املكان .قم
اآلن بأي ش�� ��يء تري�� ��ده لتجعل املكان أكثر ش�� ��بهاً ببيتك
ومريحاً أكثر .ق�� ��د ترغب ببناء منزل ما أو ملجأ هناك،
رمبا مجرد إحاط�� ��ة املنطقة بأكملها بضوء ذهبي خاص
باحلماي�� ��ة واألمان ،أنش�� ��ئ ورتّب األش�� ��ياء فيه لراحتك
ومنعتك ،أو قم بطقوس لتثبت أنه مكانك اخلاص بك.
من اآلن فصاعداً هذا ملجؤك الشخصي الداخلي ،الذي
ميكن�� ��ك العودة إليه في أي وقت مبجرد إغالقك لعينيك
فقط ومتني أن تكون فيه .ستجد دائماً أن احلضور فيه
أمر يدفع إلى الش�� ��فاء واالسترخاء .إنه أيضاً مكان لقوة
خاصة بك ،وقد ترغ�� ��ب بالذهاب إليه في كل مرة تقوم
بها بالتصور اإلبداعي.
ً
ق�� ��د جتد أن ملجأك يتغير آنيا م�� ��ن وقت آلخر ،أو أنك
تريد القيام بتغييرات وإضاف�� ��ات إليه .ميكنك أن تكون
مبدعاً ج�� ��داً في ملجئك وحتصل عل�� ��ى كثير عن املتعة
في�� ��ه .تذكر فق�� ��ط أن حتتفظ باخلصائص األساس�� ��ية
للسكينة والهدوء والشعور باألمان املطلق.

التأمالت الشافية:
س�� ��اعدنا هذا التأمل على كشف السبب الكامن للمرض
و /أو البدء بتحريره وشفائه .اجلس أو استلق ،وتنفّس،
واسترخ بعمق .مبتدئاً بأصابع قدميك ،رجليك ،ساقيك،
ِ
حوض�� ��ك ،وهكذا صعوداً ،ر ّكز انتباهك على كل جزء من
جس�� ��دك بالترتيب وأخبره أن يسترخي ويح ّرر أي توتر.
اش�� ��عر بأي توتر ي�� ��ذوب ويتحلل وينس�� ��اب بعيداً .قم إن
شئت بتأمل لفتح مراكز الطاقة لكي تدع طاقتك تتدفق
فع��ل � ً
ا .تخ ّي�� ��ل اآلن طاقة لطيفة ش�� ��افية ،ذهبية حتيط
أحس بها.
بجسدك كله.استشعرهاّ ...
ً
إن كان هناك جزء محدد من جس�� ��دك مريضا أو به ألم،
فاس�� ��أل ذلك اجلزء من�� ��ك ما إن كان لديه رس�� ��الة لك.
اسأل إن كان هنالك شيء حتتاج إلى فهمه أو فعله ،اآلن
في هذه اللحظة ،أو في حياتك عموماً .ابق هادئاً لبضع
دقائق والح�� ��ظ أي كلمات أو صور أو مش�� ��اعر ،تر ُدك،
استجابة لهذه األسئلة.
إن تلقي�� ��ت أي إجابة ،فابذل جهدك لفهمها واتباعها .إن
لم تتلق إجابة ،فتابع العملية فقط  /فقد يأتيك اجلواب
الحقاً ،في شكل مختلف عما تتوقعه.

أرس�� ��ل اآلن طاقة ش�� ��افية محبة خاصة إلى ذلك اجلزء
منك ،وإلى أي جزء منك يحتاج إليها ،وشاهده واشعر به
يتعافى ويشفى .قد تريد أن يكون مرشدك ،أو أي معلم
أو معالج معك هناك ملساعدتك على القيام بالشفاء.
تصور املش�� ��كلة تنحل وتطفو كطاق�� ��ة مبتعدة أو في أي
ّ
ص�� ��ورة تفيدك .تصور نفس�� ��ك اآلن ف�� ��ي صحة طبيعية
ممت�� ��ازة .فكر في نفس�� ��ك ف�� ��ي مواقف مختلفة تش�� ��عر
بصح�� ��ة جي�� ��دة وبالنش�� ��اط والعافية .تص�� ��ور االنتعاش
والعناية بنفسك بحيث تبقى بصحة ممتازة معافى.
تأكيدات أخرى:
 أنا أحب نفس�� ��ي وأش�� ��فيها على املس�� ��تويات الروحيةوالذهنية والعاطفية والبدنية
 ميكنني أن أحقق احتياجاتي دون أن أمرض. إنني أتعلم أو أعتني بنفسي جيداً. إني أحب وأتقبل جسمي بشكل كامل. إنني أعامل جس�� ��دي بشكل جيد ،وهو يعاملني بشكلجيد أيضاً.
 -إني أستحق أن أكون بصحة جيدة وأشعر بشعور طيب.

معظمن ��ا واع ��ون حلقيق ��ة أن لدين ��ا ح ��وار ًا
داخلي� � ًا متواص�ل ً�ا تقريب ًا يدور ف ��ي عقولنا..
فالعقل مشغول بالتحدث لنفسه ..محتفظ
بتعليق ��ات ال تنته ��ي ع ��ن احلي ��اة والعال ��م
ومش ��اعرنا ومش ��اكلنا والن ��اس اآلخري ��ن
 لق�� ��د أطلق�� ��ت اآلن جميع أش�� ��كال امل�� ��رض ،إنني حرومعافى.
 إن جس�� ��دي مت�� ��وازن ،وبانس�� ��جام مثال�� ��ي مع األرضوالكون.
 أنا نشيط ومليء باحليوية.ً
 إنني أقدم الش�� ��كر للصحة املتحس�� ��نة دائما ،وللجمالواللياقة.
 من الطبيعي الشعور بشعور طيب.من اآلن فصاعداً ،وفي كل مرة تؤدي هذا التأمل ،تخ ّيل
نفسك بصحة ممتازة ،مع ضوء ذهبي شاف محيط بك.
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من فتوحات العلم املذهلة في مطلع األلفية الثالثة:

علم هندسة الوراثة وثورة الجينيوم
رياض مهدي
هل ال يزال العلم عاجز ًا عن فهم اآللية اجلزيئية التي تس ��بب كثير ًا من األمراض ؟ أم وجد العلم ح ًال لهوية
من اقترف إثم اجلرمية؟ وهل اقتنع الزوج بأنه املسؤول األول عن حتديد جنس اجلنني؟ وهل امتلك اإلنسان
احلكمة عندما قرر استخدام التقنيات في تغيير عالم اليوم نحو األفضل؟

العلـــــــم يكشــــف األســرار
أسئلة كثيرة لكن أغلبها يبقى من دون أجوبة ونحن دائماً
محكومون باألمل اليوم بدأ اإلنسان يتعلم األبجدية التي
كتبت فيها قصة حياته جراء اكتش�� ��افه ألحرف اجلينوم
واللغ�� ��ة اجلينومي�� ��ة ،ونحن اليوم أمام عص�� ��ر جينيومي
سيترك بصمات واضحة على مستقبل اإلنسانية.
يقول الله تعالى { :قل سيروا في األرض فانظروا كيف
بدأ اخللق} (س�� ��ورة العنكبوت :اآلية )20ويقول سبحانه
أيضاً { :قل انظروا ماذا في السموات واألرض} (سورة
يون�� ��س )101 :ففي هذه اآليات أوامر إلهية للناس كافة
للنظ�� ��ر والبحث في أصل اخللق فكان للنش�� ��اط البحثي
عن أصل احلي�� ��اة  .Scientific researchمكانة عمل
عليها املس�� ��لمون والعرب أمثال :أبي بكر الرازي وجابر
بن حيان وابن س�� ��ينا وابن النفي�� ��س وغيرهم الكثير في
تاريخنا هذه جاء العال�� ��م العربي أحمد زويل ليقول( إن
ما حتت أيدينا اليوم م�� ��ن معلومات عن مادة احلياة هو
إجن�� ��از عظيم يتمثل في إيجاد األبجدية التي كتبت فيها
قصة اإلنسان وقد كتبت بأربعة أحرف.)...
إن اخللية احلية في أبسط مكوناتها غالف وهيولى ونواة،
ومبحثنا األس�� ��اس مكونات الن�� ��واة وبالضبط الصبغيات
(كروموسوم  )chromosmeاحلمض الريبي منقوص

األكس�� ��جني الذي يرمز له ب� � �ـ DNA (( Deoxy ibo
 nucleic- acidوه�� ��و ال�� ��ذي يحتوي عل�� ��ى التعليمات
اجلينية الت�� ��ي تصف حال الكائنات احلي�� ��ة املعقد منها
وبسيط الشكل مثل الفيروس�� ��ات والبكتريا وهو يحتوي
على التعليمات الوراثية الالزمة ألداء الوظائف احليوية
لكل الكائنات احلية.
املبس�� ��ط لل  DNAهو سلس�� ��لتان متوازيتان
والتعريف ّ
عل�� ��ى هيئة خيطني يكمل أحدهم�� ��ا اآلخر تنتظمان على
شكل س�� ��لم ملتف حلزونياً ( )Double Helixليشكال
م�� ��ا يُس�� ��مى بالبنية احللزوني�� ��ة املضاعف�� ��ة وإن الوحدة
األساس�� ��ية لبناء جزيئ�� ��ة الـ  DNAتُس�� ��مى نيوكليوتيد
( )Nucleotideأو نوتي�� ��ده وتتكون م�� ��ن أحد القواعد
اآلزوتية األربع (أس�� ��س قاعدي�� ��ة  )base pairوتدعى
(أدنني ،غوانني ،ثيمني ،س�� ��توزين) وميز لها على التوالي
( )A,G,T,Cوس�� ��كر خماس�� ��ي يُس�� ��مى ريبوز منقوص
األكسجني ومن جزيء فوسفات.
إن اكتش�� ��اف هذه البني�� ��ة لل  DNAمن قب�� ��ل العاملني
«واطس�� ��ون وكري�� ��ك» ف�� ��ي ع�� ��ام  .1953يعد م�� ��ن أهم
اكتشافات القرن العشرين ،وقد ساهمت هذه البنية في
توضي�� ��ح اآللية التي يجري من خاللها تضاعف جزيئات
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الـ  DNAوتناس�� ��خها وعملية حف�� ��ظ املادة الوراثية من
جيل آلخر من خاللها.
ما املقصود باجلينيوم:
إذا كنا س�� ��نذكر اللغة اجلينومية فاجلينوم هو مجموعة
امل�� ��ادة الوراثية الت�� ��ي حتتويها اخللية وتُس�� ��مى اجلينوم
النووي�� ��ة( )Nucleor Gnomeوالت�� ��ي تتضم�� ��ن كل
املورث�� ��ات(  )Genesيضاف إليها جمي�� ��ع املادة الوراثية
احمليط�� ��ة مبنطقة املورثات ،وهناك ج�� ��زء قليل من هذه
املادة يوجد داخل امليتوكونوريا( املتقدره).
ويحتوي اجلينيوم البش�� ��ري على مايقارب من 30إلى40
أل�� ��ف مورثة وهي تعادل  1%م�� ��ن مجموع املادة الوراثية
املتمثلة باجلينوم والتي تساوي  3.2بليوم زوج أو أساس
قاعدي ( )Base pairوهو ميثل الوحدة األساسية التي
تدخ�� ��ل في تركيب جزيء الـ ( ،DNAوالـ  RNAوالتي
سلف ذكرها.
ومن املهم أن نعلم أنه في الش�� ��ريط احللزوني املضاعف
لل� � �ـ  DNAيتقابل األدن��ي��ن مع الثاميني والس�� ��ايتوزين
يتقاب�� ��ل مع الغوانني وهذا التقاب�� ��ل أو التتامية هو الذي
مييز ما يُسمى بالشيفرة الوراثية ويستعاض عن الثاميني
باليوراس�� ��يل في جزيء الـ  RNAويرمز له  Uوهذا له

دوره في تركيب البروتينات.
ويتألف اجلينوم البش�� ��ري من  23ش�� ��فعاً من الصبغيات
وهي  22شفعاً صبغياً جسمياً  Autosomeوصبغيان
جنس�� ��يان  sex chromosomesهم�� ��ا ( )X,Yعن�� ��د
الذكر و(  )X، xعند األنثى.
ويكون طول ه�� ��ذه الصبغيات مجتمعه حوالي  3.2بليون
نوتي�� ��ده مترتبة بانتظام ودقة متناهي�� ��ة وطريقة حتديد
املوق�� ��ع الصحيح ل�� ��كل نوتي�� ��ده ضمن اجلينوم يش�� ��ابه
الطريقة التي يت�� ��م فيها حتديد املوقع احملدد ألي منزل
موجود على وجه الكرة األرضية.
إن ع�� ��دد املورثات ف�� ��ي اجلينوم البش�� ��ري يبلغ 31778
مورث�� ��ة ،وقد يرتفع ليص�� ��ل إلى  40أل�� ��ف ويعرف منها
حوال�� ��ي  10.000آالف مورث�� ��ة أي حوال�� ��ي  25%م�� ��ن
عدد املورثات وقد جرى إيجاد العالقة بينها وبني بعض
األمراض ولكن  75%من العدد الكلي للمورثات ال تزال
وظيفتها مجهولة.
وعلينا أن نعترف إنه س�� ��يكون من املستحيل أن نستطيع
قراءة اجلينوم البش�� ��ري لكل إنس�� ��ان على وجه األرض،
والنتائ�� ��ج التي نش�� ��رت عن مش�� ��روع اجلينوم البش�� ��ري
وعن أحرف الش�� ��يفرة الوراثية تعب�� ��ر عن عدد قليل من

األش�� ��خاص( خمس�� ��ة أش�� ��خاص ينتمون إل�� ��ى عرقيات
مختلف�� ��ة) وهناك اآلن اجتاه للقيام مبا يُس�� ��مى عمليات
أرشفة اجلينوم  )Genetivc profilingلكل عرق من
األعراق وهذا له أهمية بالنسبة إلى فعالية األدوية على
األمراض وجتري عملية األرشفة بتحديد أحرف املورثات
في مناط�� ��ق معينة من أج�� ��زاء اجلينوم ل�� ��كل مجموعة
بش�� ��رية ،فالدواء يك�� ��ون له فعالية قوي�� ��ة على مجموعة
بشرية معينة قد يفقد هذه الفعالية إذا استخدم من قبل
مجموعة أخرى ،وهذا يعني أن شركات األدوية ستسعى
في املستقبل القريب إلى معرفة خصائص اجلينوم لكل
املجموعات البشرية التي تسكن هذه الكوكب حتى تتمكن
م�� ��ن تقدمي أدوية ف ّعالة لهم ،والس�� ��ؤال ه�� ��ل ثمة جينوم
جي�� ��د وآخر س�� ��يء؟ وهل من املمكن أن يختار اإلنس�� ��ان
مورثاته؟ وما هو دور املورثات في التكوين الش�� ��خصي؟
ويعتق�� ��د بعض من الباحثني أن دور املورثات ينحصر في
توارث الصفات الظاهرة كلون العينني والبش�� ��رة والطول
وال يتضمن مطلقاً الصفات الشخصية الذاتية أو احلالة
النفس�� ��ية ،ومن تلك الصفات الذاتي�� ��ة اإلبداع واحلكمة
واجلدية واإلخالص والعدوانية ،وهناك فريق يعتقد أن
تلك الصفات الش�� ��خصية جميعها تعتمد بشكل رئيسي

على املورثات التي يحصل عليها الفرد من أبويه.
كما بينّ العلماء أن املورثات لها الدور القيادي في تكوين
الف�� ��رد ولكن البيئة احمليطة ت�� ��ؤدي دوراً إضافياً يتجلى
مبساعدة املورثات على القيام بعملها ولكنها ال تستطيع
أن تتجاوزها في أي حال من األحوال.
إن الطف�� ��ل الولي�� ��د يتكون من حوالي مئ�� ��ة ترليون خلية
وامل�� ��ادة الوراثية عند هذا الطفل تعادل عش�� ��رين ضعفاً
للمسافة بني األرض والشمس.
واجلدي�� ��ر ذكره أن املرحل�� ��ة منذ ع�� ��ام  1997إلى اآلن
تسمى (عصر املورثات)  Genome Era Humanأو
(احلقبة اجلينية) وأهم ما ميز هذه املرحلة اإلكتشافات
املتزايدة لعدد كبير من املورثات خاصة املسببة لألمراض
الوراثية والتي فتحت املجال لفرع جديد من فروع الطب
هو طب املورثات .Medicine Gene
وفي عام  1999أعل�� ��ن الباحث  Thomsonعن متكنه
م�� ��ن احلص�� ��ول على خاليا الب�� ��داءة األص�� ��ل أو اخلاليا
اجلذعية أو خاليا املنش�� ��أ (Human Embryonic
 )stem cellsولهذه اخلاليا القدرة على (العطاء) للنسج
واألعضاء جميعها التي يتشكل منها اجلسم البشري.
والتطور اآلخر ال�� ��ذي أعلن في  26حزيران عام 2000
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وتضمن اكتش�� ��اف اخلريط�� ��ة الوراثية لإلنس�� ��ان ،أعلن
هذا االكتش�� ��اف خالل حفل رسمي حتت رعاية الرئيس
األمريكي كلينت�� ��ون ورئيس وزراء بريطاني�� ��ا طوني بلير
باإلضافة إلى مجموعة من الباحثني الذين أس�� ��هموا في
هذا اإلجناز الرائع ويذكر إنه في  14نيسان عام 2003
أعلن نهائياً عن قراءة اجلينوم البشري.
ولو أنن�� ��ا أردنا وض�� ��ع خريطة وراثية لكل ش�� ��خص ولو
كتبت على احلاسوب الحتاجت إلى ما يعادل  750ميغا
باي�� ��ت( ،)Mega bytesإن فهم اخلريطة اجلينية وفهم
اآللي�� ��ة التي تعمل بها مورثاتنا وكيفية تفاعلها معاً يؤدي
إلى الفهم الكامل ألس�� ��باب معظم األمراض التي تصيب
اإلنس�� ��ان وال ميكننا تزويد كل ش�� ��خص ببطاقة خاصة
حتمل حملة عن س�� ��يرة حياته وعن أوقات األمراض التي
ستصيبه في املس�� ��تقبل وعن كيفية عالجها وعن قدرته
على حتمل العالج بوس�� ��اطة بعض األدوية وعن إرشاده
لالمتناع عن استخدام أدوية أخرى ال تالئم جسمه ومنه
فإن مشافي املس�� ��تقبل ستكون مجهزة باألدوات الالزمة
إلصالح مورثات اجلينات.
ويدلل على ذلك أنه في عام  1990م حصلت أول عملية
جراحة للجينوم البش�� ��ري وفيها مت إصالح غلط حرفي

ف�� ��ي أحرف مورثة صغيرة كانت قد حصلت عليه الطفلة
( ِ )AShantiم�� ��ن أبويه�� ��ا ،وبذلك اس�� ��تطاعت العيش
بإذنه تعالى فقد بعثت لها احلياة مع األحرف الصحيحة
للمورثة التي دخلت في جينومها من جديد.
هذا وقد أطلق العلماء أسماء كثيرة تصف اجلينوم مثل «
الكتاب املجهول» أو « الكتاب العظيم» ،أو « كتاب احلياة»
أو « الوجيز» أو « شيفرة الشيفرات».
ً
وه�� ��ا نحن ذا اليوم نتلمس بش�� ��كل ال يجد مثارا للش�� ��ك
الثق�� ��ة التامة للبصمة الوراثية ملادة الـ  DNAوالتي هي
فريدة في تعبيرها عن الش�� ��خصية والتعريف بهوية هذا
الشخص ومثالها التعرف على ضحايا الطائرة اإلثيوبية
التي س�� ��قطت في البحر املتوس�� ��ط في شهر شباط عام
 2010على الس�� ��احل اللبناني ،وكذلك فإن استخدامات
هذه البصمة كثيرة نذكر منها أيضاً إمكانية التعرف على
هوية من اقترف اجلرمية في أي مكان من العالم اليوم.
ويذكر أن أهم أهداف مش� � ��روع اجلينوم العمل على
إنتاج مواد بيولوجية طبيعي� � ��ة مبا فيها الهرمونات
بوساطة الهندس� � ��ة الوراثية ومبا فيها هندسة أكبر
عدد من األنسجة البشرية لتستخدم قطع غيار في
جسم اإلنسان.

العلـــــــم يكشــــف األســرار
ومن خالل ق�� ��راءة اجلينوم مت التم ّكن من قراءة اجلينوم
لع�� ��دد كبير م�� ��ن اجلراثيم املس�� ��تخدمة في األس�� ��لحة
اجلرثومية لتهاجم جنس� � �اً بش�� ��رياً معيناً أو نباتياً يعيش
في مناطق محددة من العال�� ��م أو حيوانات أخرى تتميز
بجين�� ��وم مختلف عن باقي احليوانات أو من أجل التأثير
على بعض احملاصيل الزراعية.
لق�� ��د بات معروفاً اآلن أن معظ�� ��م األمراض التي تصيب
اإلنس�� ��ان يعود سببها إلى خلل في عمل مورثة معينة كما
ه�� ��و احلال في بعض أنواع س�� ��رطان الدم وف�� ��ي أحياناً
أخرى تتع�� ��اون أكثر من مورثة إلح�� ��داث املرض كما هو
احلال في معظم حاالت السرطان األخرى.
وتقول الدراس�� ��ات إنه يوجد على أق�� ��ل تقدير أكثر من
أربعني ألف مورثة عند اإلنس�� ��ان وأن هذه املورثات يجب
أن تكون س�� ��ليمة ليكون اجلسم معافى وأي خلل يصيب
أي مورثة قد يؤدي إلى نتائج مختلفة فاخللل في إحداها
ق�� ��د يؤدي إلى املوت أما اخللل ف�� ��ي مورثات أخرى فقد
ي�� ��ؤدي إلى نتائج أقل خطورة كمرض الس�� ��منة وأمراض
القلب والسكر.
ويجب القول :إن مخطط أو سلس�� ��لة حروف الش�� ��يفرة
الوراثية س�� ��يكون من املمكن تخزينها في قرص ممغنط
واح�� ��د(  )CD- ROMوهك�� ��ذا ف�� ��إن األس�� ��ئلة الت�� ��ي
س�� ��يوجهها أطب�� ��اء املس�� ��تقبل ملرضاهم ل�� ��ن تركز على
االس�� ��م والعمر وعن مكان وطبيعة األمل بل إنها ستتعلق

بطبيعة املعلومات املتعلقة مبورثات املريض ومقارنتها مع
املعلومات املوجودة على هذه القرص املمغنط.
وبالتالي س�� ��يكون من السهل معرفة نوع املرض وطبيعته
مبجرد حتليل بسيط ملورثة املريض ومقارنتها باملعلومات
املوجودة على القرص املمغنط وس�� ��يتبني للطبيب املعالج
ما إذا كانت مورثة املريض مصابة بأذى أم ال.
ويعق�� ��د العلم�� ��اء آماالً كبي�� ��رة من خالل ط�� ��ب املورثات
للقضاء على السرطان وإصالح املورثات.
العصر اجلينومي ومستقبل البشرية:
يقول العالم  David Boltimoreاحلائز على جائزة
نوبل في الطب والفيزيولوجيا لعام  ،1975وهو يعمل في
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في معرض تعليقه على نشر
أحرف اجلينوم البش�� ��ري» لقد رأيت خالل األربعني سنة
املاضية من عمري بعض االكتشافات املثيرة والرائعة إال
أنني شعرت بقشعريرة غريبة تهز جسدي عندما قرأت
ألول مرة املقالة التي تصف مخطط اجلينوم البشري».
وق� � ��د ظهر عل� � ��م ي� � ��درس بني� � ��ة اجلينوم اس� � ��مه علم
(جلينوميكس)  Genomicsالذي يختص باستنس� � ��اخ
تكون اجلين� � ��وم لدراس� � ��ة تركيبها
كل املورث� � ��ات الت� � ��ي ِ ّ
وطريق� � ��ة عمله� � ��ا وعلم آخ� � ��ر يُس� � ��مى (بروتيوميكس)
 proteo micsوه� � ��و العل� � ��م ال� � ��ذي ي� � ��درس وظائف
البروتينات الناجتة م� � ��ن اجلينوم  proteomوطريقة
تفاعلها مع � � �اً ،ولم يقف األمر عند ه� � ��ذه احلدود لكن
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تع� � ��داه إل� � ��ى التطبيق الفعل� � ��ي فنجد أن م� � ��ن أوائل من
سيستخدم طرق املعاجلة الوراثية هم الرياضيون حيث
ه� � ��م في أمس احلاج� � ��ة إلى مثل تل� � ��ك املعاجلة فهناك
مث ً
ال مرض تصلب الش� � ��رايني لألطراف periphera
 ،Atherosclerotic Diseusوتق� � ��وم املعاجل� � ��ة
الوراثية ملكافحة هذا املرض على إدخال نسخة سليمة
من مورث� � ��ة «  »VEGFإلى األوعية الدموية لألطراف
لتحل محل النس� � ��خة املعطلة ،ويستخدم نوع خاص من
الفيروس� � ��ات لنقل املورثة الس� � ��ليمة بش� � ��كل موجه إلى
األوعي� � ��ة الدموية في األرجل أو األيدي املصابة .وبهذا
تقوم املورثة السليمة بتوسيع األوعية الدموية.
وجتول في اخلاطر قصة أهل الكهف كما أوردها القرآن
الك�� ��رمي الذين نام�� ��وا فترة متواصلة بلغت  309س�� ��نني
ويأتي في ذل�� ��ك قوله تعالى{ ولبثوا في كهفهم ثالثمائة
س�� ��نني وازدادوا تسعاً} ،وقد يتس�� ��اءل املرء عن طبيعة
امل�� ��ادة الوراثية وصفات خالياهم التي مكنتهم من البقاء
أحياء طوال هذه الفترة الطويلة من الزمن.
ويأت�� ��ي العلم في القرن احلادي والعش�� ��رين ليخبرنا عن
إمكان تغيير الصفات التي يتمتع بها اإلنسان كأن يتصور
أن ميتلك اإلنس�� ��ان مث ً
ال القدرة على النوم الطويل وهي
صفة غير ممكنة اآلن.
ويدور اليوم في العالم الغربي حوار واس�� ��ع حول مفهوم
الصفات التي يجب حتسينها لدى إنسان املستقبل حيث

تنش�� ��ب اخلالفات احلادة في الرأي حني يكون املقصود
التغيير الوراثي.
ومن هنا فإننا جند أن التطور الهائل في علوم وتكنولوجيا
املورثات يبرز ثالث مس�� ��ائل ويضعها على سلم أولويات
املوضوعات املطروحة وهي:
 -1موضوع معاجلة األمراض والعاهات الوراثية وعلينا
أن نتصور أن املجتمع اإلنس�� ��اني س�� ��يتحول إلى مجتمع
خال من األمراض  ،Diseose Freeولكن ماذا سيكون
ٍ
خال من األمراض.
الرأي الفلسفي في مجتمع ٍ
 -2موضوع التعريف والتحديد الدقيق للمرض الوراثي
الذي يجب تصحيحه.
 -3موضوع حتس��ي��ن العرق البشري وتطويره باستخدام
الطرق العلمية ( )Human Enhancementفهل لون
اجللد أو لون العيون س�� ��يعد عند بعض الناس من األمور
التي يجب التحكم بها وتغييرها بشكل شخصي ألنها في
نظره�� ��م تعد من العيوب ولك إطالق العنان خليالك في
هذا املضمار كاإلمكانات العقلية واجلسدية.
أمراض وراثية:
أن وقود عملية التطور يستند إلى التغيرات الناجتة عن
عملية التكاثر نفس�� ��ها وعن عملية أخرى تنتج من تأثير
البيئة اخلارجية وهذا التأثير يسبب التغيرات املستمرة
للجين�� ��وم عن طريق إدخال بعض الطف�� ��رات غيرالقابلة
للعكس وهي تس�� ��تمر في األجي�� ��ال املتعاقبة وخير مثال

عل�� ��ى تأثير البيئ�� ��ة احمليطة مرض فقر ال�� ��دم املنجلي،
ومرض عوز املناعة املكتسب  ،Aidsاإليدز :أو السيدا،
واملرض املسمى االلتهاب الرئوي الالمنطي سارس.
Severe acute sars Respiratory syndrome
وما ن�� ��راه م�� ��ن جينوم�� ��ات بع�� ��ض احلمات الراش�� ��حة
(الفيروس�� ��ات) وم�� ��رض انفصـــــ�� ��ام الش�� ��خصيـــــــــــــة
 ،schizophreniaولك�� ��ن إن جين�� ��ة االنفصام وحدها
ليست كافية لإلصابة باملرض ،ولكن هناك عوامل البيئة
احمليطة التي تتدخل حلدوث املرض.
ومرض البالهة املنغولية عند اإلنس�� ��ان واملعروف سببه
ه�� ��و زيادة ف�� ��ي الصبغي رقم  21أي يوج�� ��د عنده ثالث
صبغي�� ��ات بدالً م�� ��ن اثنني كم�� ��ا هي احلال ف�� ��ي خاليا
اإلنسان الطبيعي وخطورة املرض تختلف بحسب البيئة.
ويعتق�� ��د العلم�� ��اء أن عملية التفاعل ب��ي��ن املورثات تكون
حتت س�� ��يطرة العوامل البيئية فمث ً
ال ملسات احلنان ليد
األم عل�� ��ى وليدها الرضيع س�� ��تؤدي إلى تنش�� ��يط بعض

املورث�� ��ات الت�� ��ي لها عالق�� ��ة بنمو اجلنني الس�� ��وي على
املستوى اجلسماني والنفسي.
ومن العوامل اخلارجية التي تؤدي إلى الطفرات وحدوث
األمراض نذكر أش�� ��عة إكس  X- raysواإلشعاع الذري
املتمثل باإلش�� ��عاعات  α β γواألشعة الكونية أي أشعة
الش�� ��مس تؤدي إلى س�� ��رطان اجللد ومادة القطران في
التبغ تس�� ��بب حدوث طفرة في اجلين�� ��ة رقم  p53التي
تتحكم بنم�� ��و اخللي�� ��ة وبالتالي تؤدي إلى س�� ��رطان في
مجاري التنفس وخاصة الرئتني.
وم�� ��ازال هناك الكثير في هذا املبحث في مجال املعرفة
اإلنسانية حول عصر جينومي  the genomic Eraمت
فيه إماطة اللثام عن لغز احلياة الذي شغل اإلنسان منذ
بدء اخللق وذلك بُعيد متكن العلماء من فهم كل املفردات
والقواعد والصياغات التي تتشكل منها اللغة اجلينومية،
ومن هنا ف��ل��ا بد من صحوة ملجتمعن�� ��ا ليتصدى لهكذا
مستحدثات ومالها من تأثير في حياتنا.

املراجع:
 -1العصر اجلينومي ،تأليف د .موسى اخللف ،من سلسلة عالم املعرفة.
 -2املوسوعة احلرة من ويكيبيديا ،حمض نووي ريبي منقوص األكسجني.
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التأسيس األول للمدارس والجامعات
في الحضارة العربية اإلسالمية

د .محمد يحيى خراط
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للعل ِْم والتع ُل ِّم
العربية
الدولة
ونشوئ ِه في
العلم
إ ّ َن املتتب َع
در ُك أ ّ َن اإلسال َم كان الركيز َة األولى ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالمية ُي ِ
ِ
لتطور ِ
اإلسالميُ .
لكي ال يكو َن هناك
كانت «اقرأْ» ،وجا َء ْت هنا
العربي
املجتمع
في
آية منَ
ِ
ِ
القرآن ِ
فأول ٍ
بصيغة ِ
ِّ
ِّ
األمر ْ
ِ
ُ
َ
وصوم
صالة
اآليات األ
تأويلها ،وهي
َل ْب ٌس في
خريات التي ُف ِر َض ْت بها أركانُ
تشابهُ
اإلسالم ِم ْن ٍ
ِ
ِ
تفسيرها أو ِ
ِ
بذلك ِ
ِ
ٍ
القلم «الذي َع ّ َل َم
للعلم أدا ًة هي
نفس
اآلية
ِ
ٍ
ِ
وح ٍ ّج .وفي ِ
وزكاة َ
ُ
الرابعة من ِ
السورة «سور ُة العلق» يبنيُ الله تعالى أن ِ
بالقلم».
ِ

تراث وحضـــــــــارة
ني وانتصروا فيها-
وفي غزو ِة بدرٍ – أولِ غزوةٍ للمس�� ��لم َ
ً
جع َل
ني شرطا إلطالقِ
النبي (ص) تعلي َم أطفالِ املس�� ��لم َ
ُ
سراح أسرى املشركنيَ.
ِ
وبع� � � َد وفا ِة النبي (ص) وفي مدةٍ ال تتجاو ُز القر َن الواح َد
األرض م ْن بالدِ
اإلسالم على رقعةٍ كبيرةٍ م َن
امتَ ْدت دول ُة
ِ
ِ
ِ
للمحيط
اإلفريقي
�رقي
ِّ
الصغدِ شرقاً إلى الشاطئِ الش�� � ِ ّ
بأرض الرافدَينِ وبالدِ الش�� � ِ�ام وشمالِ
األطلس�� � ِ ّ�ي مروراً ِ
غرب أوربا.
إفريقي�� ��ا وإضاف ًة إلى
�وب ِ
األندلس في جن�� � ِ
ِ
األرض شعوباً
و َق ْد عر َف ْت َ
�احات الشاسع ُة من
ِ
تلك املس�� � ُ
وحض�� � ٍ
�ام ،حيثُ قا َم ْت
�ارات متعددةَ الهوي�� ��ةِ قب َل اإلس��ل� ِ
أرض الرافدينِ ومص َر وبالدِ
ني
�ارات ِ
فارس واحلثي َ
حض�� � ُ
َ
ني والبابلينيَ .كما قا َم ْت فيها أديا ٌن وثني ٌة أوالً
واآلش�� ��وري َ
ث�� ��م ظه َر ْت فيه�� ��ا األدي�� ��ا ُن التوحيدي ُة الكب�� ��رى اليهودي ُة
لغات ِ
الشعوب.
تلك
واملسيحي ُة ثم
ِ
اإلسالم ،كما تعد َد ْت ُ
ِ
ِ
وفي هذ ِه البالدِ الواسعةِ املتراميةِ
العرب
األطراف متاز َج
ُ
املجتمعات املوجود ِة أص��ل � ً
ِ
ا أخذاً وعطا ًء،
املس�� ��لمون مع
وكان التماز ُج روحياً ومادياً ،فكما اطل َع ْت َ
�عوب
تلك الش�� � ُ
ِ
العرب
احلنيف فآمن َْت به وعملّ ْت ِب�� ��هِ اطلَّ َع
على الدي�� ��نِ
ُ
ِ
واملعتقدات األخرى ،وكان التماز ُج
املسلمون على األديانِ
ينابيع املعرفةِ
العرب عل�� ��ى
أيضاً فكري� � �اً وعلمياً ،فأقب َل
ُ
ِ
�عوب األُخرى ينهلون منها ،ثم خرجوا بعد ذلك
عن َد الش�� � ِ
العلوم التطبيقي�� ��ةِ
بإجن�� � ٍ
كالطب
�ازات فكريةٍ قيمةٍ ف�� ��ي
ِ
ِ
العلوم اإلنس�� ��انيةِ
والهندس�� ��ةِ والفل�� � ِ�ك واجلغرافيةِ وفي
ِ
والنظريةِ كالفلسفةِ
واألدب والفنونِ العامةِ .
ِ
خصائص احلضار ِة العربيةِ اإلسالميةِ
وإذا أر ْدنا أن نتبينّ
َ
في َ
َ
ّ
تلك
لوج ْدنا أنها تتمت ُع
األصقاع الشاسعةِ الواس�� ��عةِ َ
ِ
ِ
بالصفات التالية:
َ
التعبير:
كان َْت عربية
ِ
َ
�عوب التي احتضنَتْه�� ��ا الدول ُة العربيةُ
لقد
احتفظ ِت الش�� � ُ
احلاجات اليوميةِ
ِ
اإلس��ل��امي ُة بلغاتِها احملليةِ للتعبيرِ عن
الشعبي و َق َص ِصهِ  ،إ ّال أ َّن التعبي َر
األدب
أو الستعمالِها في ِ
ِّ
عن النواح�� ��ي الفكريةِ األصيلةِ كان يت� � � ُم باللغةِ العربيةِ .
لغات غي ُر عربيةٍ
�عوب التي كا َن لها مِ ْن َقبْ� � � ُل ٌ
وحتى الش�� � ُ
ع ّب� � � َر ْت به�� ��ا عن حضار ِته�� ��ا القدميةِ  ،فق� � � ْد اتخ َذ ْت من
العربيةِ لغ ًة تُعبر بها عما يختل ُج في فِ ْكرِ و ُعقولِ علمائِها.
كتب ط َّب ُه
فاخلوارزم�� � ُ�ي َكت ََب جب َرهُ بالعربيةِ  ،واب ُن س�� ��ينا َ

للكتب التي وصلتْنا ُ
بعض
�دم خ��زان� ٍ�ة
َّإن أق� َ
ِ
ُ
خالد بن يزيد (
خزانة
أخبارها كا َن ْت
األمير ِ
ِ
ِ
كبار
توفي 85هـ705 /م) .فقد كانَ هو نفسهُ من ِ
والنجوم
والطب
اهتم بالكيمياءِ
ِ
العلم َ
ِ
ِّ
أهل ِ
وفلسفتَ ُه بالعربيةِ أيضاً باستثنا ِء رسالةٍ واحدةٍ كتَبها بغيرِ
العربيةِ  .وهذا يعني أن اللغ َة العربي َة كانَ ْت وال تزا ُل تتمت ُع
بطواعي�� ��ةٍ متميزةٍ وق�� ��درةٍ فائقةٍ على االس�� ��تيعاب ،فقد
�رب أن يكتبوا بها علو َمهم
اس�� ��تطا َع العلماءُ من غيرِ الع�� � ِ
وآدابَهم وفلس َفتهم وشع َرهم ،أياً كانَ ْت لغتُهم األصلي ُة .
ِ
العرب أن يس�� ��توعبوا
نفس
وفي ِ
ُ
الوقت اس�� ��تطا َع العلماءُ
وآداب البالدِ غي�� ��رِ العربيةِ ويترجموه�� ��ا إلى لغةٍ
عل�� ��و َم
َ
عربيةٍ مفهومةٍ في كلِ أرجا ِء الدولةِ العربيةِ اإلسالميةِ .
والبُ َّد لنا مِ ْن أ ْن نش�� ��ي َر إلى أ َّن انتشا َر اللغةِ العربيةِ التي
ني في التَّعل ُ ِم مِ ْن أن يقصدوا
ه�� ��ي لغ ُة القرآنِ م ّك َن الراغب َ
تأس ْست في كلِ مدنِ الدولةِ
إلى املعاهدِ واملس�� ��اجدِ التي َ
اإلسالميةِ
التعلم ،والبُ َّد مِ ْن أ ْن نشي َر
إلشباع رغبتِهِ م في
ِ
ِ
ً
للتعلم
العلم كانوا يُهرعون
ِ
أيض� � �اً إلى أ َّن كثيرا مِ ْن طلب�� ��ةِ ِ
سن مبكرةٍ وهذا ما َج َع َل مِ نْهم علما َء فطاح َل عندما
في ٍ
ِ
العلم التي كانوا يدرسونها.
كبُروا وتبح ُروا في
مجاالت ِ
ً
وصيغتها:
طبيعتها
إسالمية في
كان َْت
ِ
ِ
َ
َ
نشأت
َفمِ ّما ال َش�� � َّ�ك فيهِ أ َّن احلضارةَ العربية اإلسالمية
ْ
�ام ،وكا َن اإلس��ل��ا ُم هو ال�� ��رو ُح الذي يدف ُع
في ِظ ِ ّل اإلس��ل� ِ
ٍ
جماعات
�اس ُق ُدماً .والب َّد لنا مِ ْن أن نش�� ��ي َر إلى أ َّن
بالن�� � ِ
غيرِ مسلمةٍ  ،مس�� ��يحيةٍ أو يهوديةٍ أو وثنيةٍ أو غيرها ،قد
�اري
هام في بنا ِء
العربي
الصرح احلض�� � ِ ّ
ِ
س�� ��اه َم ْت بدورٍ ٍ
ِّ
اجلماعات غيرِ املسلمةِ كانَ ْت جزءاً
�امي ،أل َّن َ
ِ
تلك
اإلس��ل� ِ ّ
�امي الذي نش َأ ْت فيهِ
املجتمع
�يج
ِ
مِ ْن نس�� � ِ
العربي اإلس��ل� ِ ّ
ِّ
َ
وشج َعها على ال َعطاءِ.
فحضنَها َّ
إ َّن اإلس��ل��ا َم واللغ َة العربي َة كانا اللبنتَينْ ِ األول َيينْ ِ في بنا ِء
احلضار ِة العربيةِ اإلس��ل��اميةِ واحلضار ِة العامليةِ  :فعن َدما
�ص هذ ِه احلض�� ��ارةَ جن ُدها عاملي ًة ف�� ��ي محتواها.
نتفح�� � ُ
فالذي انتَ ْه�� ��ت إليهِ مِ ْن آرا َء وأف�� ��كا َر ونتائ َج في الطبيعةِ

57

ش ��هرية بحثي ��ة علمي ��ة ثقافي ��ة اجتماعية  -الع ��دد  0.37متـــ ��وز 2010

58

العلوم املعروفةِ
والفلس�� ��فةِ
واألدب ،كان يتناو ُل ك َّل أجزا ِء
ِ
ِ
َ
لغات غي�� ��رِ عربيةٍ
آن�� ��ذاك .وملّ�� ��ا نُقِ ل هذا اإلجن�� ��ا ُز إلى ٍ
�عوب غيرِ عربيةٍ كان األث ُر واضحاً ف�� ��ي تطويرِ تلكَ
وش�� � ٍ
�عوب ،ذلك أ َّن محتوى احلضار ِة العربيةِ اإلسالميةِ
الش�� � ِ
ْ
عاملي اإلطارِ والنّظرةِ.
كما ذك ْرنا كا َن
َّ
ُ
ُ
ٌ
احلضارةُ العربية اإلس��ل��امية كانت حضارةٌ منفتحة :لم
يقنَ ْع أصحابُها الدارس�� ��و َن والباحث�� ��و َن واملؤرخو َن وحتى
رجا ُل احلك�� � ِ�م باالكتفا ِء الذاتي ،ولم يرتَضوا لها أن تكو َن
حض�� ��ار ًة مغلق ًة .لقد كا َن الفك ُر منفتح� � �اً على ِ ّ
كل قضيةٍ
وكل مشكلةٍ ِ ّ
ِّ
نفسها تحَ َ َّدثَ
وكل بَ ْح ٍث .وحتى أمورِ العقيد ِة ِ
التيارات
عنها رجالُه�� ��ا والعاملون بها .و َم ْن هنا نش� � � َأ ْت
ُ
الفكري ُة اإلسالمي ُة التي عر َفتْها احلضارةُ اإلسالمي ُة في
أدوارِ ها املبكرةِ.
هذ ِه احلضارةُ العربي ُة تعبيراً ،اإلس��ل��امي ُة روحاً ،العاملي ُة
النظرةِ ،املنفتح ُة واملتفتح ُة عم ً
ال ،كانت حضار ًة متحرك ًة
لم تجَ ْ ُم� � � ْد ولم تتحج ْر ،بَ ْل كانَ ْت دائم� � � َة التطورِ والعطا ِء
مر العصورِ وفي ِ ّ
العواصم اإلسالميةِ .
كل
على ِ ّ
ِ
�واص احلضار ِة العربيةِ البد مِ ْن
بعد أن ألقيْنا نظر ًة على خ�� � ِ ّ
العلم وأي َن كانوا يدرسونَ؟؟
أن نتسا َء َل ماذا كا َن يَ ْد ُرس
ُ
طالب ِ

�امي أ َّن
تاريخ الفكرِ
يتف� � � ُق الباحثو َن ف�� ��ي ِ
العربي اإلس��ل� ِ ّ
ِّ
ِ
اختالف اجتاهاتِهِ م
العلو َم التي ُعني بِها أه ُل املعرفةِ على
رئيسينْ :
ُقس ُم إلى قس َمينْ
َ
ت َ
العلو ُم اإلس��ل��امي ُة أو العلو ُم األصلي� � � ُة أو العلو ُم النقليةُ:
واحلديث والش�� ��ريعةِ
ِ
ويدخ ُل في عدادِ ها عل ُم التفس�� ��يرِ
وهي عل�� ��و ُم اللغةِ
واألدب
واألص�� ��ولِ ،
ِ
ِ
والعلوم املس�� ��اعد ِة َ
والتاريخ.
ِ
َ
ُ
ُ
ني عن
واملسلم
العرب
إلى
ل
وص
ما
ل
وتشم
:
ة
العقلي
العلو ُم
ِ
َ
الطب
اإلسالمي ،ومنها
املجتمع
خارج
ُّ
ِ
طريقِ الترجمةِ من ِ
ِّ
للعلوم الطبيعيةِ
والصيني باإلضاف�� ��ةِ
والهندي
اليونان�� � ّ ُ�ي
ُّ
ِ
ُّ
والرياضيات والفلسفةِ  ...وما إلى َ
ِ
ِ
ذلك.
والفلك
َ
العرب
العلوم الت�� ��ي اهت َم بها
�يم
ُ
وهناك إمكاني ٌة لتقس�� � ِ
ِ
واملس�� ��لمو َن إلى
أقسام ثالثةٍ بدالً من القس� � � َمينْ ِ الل َذيْنِ
ٍ
ذك ْرنا ُهما آنفاً وهي:
القس � ُ�م ُ
ن اخلالقِ
األول :وه�� ��و الذي يح�� ��د ُد العالق َة ب��ي � َ
ني اعتماداً على ما َو َر َد في القرآنِ
واملخلوقِ
ِ
والناس أجمع َ
َ
الكرمي والس�� ��نةِ الش�� ��ريفةِ  .وف�� ��ي ٍ
مبكر نش� � �أ عِ ل ْ ُم
وقت ٍ
ِ
ِ
ِ
وبدأت الكتاب ُة في ه َذيْنِ العِ ل ْ َمينْ ِ ،
احلديث
التفسيرِ وعل ُم
ِ
�امي
وإ َّن الكت�� � َ�ب التي تقس�� ��م
موضوعات الدينِ اإلس��ل� ِ ّ

تراث وحضـــــــــارة
ٍ
ٍ
كتب مدرس�� ��ي ٌة
وعبادات
إلى عقائ� � � َد
وهي ً
ومعامالت َ -
ُ
ّ
غالباً– ال تلجأ إلى َ
ني
ذلك إال لتس�� ��هيلِ األمرِ على املعلم َ
واملتعلم��ي �نَ ،فواق ُع األمرِ أ َّن هذ ِه األمو َر جمي َعها وحدةٌ ال
تتج َّزأُ.
وهي العل�� ��و ُم العملي ُة وهذ ِه العلو ُم لم يَ ُك ْن
ِ
القس � ُ�م الثانيَ :
َ
ْ
َ
ٍ
التاريخ
خالف .فل ْم يُ َس�� � َّ�جل في
أي
بينَها وب َ
ني الش�� ��ريعةِ ّ ُ
ِ
عالم ش�� ��ريعةٍ على ممارسةٍ طبيةٍ
حاذق
ُ
لطبيب ٍ
ٍ
اعتراض ِ
جامع بهندسةٍ وزخرفةٍ جميلةٍ
أو إقامةِ بيمارستا َن أو بنا ِء ٍ
بالفلسفةِ
أنيقةٍ  .وإ َّن األطبا َء الذي َن بحثوا
كابنِ رشد وابنِ
االعتراض عليهِ ْم عندما كا َن يظه ُر،
س�� ��ينا وغيرِ هم فإن
َ
ِ
استطاعت
الطب .وهكذا
وليس
كا َن يُ َ
ُ
قص ُد بِه الفلس�� ��ف ُة َ
العلوم
أنواع
احلضارةُ العربي ُة اإلسالمي ُة أ ْن
ترتقي بشتى ِ
ِ
َ
إلى أعلى القِ َم ِم.
القس � ُ�م الثال � ُ�ث :وهو ال�� ��ذي يُعنى بالفلس�� ��فةِ (احلِ كمةِ )
ِ
والتص�� � ِ
مجاالت
�وف ،وإن ه�� ��ذا القس� � � َم يُعتَ َب ُر من أكث�� ��رِ
احلضار ِة العربيةِ اإلس��ل��اميةِ تعقي�� ��داً .ذلك أن املفكري َن
الفلسفات املختلفةِ  :يونانيةٍ
ِ
ني عندما تَع َّرفوا إلى
املس�� ��لم َ
أو أفالطونيةٍ حديثةٍ أو مسيحيةٍ أو هنديةٍ  ،فإ ّنَهم أفادوا
والنقاش التي كانَ ْت تلجأُ إليها َ
�اليب ا َ
تلك
جل َدلِ
من أس�� � ِ
ِ
الفلسفات في ال َب ْح ِث في قضاياها ومشكالتِها ،واستعم َل
ُ
اإلسالم،
لتوضيح
األساليب
بعض هذ ِه
املفكرو َن املسلمو َن َ
َ
ِ
ِ
َ
خاص ًة ملعتنقيهِ ا ُ
األساليب
جل ُددِ  .وثم َة َم ْن جلأ إلى هذ ِه
ِ
ملقارعةِ األديانِ األخرى با ُ
حل َّجةِ  ،ولك َّن األم َر لم يقفْ عن َد
املسلمني مِ ْن
بعض الفالس�� ��فةِ من
احلد حيثُ اتخ َذ ُ
ِ
هذا ِ ّ
ً
ً
ِ
الفلسفات ركائ َز وأسسا أصبحت جزءا من تفكيرِ هم
هذ ِه
الكندي في رس�� ��ا ِئلِهِ وعن َد
الدين�� � ِ ّ�ي وهذا ما جن� � � ُدهُ عن َد
ِّ
الفارابي في أخ�� ��ذ ِه بنظريةِ
وكانت
الفيض اإلش�� ��راقيةِ .
ِ
ْ
�فةِ
هي التوفي ُق
غاي ُة ه َذيْنِ العالمِ َينْ ِ وغيرِ هما من الفالس�� �
َ
ني الشريعةِ واحلِ ْكمةِ .
ني الدي َن والفِ ْعل أو ب َ
ب َ
بعض الفِ َرقِ اإلس��ل��اميةِ كاملعتزلةِ
يُض�� ��اف إلى ه�� ��ذا أ َّن َ
ني لتقويةِ ادعاءاتِها
أخ َذ ْت بآرا ِء الفالس�� ��فةِ غيرِ املس�� ��لم َ
وجهات نظرِ ها .وما يُقا ُل عنِ احلِ ْكمةِ أو الفلسفةِ
ِ
ِ
وتثبيت
ِ
التصوف أيضاً .والتصوف في أصلِهِ هو محاول ٌة
يقا ُل عن
للتوصلِ إل�� ��ى معرفةِ اخلالقِ عن غيرِ طريقةِ الش�� ��ريعةِ ،
ِ
الفلسفات القدميةِ وخاص ًة
ولذلك َف َق ْد كا َن فيه كثي ٌر من
وأساسها األفالطوني ُة احلديث ُة ،ومن
الفلسف ُة اإلشراقي ُة
ُ

ف��ي ب�ي��ت احل�ك�م��ة ك��ا َن� ِ�ت ال �ك �ت� َ�ب ُت� َ�ت� ْ�ر َج� ُ�م
ُوت� � � َ�ص� � � َّ�ح� � � ُ�ح ك� �م ��ا ُت � ��نَ � � َّ�ق � � ُ�ح ال� �ت ��رج� �م � ُ
�ات
ال�س��اب�ق� ُ�ة ل�ب�ع� ِ�ض ال �ك �ت� ِ�ب ..وك ��انَ امل��ؤل�ف��ونَ
ال ��ذي � َ�ن ب � ��دؤوا ي �ك �ت �ب��ونَ ف ��ي وق � � ٍ�ت م�ب�ك� ٍ�ر
�زة
ي� ��ؤس � �س� ��ونَ ل� �ن� �ه� �ض � ٍ�ة ع� �ل� �م� �ي � ٍ�ة م �ت �م �ي� ٍ
هنا كانَ ِت النظرةُ اإلس��ل��امي ُة إلى التص�� � ِ
�وف نظر ًة فيها
ِ
ريب ٌة ،رغ َم أن كثيراً من رجالِ الفلس�� ��فةِ
والتصوف كانوا
ني حقاً.
مؤمن َ
ُ
وطرقهُ :
التدريس
أماكنُ
ِ
التدريس في احلضار ِة العربيةِ
يتف ُق الباحثون في قضايا
ِ
اإلسالميةِ على أ َّن املسج َد واجلام َع (مدرس ًة ثانوي ًة) كانا
املدارس
للتعليم ،وجا َء ِت
من ُذ البد ِء املرك َزيْ َن
األساس��ْي��نْ ِ
َ
ُ
ِ
(اجلامعات) تالي ًة للمس�� ��اجدِ
واجلوامع .في
املتخصص ُة
ُ
ِ
ّاب» (املدرس� � � ُة االبتدائي ُة) هو املكا ُن األو ُل
ح َ
ني كان «ال ُكت ُ
يدرس فيه األوال ُد الصغا ُر.
الذي
ُ
ظهور ُ
ُ
الكتّاب:
عصر
الكتّاب وتاريخُ أو ُ
ِ
مكان كا َن األوال ُد يتلقو َن تعلي َمهم فيه هو «ال ُكتّاب».
إ َن أو َل ٍ
ُ
َ
َ
حيث كا َن من عاد ِة األ َس�� ��رِ أ ْن ترسل أوال َدها الذكو َر إلى
ال ُكتّاب ليتعلم�� ��وا فيه القراءةَ والكتاب َة ث�� ��م قراءةَ القرآنِ
َ
َ
نواس أح َد
وحفظه .وقد
وصف الش�� ��اع ُر العباس�� � ُ�ي أبو ِ
ني قال:
ِ
«الكتاتيب» في شعرِ ِه ح َ
ً
قد بـدا منه صـدو ُد
إِننـي أبصـرت شخصا
َ
وحـواليـه عبيـــ ُد
جالسـاً فـو َق ُمصـلى
فرمى َّ
وه َو بالطـ ْر ِف يصـي ُد
بالط ْر ِف نحـوي
إن َح ْفصـاً لَـسعـيـ ُد
مكتب َحف ٍـص
ذاك في ِ
إ ّنَـ ُه عنـدي بلــيـــ ُد
حفص اجلـدو ُه
قـا َل
ُ
الدرس يـحـي ُد
لم يزْل ُم ْذ كان في الدر
ِ
ِس عنِ
و َعـنِ ال َـخـز بُـرو ُد
ُكشفت َعنْـ ُه خـزو ُز
لـينّ ٍ ما فيـه ُعــو ُد
ثُـم هـالـوه بَسـير
يـا مـعلُم ال أعــو ُد
عن َدها صا َح حـبيـبي
حفص ا ْعفُ َعنْ ُه
ُقل ْ ُت يا
إنـ َّ ُه سـوف يُـجيــ ُد
ُ
الكتاتيب كانَ ِت املدرس َة األولى لألوالدِ ،
وهذا يد ُل على أ َّن
َ
وهي جتم ُع أبنا َء األغنيا ِء (البسي ا َ
جانب أوالدِ
خلز) إلى ِ
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�در َس كان ال يتوانى عن َض ْر ِب
الطبق�� ��ةِ العام�� ��ةِ  .وأ َّن امل�� � ِ ّ
الكتاتيب كانت
جانب
ِ
ني أو البليدي َن .وإلى ِ
ِ
الطالب الغافل َ
َ
ٌ
ني
هناك طبقة من األغنيا ِء تعل ُم أوال َدها باستحضارِ املعلم َ
إلى دورِ ها على طريقةِ
«الدروس اخلاصةِ » املعروفةِ هذه
ِ
األيام .وي�� ��روي أبو الفرج األصفهاني ف�� ��ي «األغاني» أن
تالمي َذ «ال ُكتّاب» كانوا إذا أمتوا َ
حفظ القرآنِ س�� ��ي َر بهم
الشوارع ونُ ِث َر عليهم اللو ُز والزه ُر.
في
ِ
املساجد واجلوامع:
دروس
الناس
مكان يتلقى فيه
املس ��جد :كان املسج ُد أو َل ٍ
َ
ُ
العِ لْ�� � ِ�م وال يزا ُل كذلك في أقطارٍ إس��ل��اميةٍ كثيرةٍ  .وكان
الطالب
طالبُه غالباً من اليافعنيَ .أما املواد التي يتعل ُمها
ُ
فهي القرآ ُن الكريمُ قراء ًة وجتويداً وتفس�� ��يراً ..باإلضافةِ
لتعل�� � ِ�م الكتابةِ وروايةِ الش�� ��عر ...ورمبا لم تَ ُك ْن هذه املوا ُد
أصبح ْت كذلك م َع
تُ َد َّرس جمي ُعه�� ��ا في البدايةِ ولك ّنَه�� ��ا
ً
مرورِ الزمنِ .
ِ
التعليم
تأسيس�� ��هِ دوراً آخ َر غي َر
على أ َّن للمس�� ��جدِ ومن ُذ
ِ
ففيهِ َّ
أصحاب
العلوم اإلسالميةِ  ،حيثُ كا َن
مت البحثُ في
ُ
ِ
ِ
والعبادات ،كما كانَ ْت
املعرفةِ يتبادلو َن اآلرا َء حو َل العقيد ِة
ً
تُ�� ��د َّر ُس فيه اللغ ُة العربي ُة وآدابُها أيضا ،أل َن اللغ َة العربي َة

للعلوم اإلسالميةِ
العلوم املس�� ��اعد ِة
لغ ُة القرآنِ وتُعت َب ُر من
ِ
ِ
األصيلةِ .
ُ
َ
إ َّن إنشا َء املسجدِ ل ْم يك ْن يرتبط بإذنِ السلطانِ  ،فاملسج ُد
اإلمكانيات املادي ُة لبناء املسجدِ
شخص تتوف ُر لَ ُه
أي
ٍ
ُ
يبنيهِ ّ ُ
ِ
املألوف أن يختا َر باني املس�� ��جدِ
واإلنفاقِ عليهِ  .وكا َن من
ُ
وصاح�� � ُ�ب الوق�� � ِ�ف الذي يَ ْص�� ��رِ ف على املس�� ��جدِ اإلما َم
َ
املشرف على املسجدِ
واملدر َس فيهِ .
ِّ
ِ
لكثير من املساجدِ
اخلانات
خانات تتب ُعها ،ففي هذ ِه
وكا َن ٍ
ٌ
ِ
يبيت
التي هي أشب ُه ما تكو ُن بفنادقِ
الوقت احلاضرِ كان ُ
لدان ال مس�� ��اج َد
العلم الوافدي َن من ُم ُد ٍن وبُ ٍ
فيه�� ��ا
ُ
طالب ِ
فيها.
اجلامع:
ُ
ني
�
ل
�
�
س
لم يك ْن في بدايةِ انتش�� ��ارِ اإل
�ام ثم َة َف ْر ٌق واض ٌح ب َ
ِ
املسجدِ واملس�� ��جدِ
املاوردي
اجلامع .ويتف ُق الباحثو َن أن
ّ
ِ
االثنني فجعل املس�� ��ج َد اجلام َع هو
ني
ه�� ��و أو ُل من َف َّر َق ب َ
ِ
امل�� ��كا ُن الذي تُقام فيه صالةُ اجلمعةِ والعي َديْنِ وفيه منب ٌر
ِ
املناسبات املختلفةِ .
يلقي من ُه إما ُم ُه اخلطب َة في
�ري أصب َح اجلام� � � ُع مركزاً
ومن� � � ُذ الق�� ��رنِ الثان�� ��ي الهج�� � ِ ّ
ِ
ِ
العلوم اإلس��ل��اميةِ التي
والبحث ف�� ��ي
�درس
حللقات ال�� � ِ
ِ

تراث وحضـــــــــارة
ِ
�امي املتزايدةِ.
حاجات
أخ َذ ْت تتطو ُر مع
ِ
املجتمع اإلس��ل� ِ ّ
ِ
أواسط القرنِ
ويُروى أَ ّنَ ُه كا َن في بغدا َد س�� ��ت ُة جوام َع في
الهجري ،وفي دمش� � � َق وف�� ��ي عهودِ ها األولى لم
اخلامس
ِ
ِّ
نيت
يك ْن هن�� ��اك غي ُر اجلامع األم�� � ِ ّ
�وي .وفي القاه�� ��ر ِة بُ ْ
اجلوامع ،وفي تونُ َس كان جام ُع الزيتونةِ اجلام َع
عشرات
ُ
ِ
الوحي� � � َد إلى أَ ْن بُني جام ُع القصب�� ��ةِ في أوائلِ زمنِ ُحك ِمْ
فاس
احلفصي َ
ني (982/625هـ1574-1228 -م) ،وفي َ
كان هناك جام ُع القروينيَ .وقد ا ْهتَ َّم اخللفاءُ العباسيو َن
باجلوامع اهتماماً خاصاً َّ
فنظموا أم َر بنائِها ورت َّبوا شؤو َن
ِ
بإذن
بأمر أو ٍ
م
يت
ن
كا
د
بغدا
جامع
ء
فإنشا
فيها.
التدريس
ِ
َ َ ُ ٍ
ُ ِ
ُ
�هِ
ِ
اخلليفةِ
الذي
هو
ة
اخلليف
وكان
،
�
�
�
نفس
من
يعي ش�� ��يو َخ
ِ نّ ُ
ِ
ن واملواضي َع التي يُ َد ِ ّرس�� ��ونها
احللقات العلميةِ واملدرس��ي � َ
س�� ��وا ًء أكا َن فقهاً أو تفس�� ��يراً أو حديثاً أو لغ ًة ...وكانَ ِت
ٍ
خاصةٍ بها.
اجلوامع تت ُم مِ ْن
النفق ُة على
أوقاف َّ
ِ
املدارس:
العلم أو َل ما
�دارس التي
يدرس فيها ط��ل� ُ
ُ
ُعرِ َف ِت امل�� � ُ
�اب ِ
ُعرِ َف ْت باس�� � ِ�م «النظامية» نس�� ��ب ًة إلى
«نظام املُل ْ ِك» وزيرِ
ِ
السلطانِ ألب أرسالن السلجوقي ،الذي أنش َأ عشراً من
وهيرات
املدارس النظامي�� ��ةِ في بغدا َد ونيس�� ��ابو َر ومر َو
ِ
َ
وأصبها َن وبل َخ والبصر ِة واملوص�� ��لِ  ..وقد ُجعِ لَ ْت نظامي ُة
الشافعي أص ً
ال وفروعاً.
اإلمام
أصحاب
بغدا َد وقفاً على
ِ
ِ
ِّ
مدر ٍس فيها هو أبو إس�� ��حق الش�� ��يرازي (توفي
وكا َن أو ُل ِ ّ
بني َم ْن َد َّرس�� ��وا فيه�� ��ا أبو ٍ
حامد
 477ه� � �ـ) كم�� ��ا كا َن مِ ْن ِ
الغزالي (توفي 505هـ1111/م).
ُ
واملدارس التي أن ِْشئ َْت بع َدها كا َن ُي َد ّ َر ُس:
النظامية
املدارس
وفي
ِ
ِ
ِ
مي وعلو ُمهُ.
 القرآ ُن الكر ُ احلديثُ الشريفُ وعلو ُمه. أصو ُل الدينِ وأصو ُل الفقهِ .املذهب الذي أُنْ ِشئَ ْت املدرس ُة من أجلِهِ .
 الشريع ُة علىِ
 آراءُ الفقها ِء واجتهاداتُهم وخالفاتُهم. اجلد ُل واملناظرةُ.واألدب.
 اللغ ُةُ
واإلسالم.
العرب
 تاري ُخِ
ِ
الكرمي
ن أ َّن ِحف َْظ القرآنِ
ني املؤرخ��ي � َ
َومِ � � � َن املتفقِ عليهِ ب َ
ِ
العلوم.
كان نقط َة االنطالقِ لتعل ُ ِم باقي
ِ
يتخصص
العلم دراستَ ُه كا َن بإمكانِهِ أً ْن
َ
َوبَ ْع َد أَ ْن يُتقِ َن ُ
طالب ِ

املسجد َ
دروس
ك��ان
ُ
�اس َ
أول م�ك� ٍ�ان يتلقى فيه ال�ن� ُ
ِالعل ِْم وال ي� ُ
كثيرة..
أقطار
إسالمية ٍ
ٍ
�زال كذلك في ٍ
وك��ان ط�لا ُب��ه غالب ًا م��ن ال�ي��اف�ع�ينَ ..أم��ا امل��واد التي
الكري قراء ًة وجتويد ًا
يتعلمها
الطالب فهي القرآنُ مُ
ُ
ُ
الكتابة ورواي� ِ�ة الشعر
لتعلم
وتفسيراً..
ِ
ِ
باإلضافة ِ
الفروع اعتماداً على رغبةِ
بأحدِ
الطالب وموافقةِ أستاذهِ،
ِ
ِ
وكان كثيراً من
ِ
الطالب يس�� ��افرو َن إل�� ��ى ُم ُد ٍن أُخرى غيرِ
ني بعلمهِ م.
مدنِهِ م ملتابعةِ دراس� � �تِهِ م على أس�� ��اتذةٍ معروف َ
الطالب في املدرس�� ��ةِ ،
ولم تكن ثم َة ِس� � � ٌّن معين ٌة يقب ُل بها
ُ
الغالب أن يكو َن قد بل َغ اخلامس َة عشرةَ من ِس ِنّهِ .
وإ ْن كا َن
ُ
املدرسة:
أستا ُذ
ِ
إ َن منص�� � َ�ب األس�� ��تاذيةِ في املدرس�� ��ةِ كا َن بال� � � َغ األهميةِ
ول�� ��م يك ْن يُختا ُر ل ْه إال األفاض ُل من العلما ِء املش�� ��هودِ له ْم
الشخص الذي يُعه ُد إليهِ
باملعرفةِ والنزاهةِ العلميةِ  .وكان
ُ
«املدر ُس» ،أ ّما ما تبقّى
بتدريس الشريعةِ يُ ْطل ُق عليهِ لَ َق ُب
ِ
ِّ
ِ
يدر ُسها
من
موضوعات الدراس�� ��ةِ فكا َن يُطل ُق على الذي ِ ّ
ً
در ُسه.
لقب «الش�� ��يخ» مضافا إليهِ اس� � � ُم
ُ
املوضوع الذي يُ ِ ّ
ِ
النحو» و «شيخ احلديث» و»شيخ األدب»..
فهناك «ش�� ��ي ُخ
ِ
وما إلى ذلك.
وكان في ِ ّ
للمذهب الذي
�در ٌس» واح� � � ٌد
ِ
كل مدرس�� ��ةٍ «م�� � ِ ّ
وربا كانِ في املدرسةِ الواحد ِة
أُنْ ِشئَ ْت املدرس ُة من أجلهِ  ،مَّ
�ن أو أكث َر ،ففي املدرس�� ��ةِ
�ن مختلف��ي� ِ
درس�� ��انِ ملذهب��ي� ِ
ُم َ
ُ
ني ألربعةِ
املس�� ��تنصريةِ في بغدا َد كان هناك أربعة مدرس َ
مذاهب :احلنفيةِ والشافعيةِ واحلنبليةِ واملالكيةِ .
َ
ً
َ
«إجازةٍ
»
�س أن يكو َن حاصال على
وينبغي مل ْن يو ُد التدري�� � َ
من ش�� ��يخهِ
معني ،وق�� ��د يجم ُع أحد ُهم
موضوع
لتدريس
ِ
ٍ
ٍ
ِ
اإلجازات.
عدداً من
ِ
للتعليم ،ولك َّن ذلك
أصبحت املدرس ُة هي املكا ُن األو ُل
لقد
ِ
ال يعني أ َّن املسج َد َف َق َد دورهَُ ،ف َق ْد ظ َّل يقو ُم بواجبهِ ولك َّن
املدرسةِ
أصبح ْت منوذجاً.
ّ
الدراسات العليا  -اجلامعات:
�دارس عليا وكا َن لها
أهم
مِ � � � ْن ِ ّ
العلوم التي أُنْ ِش�� � َ�ئ لها م�� � ُ
ِ
الطب والصيدلَةِ وال َفلَ ِك والهندس�� ��ةِ
أس�� ��اتذةٌ هي علو ُم
ِّ
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والرياضي�� � ِ
�ات .فهذ ِه العل�� ��و ُم كا َن لها مكان ٌة هام ٌة في ُدورِ
ِ
الكتب .ففي
العل�� � ِ�م املتخصصةِ وف�� ��ي
ِ
املكتبات وخزائ�� ��نِ
الترجمات األولى وفيه�� ��ا كانَ ْت تَ ِت ّ ُم
ه�� ��ذ ِه األماكنِ تمَ َّ�� � ِ�ت
ُ
املناقشات وبعد َ
ِ
ظهرت النواحي التطبيقي ُة والعملي ُة
ذلك
ُ
َ
العلوم.
لتلك
ِ
فالطب لم يَبْ َق شيئاً خاصاً باخللفا ِء واألمرا ِء بَ ْل صا َر لَ ُه
ُّ
رس فيه
مدرسو َن وأصب َح البيمارستا ُن هو املكا ُن الذي يُ َّد ُ
والعملي.
الطب
النظري
ُّ
ُّ
ُّ
ً
َ
ُ
َ
َ
ِ
�دِ
وعِ ل ْ� � � ُم الفلك لم يَبْ� � � َق أزياجا تُنقل عنِ الهن�� � أو اليونانِ
وتُض�� � ُ
�دس
�اف إليها
مالحظات محس�� ��وب ٌة على آلةِ الس�� � ِ
ٌ
ِ
بالفلك
وتد ّو ُن في مكانِها املناس�� � ِ�ب ،بَ ْل َخ َر َج املش�� ��تغلو َن
من ِ
العلم إلى املراصدِ يرقبو َن النجو َم
بيت احلكمةِ ودورِ ِ
الرقِ أوالً
َ
والس�� � ِ
�يارات ويرسمو َن
خرائطها السماوي َة على ِ ّ
ثم على الورقِ فيما بَ ْع ُد.
لي بع�� ��د أَ ْن أُتقن َْت
والهندس� � � ُة َ
خرج ْت إل�� ��ى العِ لْ�� � ِ�م ال َع َم ِ ّ
ِ
محيط
قياس
دراس� � �تُها نظرياً فاش�� ��تر َك ْت مع ال َفلَ ِك في ِ
األرض أيا َم املأمونِ وأس�� ��ه َم ْت م�� ��ع اجلغرافيا الرياضيةِ
ِ
تقاومي األزمنةِ ورس�� � ِ�م اخلريطةِ
البيروني في
في عم�� ��لِ
ِ
ِّ
اإلدريسي للعالَ ِم وللكر ِة األرضيةِ .
اجلغرافيةِ التي رس َمها
ُ
طالب الط�� � ِ ّ�ب والصيدلةِ يتعلمو َن ه َذيْنِ العِ لْمِ ينْ ِ في
وإذا كا َن
ُ
طالب ال َفلَ ِك كانوا يتعلمو َن عِ ل ْ َم ِ
ِ
الفلك؟؟
البيمارستانات فأي َن
ُ

الطالب دراساتِهِ م النظري َة
من املمكنِ قولُ ُه إن ُه بعد أ ْن يُ ِت َّم
ُ
تلك كانَ ْت مزيجاً
الكتب ،ودراساتُهم َ
في
ِ
املدارس وخزائنِ
ِ
َ
ِ
الرياضيات والفل ِك والهندس�� ��ةِ  ،ف�� ��إن املراص َد كانَ ِت
من
َ
ّ
ُ
املكا َن األساس�� � َّ�ي ِلتَ َعل ِم عِ ل ْ ِم ال َفل ِك ال َع َملِي .وكان املأمو ُن
قد أنش َأ مرصدينِ أحد ُهما في املاسيةِ في بغدادِ والثاني
في جبلِ قاس�� ��يو َن في دمشقَ .وبعد ذلك أُنشئَ ْت مراص ُد
كثيرةٌ منها املرص ُد الذي بناهُ بنو شاك َر في بغدا َد ومرص ُد
جب�� ��لِ امل ُ َّ
قط ِم ف�� ��ي القاهر ِة ومرص ُد مراغ َة الذي أنش� � � َأهُ
نصي ُر الدينِ الطوسي واملرص ُد الضخ ُم الذي ابتناهُ أول ُغ
َ
تيمورلنك في سمرقن َد.
بك حفي ُد
مدارس الهندس�� ��ةِ التطبيقيةِ فال نَ ْعلَ ُم عنها شيئاً ،إ ّال
أما
ُ
ِ
والقنوات وتنظي َم
�رع
أ َّن بن�� ��ا َء املدنِ والس�� ��دودِ وحف َر الت�� � ِ
الط�� ��رقِ كانَ ْت وال بُ َّد مكاناً ميدانياً لدراس�� ��ةِ الهندس�� ��ةِ
التطبيقيةِ .
كتاب
البصال
صاحب ِ
َ
وفي الهندس�� ��ةِ الزراعيةِ نذك ُر اب َن َّ
الفالحةِ األندلسيةِ وهو مِ ْن مواليدِ طليطل َة ثم انتق َل إلى
كل من طليطل َة وإش�� ��بيليا َعمِ َل «مش�� ��ت ً
إش�� ��بيلي َة .وفي ٍ ّ
ال
ونوع التربةِ والس�� ��مادِ
ومختبراً زراعياً» للتأكدِ من البيئةِ ِ
املناس�� � ِ�ب لها وكميت�� ��ه واألجوا َء التي تناس� � �بُها وفي هذه
ِ
الطالب يدرس�� ��و َن الزراع َة ال
«املختبرات الزراعيةِ » كان
ُ
حس ُب بَ ْل علماً ِصرفاً.
مهن َة َف ْ

تراث وحضـــــــــارة

املكتباتُ و خزائنُ الكتب:
األموي،
لقد ُعني اخللفاءُ املس�� ��لمونَ ،من ُذ بدايةِ العصرِ
ِّ
�وم القدميةِ  .إ َّن أقد َم خزانةٍ
العربي
بالكتاب
ِ
ِ
وبكتب العل�� � ِ
ِّ
ُ
َ
للكت�� � ِ�ب التي وصلتْنا ُ
بعض أخبارِ ه�� ��ا كان ْت خزانة األميرِ
خالدِ بن يزيد ( توفي 85هـ705 /م) .فقد كا َن هو نفس ُه
والنجوم.
والطب
العلم اهت َم بالكيميا ِء
من كبارِ أهلِ
ِّ
ِ
ِ
الكتب كانت مرك�� ��زاً للترجمةِ ومركزاً
ُ
واملكتب� � � ُة أو خزانة
ِ
ِ
للدراس�� ��ةِ
أيام
والتأليف أيضاً .بدأَ هذا على ما يبدو في ِ
الرشيدِ  ،الذي و ّلى يوحنا ب َن ماسويه ،أم َر ترجمةِ
الكتب
ِ
الطبي�� ��ةِ القدميةِ التي عثَ َر عليه�� ��ا ملّا فت َح أنقرةَ وعموري َة
يغيب عنِ البالِ
يجب أ ْن ال َ
�روم .إال أ َّن الذي ُ
م�� ��ن بالدِ ال�� � ِ
هو أ َّن الرش�� ��ي َد مَّإنا كان يتوس� � � ُع في عم�� � ٍ�ل بدأ أيا َم أبي
جعف�� ��رِ املنصورِ َ .ف َق ْد نُق َل ف�� ��ي أيامهِ
الكتاب الذي عرف ُه
ُ
كتاب ف�� ��ي ال َفلَ َك نُقِ َل
ُ
العرب باس�� � ِ�م «الس�� ��ند هند» ،وهو ٌ
عن اللغةِ السنسكريتيةِ  .وأ َّن املنصو َر كان يستدعي أطبا َء
جنديس�� ��ابو َر خلدمتِهِ  ،وأ َّن مدرس َة جنديس�� ��ابو َر الطبي َة
الطب.
كانَ ْت تهت ُم بالفلسفةِ إلى ِ
جانب ِ ّ
�س ِ
أيام
ويب�� ��دو أ َّن أُ ُس�� � َ
«بيت احلكم َة» يع�� ��و ُد وض ُعها إلى ِ
ُ
املرتبط اس� � � ُم ُه ِبهِ
الرش�� ��يدِ  ،لك� � � َّن املأمو َن ه�� ��و اخلليف ُة

ارتباطاً وثيق� � �اً .وفي ِ
بيت احلكمةِ ع َم�� ��ل املترجمو َن مِ ْن
ني وصابئةٍ بنقلِ ُكت ُِب الفلسفةِ اليونانيةِ
ني ومسيحي َ
مسلم َ
ً
إل�� ��ى العربيةِ – عن طريقِ الس�� ��ريانيةِ أوال ثم مباش�� ��ر ًة
مم ْن َعمِ َل في بي�� � ِ�ت احلكمةِ احلجا ُج ب ُن
إلى العربي�� ��ةِ  .و َّ
ني ب ُن إس�� ��ح َق وثاب�� � ُ�ت ب ُن قرةَ
مطر واب� � � ُن البطريقِ وحن ُ
الرياضي املشهو ُر.
واخلوارزمي الفلكِ ّ ُي
ُ
ُ
ِإ َذ ْن فف�� ��ي عص�� ��رِ املأم�� ��ونِ كا َن في بغدا َد بي�� � ُ�ت احلكمةِ
مكان ٍ
واحد كا َن سه ُل ب ُن هارو َن
للكتب ،وكانتا في ٍ
وخزان ٌة ِ
الشاع ُر أميناً على خزانةِ
الكتب يو َمها ،وفي هذ ِه « الدار»
ِ
الترجمات السابق ُة
الكتب تُتَ ْر َج ُم وت َُص َّح ُح كما تُنَ َّق ُح
كانَ ِت
ُ
َ
الكتب .وكا َن املؤلفو َن الذي َن بدؤوا يكتبو َن في ٍ
وقت
لبعض
ِ
ِ
بيت
ٍ
مبكر يؤسسو َن لنهضةٍ علميةٍ متميزةٍ  .والذي نراهُ أ َّن َ
ِ
احلكمةِ هذا لم يَقتص ْر عل�� ��ى الترجمةِ
والتأليف بَ ْل كا َن
بالبحث واملناقش�� ��ةِ
ِ
«مج ًّمع� � �اً عِ لمياً « يقو ُم العاملو َن فيه
وا َ
جل َد َل .فمِ َن الصع�� � ِ�ب أ ْن يكو َن في ِ
بيت احلكمةِ علما ٌء
كالذي� � � َن ذك ْرن�� ��ا بعضاً مِ نْ ُه�� ��م وأ ْن
يكتفي ه�� ��ؤالءُ بالعملِ
َ
الفردي دو َن مناقش�� ��ةٍ أو َج َد ٍل أو بَ ْح�� � ٍ�ث .ولذلك أطلقْنا
ِّ
على هذه املؤسسةِ وما شابَهها « األكادميي َة أو اجلامع َة» .
أم�� ��ا ف�� ��ي تُونُ َس ف�� ��كا َن هناك بي�� � ُ�ت حكمةٍ آخ َر أنش� � � َأهُ

63

ش ��هرية بحثي ��ة علمي ��ة ثقافي ��ة اجتماعية  -الع ��دد  0.37متـــ ��وز 2010

64

األغلبي عندم�� ��ا اتخ َذها عاصمة ًثاني ًة
إبراهيم األصغ ُر
ُّ
بيت احلكمةِ »
لَ� � � ُه (264هـ878 /م) حيثُ أنش� � � َأ فيها « ُ
نفس� � � ُه مولعاً
عل�� ��ى غِ رار م�� ��ا كا َن في بغ�� ��دا َد .وكان هو ُ
�وم الفلس�� ��فيةِ والرياضيةِ  .وفي بي�� � ِ�ت احلكمةِ هذا
بالعل�� � ِ
كا َن يجتم� � � ُع علماءٌ من العراقِ والش�� � ِ�ام ومص َر بدعوةٍ م َن
بأعمال علمي�� ��ةٍ  .وكان ثم َة خزان ٌة
للقيام
األمي�� ��رِ األغلبي
ٍ
ِ
للكتب املهمةِ  ،مِ نْها ما كا َن قد تُ ْر ِج َم عنِ اليونانيةِ
ضخم ٌة
ِ
الكتب كانَ ْت تُعنى
والسريانيةِ والفارسيةِ والهنديةِ  .وهذه
ُ
ْجيم والهندسةِ
واحلساب،
ِ
بالفلسفةِ واملنطقِ وال َفلَ ِك وال ّتَن ِ
بعض
ومنه�� ��ا ما كا َن يبحثُ في
العلوم اإلس��ل��اميةِ  .ويرى ُ
ِ
«بيت احلكم�� ��ةِ األغلبي» ُعن َِي بالترجمةِ عن
الباحث َ
ني أ َّن َ
َ
بعض رهبانِ صقلية ،الذين وق ُعوا
الالتيني�� ��ةِ التي قا َم بها ُ
َ
العرب تلك اجلزيرةَ.
في األسرِ ملّا فت َح
ُ
للكتب
الفاطميني كان هن�� ��اك خزان ٌة
وف�� ��ي القاهر ِة زم َن
ِ
ِ
الكتب» في
للعلم كبي�� ��رةٌ .وكانَ ْت «خزان� � � ُة
ِ
عظيم� � � ٌة ودا ٌر ِ
أيام العزي�� ��زِ ( 386 365-ه� � �ـ996-975/م ) في قصرِ
ِ
املترجمةِ  ،فض ً
ً
ً
اخلليفةِ
ال عن
�ب
�
�
�
ت
للك
ا
كبير
ا
�تودع
�
�
�
س
م
،
ِ
َ
الكتب املترجمةِ
العلوم اإلسالميةِ  .وقد ُروِ َي أ َّن عد َد
كتب
ِ
ِ
ِ

اخلاصةِ
بالعلوم القدميةِ فقط بل َغ  18,000مجلداً .وفي
ِ
أيام احلاك�� � ِ�م ( 411-386هـ1036-1011 /م) تطو َرت
ِ
َ
َ
ِ
علم» أو «دا َر حكمةٍ » .وهذه
ر
«دا
ح
لتصب
ة
املذكور
ة
ن
اخلزا
َ
َ
ٍ
أصبح ْت معهداً للدراسةِ
ِ
والبحث واملناقشةِ على غرارِ ما
َ
بيت احلكمةِ في بغدادِ .
كانِ عليهِ ُ
ني فلن ُِش ْر إلى خزانةِ
وما ُد ْمنا نتحدثُ عن «خزانةِ » الفاطمي َ
ا َ
حل َك�� � ِ�م (الثان�� ��ي) املس�� ��تنصرِ ( 366 – 350هـ –961 /
كتب عظيم ٌة في
976م ) في
األندلس حيثُ كانَ ْت له خزان ُة ٍ
ِ
َ
َ
عاصم ِت�� ��هِ قرطبة ،أما مواضي ُع الكت�� � ِ�ب التي كان ْت تض ُمها
والطب وما إلى َ
ذلك.
فكان أغلبُها في الفلس�� ��فةِ والفل�� � ِ�ك
ِ
ِ
«خزانات»
وق�� ��د كانَ ْت هذ ِه املكتبةِ على غرارِ ما ذكرناه من
ِ
البالطات ،مقصوراً استعمالُها على فئةٍ م َن العلماءِ.
ِ
الكتب ،لم يقتص ْر على
ِ
على أ َّن إنش�� ��ا َء املكتب�� ��ات ،أو خزائنِ
َ
عواص�� � ِ�م اخلالفةِ بل تعداهُ إلى مناطق في أقصى الش�� ��رقِ
�امي في بُخارى عاصمةِ
السامانيني ،ففي
من
ِ
ِ
العالم اإلس��ل� ِ ّ
الفتر ِة التي َح َك َم بها نو ُح ب� � � ُن نص َر (387-365هـ–976/
الكتب ق َّل أ ْن ُعرِ َف مثلُها وفي
997م) كا َن في بخارى خزان ُة ِ
يعب مما حتويه
هذ ِه املكتبةِ قضى اب ُن س�� ��ينا أيام� � �اً طويل ًة ُ

تراث وحضـــــــــارة
َ
موضوع
حسب
الكتب التي كانَ ْت مرتب ًة
تلك
املواضيع ،فلكلِ
َ
ُ
ِ
ٍ
وللعلوم قاع ٌة
وللطب قاع ٌة
قاع ٌة خاص ٌة به– للفلسفةِ قاع ٌة
ِ
ِ
ولألدب قاع ٌة ٍ ّ
العلوم اإلسالميةِ قاع ٌة.
ولكل م َن
ِ
ِ
لبعض العلما ِء م�� ��ن الوزراءِ،
و يج�� � ُ�ب أن نذك� � � َر أن� � � ُه كا َن ِ
بالعلم ،اهتما ٌم بإنش�� ��ا ِء
ولألغني�� ��ا ِء ممِ َّ ْن كان�� ��وا يُعن�� ��و َن
ِ
َ
خزان�� � ٍ
للكتبَ ،ولْنذك ْر على س�� ��بيلِ املثالِ اخلزانة التي
�ات ِ
أنش� � � َأها الفت ُح ب ُن خاقانَ ،صدي ُق املتوكلِ العباس�� � ِ ّ�ي في
بغ�� ��دا َد ،فقد كا َن الفت� � � ُح مِ ْن أهلِ العل�� � ِ�م واملعرفةِ
وكانت
ْ
املنجم
علي بنِ يحيى
دا ُرهُ منت�� � ً
ِ
�دى للعلماءِ .وقد عه َد إلى ِ ّ
خزانةِ
ِ
كتب حتوي
ء
�ا
�
�
�
ش
إن
في
)
التنجيم
بعلم
ٍ
ِ
(الش�� ��تغاله ِ
نفس� � � ُه الذي كا َن
العلم
ِ
مِ � � � ْن ِ
واألدب الكثي َر ،واملنج ُم ُ
كتب ِ
كتب
ثرياً كبيراً ،أنش� � � َأ هو اآلخ ُر مكتب ًة كا َن أكث َر ما فيها ُ
ُ
العلوم الرياضيةِ
املنجم
الفلك .وقد كا َن أوال ُد
وأخصه�� ��ا
ّ
ِ
ِ
َ
ُ
�ةٍ
ولذلك فقدِ اس�� ��تم َر ْت هذ ِه
بالعلوم،
�
�
�
ي
درا
على
ة
الثالث
ِ
اخلزان� � � ُة مد ًة طويل ًة وكانَت مفتوح ًة أم�� ��ا َم عامةِ
الناس.
ِ
ذات قيمةٍ خاصةٍ فإ َّن
لك� � � ْن بمِ ا أن
الكتب التي فيها كانَ ْت َ
َ
العلوم الرياضيةِ  ،وقد س�� ��ا َر ذك ُرها
زوارها كانوا َم ْن أهلِ
ِ
ودرس فيها أبو معش�� � ٍ�ر
في مناط َق كثيرةٍ  .وممِ َّ ن قص َدها
َ
الفلكي املشهو ُر.
ُ
مؤسسات
على أ َّن العلو َم الفلسفي َة (احلِ كمية) لم تك ْن لها
ٌ
ٍ
محاضرات منتظم ًة،
الطالب دروساً أو
عام ٌة يحض ُر فيها
ُ
بحيثُ ميكنُهم أ ْن يتخصصوا في ّف ْر ٍع أو ناحيةٍ معينةٍ من
العلوم كا َن تعاطيها يقتص ُر على
العلوم .ب ْل إن دراس َة هذه
ِ
ِ

ضئيل ،وفي «البيوت» و «اخلزائن» التي
ني
ٍ
عددٍ من املهتم َ
العلوم املتصلةِ بها تد َّر ُس
وبعض
كانَ ِت الفلسف ُة (احلكمة)
ُ
ِ
«البيوت» و»اخلزائ َن» لم يُ ْكت َْب
وتبحثُ وتنا ّق ُش .وإن هذ ِه
َ
ّ
الرابع/العاش�� ��رِ  ،جن ُد
لها احلي�� ��اةَ الطويل ُة .فبع َد القرنِ
ِ
يغلب عليها العلو ُم اإلس��ل��اميةُ،
أن خزائ� � � َن
ِ
الكتب أصب َح ُ
ً
للجوامع أو املساجدِ
أصبح ْت هذ ِه اخلزائ ُن تابعة
وعن َدها
ّ
ِ
ً
ً
أصبحت جزءا أصليا منها.
املدارس أو أنها
أو
ِ
ْ
َ
الرابع/العاشرِ جن ُد أولئك الذين كانوا يعنو َن
وبع َد القرنِ
ِ
بالفلس�� ��فةِ كان�� ��وا يعقدو َن في منازلهِ �� ��م مجالس خاصة،
الكتب اخلاصةِ بها.
محدودة في عددِ طالبِها ،لقرا َء ِة
ِ
ٍ
أكادمييات
«البيوت» و «اخلزائ َن» التي اعتب ْرناها
إ َّن هذ ِه
َ
وهي على قلَّةِ عددِ ها نسبياً و َق َصرِ عمرِ ها أيضاً كا َن لها
بكتب
الفض ُل األو ُل في
�امي ِ
تطعيم الفكرِ
ِ
العربي اإلس��ل� ِ ّ
ِّ
الفلسفةِ واملنطقِ واجلدلِ وما ورا َء الطبيعةِ  ،وم ْن ّث َّم فا َّن
دو َرها في احليا ِة الفكريةِ العربيةِ اإلس��ل��اميةِ  ،كا َن أكب َر
بكثير َم ْن عددِ ها وآجالِها.
ٍ
املجتمعات العربيةِ اإلس��ل��اميةِ
ِ
�دارس في
هكذا بد ّأت امل�� � ُ
ِ
ٍ
للدراسات العليا مما م ّك َن
أكادمييات
وتطو َر ْت بسرعةٍ إلى
العلم واملعرفةِ  .وال بُ َّد
العرب من الوصولِ إلى أعلى
ِ
َ
مراتب ِ
ِ
املجتمعات
مجتمع م َن
أي
لنا أَ ْن نش�� ��ي َر ونؤك َد إلى أ َّن تطو َر َّ
ٍ
ال يت� � � ُم إال بالعناي�� ��ةِ
بتدريس الفردِ تدريس� � �اً صحيحاً من ُذ
ِ
ً
علوم اآلخري َن
نعوم�� ��ةِ أظفار ِه حتى يصب َح قادرا عل�� ��ى َف ْه ِم ِ
–عندما يَ ِش ُّب -ويصب ُح بع َدها قادراً على العطاءِ.

املراجــــــع
أمني بك ،أحمد – هارون الرشيد :دار الهالل القاهرة /العدد 1951 / 3
التازي ،عبد الهادي -جامع القرويني :املسجد مبدينة فاس3( /ج ،بيروت.)19873-1972 ،
شلبي ،أحمد -تاريخ التربية اإلسالمية /بيروت.1955 ،
غنيمة ،محمد عبد الرحيم -تاريخ اجلامعات اإلسالمية الكبرى ،تطوان .1953
القابس� � ��ي ،أبو احلسن علي بن محمد – الرس� � ��الة املفصلة ألحوال املعلمني وأحكام املتعلمني ومعه ملحق
من وضع األهواني ،أحمد فؤاد ،التعليم في مرأى القابسي /القاهرة.1955 ،
معروف ،ناجي -علماء النظاميات ومدارس املشرق اإلسالمي /بغداد.1973 ،
النعيمي ،أبو املفاخر عبد القادر بن محمد -الدارس في تاريخ املدارس ،نش� � ��ر وحتقيق جعفر احلسيني
– جزءان /دمشق .1951-1948
ه ّدارة ،محمد مصطفى – املأمون اخلليفة العالم :الدار املصرية للتأليف والترجمة  /القاهرة.1966 ،
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الجمال والتجميل والمرأة..
مالحظات نفسية

د .حسان املالح

يعتبر اجلمال من القيم التي يسعى إليها البشر على اختالف ألوانهم ومجتمعاتهم وفي مختلف العصور..
وجمال اإلنسان في وجهه وجسمه وثيابه (مظهره العام) وفي أخالقه وأفكاره وسلوكه وفي صوته وحديثه وغير
ذلك ..واجلمال يكون في الطبيعة من حولنا وفي احليوان والنبات ،وفي األشياء وامل��واد واملنازل واألدوات..
وفيما ينتجه األدب والفن والفكر من كل األنواع..

خفايـــــــا النفــــــس
واجلم�� ��ال مرتب�� ��ة تعلو ف�� ��وق مرتبة الوظيف�� ��ة واحلاجة
واإلشباع ..وهو قيمة عليا سامية ،ويبدو أنه ال ميكن أن
تستمر احلياة دون جمال من نوع ما..
واجلمال مفهوم نس�� ��بي وغير نهائي وال يس�� ��هل قياس�� ��ه
علمي� � �اً ..ويختلف تعريف اجلمال ومواصفاته بني الناس
وال ميكن االتفاق عليه نظراً الختالف تكوينهم وجتاربهم
وأذواقه�� ��م وأفكارهم ..إال أن املجتم�� ��ع بظروفه وتكوينه
وقيم�� ��ه اخلاص�� ��ة واجتاهاته ميكن ل�� ��ه أن يحدد مالمح
معينة عامة للجمال .وبالطبع تختلف املجتمعات بعضها
عن بعضها اآلخر في تلك املقاييس.
وإذا أخذنا موضوع جمال املرأة اجلسدي جند أن مقوماته
ومواصفاته تتغير على مر العصور والظروف ..واجلسم
املكتن�� ��ز كان منوذجاً عاماً مطلوباً في القرون الوس�� ��طى
في الغ�� ��رب ،وكان مصممو األزياء والفنانني يبالغون في
أحج�� ��ام بعض أجزاء جس�� ��م املرأة عل�� ��ى اعتبار أن ذلك
جمي ً
ال (الوجه املس�� ��تدير  -الصدر  -ال�� ��ورك) .كما أن
السيدات في ذلك العصر كن يلبسن أجهزة معدنية ثقيلة
حتت ثيابهن لتزيد من حجم وسط اجلسم ..وكانت هذه
األجهزة ج�� ��زءاً مكم ً
ال لعملية التزين واالهتمام باملظهر.
وأم�� ��ا اليوم فإن التأكيد يجري في الغرب على « النحافة

يتمي ��ز العص ��ر احلدي ��ث بأن ��ه عص ��ر م ��ادي يرف ��ع م ��ن
قي ��م الل ��ذة واالس ��تهالك والتناف ��س ..وق ��د تراف ��ق ذل ��ك
م ��ع تط ��ور العل ��وم الطبي ��ة والتقني ��ة ووس ��ائل االتص ��ال
« ونحول اجلسم و» الوزن اخلفيف « ..وكثير من الرجال
من ثقافات أخرى غير غربية يعتبر ذلك مرضاً وس�� ��وءاً
في التغذية وقبحاً منفراً.
وقد ارتبط جمال جس�� ��م املرأة ووجهها ب « قيمة املرأة
« ف�� ��ي مختلف العصور ..حيث مت إغف�� ��ال قدرات املرأة
العقلية والعملية واألخالقية على حس�� ��اب بروز صفاتها
اجلسدية ..ورمبا أصبح جمال املرأة وإغراؤها من أهم
األس�� ��لحة التي تدافع بها عن نفسها وعن وضعية القهر
والضغ�� ��وط التي تتع�� ��رض لها والتي تقلل م�� ��ن أهميتها
وحريتها وحتد من حتقيقها لذاتها..
وف�� ��ي العصر احلديث املفعم مباديته يجري التركيز على
اجلس�� ��د واملظاهر دون الروح والفك�� ��ر واخللق واملعنى..
وهذا ما يجع�� ��ل الرجل (واملرأة أيض� � �اً) يثمن في املرأة
جس�� ��دها واالس�� ��تمتاع بجمالها اجلس�� ��دي على حساب
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مكوناتها األساسية األخرى.
واحلقيق�� ��ة أن التزي�� ��ن والتجمل والبحث ع�� ��ن اجلمال
اجلسدي أمر فطري ال عيب فيه ..والتأكيد على أهمية
املظهر وض�� ��رورة االهتمام ب�� ��ه وإخفاء عيوب�� ��ه وإظهار
جماله وحسنه وفتنته موجود عند كل الشعوب ..وهناك
أس�� ��اليب متنوعة تهدف لتأكيد اجلم�� ��ال وأناقة املظهر
وصحة اجلس�� ��م واحملافظة على حسن الشكل اخلارجي
لإلنس�� ��ان (املرأة والرجل معاً) وأيضاً السعي نحو جمال
دائم ومتجدد .واملرآة مث ً
ال اكتش�� ��فها اإلنسان منذ القدم
واس�� ��تعملها عبر العصور ..وهي تسهل النظر إلى صورة
اجلس�� ��م وشكله ومن ثم يجري التعديل والتهذيب إلى ما
هو أفضل ..وهي تنتش�� ��ر في العصر احلديث بأش�� ��كال
وأحجام متنوعة وتستخدم في فنون الديكور والتصميم
ومختلف مرافق احلياة بش�� ��كل مبتكر ومفيد في املباني
واألس�� ��واق واألبني�� ��ة األخ�� ��رى ،حيث تنعك�� ��س مختلف
األشكال اجلميلة والطبيعية والضوء واإلنسان .وال يخلو
منزل م�� ��ن عدد من املرايا ..كل ذلك للتأكيد على أهمية
شكل اإلنسان وصورته ومظهره.

وتتنوع مظاهر جتميل اجلس�� ��م والوجه عند الش�� ��عوب..
ومنها اس�� ��تعمال اخللطات واألعش�� ��اب والوشم والرسم
عل�� ��ى اليدين والقدمني والس�� ��اقني ،وثقب األذنني حلمل
األقراط (احللق) ،وبعض األساليب عجيب وغريب وفيه
قسوة وإيذاء للجسم ..وفي بعض القبائل في شرق آسيا
تضع املرأة قطعة صلبة خلف الشفة السفلى مما جتعلها
تتدلى وتنتفخ باس�� ��تمرار وميكن لآلخرين أن يروا باطن
الشفة السفلى واحمرار اللثة ،وأيضاً تضع املرأة حلقات
معدنية كبيرة وثقيلة الوزن على رقبتها فوق بعضها مما
يجعل رقبتها أطول !!..وبع�� ��ض القبائل اإلفريقية تضع
على أذنه�� ��ا مفتاحاً معدنياً عادياً للزينة ..وينتش�� ��ر في
عديد من البل�� ��دان ثقب األنف ووضع حلقة عليه ..وفي
بعض القبائل اإلفريقية ..وال تزال كثير من املمارس�� ��ات
القاسية واملؤذية جلسد املرأة (والرجل أيضاً) شائعة ولم
تندثر.
وتتطور نظرة اإلنس�� ��ان عن جس�� ��ده منذ الطفولة ..ومن
خالل نظرات حوله وتقييماتهم ..ويتعلم الطفل أن يعتني
بجس�� ��مه ومظهره تدريجي� � �اً ..ويزداد االهتم�� ��ام والقلق

خفايـــــــا النفــــــس
حول ش�� ��كل اجلس�� ��د في مرحلة املراهق�� ��ة حيث حتدث
تغيرات جس�� ��مية وفيزيولوجية هامة تس�� ��اهم في تكوين
صورة اجلسد ونظرة اإلنس�� ��ان لنفسه وهويته اجلنسية
املستقبلية .وتتش�� ��كل صورة اإلنسان عن نفسه وتترسخ
فيما بعد في مرحلة الش�� ��باب ..ويستمر قلق الشكل كما
يغتني تقييم املرء جلسده من خالل جتاربه وعالقاته مع
اآلخرين وتستقر صورته عن نفسه نسبياً ..وفي مرحلة
اقتراب الكهولة والش�� ��يخوخة يزداد القلق ثانية بس�� ��بب
التغيرات اجلسمية احلتمية املرافقة للتقدم بالعمر.
وهناك فرق بني البحث عن اجلمال والتزين املقبول وبني
اإلفراط ف�� ��ي املظاهر البراقة على حس�� ��اب احملتوى..
وبعض الناس انش�� ��غل باملظاهر ونس�� ��ي املضمون ..وفي
ذلك سطحية وابتذال بالنسبة للمرأة والرجل معاً.
وإهمال املظهر يدل على احلزن واالكتئاب واأللم النفسي
والكبت اجلنسي املرضي ،وهو مظهر للتعذيب والعقاب
الذات�� ��ي وعدم الرض�� ��ا عن ال�� ��ذات وأيض� � �اً تعبير عن
حرمان�� ��ات طفولية وإحباطات متكررة مزمنة .وميكن أن
يكون إهمال املظهر ترويضاً للنفس وكبحاً لغرائزها ،أو
تأكيداً على أهمية العقل والفكر والروح ونسيان اجلسد..
أو مترداً على القيم السائدة .وغرابة املظهر وشذوذه عن
املألوف يدل على الفص�� ��ام واضطراب التفكير املنطقي
والواقعي ..واالهتمام الزائد باملظهر يدل على السطحية
واإلثارة وفراغ الداخ�� ��ل أو ضحالته ..وفيه تعويض عن
مشاعر نقص .واالمتثال الزائد ملعايير املظهر يدل على
اخلضوع واالمتثال والعقلية البيروقراطية وش�� ��دة التأثر
باآلخرين وتقليده�� ��م وضعف تقدير الذات وقلق القبول
والرفض من اآلخر أو اآلخرين .وميكن أن يصبح االهتمام
بالشكل اخلارجي مرضاً بذاته ..ويسمى اضطراب سوء
شكل اجلسم أو توهم تشوه اجلسم ،وهو يصيب الذكور
واإلناث بنس�� ��ب متقاربة ويظهر مبكراً في سن الشباب،
وهو نوع من الوسواس املرضي املزمن يتمثل باخلوف من
تش�� ��وه وعدم اعتدال مظهر اجلسم ..ويتفحص اإلنسان
نفس�� ��ه مرات عديدة يومياً بواسطة املرآة أو بدونها بحثاً
عن ذلك التش�� ��وه وتأكيداً له ..ويصاب بالقلق الش�� ��ديد
واخلوف املضني وهو يعاني مع نفس�� ��ه ورمبا ينعزل عن
اآلخرين ،ورمبا يلجأ إلى وس�� ��ائل جتميلية طبية أو غير

البد من مراجعة القيم الزائفة التي حتط من قدر اإلنس ��ان
وتعاديه ..والبد من الواقعية في التعامل مع العصر بأفراحه
ومش ��كالته وم ��ن تقب ��ل ال ��ذات وتقديره ��ا دون غ ��رور أو يأس
طبية لتعديل مظهره ..وق�� ��د يترافق مع حاالت اكتئابية
وم�� ��ع الرهاب االجتماعي ومع الوس�� ��واس املرضي ،وقد
يص�� ��ل إل�� ��ى حالة ذهانية حي�� ��ث يعتقد جازم� � �اً أن لديه
تشوهاً جسمياً معيباً مع أن احلقيقة غير ذلك.
ويتميز العصر احلدي�� ��ث بأنه عصر مادي يرفع من قيم
اللذة واالس�� ��تهالك والتنافس ،وقد ترافق ذلك مع تطور
العلوم الطبية والتقنية ووس�� ��ائل االتصال ..وقد أفرزت
احلداث�� ��ة والتقدم املادي مش�� ��كالت خاص�� ��ة اجتماعية
وطبي�� ��ة ونفس�� ��ية ..وزادت مع�� ��دالت االكتئ�� ��اب والقلق
واالنتحار واملش�� ��كالت الزوجية واإلدمانات ..ومعدالت
اجلرمي�� ��ة والبطالة وغير ذلك ،وس�� ��اهم من�� ��ط احلياة
املرفه التقني السريع في زيادة معدالت السمنة والبدانة
وأمراض القلب والضغط والسكر وغيرها..
ويتميز العص�� ��ر احلديث أيضاً بأن�� ��ه « عصر الصورة «
وفيه إع��ل��اء للمظهر واجلس�� ��د واجلم�� ��ال ..وقد ازداد
االهتم�� ��ام باجلمال والتجميل مع تق�� ��دم العلوم والطب،
وتوس�� ��ع نطاق جراحة التجميل ليش�� ��مل حاالت عديدة
تبح�� ��ث عن تعديل في الوجه أو اجلس�� ��م ..بعد أن كانت
جراحة التجميل مقتصرة على عالج التشوهات الناجتة
ع�� ��ن احلوادث واحلروق والتش�� ��وهات الوالدية اخللقية.
كما تطورت صناعة التجميل ومنتجاتها وأس�� ��واقها بدءاً
من صالون�� ��ات احلالقة (الكوافير) إل�� ��ى مواد التجميل
(املاكياج) وإلى األعشاب واخللطات الدوائية والطبية..
وإلى الن�� ��وادي الرياضي�� ��ة وأجهزة الرش�� ��اقة وتخفيف
الوزن .وفي املجال الطبي امتد التجميل إلى طب اجللد
والعناية بالبشرة واستخدام الليزر وغيره ،إلى اجلراحة
العينية التجميلية ،وتقومي األس�� ��نان ،والعالج الفيزيائي
(الطبيع�� ��ي) ،وإلى اجلراحة العامة الهضمية ،واجلراحة
البولية التناسلية ،وغير ذلك.
ومن املفيد أن يحدث اهتمام واضح مبش�� ��كالت السمنة
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الطبي�� ��ة والتجميلية عل�� ��ى اعتبار أن الس�� ��منة أصبحت
مشكلة ش�� ��ائعة وخطيرة ..وهي حتتل املرتبة األولى في
قضي�� ��ة اجلمال اجلس�� ��مي واألس�� ��اليب التجميلية التي
تسعى إلى التخفيف منها .كما أن حتسني وتعديل الشكل
اجلمال�� ��ي للوجه مث ً
ال له فوائ�� ��د عديدة على صحة املرء
النفسية ،حيث يصبح أنفه أقل ضخامة وأكثر اعتداالً..
وكذلك تعديل بروز أسنانه وغير ذلك..
والتجمي�� ��ل في الوقت احلالي له جوانبه الطبية الهامة..
ول�� ��ه جوانب جمالية وش�� ��كلية اجتماعية ترتبط باملوضة
والسوق والتأثر باآلخرين ..واالعتبارات النفسية تتدخل
في اجلانبني معاً ..واالهتم�� ��ام بالتجميل واجلمال عند
املرأة وعن�� ��د الرجل فطرة وغري�� ��زة ترتبط بحب الذات
والتناف�� ��س ،وترتب�� ��ط باجلاذبي�� ��ة اجلنس�� ��ية ..وتق�� ��ول
األسطورة اليونانية إن أحد اآللهة واسمه « نرجس» كان
معجباً بنفسه وجماله لدرجة العشق الذاتي ..وأنه بينما
كان يتمشى في الغابة رأى انعكاس صورة وجهه في بئر
ماء فأعجب بجمال الصورة وروعتها وأراد أن يحتضنها
فوقع ف�� ��ي البئر وم�� ��ات ..وفي رواية أخرى :إنه ش�� ��عر

باحلس�� ��د من صاحب هذه الصورة الرائعة التي ظهرت
على س�� ��طح املاء وغضب غضباً شديداً وأراد أن يحطم
منافسه ويصارعه فوثب في البئر ومات ..ومن ثم حولته
اآللهة األخرى إلى زهرة النرجس كش�� ��اهد على اجلمال
وعشق الذات اخلطر ..وعبرة ملن يعتبر.
ويرتبط اجلمال اجلس�� ��مي باإلثارة اجلنس�� ��ية الغريزية
مثل إظهار بعض أجزاء اجلس�� ��م ومث�� ��ل الرائحة واللون
وغير ذلك..وهناك دراسات عديدة لفهم غرائز اجلنس
عند البشر وتفاصيل اإلٌثارة اجلنسية الطبيعية ..ويبدو
أن النتائ�� ��ج متناقض�� ��ة في بعض األحي�� ��ان حول حتديد
املثيرات واألش�� ��كال وأجزاء اجلسم وأهميتها ..والميكن
فص�� ��ل األمور الغريزية عن األمور االجتماعية في فهمنا
للجاذبية ب��ي��ن الرجل واملرأة ..والكائن اإلنس�� ��اني يتأثر
مبن حول�� ��ه ومبا حوله ..والبد م�� ��ن التأكيد على أهمية
الصحة اجلس�� ��مية والنفسية واالجتماعية واخللقية قبل
التأكي�� ��د على القيم اجلمالية املج�� ��ردة ..وقبل اجلراحة
التجميلية..
ويؤكد البعض على ض�� ��رورة العودة إلى األمور الطبيعية

خفايـــــــا النفــــــس
والظهور باملظه�� ��ر العادي دون زينة أو تزين ودون تدخل
من التقنية ودون جتمي�� ��ل ..وفي ذلك نظرة ضيقة تعيد
البش�� ��رية إلى زمن البدائية ..ولي�� ��س كل طبيعي مقبول
أو خير كله ..وليس�� ��ت التقنية شراً كلها ..وميكن تطويع
التقنية والتقدم ملصلحة البش�� ��ر وكذل�� ��ك العلوم الطبية
بفروعه املختلفة.
وبعضه�� ��م يطرح نظرات عنصرية غي�� ��ر واقعية ويحاول
إنشاء وانتقاء مجموعة من املتفوقني جسدياً وعقلياً كما
في جتربة أطفال هتلر الفاشلة.
وبعضهم يحاول التغيير القس�� ��ري للجسد البشري كأن
يس�� ��عى لتعديل لون البشرة من األس�� ��مر أو األسود إلى
األبي�� ��ض ..وفي ذلك اخت��ل��ال وتطرف ومبالغة وس�� ��وء
استعمال للتقنية ..كما شاعت في الفترة األخيرة عمليات
تعديل ش�� ��كل العيون عند الع�� ��رق األصفر لتصبح العني
أكبر وأقرب إلى العرق األبيض ..ويطرح ذلك مشكالت
أخالقية ونفسية وفلسفية عديدة تتعلق بالعوملة وسيطرة
القطب الواحد وثقافته املدمرة وتناقضاتها ،وغير ذلك..
والبد م�� ��ن التأكيد على أهمية احملافظ�� ��ة على اجلمال
واملظه�� ��ر وأن نصونهم�� ��ا ..وأن نهتم بأجس�� ��ادنا صحة
وشك ً
ال اهتماماً طبيعياً وضرورياً ..وأن نسعد مبا لدينا
م�� ��ن صحة وجمال وأن ننظر إلى من هو أقل منا حظاً..
كل ذل�� ��ك دون إلغ�� ��اء للعقل ..ودون إف�� ��راط أو تفريط..
ويبقى اجلمال نسبياً وهو يتوزع في املجموعات البشرية
ضمن املنحن�� ��ى الطبيعي أي أن هن�� ��اك قلة ممن لديهم
جمال مفرط وقلة لديهم قليل من اجلمال ،بينما الغالبية
تتجه نحو املتوس�� ��ط ..والميكن أن يصبح اجلميع فائقي
اجلمال..
ً
والبد من االهتمام باألولويات ..واألهم يأتي أوال ثم املهم
ث�� ��م األقل أهمية..ويتوفر في العال�� ��م املعاصر إمكانيات
جتميلية مفيدة ميكن االس�� ��تفادة منه�� ��ا ..وقد أصبحت
تكاليفها املادية ضمن إمكانيات الكثيرين ولم تبق حكراً
على القلة الثرية.
والب�� ��د من االهتم�� ��ام بقبول اجلس�� ��د وتنميته من خالل
الرياضة والطعام الصحي بدءاً من الطفولة واس�� ��تمراراً
ف�� ��ي مختل�� ��ف مراح�� ��ل احلياة..والبد من تنمي�� ��ة قبول
اجلس�� ��د واالعت�� ��زاز به عن�� ��د الطفل من قب�� ��ل املربني..

ميكن أن يصبح االهتمام بالش ��كل اخلارجي مرض ًا
بذاته ..ويس ��مى اضطراب س ��وء ش ��كل اجلس ��م أو
توهم تشوه اجلس ��م ..وهو يصيب الذكور واإلناث
بنس ��ب متقارب ��ة ويظه ��ر مبك ��ر ًا في س ��ن الش ��باب
وتنمي�� ��ة التعوي�� ��ض اإليجابي في حاالت اجلس�� ��د املعاق
مث ً
ال ..وأيضاً االهتمام بجوانب اإلنسان وحياته جميعها
وعدم االكتفاء باجلسد ..كما أن تعديل وإصالح ماميكن
إصالحه قاعدة إيجابية ومفيدة دائماً ..ويرافقها الرضا
ع�� ��ن الذات والقب�� ��ول والتوازن ،بعيداً ع�� ��ن اجلري وراء
س�� ��راب خياالت املرأة الفائقة أو الرج�� ��ل الفائق ..التي
الميكن الوصول إليها..
والب�� ��د من التعاون ب��ي��ن فروع الطب املختلفة والس�� ��يما
اجلراحة التجميلية والطب النفس�� ��ي ،وحتويل احلاالت
املش�� ��تبه باضطرابه�� ��ا النفس�� ��ي قبل إجراء أي�� ��ة عملية
جراحية جتميلية لها ..ألن عالجها النفسي هو الصحيح
ف�� ��ي ح�� ��االت اضطراب س�� ��وء ش�� ��كل اجلس�� ��م .وميكن
لالستش�� ��ارة النفس�� ��ية أن تفيد كثيراً من املرضى الذين
يرغبون بإجراء جراحة جتميلية معينة حيث يساعد ذلك
على تخفيف القلق الداخلي وتقبل الذات وتعديل النظرة
إليها قبل وبعد إجراء اجلراحة ..وبعض املرضى اليكتفي
بعملية واحدة بل يعرض نفس�� ��ه لعمليات عديدة دون داع
مقبول ..والبد من تخفيف معاناة هؤالء بالعالج النفسي
املناس�� ��ب ..والبد للمرأة من تنمية قدراتها ومهاراتها في
مختلف املجاالت (غي�� ��ر التجميلية) والبد لها من العمل
على تصحيح مش�� ��كالتها الزوجية والسعي نحو حلولها
ب�� ��دالً من قلقه�� ��ا على زواجه�� ��ا ومحاولته�� ��ا لالحتفاظ
بزوجها عن طريق عمليات التجميل..
وأخي�� ��راً ..البد من مراجعة القيم الزائفة التي حتط من
قدر اإلنسان (املرأة والرجل) وتعاديه ،والبد من الواقعية
ف�� ��ي التعامل مع العصر بأفراحه ومش�� ��كالته ،والبد من
تقبل الذات وتقديرها دون غرور أو يأس.
املراجع:
موقع حياتنا النفسية
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رون ميلر
رسام المجموعة الشمسية

ترجمة :محمد الدنيا
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الفنان األمريكي «رون ميلر» معروف عاملي ًا كرسام علمي توضيحي يتمتع مبوهبة استثنائية في إضفاء شيء
من خياله على الصور العلمية التي تلتقطها مسابير الفضاء .نتأمل هنا عامل ًا فنان ًا مبدع ًا يجعلنا نعيش
املجموع َة الشمسية « كما لو كنا هناك».

فنـــــــــــــــون

القطات –
إذا كان�� ��ت املعطيات الرقمية التي تس�� ��جلها
ُ
مناظير الطي�� ��ف ،والترمومترات ،والرادارات ،وكاميرات
 – CCDمس�� ��ابيرِ الفضاء ٍ
أدوات قوي�� ��ة لفهم الكواكب
بالنس�� ��بة لعلماء الفل�� ��ك ،فإن من الصع�� ��ب معاينة هذه
األجسام واقعياً .فيما عدا املريخ والقمر ،اللذين متت «
زيارتهما « مرات كثيرة ،تبقى أجسام املجموعة الشمسية
غير متاحة لإلدراك العام .مع ذلك ،هناك فنان أمريكي
يس�� ��يطر متاماً على هذا التحدي ،من بيته في «س�� ��اوث
بوسطن» ،في « فرجينيا « :يُرينا العوالم األخرى كما لو
أننا نزورها على منت مركبة فضائية....
ف�� ��ي الواق�� ��ع « ،رون ميل�� ��ر «  Ron Millerرحالة كبير
بني الكواك�� ��ب ..دون أن يغادر مقعده ف�� ��ي البيت .يبحر
بينها وبني أقمارها ،فيك ّبر املشاهد التي تقيسها مسابير
الفضاء ،بواسطة « ريشة رقمية « ،تعود موهبته هذه إلى
أيام الطفولة».
« كان عمري عش�� ��ر س�� ��نوات عندما أراني والدي القمر
الصناعي ،س�� ��بوتنيك ،مير في السماء ذات مساء .كان
ذلك في تش�� ��رين األول  ،1957كانت الس�� ��ماء والنجوم
تسحرني منذ بدأت أتذكر».

كبر « رون ميلر « في أمريكا التي تطور فيها استكش�� ��اف
الفض�� ��اء على نحو عجي�� ��ب .كان يخربش ويرس�� ��م أيام
التلم�� ��ذة صوراً ملركب�� ��ات فضائية ثم أصب�� ��ح خبيراً في
الفنون التخطيطية قبل أن يغدو مديراً فنياً في املتحف
الوطن�� ��ي للجو والفضاء بواش�� ��نطن .ثم ص�� ��ار في عامه
الثالثني ،س�� ��نة  ،1977رساماً توضيحياً مستق ً
ال .وجنح
مباشر ًة.
يتمي�� ��ز ف�� ��ن «رون ميل�� ��ر» بالواقعية قبل كل ش�� ��يء .إذا
كانت صو ُره تس�� ��تثير أحالم اليقظة ،فإنها أيضاً وبشكل
خاص تتمتع بصدقية علمية دقيقة جداً « .أس�� ��تلهم من
اكتش�� ��افات علمية كي أرس�� ��م مش�� ��اهدي الكونية .بعد
أن يحلق مس�� ��با ٌر من وكالة الفض�� ��اء األمريكية أو وكالة
الفضاء األوربية ،فوق جسم فضائي جديد ،فوق مذ ّنب،
أو كويك�� ��ب س� � � ّيار ،أو قمر تابع ألح�� ��د الكواكب ،أو عند
اكتشاف شيء ما على أحد الكواكب ،أحصل على الصور
وأتخي�� ��ل حينئذ ما ميكن أن أراه لو ذهبت إلى ،هناك..،
هذه املشاهد هي كالصور اجلوية .يجب أن أفسرها كي
أوضح ما سيراه مستكشفون مستقبليون ..وهكذا ،فإني
أرى األشياء من وجهة نظر رائد الفضاء».
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«يزودني أصدقائي علماء الفلك مبعلومات»
يحتاج إذاً إلى املعلوم�� ��ة العلمية ،التي يحصل عليها من
بنوك ص�� ��ور وكاالت الفضاء ومختب�� ��رات علم الكواكب.
بذل�� ��ك ،يعمل «رون ميل�� ��ر» كخبير جيولوجي�� ��ا ،وأرصاد

ِ
طبقات وادٍ مريخي،
جوية ،وبراكني ،وفقاً ملا يستكشفه،
أو إعص�� ��اراً على ش�� ��كل بقعة حمراء كبي�� ��رة في كوكب
املش�� ��تري أو س�� ��يال َن حمم على القمر «إي�� ��و»  Ioالتابع
«لدي علماء فلك أصدقاء كثيرون
لهذا الكوكب األخيرّ .
الصورة رقم 2

فنـــــــــــــــون
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الصورة رقم 3

جداً يزودونني مبعلومات .يقدرون عملي ،على ما يبدو»،
يقول «ميلر» .لقي تعاونه مع عالم الفلك « وليم هارمتان
« William Hartmannجناح� � �اً المعاً :يعاد نش�� ��ر»
رحلتهما الكبرى» بانتظام منذ ربع قرن؛ كما تعالج عامل ُة
الفل�� ��ك األمريكية « كارولني بوركو « Carolyn Porco
صور كوكب زحل ومنظومة حلقاته وأقماره التي يلتقطها
املسبار «كاسيني»  Cassiniمنذ خمس سنوات .وكانت
قد طلبت من « ميلر» نفس�� ��ه أن يرس�� ��م ف ّوارات اجلليد
املذهلة التي اكتُش�� ��فت على س�� ��طح القمر «إنسالدوس»
 Enceladeالتابع لكوكب «زحل»« :مدهش� � � ٌة قدرتُه في
توجه خيالَه» ،تقول عاملة الفلك.
جعل احلقيقة العلمية ِ ّ
وم�� ��ع اكتمال املرحل�� ��ة األولى من استكش�� ��اف املجموعة
الشمسية ،بعد أن زارت املسابير الكواكب كلها ،والعديد
م�� ��ن أقمارها ،إضافة إل�� ��ى مذنبات وكويكبات س�� ��يارة،
وملناسبة «السنة الدولية لعلم الفلك» ،التي حتتفل مبرور

أربعمئة ع�� ��ام على أول رصد حديث للس�� ��ماء ،يقدم لنا
«رون ميلر» عجائب املجموعة الشمس�� ��ية الس�� ��بع» ،التي
جمعها مع زمالئه رسامي الفضاء.
أجمل اللوحات الطبيعية في املجموعة الشمسية
حسب « رون ميلر» ُج ْرف « ميراندا»
«إنه ن ْدبَة واس�� ��عة متتد بطول مئ�� ��ات الكيلومترات على
س�� ��طح ،ميران�� ��دا Miranda ،وه�� ��و قم�� ��ر لكوك�� ��ب،
ُ
جرف «ميراندا» (الصورة
أورانوس ،العم��ل��اق « .يفصل
 ،)1البالغ ارتفاعه نحو 6000م ،بني منطقتني على هذا
القم�� ��ر الصغير البالغ قطره  236كم فقط .تختلط على
سطحه جبال ،وفوهات وأتربة متراكبة في فوضى يعجز
عنه�� ��ا الوصف ،تتخلله�� ��ا هذه الندب�� ��ة املذهلة .يفترض
علماء الكواكب أن «ميراندا» كان قد انشطر إلى نصفني
حرفياً بنتيجة اصطدام كويكب س�� ��يار ب�� ��ه ،منذ بضعة
مليارات من السنوات .بعد ذلك ،بالتدريج ،تقاربت قطع
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القمر الدائر في الفلك حول « أورانوس» ،وتالحمت.
صفائح « كاليستو» الثلجية العمالقة
كان املس�� ��بار األمريكي « غاليليو» هو الذي اكتشف هذا
السهل الغريب ،املغطى بصفائح جليدية شبحية (الصورة
 ،)2على سطح القمر « كاليستو»  ،Callistoتابع كوكب
« املش�� ��تري» .على األرض ،تتشكل هذه البنى ،بارتفاع 2
إلى  4م ،في الهواء اجلاف واملخ َفّف ،من املناطق العالية
جداً ،جبال « اآلنديز» بشكل خاص .إال أن ارتفاعها على
سطح « كاليستو» يصل حتى 100م! ما هو منشؤها؟ إنه
أش�� ��عة الش�� ��مس .يتبخر اجلليد ،في فراغ الفضاء ،على

س�� ��طح هذا القمر الذي تتراوح احلرارة فيه بني – 110
و–  220درج�� ��ة ،بتأثير الش�� ��مس .يبقى الغبار املعدني،
املوجود في مواضع مختلفة ،في املكان ،ويبقي على هذه
البنى بعض الوقت ،إلى أن تنهار أخيراً « .أية انطباعات
ميك�� ��ن أن تنتاب املرء لو كتب له أن يتنزه بني هذه الذرى
اجلليدية؟ « ،يتساءل « ميلر».
ثورانات « إيو» البركانية
« إي�� ��و» (الص�� ��ورة  ،)3أقرب أقمار « املش�� ��تري» األربعة
األكب�� ��ر إلى ه�� ��ذا الكوكب ،ه�� ��و « املكان األكث�� ��ر غرابة
ف�� ��ي املجموعة الشمس�� ��ية كلها « ،حس�� ��ب «رون ميلر».

فنـــــــــــــــون
يتعرض هذا اجلس�� ��م الس�� ��ماوي ،األكبر بقليل من قمر
األرض ،للجاذبي�� ��ة التثاقلية لكل من أقمار « املش�� ��تري»
الثالث�� ��ة األخ�� ��رى « ،يوروب�� ��ا «  ،Europeو» كانيميد»
 Ganymèdeو» كاليس�� ��تو» .ويتمخض عن ذلك أش�� ��د
التأثيرات امل ّدي�� ��ة املعروفة في املجموعة الشمس�� ��ية« .
يبيض
ينجب�� ��ل» قلب « إيو» بنتيجة ذلك ويتس�� ��خن حتى ّ
لونه ،فيتوجب عليه أن يبدد طاقة هائلة :تقذف عش�� ��رة
من براكينه ،باستمرار ،موجات من احلمم على سطحه.
وبفع�� ��ل حركات امل ّد ،يرتفع هذا الس�� ��طح نحو مائة متر
ثم يهبط مع كل ثوران حول « املش�� ��تري» .س�� ��طح « إيو»
س�� ��ه ٌل من احلمم املتصلبة كثيراً أو قلي ً
ال ،تتخلله فوهات
ضخمة مليئة بالصودي�� ��وم والكبريت املنصهرين .جتعل
جاذبية « إيو» الضعيفة ثوراناته أكثر إثارة :ترتفع ألسنة
لهب الغازات املنصهرة إلى ارتفاع  300كم طوال أشهر.
نوافير « إنسالدس»
تنبج�� ��س فوارت من بخ�� ��ار املاء واجللي�� ��د (الصورة ،)4
بس�� ��رعة  500كم  /س�� ��ا ،من وديان جليدية ضيقة على
سطح « إنسالدس» ،أحد أقمار كوكب « زحل» الصغيرة.
وعندما يالمس فراغ الفضاء ،يتحول البخار إلى بلورات
جليدية تنفجر على ش�� ��كل حزم تش�� ��به الريش األبيض،
على ارتفاع  400كم .يضطرب سطح « إنسالدس» بفعل
جاذبية أقمار « زحل» األخرى ،ويتش�� ��وه ويتس�� ��خن إلى
أن ي�� ��ذوب جليده اجلوفي وينبجس على ش�� ��كل فوارات
جليدية هي األقوى اندفاعاً في املجموعة الشمسية.
حلقات كوكب « زحل»
سواء ش�� ��وهدت من خالل منظار هاوي فلكيات ،أم عبر
صورة التقطها مس�� ��بار فضائي عن ق�� ��رب ،فإن حلقات
« زح�� ��ل» (الص�� ��ورة  )5مذهل�� ��ة اجلم�� ��ال .يتناغم ضوء
شمس املغيب مع س�� ��حب الكوكب على ارتفاعات عالية،
قوس احللقات العمالق س�� ��ما َءه .تتشكل هذه
بينما يعبر ُ
احللقات م�� ��ن مليارات مليارات اجلس�� ��يمات اجلليدية،
وترس�� ��م قرصاً قطره نحو نصف مليون كيلومتراً .إال أن
منشأها ما يزال غير معروف :قد تكون جنمت عن قمر
جليدي صغي�� ��ر غامر باالقتراب م�� ��ن الكوكب أكثر مما
ينبغي ،فتَ َفتَ َّت .الشيء املؤكد أن احللقات غير مستقرة،
وقد ميتصها الكوكب العمالق في غضون بضعة ماليني

الصورة رقم 5
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من السنوات.
بقعة « املشتري» احلمراء الضخمة
إنه�� ��ا « أم العواص�� ��ف» ،التي تهب في جو « املش�� ��تري»
(الص�� ��ورة  .)6ف�� ��ي قلب البقعة الضخمة (حيث يش�� ��ير
السهم) ،تهب رياح بس�� ��رعة  700كم  /سا تقريباً .هذا
اإلعص�� ��ار ،الذي يص�� ��ل حجمه إل�� ��ى  25000كم ،قادر
على ابتالع كوكبني بحج�� ��م األرض ».إن طول حياة هذا

جت
اإلعصار ،الذي يرصده الفلكيون منذ  300س�� ��نة ،نا ٌ
ع�� ��ن مصدر طاقته :الطاقة الشمس�� ��ية هي التي تتحكم
باملناخ على كوكب األرض ،في حني أن احلرارة الصادرة
ع�� ��ن قلب املش�� ��تري احلارق ه�� ��ي التي تغذيه « ،يش�� ��رح
ميلر» .املش�� ��تري هو فض ً
كوكب – عاصف ٌة
ال عن ذلك «
ٌ
« .عامله الغازي مركب على ش�� ��كل ُحز ٍُم غيمية متوازية.
وتنحص�� ��ر البقعة احلمراء الضخم�� ��ة بني اثنني من هذه
الصورة رقم 7

فنـــــــــــــــون

عواصف املشتري كما تخيلها ميلر
صورة للمشتري رسمها جون ميلر وهو واقف بخياله على سطح يوروبا

صورة ألورانوس رسمها جون ميلر

احلزم التي تدور بسرعات متباينة.
« أوملبوس مونس» بركان املريخ
وس�� ��حبُه ،وخوانقه
« املري�� ��خ ،وصحاري�� ��ه الالمتناهيةُ ،
املدوخة ،وأوديت�� ��ه اجلافة ..هي ينب�� ��وع إلهام ال ينضب
« ،حس�� ��ب عبارة « ميلر» .أم�� ��ا بركانه « أوملبوس مونس»
(الص�� ��ورة  ،)7الذي صوره املس�� ��بار األمريكي « فايكينغ
 2ع�� ��ام  ،1980فارتفاعه  27ك�� ��م ،وقطره  600كم عند
القاع�� ��دة ،بينم�� ��ا تنفتح فوهته بع�� ��رض  80كم .أن لهذا
احلج�� ��م العمالق منش�� ��أين :مب�� ��ا أنه ال توج�� ��د تكتونية
صفائح في املريخ ،فقد أمكن للبركان أن يتضخم خالل
مليارات الس�� ��نوات؛ وتتي�� ��ح ثِقالتُه ،الت�� ��ي هي أدنى من
مثيلتها عل�� ��ى األرض بثالث مرات ،للبن�� ��ى البركانية أن
ترتفع عالياً جداً.
املصدر
 + Science & Vie, août, 2009مواقع على اإلنترنت.
صورة كونية رسمها جون ميلر
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نازك المالئكة:
عاشقة الليل ،نشرت شراع الشعر الحر ورحلت بعد غربة وصمت
الشعر هو لهاث الحياة ،يع ِّبر به الشاعر عن حبه للوجود..
كلما زاد تعقيد الحضارة زادت حاجاتنا إلى الشعر..
محمد مروان مراد

رحلت نازك املالئكة الثائرة ،بعد مشوار طويل مع الشعر احلديث ،الشعر الذي ثارت عليه وفتحت له آفاق ًا
جديدة ،لتخرج به من الرتابة الشعرية إلى كل ما هو جديد في الشعر احلديث ،أو إلى ما يعرف بالشعر املنثور،
وجددوا في شكل
وهي تعد من أبرز رواد الشعر العربي احلديث ،الذين متردوا على الشعر العمودي والتقليديّ ،
القصيدة حني كتبوا شعر التفعيلة متخلني عن القافية ألول مرة في تاريخ الشعر العربي.

في رحـــــــــــــاب األدب
الشاعرة في رحلة احلياة:
ول�� ��دت نازك املالئكة ف�� ��ي ( 23آب) من عام  1923في
بغ�� ��داد ،وهي من عائلة تهتم ب�� ��األدب والثقافة ،فوالدها
ص�� ��ادق ت�� ��رك مؤلفات عدي�� ��دة ،أهمه�� ��ا  20مجلداً من
موس�� ��وعة (دائرة معارف الناس) ،ووالدتها س�� ��لمى عبد
الرزاق ،كانت تنش�� ��ر الشعر في الصحف العراقية باسم
مستعار هو (أم نزار املالئكة) ،لقب املالئكة أطلقه عليهم
البعض ،ملا كان يسود جو املنزل من هدوء وسكينة.
ع�� ��ام  1944تخرجت نازك من قس�� ��م اللغة العربية في
دار املعلمني العالية ،ثم درس�� ��ت املوسيقى مبعهد الفنون
اجلميلة ،وأجادت العزف على العود ،كما درس�� ��ت لغات
ع�� ��دة كاإلنكليزي�� ��ة والالتينية والفرنس�� ��ية .عام 1954
س�� ��افرت نازك إلى الواليات املتح�� ��دة األمريكية إلكمال
دراستها ،فنالت عام  1956شهادة املاجستير في األدب
املقارن من جامعة وسكنسن.
بعد عودتها عملت في مجال التدريس ،فدرس�� ��ت األدب
العرب�� ��ي في كلية التربي�� ��ة بجامعة بغ�� ��داد ،وفي جامعة
البصرة ،ثم بجامعة الكويت.
كان�� ��ت أولى قصائد نازك (الكوليرا) التي نش�� ��رتها عام
 1947حينما انتشر هذا الداء في مصر ،وأدى إلى موت
املئات ،فكانت تلك بداية الثورة على الشكل الكالسيكي
للقصيدة العربية ،وإنتاج ما عرف بالش�� ��عر احلر ،وكانت
مع الش�� ��اعر بدر ش�� ��اكر الس�� ��ياب في مقدمة رواد هذا
الشعر.
منذ بداية اخلمسينيات ذاع صيتها كشاعرة ثائرة وعنوان
بارز لتح�� ��رر املرأة العربية ،ألفت العديد من املجموعات
الشعرية منها (عاشقة الليل) الذي أصدرته عام ،1947
و(شظايا ورماد) عام  ،1949و(قرار املوجة) عام ،1957
(شجرة القمر) عام  ،1968وفي بداية السبعينيات كتبت
(يغي� � � ّر ألوان�� ��ه البحر) وذلك في ع�� ��ام  ،1970وفي عام
 1977كتبت (مأساة احلياة وأغنية اإلنسان) ،ثم نشرت
عام  1997مجموعة قصصية بعد هجرتها إلى القاهرة
بعنوان (الشمس التي وراء القمة).
ق ّدمت نازك دراس�� ��ات أدبية ،ومنها عام ( 1962قضايا
الشعر احلديث) وعام ( 1992سايكولوجية الشعر).
هاجرت الش�� ��اعرة إلى القاهرة بعد حرب اخلليج األولى

الش ��عر ه ��و له ��اث احلي ��اة في ص ��در الش ��اعر يع ّبر
ب ��ه ع ��ن حب ��ه للوج ��ود وانفعال ��ه ورغبت ��ه ف ��ي
إيض ��اح رؤي ��اه ..بحي ��ث تصل ��ه ه ��ذه الرؤي ��ة بأدق
جهاته ��ا وتقي ��م جس ��ر ًا بين ��ه وب�ي�ن معاصري ��ه
التي ش�� ��نتها الواليات املتحدة عل�� ��ى العراق عام ،1991
عل�� ��ى الرغم م�� ��ن ابتعادها عن كتابة الش�� ��عر ،نالت عام
 1996جائزة البابطني للش�� ��عر العربي ،وفي عام 1999
غاب�� ��ت نازك عن احتف�� ��ال أقامته دار األوب�� ��را املصرية
لتكرميها مبناسبة مرور نصف قرن على انطالقة الشعر
احلديث ،فحضر نيابة عنها زوجها الدكتور عبد الهادي
محبوبة.
خب�� ��ر رحيله�� ��ا كان كالصدمة ملتتبعي األخب�� ��ار الثقافية
والش�� ��عرية ،ليس بسبب رحيلها املفاجئ ،ولكن لكونها ال
تزال على قي�� ��د احلياة ،فالكل تفاجأ بأنه�� ��ا كانت بيننا
س�� ��نوات عديدة ،ولكن بدون أن يشعر أحد ،وذلك بسبب
غيابها الطويل عن الساحة الثقافية.
ذات أمس�� ��ية صيفية كان اللقاء مع «عاش�� ��قة الليل» في
بيروت ،ودار احلوار بال مقدمات.
> س ��ألتها ع ��ن بدايته ��ا ،وهل كانت مع الش ��عر ثم النقد
أم العكس؟
< بدأت ش�� ��اعرة ثم بزغ فج�� ��ر النقد في حياتي ،بعد أن
صدرت مجموعتاي الشعريتان (عاشقة الليل) و(شظايا
ورماد) وأول قصي�� ��دة نظمتها في حياتي كانت في عمر
سبع سنوات وكانت باللهجة العامية البغدادية ،في حني
كان أول مق�� ��ال كتبته في النقد األدبي في س�� ��نة 1950
وعمري ثمان وعشرون سنة وكان عنوانه (األبعاد األربعة
في األدب) ونش�� ��رته مجلة (الكتاب) التي كان يصدرها
األس�� ��تاذ عادل الغضبان في القاه�� ��رة ،وقد تناولت فيه
موضوع الزمن في األدب األوربي وإثر نظرية أينش�� ��تاين
النس�� ��بية في خي�� ��ال األدباء .وأول مق�� ��ال كتبته في نقد
الشعر قد نش�� ��رته مجلة (اآلداب) اللبنانية وكان عنوانه
(حركة الش�� ��عر احلر في العراق) .وانطلقت بعدها أكتب
في النقد بحيث مش�� ��ى تيار الش�� ��عر مع تي�� ��ار النقد في
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حياتي معاً.
> تعتب ��ر ن ��ازك املالئكة من رائ ��دات التجديد في احلركة
األدبية املعاصرة ،ما هي حدود التجديد لديك؟
< التجدي�� ��د هو فرض أبعاد جدي�� ��دة في القول والتعبير
على الشعر حيث تنشأ عنه رؤية جديدة للعصر ،وعندما
صدرت مجموعتي الش�� ��عرية األولى عاش�� ��قة الليل كان
اجلو السائد في الش�� ��عر العربي جواً رومانسياً ،وكانت
مجموعتي األولى رومانس�� ��ية في جوه�� ��ا العام ،إال أنني
حاول�� ��ت فيها أن أجعل القصيدة كياناً خاصاً بها مييزها
ع�� ��ن كل قصيدة أخرى ،وذلك ه�� ��و العنصر اجلديد في
هذه املجموعة.
وكنت إلى جانب ذلك أح�� ��اول أن أعبر بلغة ذاتية حت ّمل
األلفاظ طاقات جديدة لم يس�� ��تعملها الش�� ��عراء غيري،
وس�� ��رعان م�� ��ا الح تطور جدي�� ��د على ش�� ��عري بعد هذه
املجموع�� ��ة ،فأصبح�� ��ت أؤم�� ��ن بقول نيتش�� ��ه( :ما قيمة
فضيلتي إن لم تس�� ��تطع أن جتعل مني إنس�� ��اناً عاطفياً
؟) ولكن هذه املرحلة لم تدم طوي ً
ال ،وس�� ��رعان ما دخلت
ف�� ��ي مرحلة الرمزي�� ��ة والتعبير الس�� ��ريالي – املعتدل –
ع�� ��ن احلياة ،وظهر ذلك واضحاً ف�� ��ي مجموعتي الثانية
(ش�� ��ظايا ورماد) وقد جمع العنوان ب��ي��ن املرحلتني وفي
ه�� ��ذه املجموعة دعوت إلى الش�� ��عر احل�� ��ر أول مرة وقد
صدرت سنة .1949

> ن ��ازك املالئك ��ة ممن يدعو ملبدأ األصال ��ة مع املعاصرة،
بع ��ض األجي ��ال اجلديدة تندفع وراء التجديد وحس ��ب،
معتق ��دة أن نازك املالئكة وجيلها لم يلتفتوا إلى املاضي
وه ��م يقدم ��ون ظواهرهم اجلديدة ،م ��اذا تقولني لهؤالء
املجددين؟
< إن جتديد أي شاعر إمنا يتجه اجتاهه املعروف نتيجة
لضغط البيئة األدبية التي يعيش فيها ،ففي سنة 1949
عندما كنت منغمسة في نظم قصائد مجموعتي (شظايا
ورم�� ��اد) كان أكثر الش�� ��عراء املعاصرون يقرؤون الش�� ��عر
العربي القدمي واحلديث ويس�� ��تأثرونه فيما ينظمون من
قصائد .وكنت أجد كثيراً م�� ��ن قصائدهم تقليدية ليس
فيها من التجديد ش�� ��يء يذكر – باستثناء بعض الشعراء
وبعض القصائد ،وكنت في اندفاعي نحو التجديد أجد
في نفس�� ��ي مي ً
ال ش�� ��ديداً إلى قراءة الش�� ��عر اإلنكليزي
املعاص�� ��ر ،ألنني كن�� ��ت أجد فيه أج�� ��واء جديدة تلهمني،

فلس ��فتي ..أن الل ��ه ق ��د خلق اإلنس ��ان ،ليكون ف ��رد ًا عام ًال في
املجتم ��ع ..فلي ��س من الصحي ��ح أن يظن اإلنس ��ان أنه وجد في
هذه احلياة ليأكل ويشرب وينام ويلهو عبث ًا ال تنتظره رسالة
يؤديها إلى احلياة ..وال يقودها مثل عال يقيس أعماله وفْقه
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وتلهب ش�� ��اعريتي لص�� ��ور جديدة على الوس�� ��ط األدبي
العرب�� ��ي كل اجلدة ،ولذلك لم أك�� ��ن في تلك الفترة أهتم
بالشعر العربي القدمي على اعتبار أن كل الشعراء غيري
كانوا يتأثرون به ،وأنا أحب أن أكون الصوت الفريد بني
شعراء العصر .وأحسب أن الزميلني بدر شاكر السياب،
وعبد الوهاب البياتي كانا يحسان مبثل إحساسي ،فكان
اجتاهنا كلنا إلى قراءة الشعر اإلنكليزي بحيث يبدو لي
أننا حقاً لم نلتفت إلى املاضي في تلك املرحلة ،اللهم إال
أن املاضي يعشش في أعماق (عدم الوعي) الذي يصدر
الش�� ��اعر عنه في إنتاجه فال خالص لنا منه حتى ونحن
نتجه بعيداً عنه.
> قيل الكثير عن الشعر احلر بداية ونهاية ..سؤالي أو ًال:
هل ال تزال نازك تبش ��ر بهذا النوع من الش ��عر؟ ثاني ًا :أال
ترى األس ��تاذة أنه آخر مس ��يرة الش ��عر ح�ي�ن ُجعل الباب
مفتوح ًا للشعراء واملتشاعرين؟
< أتناول الش�� ��ق األول من س�� ��ؤالك وجوابه :نعم لم أزل
أدع�� ��و بحرارة إلى الش�� ��عر احلر ،وقد ص�� ��درت لي منه

اللج ��وء إل ��ى الرم ��ز حال ��ة جمالي ��ة ومطل ��ب وقائ ��ي..
واجلم ��ال يتطل ��ب الرم ��ز ..ألن التعبي ��ر الصريح يكس ��ب
الكالم صفة الوضوح ..وكثير ًا ما تكون األشياء الواضحة
مس ��طحة وخالي ��ة م ��ن روع ��ة احلس ��ن وفتن ��ة اإلبه ��ام
مجموعت�� ��ان ش�� ��عريتان جديدت�� ��ان إحداهم�� ��ا (للصالة
والث�� ��ورة) املطبوعة ببيروت س�� ��نة  1978والثانية (يغير
ألوانه البحر) املطبوعة ببغداد سنة  ،1977وكل ما فيهما
من قصائد من الشعر احلر باستثناء قصيدة واحدة هي
(اخلروج من املتاهة) وقد نظمتها استجابة لفكرة زوجي
الدكت�� ��ور عبد الهادي محبوبة ،الذي ضايقه أن ش�� ��عري
إلي في أن أنظم قصيدة واحدة من شعر
كله حر ،فرغب ّ
الش�� ��طرين لتكون في املجموعة .وأنا أجد الش�� ��عر احلر
يطاوع موضوعات العصور ،وينس�� ��جم مع طبيعة حياتنا
املعاص�� ��رة ذات القيم التي نختل�� ��ف بها عن قيم العصور
القدمية في حياتنا العربية.
ثم أتناول الس�� ��ؤال الثاني من س�� ��ؤالك :حول ما يلوح لك
من أن الش�� ��عر احلر قد فتح الباب للمتشاعرين ،والواقع
الذي أراه أن الش�� ��عر احلر أصعب من ش�� ��عر ش�� ��طري
اخلليلي ،ألن األش�� ��طر املتس�� ��اوية في النم�� ��وذج القدمي
تس�� ��هل مهمة الشاعر ،حيث تعتاد أذنه على وحدة الوزن
فيالزمه�� ��ا ويرتاح م�� ��ن اخلطأ ،أما الش�� ��عر احلر الذي
يعطي الشاعر احلرية في عدد التفعيالت في كل شطر،
فإنه يع ّرض الش�� ��اعر إلى مخاطر احلرية من خطأ وزلل
وسقوط في الفوضى واالبتذال .والواقع أن املتشاعرين
كما تقول ،ق�� ��د ارتاحوا إلى احلرية التي منحناهم إياها
بالدعوة إلى الش�� ��كل اجلدي�� ��د ،ولكن لذلك ال يرجع إلى
سهولة الشعر احلر كما قد يتبادر إلى الذهن .وإمنا لقلة
العارفني بالعروض وأصول الوزن والتقنية في الش�� ��عر،
إن هؤالء املتش�� ��اعرين الذين ملؤوا الش�� ��عر باألخطاء لو
وجدوا الناقد الذي يفهم وينبههم العروض خلاف هؤالء
الشعراء واضطروا إلى التعلم وحتاشي اخلطأ .وال بد لي
أن أقول إن الشعراء األصليني ال يخلو شعرهم احلر من
الغلط ،وكل السبب يرجع إلى عدم وجود الناقد الكفء،
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عل�� ��ى أنني ال أحب أن (أطل�� ��ق) التعميم ألن هناك نقاداً
يعرفون العروض ،وهم مع ذلك ساكتون سكوتاً تاماً عما
نزل بالشعر املعاصر من أخطاء شنيعة .والواقع أنني أنا
الناقدة الوحيدة التي تنبه الشعراء إلى أخطاء العروض،
ولذل�� ��ك ثارت علي ثائرتهم وهاجموني بعد صدور كتابي
(قضايا الشعر املعاصر) عام .1962
> يخلط الكثيرون بني الش ��عر احلر ،والقصيدة النثرية،
كرائدة للشعر احلر ما هو الفرق بينهما؟
< الفرق بينهما وجود الوزن والقافية في الش�� ��عر احلر،
في حني أن قصيدة النثر خالية منهما فهي نثر اعتيادي
ال وزن ل�� ��ه ،وقد س�� ��بق لي أن بينت أن االس�� ��م (قصيدة
النث�� ��ر) متناقض ،ألن النثر يكون نثراً ويتعارض مع كلمة
(قصيدة) التي تش�� ��خص ال�� ��وزن في القطع�� ��ة املكتوبة.
ولي�� ��س يخفى بأن من املس�� ��تحيل أن يخلط قارئ يعرف
الوزن بني (الش�� ��عر احلر) و(قصيدة النثر) وإمنا يقع في
هذا اخللط أولئك الذين ال يحس�� ��ون بالوزن ألنهم يرون
الش�� ��كل اخلارجي للش�� ��عر احلر مش�� ��ابهاً متام املشابهة
لشكل (قصيدة النثر) الظاهري فال يستطيعون التمييز
بينهما.
> ما هي فلسفة نازك املالئكة في احلياة؟
< السؤال واسع سعة كبيرة ،وكنت أود أن حتدد موضوعاً
معيناً وتس�� ��ألني عن فلس�� ��فتي فيه .ولكن من املمكن أن
أقول إن فلس�� ��فتي أن الله قد خلق اإلنسان ،ليكون فرداً

عام ً
ال ف�� ��ي املجتمع يلتمس خدمته ف�� ��ي كل عمل يعمله
وكل كلمة يقولها ،فليس من الصحيح أن يظن اإلنس�� ��ان
أنه وجد في هذه احلياة ليأكل ويشرب وينام ويلهو عبثاً
ال تنتظ�� ��ره رس�� ��الة يؤديها إلى احلي�� ��اة ،وال يقودها مثل
عال يقي�� ��س أعماله وفقه .إن احلياة اإلنس�� ��انية تصبح
أجمل وأوسع عندما يحس الفرد أنه مسؤول عن سلوكه
وتصرفاته مسؤولية كاملة .إذ ذاك تصبح حلظات اللهو
البريء جميلة ومقبولة متام القبول ،ألنها تأتي التماس� � �اً
للراحة بعد عناء العمل في سبيل اجلنس البشري املعذب
في هذا العصر في كل مكان .ففي إفريقيا وآسيا ميوت
البش�� ��ر باملاليني من اجلوع ،وجترف بيوتهم الفيضانات
وتدمرهم الزالزل ،وفي فلس�� ��طني ينس�� ��ف منزل الفرد
العربي ويش�� ��رد أوالده ويباد ويقتل على أيدي الصهاينة
املجرمني .والرسول الكرمي يقول( :من رأى منكم منكراً
فليغ ّيره بيده فإن لم يس�� ��تطع فبلس�� ��انه ،وإن لم يستطع
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م ��ن املس ��تحيل أن يخل ��ط ق ��ارئ يع ��رف ال ��وزن ب�ي�ن الش ��عر احلر
وقصي ��دة النث ��ر ..وإمن ��ا يق ��ع ف ��ي ه ��ذا اخلل ��ط أولئ ��ك الذين ال
يحسون بالوزن ألنهم يرون الشكل اخلارجي للشعر احلر مشابه ًا
لش ��كل قصيدة النثر الظاهري فال يس ��تطيعون التمييز بينهما

فبقلبه وهو أضعف اإلميان) واحلقيقة املؤس�� ��فة أن أكثر
الناس في ه�� ��ذا العصر قاصرون ع�� ��ن تغيير املنكر ولو
بقلوبهم فهم يفتقدون أضعف اإلميان.
> الرمزي ��ة ف ��ي األدب ..ال ت ��زال موض ��وع ح ��وار ،كناقدة
وكرائدة ما هي حدود الرمزية املطلوبة لديك؟
< الرمزية هي التعبير بالرمز عن املوضوع ،واللجوء إلى
الرم�� ��ز حالة جمالية من جه�� ��ة ،ومطلب وقائي من جهة
أخرى ،أما اجلمال فيتطلب الرمز ،ألن التعبير الصريح
يكس�� ��ب الكالم صفة الوضوح ،وكثيراً ما تكون األش�� ��ياء
الواضحة مس�� ��طحة وخالي�� ��ة من روعة احلس�� ��ن وفتنة
اإلبهام ،وما يكاد الش�� ��اعر يستعمل الرموز حتى يكتسب
القصيد جماالً س�� ��حرياً مينحه أبعاداً تذهب عميقاً في
اجله�� ��ات كلها ،وأما أن الرمزي�� ��ة مطلب وقائي فإن ذلك
يرج�� ��ع إلى ظروف العصر املعق�� ��دة ،وقد رأينا كيف جلأ
ش�� ��عراء األرض احملتل�� ��ة في العقد الثام�� ��ن الهجري من
ه�� ��ذا القرن إلى الرموز .للتعبي�� ��ر عن مقاومتهم للمحتل
الصهيوني املجرم ،الذي كان يحصي أنفاسهم ويفتح لهم
زنزاناته الضيق�� ��ة ويفرض عليهم اإلقامة اجلبرية .على
أن من مقتضيات العصر أيضاً أن ال يغرق الش�� ��اعر في
الرمزية حتى تصبح تعمي�� ��ة ،وتتحول القصيدة إلى لغز
ال حل له .ذلك أن املفروض أن يوصل الش�� ��اعر مضموناً
معين� � �اً إلى القارئ ،وإال أصب�� ��ح األدب لغواً ال معنى له.
أقول ه�� ��ذا وأنا أالحظ مظاهر الغموض الش�� ��ديد على

ش�� ��عر الش�� ��باب ،الذين أصبحوا إذا قرؤوا قصيدة على
ش�� ��يء من الوضوح – م�� ��ع الرموز فيه�� ��ا – زهدوا فيها
وقالوا عنها باحتقار (إنها واضحة).
> الش ��عر ،هل له مكان في مثل هذا العصر الذي يطغى
فيه صخب احلديد على دفء القصيد؟
< الش�� ��عر له مكان العصور كلها ،وما من فترة من حياة
اإلنسانية كان الشعر فيها غير مطلوب ،والشعر هو لهاث
احلياة في صدر الشاعر يع ّبر به عن حبه للوجود وانفعاله
ورغبت�� ��ه في إيضاح رؤياه ،بحيث تصله هذه الرؤية بأدق
جهاتها ،وتقيم جس�� ��راً بينه وبني معاصريه ،الذين يع ّبر
عن أحاسيسهم ويرسم رؤيتهم للدنيا على فسحة الورق،
واجلديد نفس�� ��ه يفتح للشاعر أبواب التعبير ،إن املعامل
العظيمة التي جاء بها هذا العصر تس�� ��تثير الش�� ��عر في
قلب الش�� ��اعر مبا لها من مظاهر العظمة ،إن اآللة التي
تبدع الصناعات الثقيل�� ��ة تفنت العقل مبا فيها من روعة
وحياة.
والكومبيوتر يذهل العقل البشري بقدراته العظيمة على
تنسيق املعلومات وجمعها وتقدميها ،وهذه األمور تستثير
حاسة اجلمال لدى الشاعر والفنان فكأن احلديد يتكلم
وسعها العلم توسعة هائلة.
ويشارك اإلنسان حياته التي ّ
الش�� ��عر كذلك واح�� ��ة يفيء إليها إنس�� ��ان ه�� ��ذا العصر
بع�� ��د تعب يوم في العمل ف�� ��ي اجلامعة واملعمل واملرصد
واملفاع�� ��ل ال�� ��ذري .إن حياة األرقام والعملي�� ��ات العلمية
جتعل الذهن البشري ظمآن إلى قطرة شعر تبل عطشه
وتزيل حرقت�� ��ه ،وكلما زاد تعقيد احلضارة زادت حاجتنا
إلى الشعر والفنون األخرى ،التي تعطي للحياة رؤية فيها
حس اإلنس�� ��انية التي تبقى محتاجة إل�� ��ى اجلمال وإلى
احلنان وإلى العاطفة الت�� ��ي تل ّون احلياة وتعطيها مذاقاً
أحلى وأشهى.
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عماد الدين النسيمي
شهيد التصوف
قجة
محمد ّ
ّ
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 .1مدخل :رحلة التصوف عبر العصور
اإلسالمية.
التص ��وف عل ��م تع ��رف ب ��ه أح ��وال تزكي ��ة
لي�� ��س مجالن�� ��ا اآلن البح�� ��ث ف�� ��ي أصل تس�� ��مية النف ��وس وتنقي ��ة األخ�ل�اق وتعمي ��ر
«التص�� ��وف» أهي من الصف�� ��اء ،أم من الصوف ،أم الظاه ��ر والباط ��ن لني ��ل الس ��عادة األبدي ��ة
من الصفة أم من كلمة «صوفيا» اإلغريقية مبعنى
احلكمة .ويبدو من مالحظة شعر ابن عربي وغيره
من املتصوفة أن التس� � ��مية ترتبط بخرقة الصوف السقطي والكرخي واحلالج والتستري وابن عربي
التي كان يلبس� � ��ها املتصوفون .أما تعريف التصوف وابن س� � ��بعني والس� � ��هروردي وابن الف� � ��ارض وعبد
الق� � ��ادر اجليالني وج� �ل��ال الدي� � ��ن الرومي وعماد
ففيه آراء متباينة منها:
> التص� � ��وف علم تعرف به أح� � ��وال تزكية النفوس الدين النس� � ��يمي وفريد الدين ّ
العطار وعبد الغني
وتنقي� � ��ة األخالق وتعمي� � ��ر الظاه� � ��ر والباطن لنيل النابلس� � ��ي واملكزون الس� � ��نجاري وحسن بن حمزة
الس� � ��عادة األبدية .وهذا التعريف لش� � ��يخ اإلسالم الشيرازي والكرماني.
وقد ع� � ��رف التاريخ اإلس� �ل��امي ع� � ��دداً كبيراً من
زكريا األنصاري.
> التصوف أمر باطن ال يُطلع عليه ،وال ميكن ضبط الطرق الصوفية كالقادرية والرفاعية والسهروردية
احلكم بحقيقته ،بل بأمور ظاهرة يعول عليها أهل والشاذلية والبدوية والدسوقية واملولوية والكبراوية
العرف في إطالق اس� � ��م الصوف� � ��ي .والتفصيل أن والبس� � ��وية والشش� � ��تية واحلريرية والنقش� � ��بندية
يالحظ فيه خمس صف� � ��ات :الصالح والفقر وزي والبكتاشية واليونسية .وقد انقرض كثير من هذه
الصوفية ,وأن ال يكون مش� � ��تغ ً
ال بحرفة وأن يكون الطرق وبق� � ��ي بعضها حتى اليوم ،وهي تختلف في
مخالطاً لهم بطـريق املساكنة .وهذا رأي الغزالي .نسبة استعمالها للموسيقى في أورادها وأذكارها.
> التصوف رياضة النف� � ��س ومجاهدة الطبع بر ّده الرجل والعصر
عن األخالق الرذيلة .وهذا تعريف ابن اجلوزي في تتفق أكثر املراجع على أن «عماد الدين النسيمي»
ولد قرب بغداد في ناحية تدعى « نس� � ��يم» فنسب
كتابه تلبيس إبليس.
> ي� � ��رى ابن خلدون في مقدمت� � ��ه أن التصوف من إليها .كما عرف باس� � ��م التبريزي وحسيني ,نسبة
العلوم الشرعية احلادثة في امللّة .وأصله أن طريقة إلى مدينة تبريز ,أو إلى احلس� �ي��ن احلالج أستاذه
هؤالء القوم لم تزل عند س� � ��لف األمة وكبارها من الروحي.
الصحاب� � ��ة والتابع� �ي��ن ومن بعده� � ��م طريقة احلق توزعت حياة النسيمي بني الربع األخير من القرن
والهداية وأصلها العك� � ��وف على العبادة واالنقطاع الهجري الثامن ,والرب� � ��ع األول من القرن الهجري
إلى الل� � ��ه تعالى واإلعراض عن زخرف الدنيا فيما الثام� � ��ن ( 770ـ  420ه � � �ـ) ويواف� � ��ق ذلك ( 1369ـ
يقب� � ��ل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه .واالنفراد 1417م).
عن اخللوة في اخللوة للعبادة .فلما فش� � ��ا اإلقبال وكانت الس� � ��احة اإلقليمية حلياته وحركته وأسفاره
على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس متتد من العراق إلى أذربيجان واألناضول وحلب.
إل� � ��ى مخالطة الدنيا اخت� � ��ص املقبلون على العبادة وأتاحت له هذه الساحة اإلقليمية أن يكون ُمجيداً
للغات الثالث:
باسم الصوفية واملتصوفة.
وهناك تعريفات أخرى كثيرة للتصوف ال مجال لها أ .العربية :لغة القرآن الكرمي والثقافة العاملية في
اآلن .ومن املعلوم أن تطور التصوف ارتبط بأسماء حينه.
مثل احلسن البصري واحملاسبي واجلنيد والسري ب .الفارس� � ��ية :لغ� � ��ة الثقافة واألدب ف� � ��ي املناطق
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الفارسية.
ج .التركية األذربيجانية ,لغته األصلية.
وكان عصر النس� � ��يمي قد نضجت في� � ��ه الثقافات
املختلفة املتفاعلة في إطار احلضارة اإلس� �ل��امية.
وقد اطلع عليها وأثرت في شخصيته .ومن الواضح
في نتاجه الفكري واألدبي والش� � ��عري إنه كان على
اطالع واس� � ��ع على التراث األدبي العربي وأعالمه
الكب� � ��ار كاملتنب� � ��ي واملعري والبحت� � ��ري وأبي نواس,
ّ
والعطار
واألعالم الفرس كالفردوس� � ��ي واخل ّي� � ��ام
والرومي وسعدي .إلى جانب تشبعه املباشر بثقافة
بلده ومكان نشأته.
وخلص من ذلك كله إلى استيعاب فلسفة املتصوفة
الذي� � ��ن عرفته� � ��م الق� � ��رون الس� � ��ابقة م� � ��ن التاريخ
اإلس� �ل��امي .وبرز تأثير كبار هؤالء في فكره وأدبه
وبخاص� � ��ة الش� � ��يخ األكبر محيي الدي� � ��ن بن عربي
واحلسني بن منصور احلالج وجالل الدين الرومي
وأستاذه املباش� � ��ر ,فضل الله النعيمي االسترابادي

ل ّـم ��ا فش ��ا اإلقب ��ال عل ��ى الدني ��ا ف ��ي الق ��رن
الثان ��ي وم ��ا بع ��ده وجن ��ح الن ��اس إل ��ى
مخالط ��ة الدني ��ا اخت ��ص املقبل ��ون عل ��ى
العب ��ادة باس ��م الصوفي ��ة واملتصوف ��ة
ت ( 795ه������ـ ـ 1394م) .وكان ذل� � ��ك مدخل� � ��ه إلى
العقيدة احلروفية.
ركائز تصوف النسيمي
ميكننا تتبع الفكر الصوفي عند النسيمي في نتاجه
األدبي ,س� � ��واء أكان ذلك في الرباعيات أو املثنوي
أو القصائد ,وذلك باللغات الثالث التي كتب بها.
ومن املعلوم أن عظمة عماد الدين النس� � ��يمي تكمن
في إنه املؤس� � ��س األول لألدب األذربيجاني بشكله
الرفيع اإلنس� � ��اني البدي� � ��ع ,والذي كتب� � ��ه بالتركية
األذربيجانية قبل سبعة قرون.
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اجللي متاماً أن الرجل كان على اطالع واسع
ومن
ّ
على نتاج الفكر اإلس� �ل��امي في مدارسه املختلفة,
وبخاصة في مجال التصوف .وقد أدى به ذلك إلى
الوصول إلى « العش� � ��ق العرفان� � ��ي» والتأثر مبفهوم
وحدة الوج� � ��ود .واندغام اخلمرة اإللهية باألرضية
وصوالً إلى احلب اإللهي واإلنساني الذي مثلّه قبله
الشيخ األكبر محيي الدين بن عربي:
أدين بدين احلب أ ّنى توجهت
ركائبه فاحلب ديني وإمياني
>>>
حني وصل النس� � ��يمي إلى حلب بعد جتواله الواسع
في مدن ف� � ��ارس وأذربيجان واألناض� � ��ول ,كان قد
بلغ ال� � ��ذروة في فهم� � ��ه لطريقه الصوف� � ��ي .وأقام
في حلب في «ح� � ��ي الفرافرة « قرب اجلامع الذي
يحمل اسمه حتى اليوم والذي دفن فيه بعد مقتله.
ويحمل اجلامع اس� � ��م « زاوية النسيمي» أمام قلعة
حلب من جانبها الشمالي.
وذاع صيته سريعاً في حلب ,وأح ّبه الناس ,وأصبح
شعره تتناقله األلسنة لرقته وخفة إيقاعاته وحملاته
اإلنسانية.
ولي� � ��س مج� � ��ال بحثن� � ��ا اآلن في ظ� � ��روف محاكمة

عرف التاريخ اإلس�ل�امي عدد ًا كبير ًا من الطرق الصوفية
كالقادرية والرفاعية والس ��هروردية والشاذلية والبدوية
والدس ��وقية واملولوية والكبراوية والبس ��وية والشش ��تية
واحلريري ��ة والنقش ��بندية والبكتاش ��ية واليونس ��ية
النس� � ��يمي وما ش� � ��ابَها من حتامل وحس� � ��د وتلفيق
معلومات .فهذا قد تناوله اإلخوة الباحثون .ولسنا
اآلن كذلك في مجال دراسة خلفيات هذه احملاكمة,
س� � ��واء أكانت سياسية أم دينية أم شخصية .فاملهم
ف� � ��ي نهاية املط� � ��اف أن زاوية النس� � ��يمي بقيت في
حلب موضع احترام وتقدير ,وأصبح ك ّل من ينهض
بأعباء هذه الزاوية يطلق عليه لقب « النسيمي».
>>>
تش� � ��كل احلروفية محوراً بارزاً هاماً في التصوف.
وليس االهتمام باحل� � ��روف واألرقام ودالالتها أمراً
طارئ � � �اً ,فق� � ��د عرفت� � ��ه احلض� � ��ارات القدمية منذ
البابليني واملصري� �ي��ن القدم� � ��اء واإلغريق .وتطور
األمر وتوس� � ��ع م� � ��ع تداخل احلض� � ��ارات والتيارات
الفكري� � ��ة وارتبط ذلك ببعض األرق� � ��ام مثل  3ـ  7ـ
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إن عظم ��ة عم ��اد الدي ��ن النس ��يمي تكمن في
أنه املؤسس األول لألدب األذربيجاني بشكله
الرفي ��ع اإلنس ��اني البدي ��ع ..وال ��ذي كتب ��ه
بالتركي ��ة األذربيجاني ��ة قب ��ل س ��بعة ق ��رون
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 12ـ  ,60وال� � ��دالالت الرمزية ل� � ��كل رقم وارتباطه
بفكرة محددة.
وف� � ��ي احلروفي� � ��ة املتصوفة التي تبل� � ��ورت على يد
النعيمي االس� � ��ترابادي ثم النسيمي كان هناك تأثر
بك ّل تلك احلضارات القدمية ,وتأثر واضح بفلسفة
الكن� � ��دي الذي أوج� � ��د علم « التعمي� � ��ة « أي ترميز
احل� � ��روف واألرقام ,وهو العلم الذي يعرف باس� � ��م
«الش� � ��يفرة « .وكان ذلك بداية التعامل مع احلروف
ودالالتها ورموزها.
كما تناول املوضوع نفسه الشيخ األكبر محيي الدين
ب� � ��ن عربي في» الفتوح� � ��ات املك ّية « وفي» فصوص
احلِ كم» .وللش� � ��يخ الرئيس ابن س� � ��ينا دور في ذلك
من خالل بعض رس� � ��ائله في احل� � ��روف والكلمات.
وكذل� � ��ك كان ش� � ��أن إخ� � ��وان الصف� � ��ا ,بتعاملهم مع
احلروف كرموز وإشارات ودالالت.

يقول النسيمي:
« على وجهك تكش� � ��ف احلقيقة الي� � ��وم املوعود ك ّل
دالالت األحرف تبرهن على ذلك».
ويعتبر بعض الدارسني أن» احلروفية « كانت غطاء
ملعارضات سياس� � ��ية واجتماعية وفكرية ,ومن هنا
نش� � ��أت التيارات املعادية التي حاربت هذا التوجه
في التصوف.
ونحن في هذه العجالة ال نس� � ��تطيع الغوص عميقاً
في أبعاد حروفية التصوف ,فهذا يحتاج إلى مقام
آخر أوس� � ��ع .ولكن األم� � ��ر املؤكد أن عم� � ��اد الدين
النس� � ��يمي كان ميلك ذلك البعد اإلنساني الصادق
العمي� � ��ق الذي مثله كب� � ��ار املتصوفة الذين تأثر بهم
وبخاصة احلالج وابن عربي وجالل الدين الرومي
وأستاذه النعيمي.
هذا البعد اإلنساني الرفيع جنده في أقواله:
أ ّيها اإلنس� � ��ان ...يجب أن ت� � ��درك أن نعمة الله هي
اإلنس� � ��ان وأن س� � ��يادة الكون من حق اإلنسان وأن
الذروة العليا للخلق هي اإلنسان.
احلب
وهكذا قاده هذا الفكر اإلنساني العميق إلى
ّ
بدالالته اإللهية والبشرية والعرفانية .ورأى اجلمال
في كل شيء أوجدته الذات اإللهية:
« أمام ش� � ��معة وجهك ,ليس� � ��ت الشمس إال فراشة
لي� � ��ل ,وجهك لؤلؤة ,وش� � ��فتاك ياقوتت� � ��ان مترعتان
بالش� � ��هد ,املسجد واحلانة ..ك ّل منهما عاشق لك,
متيم بك».
وفي شعر آخر يقول:
حب اجلمال ميأل قلبي ويطغى عليه.
ّ
أو قوله:
أعطنــــ� � ��ي اليوم احلـــــب ,وخذ لنفس� � ��ك ك ّل الغـــــد,
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إن ساعة من الزمن أقضيها مع حبيبتي ال ميكنني
استبدالها بحقبة زمن طويلة.
ويذوب في عشقه حني يقول:
بأهدابك الساحرة تطعنني قلب العاشق ,أية سهام
قاتل� � ��ة تنطلق من أهدابك ,إنني أبيع العالم كله من
أجل ترنيمة أهدابك.
وهذا العش� � ��ق للجم� � ��ال مرادف لإلمي� � ��ان العميق
بالذات اإللهية:
عندما تأملت وجهك اجلميل ,قلت :س � � � ّبحوا الله,
وعندم� � ��ا أبصرت قامتك ,قلت :ال إله إال الله ,وفي
ضفائر شعرك التي تنثر العطر وحتيط بحاجبيك
رأي� � ��ت قنطرة من اجلم� � ��ال فقلت :حفظ� � ��ك الله.
عيناك سارقتان ..ومع ذلك حفظهما الله.

عم ��اد الدي ��ن النس ��يمي كان ميل ��ك ذل ��ك البعد
اإلنس ��اني الص ��ادق العمي ��ق ال ��ذي مثل ��ه كب ��ار
املتصوفة الذين تأثر بهم وبخاصة احلالج وابن
عرب ��ي وج�ل�ال الدين الرومي وأس ��تاذه النعيمي
>>>
خامتة
إنن� � ��ا ح� �ي��ن نحتف� � ��ل بذكرى النس� � ��يمي ,ف� � ��ي بلده
األصل� � ��ي أذربيجان ,كما احتفلنا به في حلب حيث
تق� � ��وم زاويته أمام القلعة الش� � ��امخة ,فإمنا نحتفل
بهذا الفكر اإلنس� � ��اني القائم على احملبة والنظرة
الش� � ��املة املرن� � ��ة املتس� � ��امحة للخلق
والوجود واإلنسان.
�ب ال� � ��ذي م ّي� � ��ز احلضارة
ه� � ��ذا احل� � � ّ
اإلس� �ل��امية ,وجعل النس� � ��يمي واحداً
من رموزه� � ��ا الكبي� � ��رة الباقي� � ��ة على
احلب ال� � ��ذي م ّيز هذه
م� � ��دى التاريخ.
ّ
احلضارة وجعلها تقبل اآلخر وتعترف
به وحتترمه ,وتقبل العيش إلى جانب
ك ّل احلض� � ��ارات واألدي� � ��ان واملذاهب
واألجناس واألع� � ��راق على قاعدة من
االحترام واحمل ّبة والسالم.

 .1األسدي خير الدين موسوعة حلب املقارنة جامعة حلب 1988
 .2حاجي خليفة كشف الظنون بيروت 1984
 .3الرضي احلنبلي در احلبب في تاريخ حلب بال تاريخ
 .4الزركلي خير الدين األعالم بيروت 1991
 .5سبط بن العجمي كنوز الذهب في تاريخ حلب  -حلب 1996
 .6الطباخ محمد راغب إعالم النبالء في تاريخ حلب الشهباء-حلب 1991
 .7العسقالني ابن حجر لسان امليزان بال تاريخ
 .8الغزالي أبو حامد إحياء علوم الدين بيروت 1988
 .9الغزّي كامل نهر الذهب في تاريخ حلب-حلب 1992
 .10نسيمي ديوان شعر (حتقيق حميد محمد زادة ) أذربيجان 1973
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المادة والمادة المضادة
املهندس فايز فوق العادة
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طرح مصطلح املادة املضادة منذ مطلع القرن املاضي ،إن املادة املضادة باختصار هي خيال املادة في املرآة.
يالحظ الناظر إلى املرآة أن اليمني واليسار يتبادالن املواقع في اخليال ،بينما ال يطرأ تغير على اجتاهي األمام
واخللف ،تتكون املادة من الذرات املألوفة ،أما املادة املضادة فتتشكل من الذرات املضادة.

الكـــــــــون من حولنــــــا
لقد وقع العلماء ف� � ��ي جتاربهم على املادة املضادة.
وعرفوا اجلس� � ��يم املضاد جلس� � ��يم مع� �ي��ن في القرن
املاضي باعتباره اجلسيم الذي يطابق اجلسيم املعتبر
في كل خصائصه ويعاكسه بالشحنة الكهربائية.
هكذا عرف البوزيت� � ��رون أو اإللكترون املضاد على
أن� � ��ه إلكترون ب� � ��كل اخلصائص املمي� � ��زة لإللكترون
باس� � ��تثناء أن ش� � ��حنته الكهربائية موجبة ،توس� � ��ع
تعريف اجلس� � ��يمات املضادة مؤخ� � ��راً وعمم بعد أن
دخلت قاموس الفيزياء مصطلحات جديدة لم تكن
معروفة أو معتمدة في وقت سابق.
الب� � ��د أن نعرج قب� � ��ل املضي في بحثن� � ��ا على القوى
األربع التي حتكم الطبيعة وفق الصورة التي تقدمها
الفيزياء املعاصرة.
تعتبر القوة الكهرمغنطيس� � ��ية وقوة اجلذب الثقالي
من الق� � ��وى املألوفة ،إن مدى تأثي� � ��ر كل من هاتني
القوتني غير مح� � ��دود يعني ذلك أن النتائج املترتبة
على فع� � ��ل كل منهما تتميز بأنها نتائج محسوس� � ��ة
وملموسة على السوية اجلهارية.

ال غرو في ذلك إذ إن القوتني مسؤولتان عن وجود
البنى اجلهارية.
تتظاهر ق� � ��وة اجلذب الثقالي على مقياس واس� � ��ع
حيث جتمع ش� � ��تات املادة لتكوين الكواكب والنجوم
واملج� � ��رات وحش� � ��ود املج� � ��رات واحلش� � ��ود الفائقة
وسواها ،جند في سوية حياتنا األرضية تشكيالت
جهاري� � ��ة أصغر ف� � ��ي امتدادها ما كن� � ��ا لنقع عليها
لوال القوة الكهرمغنطيس� � ��ية ،ن� � ��درج في قائمة تلك
التش� � ��كيالت النواف� � ��ذ واألب� � ��واب واملوائ� � ��د بل وكل
أصناف احلياة عل� � ��ى كوكب األرض ،لن نعجب بعد
ذلك ملا حظيت به القوتان من دراسة معمقة ووافية
من قبل العلماء.
تعدم القوتان املتبقيتان مثيالت لهما على املس� � ��توى
اجله� � ��اري ،إنهما الق� � ��وة النووية الش� � ��ديدة والقوة
النووية الضعيف� � ��ة ،ال نالحظ في الس� � ��ياق املعتاد
دلي ً
ال على وج� � ��ود القوتني ،ارتبط� � ��ت معرفة القوة
الضعيف� � ��ة بالنش� � ��اط اإلش� � ��عاعي ،من ذل� � ��ك مث ً
ال
التفاعل املعروف بتحلل بيتا ،يتحلل النيوترون وفق
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هذا التفاعل إلى بروتون وإلكترون ونيوترينو.
إن� � ��ه حتل� � ��ل بطيء نظ� � ��راً ألن الق� � ��وة الضعيفة هي
املس� � ��ؤولة ع� � ��ن حدوث� � ��ه ،تت� � ��راوح الفت� � ��رة الزمنية
للتفاعالت الت� � ��ي حتكمها الق� � ��وة الضعيفة ما بني
ج� � ��زء من مليون من الثانية إلى جزء من ألف مليون
جزء من الثانية.
أيضاً يتحلل امليون إلى إلكترون وجسيمي نيوترينو
بفعل القوة الضعيفة ،الحظ العلماء أن التفاعالت
الت� � ��ي تتم بفع� � ��ل الق� � ��وة الضعيفة تتميز بس� � ��ويات
متقاربة من الشدة ،دفعت هذه املالحظات العلماء
العتبار القوة الضعيفة كقوة كونية مستقلة.
ب� � ��رز مصطلح القوة الش� � ��ديدة بعد اكتش� � ��اف نواة
الذرة ،ظن العلماء لفترة قريبة أن القوة الش� � ��ديدة
هي املس� � ��ؤولة عن ضم البروتون� � ��ات والنيوترونات
لتكوين ن� � ��وى الذرات ،يرى العلم� � ��اء اليوم أن القوة
الش� � ��ديدة هي التي تش� � ��كل النيوترون كما وتشكل

البروتون وتش� � ��كل كل جس� � ��يم آخر من جس� � ��يمات
النواة ،تصنف اجلس� � ��يمات األولية وفق حتسس� � ��ها
لقوى الطبيعة التي أشرنا إليها.
البد من أن نش� � ��ير إلى وجود نوعني من اجلس� � ��يمات
حس� � ��ب اللف الذات� � ��ي للجس� � ��يم ،إن كان اللف الذاتي
للجس� � ��يم عدداً صحيحاً دعي اجلسيم بوزوناً ،أما إذا
كان اللف الذاتي للجس� � ��يم عدداً كس� � ��رياً عادياً سمي
اجلس� � ��يم فرميون � � �اً ،إن الفرميونات التي ال تش� � ��ارك
بأفعال القوة الشديدة تصنف باعتبارها ليبتونات ،أما
الفرميونات التي تخضع للقوة الشديدة فهي الباريونات
إن الليبتونات هي :اإللكترون وامليون وجسيم تاو ،كذلك
جسيمات النيوترينو املرتبطة بكل منها.
جند في البروتون والنيوترون مثالني عن الباريونات،
تس� � ��مى البوزونات التي تتحس� � ��س القوة الش� � ��ديدة
ميزون� � ��ات ،ي� � ��درج البيون ف� � ��ي قائم� � ��ة امليزونات،
تش� � ��كل الباريونات وامليزون� � ��ات مجتمعة ما يعرف

الكـــــــــون من حولنــــــا
بالهاردرونات ،إن الليبتونات جسيمات أولية مبعنى
أنه� � ��ا تعدم أي بن� � ��ى داخلية ،أم� � ��ا الهادرونات فهي
جس� � ��يمات مركبة ،يتكون كل ميزون من جس� � ��يمني
يدع� � ��ى كل منهما ك� � ��وارك ،واقع األم� � ��ر إن امليزون
يتكون من كوارك وكوارك مضاد.
ً
أما الباري� � ��ون فيتكون من ثالثة كواركات ،خالفا ملا
س� � ��اد منذ عدة عقود حيث كان العلماء يعتقدون أن
الشحنات الكهربائية ال تأتي إال مبضاعفات الواحد
الصحيح ،نقض اكتش� � ��اف الكواركات هذا الرأي إذ
تبني أن الش� � ��حنة الكهربائية للك� � ��وارك تكافئ ثلث
أو ثلثي الش� � ��حنة الكهربائية لإللكترون ،نشير هنا
فيما يتعلق بالليبتونات إلى أن امليون وجس� � ��يم التاو
وجس� � ��يمي النيوترينو املرتبطني بهم� � ��ا تبدو مبثابة
نسخ مطابقة لإللكترون وجلسم النيوترينو املرتبط
به باس� � ��تثناء أن املي� � ��ون وكذلك جس� � ��يم التاو أكبر
بالكتلة من اإللكترون.
كيف تعرف اجلسيمات املضادة في سياق ما تقدم؟

يربط العلماء كل قوة من قوى الطبيعة التي ذكرناها
بش� � ��حنة مقابلة ،إن شحنة قوة اجلذب الثقالي هي
الكتلة ،تتبادل كل اجلس� � ��يمات مهم� � ��ا كانت نوعها
التأثي� � ��رات الثقالية فيم� � ��ا بينها ،يع� � ��زى ذلك إلى
حقيقة أن كل اجلس� � ��يمات متتلك ش� � ��حنة اجلذب
الثقال� � ��ي أي الكتلة ،بكلمات أوض� � ��ح ،تؤثر كل قوة
من قوى الطبيعة في قطاع اجلسيمات التي متتلك
الش� � ��حنة املناسبة املقابلة للقوة ،نالحظ تبعاً لذلك
أن القوة الكهرمغنطيسية ال تؤثر إال في اجلسيمات
التي تتميز بشحناتها الكهربائية ،تأتي الشحنة في
ش� � ��كلني متضادين ،مث ً
ال هناك الشحنة الكهربائية
السالبة والشحنة الكهربائية املوجبة.
أما الكتلة ،وهي ش� � ��حنة قوة اجلذب الثقالي ،فهي
نفسها الشحنة والشحنة املضادة.
عندما ننتقل إلى القوتني الشديدة والضعيفة يزداد
مفهوم الشحنة تعقيداً ،إن الشحنة في هذه احلالة
ليست عدداً بسيطاً بل م وفق ترتيب معني.
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إذا اعتبرنا ما يدعوه العلم� � ��اء التيارات الهادرونية
الضعيفة فإن مصفوفة الشحنة هي النكهة ،النكهة
هن� � ��ا ال عالقة له� � ��ا بالنكهة املعروفة ،توجد س� � ��ت
نكه� � ��ات ُدعيت به� � ��دف التحديد والتعي� �ي��ن :النكهة
العلوية ،النكهة الس� � ��فلية ،النكه� � ��ة الغريبة ،النكهة
األخاذة ،النكهة الفوقية ،النكهة التحتية.
تتناس� � ��ب عناصر مصفوفة الش� � ��حنة مع آلي� � ��ة اقتران
ش� � ��مولية تتبع القوة الضعيفة وتلعب دوراً مماث ً
ال لفعل
الش� � ��حنة الكهربائي� � ��ة ،يقول العلماء إن ش� � ��مولية اآللية
املذكورة يتأكد بسبب ظهور هذه اآللية في فعل الشحنة
الهادرونية الضعيفة وكذلك الشحنة الليبتونية الضعيفة.
تدعى الش� � ��حنة املرتبطة بالقوة الش� � ��ديدة :اللون،
نذكر هنا أن اللون ال ميت بأي صلة إلى اللون وفق
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ما نستش� � ��عره في حياتنا اليومية ،إن اللون هنا هو
مجرد مصطلح للتميز.
لم يقع العلماء جتريبياً حتى اآلن على جس� � ��يم حر
يتميز بلون واضح ،قد تتس� � ��م ش� � ��حنة اللون بكونها
ش� � ��حنة منطوية ،بالتالي تبقى مجرد معطى نظري
لن يكتش� � ��ف أبداً عل� � ��ى الصعي� � ��د التجريبي ،نذكر
عل� � ��ى س� � ��بيل املثال ولي� � ��س احلص� � ��ر أن النيوترون
يتكون م� � ��ن ثالثة كواركات أحدهم� � ��ا كوارك علوي
بينما الك� � ��واركان اآلخران س� � ��فليان ،تختلف ألوان
هذه الك� � ��واركات عن بعضها ،يتكون البيون املتعادل
ب� � ��دوره من كوارك علوي وم� � ��ن كوارك مضاد علوي
ل� � ��ون األول أحمر ولون اآلخر مضاد لألحمر ،نذكر
أخيراً إن ال� � ��كاوون املتعادل كهربائياً وهو جس� � ��يم

الكـــــــــون من حولنــــــا
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ميزون بطابق الكاوون املضاد املتعادل كهربائياً من
حيث إن ك ً
ال منهما متعادل كهربائياً ،يعتبر الكاوون
املض� � ��اد مضاداً لل� � ��كاوون املتعادل األصلي بس� � ��ب
اختالف اجلس� � ��يمني في شحنة نكهة الغرابة حيث
يحمل األول ش� � ��حنة الغرابة ويحمل الثاني ش� � ��حنة

الغرابة املضادة.
جنمل هذا البحث بالقول إنه وفي مجال قوة معينة
من قوى الطبيعة حيث تتواجد شحنتان متضادتان،
يحم� � ��ل اجلس� � ��يم إحدى الش� � ��حنتني بينم� � ��ا يحمل
اجلسيم املضاد الشحنة األخرى.
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نار في األرض وجليد في السماء
إعداد د .ماري شهرستان
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يظ ��ل ل ��دى العلماء هاجس نبيل الكتش ��اف املجهول في الكون وس ��بر أغواره وأبعاده الواس ��عة وهو الذي خط
طريق املعرفة العلمية موضح ًا الرؤية ومستش ��رف ًا املس ��تقبل ,ومع ذلك ال يزال لدى العديد من البش ��ر غرابة
في استيعاب حجم الكون وتفاصيله خارج نطاق الكرة األرضية كما في قلب نطاق عمقها الداخلي.
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وقد أصبح لكل علم مقايس� � ��ه وأنظمته ومفرداته ,كما
أن تتابع االكتشافات غير املتوقعة أحياناً اجليولوجية
منها والفضائية قد تؤدي بالعلماء إلى تغير جذري في
مفاهي� � ��م األنظمة املعتادة .فف� � ��ي عالم الفضاء قد مت
اكتشاف جنيم س ّيار بني املريخ Mars 2وبني املشتري
 Jupiterيدع� � ��ى تيمي� � ��س  Themis 24وهو مغطى
باجلليد بش� � ��كل كامل .وقد قلب هذا االكتش� � ��اف كل
املفاهيم السابقة املتعلقة بالنظام الشمسي ,كما دعم
الفكرة القائلة بأن مياه األرض تأتي من الفضاء.
أعلن� � ��ت مجموعتان أمريكيتان للبحوث عن اكتش� � ��اف
كمي� � ��ات هائلة من املياه على جنيم يقع على بعد ثالث
وحدات فلكية من الش� � ��مس (كل وحدة فلكية تس� � ��اوي
املس� � ��افة بني األرض -والش� � ��مس وه� � ��ي تقارب 150
ملي� � ��ون كم .)3إنه النجيم تيمي� � ��س  24الذي يبلغ طول
قطره حوال� � ��ي  200كم مما يجعل من� � ��ه جنيماً كبيراً
جداً ,وهو مغطى باجلليد بش� � ��كل كامل ,واألغرب من
ذلك أن املياه فيه ممزوج فيها جزيئات عضوية.
دعم هذا االكتشاف الفرضية التي مبوجبها قد تكون
مي� � ��اه احمليطات وال� � ��ذرات الضروري� � ��ة لظهور احلياة
يقدم أحد قبل ذلك برهاناً
منش� � ��ؤها النجيمات .4لم ِ ّ
مسنداً بهذا الشكل امللموس لدعم هذه الفرضية كما
مت تقدمي� � ��ه الي� � ��وم؛ لكن للتحقق من املوضوع بش� � ��كل
واضح متاماً ينبغي إرس� � ��ال مس� � ��بر يصل إلى س� � ��طح
هذا النجيم ألخذ ع ّين� � ��ات منه ومن ثم إجراء حتاليل
جلليده .وعندما يتم حتدي� � ��د البصمة النظيرية لهذه
املي� � ��اه ,يصبح عندها من املمكن معرف� � ��ة ما إذا كانت
شبيهة مبياه األرض على املستوى الذري.
رؤيتنا للنظام الشمسي آخذة بالتغير
«كل الرؤية السابقة للنظام الشمسي هي في طريقها
إل� � ��ى التغير .»5ففي واقع األمر,ظ َّل االعتقاد الس� � ��ائد
حت� � ��ى يومنا هذا ,إنه من جه� � ��ة ,كانت النجيمات التي
هي أجسام صخرية ,تقع ضمن حزام ميتد بني املريخ
(مارس  )Marsواملش� � ��تري (جوبيتر  ,)Jupiterومن
جهة أخرى تق� � ��ع النجوم املذنبة والتي تتألف بش� � ��كل
أساس� � ��ي من اجلليد في مدار بعي� � ��د أبعد من نبتون.
ومن� � ��ذ أن وجدت كميات كبيرة م� � ��ن املياه على جنيم,

مت اك� �ت� �ش ��اف ت � �ي� ��ار ب � �ح� ��ري ب ��ال� �ق ��رب م��ن
ج� ��زر ك �ي��رك �ي �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��ب اجل �ن��وب��ي..
وه � � ��و ت � �ي � ��ار ع� �م� �ي ��ق ذو م � �ن � �س� ��وب أع� �ل ��ى
ب� ��أرب � �ع�ي��ن م � � ��رة م � ��ن م� �ن� �س ��وب األم� � � � ��ازون
س� � ��قطت النظرية القدمية وسقطت مفاعيلها ولم يعد
هن� � ��اك متييز أو متايز بنيوي ب� �ي��ن النجيمات والنجوم
املذنبة؛ تسير املذنبات وفق مدارات بيضاوية وكتلتها
خفيفة جداً ويجر كل مذنب وراءه في اقترابه وابتعاده
عن الش� � ��مس ذي ً
ال يحتوي على ذرات أكسيد الكربون.
أش� � ��هر املذنبات التي عرفها الكون ه� � ��و مذنب هالي
وقد ظهر آخر مرة س� � ��نة  1977ويع� � ��اود الظهور كل
 67عاماً.
«إن مجرد التأكيد على وجود خط اجلليد ,وهو حاجز
خيالي يقع على بعد خمس وحدات من الشمس ,ومن
جانبه يوج� � ��د جنم محروم من احملي� � ��ط الهوائي وقد
يك� � ��ون قريباً ج� � ��داً من جنمنا ويحتفظ على س� � ��طحه
6
مبياه جامدة ,هي نظرية آخذة باالنتشار».
إذا متكنا من برهنة أن النجيم تيميس 24ليس ش� � ��اذاً
وأنه ل� � ��م ينحرف عن م� � ��داره البعي� � ��د بصدمة عنيفة
ليلتقي مع ح� � ��زام النجيمات ,عنده� � ��ا ينبغي مراجعة
النموذج الكامل لتش� � ��كل نظامنا الشمس� � ��ي ,املس� � ��مى
«النموذج األنيق».
أما املجرات فه� � ��ي مجموعة هائلة م� � ��ن النجوم منها
املج� � ��رات اللولبية أو البيضاوية أو غير املنتظمة .تبلغ
أعداده� � ��ا في الك� � ��ون املاليني وحتت� � ��وي بعضها على
ملي� � ��ارات النج� � ��وم .يبلغ قطر أصغر املجرات عش� � ��رة
آالف س� � ��نة ضوئية؛ وتعرف السنة الضوئية على أنها
املس� � ��افة التي يقطعها الضوء في س� � ��نة واحدة وتبلغ
سرعته  300ألف كم في الثانية ,أي  18مليون كم في
الدقيقة التي تسمى الدقيقة الضوئية.
وتقع مجموعتنا الشمسية في املجرة التي تدعى درب
التبانة .وأقرب كوكب للشمس هو عطارد وأبعد كوكب
عنها بلوتو.7
أم� � ��ا في عمق احملي� � ��ط فقد مت اكتش� � ��اف تيار بحري
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بالقرب من ج� � ��زر كيركيلني في القطب اجلنوبي ،8إنه
تيار بحري عميق ذا منس� � ��وب أعل� � ��ى بأربعني مرة من
منسوب األمازون وقد مت قياسه من قبل علماء يابانيني
وأس� � ��تراليني على هضبة كيركيلني  Kerguelenفي
محيط القط� � ��ب اجلنوبي بني قط� � ��اع احمليط الهندي
واحمليط اجلنوبي ,وذل� � ��ك على بعد  4200كم جنوب
غرب بيرث  .Perthوهو يحمل في كل ثانية  12مليون
مت� � ��ر مكعب من املياه الب� � ��اردة التي ال تتجاوز حرارتها
الصفر ,وذلك في أعماق سحيقة حتت سطح احمليط.
وألن مي� � ��اه البحر حتتوي على املل� � ��ح املذاب فيها فإن
احمليط ال يتجم� � ��د إال إذا انخفضت احلرارة إلى -2
حتت الصفر.
لقد مت س� � ��ابقاً سبر هذه الظاهرة الطبيعية لكن ليس
هن� � ��اك أي معطية ثابتة حت� � ��ى اآلن بهذا اخلصوص,
وه� � ��ي تضاف إل� � ��ى تيارين متماثلني ف� � ��ي بحر فيديل
 Weddellوبحر روس .Ross
إنه أمر ال يصدق أن نرى س� � ��يالناً بهذه القوة بسرعة
وس� � ��طية بأكثر من 20س� � ��م بالثانية الواحدة حيث مت
قياس� � ��ها على مدى عامني ,إنه أق� � ��وى تيار بحري من
املاء البارد مت تس� � ��جيله على بع� � ��د  3كم عمقاً ,وذلك

وفق تصريح س� � ��تيف رينت� � ��ول ,9Steve Rintoulمن
املركز األس� � ��ترالي لبح� � ��وث املناخ ,الكائ� � ��ن في هوبار
 Hobartفي تاسمانيا .Tasmanie
ينج� � ��م التيار العميق ف� � ��ي كيركيلني ع� � ��ن رياح ثقيلة
وشديدة البرودة ( )katabaticتهبط من جبال القارة
القطبية ,وعند وصولها إلى الشط ,تكون عنيفة جداً
لدرجة أنها تدفع باجلليد الساحلي إلى وسط البحر.
«ه� � ��ذه الرياح العاتية كثيفة ج� � ��داً ,بحيث تتجمد مياه
السطحية وتزيد ملوحة ,وتهبط إلى القاع».10
تلعب التيارات العميق� � ��ة لهضبة كيركيلني كما لفيديل
ول� � ��روس دور ه� � ��ام بالتأثير على املناخ .فهي تس� � ��اهم
بزي� � ��ادة كميات احلرارة والفح� � ��م التي ميكن للمحيط
أن ميتصها.
لكن يظل الس� � ��ؤال مطروحاً ح� � ��ول التأثير أو العقبى
التي متارس� � ��ها هذه التيارات عل� � ��ى التيار احلوقطبي
جنوبي  CCAالذي هو نفسه يلعب دوراً محركاً على
اجلريان الدائم واملستمر ملياه احمليطات وعلى مستوى
عال ,والذي يس� � ��مى أيضاً اجلريان احلراري اجلاذب
thermohaline؟ ال يزال أمام العلماء عمل كبير...
إن تأثي� � ��ر التيار احلوقطبي اجلنوبي على مناخ كوكبنا
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له� � ��و تأثير كبير جداً .إن هذا التيار الس� � ��طحي يحمل
حجماً ق� � ��دره  130مليون م 3متر مكعب من املياه في
الثاني� � ��ة الواح� � ��دة ,أي  150ضعفاً مجموع منس� � ��وب
كل أنه� � ��ار العالم مجتمعة كما يحمل معه األكس� � ��جني
حيث بدون هذا التزويد لظل مس� � ��توى األكسجني في
عمق احمليط� � ��ات منخفضاً جداً ..إنه دوامة هائلة من
املي� � ��اه الباردة في حالة دوران مس� � ��تمر ح� � ��ول القارة
اجلنوبي� � ��ة ,حتبس ه� � ��ذه الدوامة التيارات الس� � ��اخنة
جلنوب األطلس� � ��ي على س� � ��بيل املثال .ومبا أن النظام
يعمل بش� � ��كل حلقي فإن هذه التي� � ��ارات تؤدي بدورها
إلى جريان تي� � ��ار اخلليج  Gulf-Streamفي نصف
الكرة األرضية الش� � ��مالي ,تيار س� � ��اخن له تأثير أولي
على مناخ أوروبا الغربية.
يؤثر احملي� � ��ط على املن� � ��اخ بتخزينه وحمل� � ��ه للحرارة
وألنهيدري� � ��د الكربون؛ كلما زاد تخزين احمليط له كان
تغير املناخ أبطأ .إن التي� � ��ار العميق في كيرغولني هو
جزء من النظام العاملي للتيارات احمليطية التي تدعى
الدوران االنعكاس� � ��ي وهو الذي يح� � ��دد كمية احلرارة
والكربون الذي ميكن للمحيط أن يستوعبه.
كل هذه اآللية احمليطية مندمجة في األمناط املناخية

ُت ّعد البراكني من أشد القوى الطبيعية املدمرة على األرض..
فمنذ القرن 15م قتلت ما يقرب من  200ألف شخص ..لكنها
شكلت نافذة إل��ى باطن األرض ..فاملواد التي تقذفها تساعد
ال�ع�ل�م��اء ع�ل��ى م�ع��رف��ة ظ ��روف وأح� ��وال ه��ذا ال�ب��اط��ن ال�غ��ام��ض
احلالي� � ��ة لكن العلم� � ��اء تنقصهم «العناص� � ��ر الواقعية»
لتحريك� � ��ه .11ال بد من إج� � ��راءات تنفذ في تسلس� � ��ل
زمني وعلى مدى سنوات عديدة كي نتمكن من اختبار
ومعرفة العواقب التي ميكن لالحترار أن يؤثر بها على
اجلريان احمليطي .إن تأثير ارتفاع احلرارة وانخفاض
يعدل التوزيع في احمليط اجلنوبي.
امللوحة ينبغي له أن ِ ّ
كما أن اخلرائطية أو ما يسمى فن رسم اخلرائط
ألنظمة التي� � ��ارات العميقة له� � ��ي مرحلة هامة في
فهم الش� � ��بكة العاملية للتيارات احمليطية التي تؤثر
على املناخ حاضراً ومس� � ��تقب ً
ال .وق� � ��د دلت النتائج
عل� � ��ى أن التيارات العميقة بالق� � ��رب من كيرغيلني
تس� � ��اهم مس� � ��اهمة كبيرة في ال� � ��دوران احمليطي
العاملي .فاملياه القطبية اجلنوبية احملمولة ش� � ��ماالً
بواس� � ��طة التيارات العميقة متأل الطبقات العميقة
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للمحيطات الهادي والهندي.
وكانت البعثات القدمية قد سبرت وجود نظام التيار,
لكنها لم تس� � ��تطع حتدي� � ��د كمية املي� � ��اه التي ميكن له
أن يحمله� � ��ا؛ بينم� � ��ا اس� � ��تطاع البحاثة األس� � ��تراليون
واليابانيون إرس� � ��اء أجهزة لقياس التيارات على عمق
 4500متر ملدة ثالث س� � ��نوات ,حيث قاس� � ��وا السرعة
واحلرارة وامللوحة اجلارية .أما عن كلفة اليوم الواحد
في البحر فهي  40000يورو .وخط إرساء دائم جلهاز
قياس التيارات يكلف حوالي  200000يورو.
وباالنتق� � ��ال من املاء إلى اليابس� � ��ة ,نحصل بني احلني
واآلخ� � ��ر عل� � ��ى مفاج� � ��آت الهب� � ��ة تأتي من أحش� � ��اء
األرض ,م� � ��ن مكان س� � ��حيق العمق بعي� � ��د املنال مليء
بامل� � ��واد املتفاعلة التي ينجم عنها طاقة هائلة تس� � ��بب
البراكني وهي خطر مس� � ��تمر يتربص بسكان الكوكب.
تُع ّد البراكني من أش� � ��د الق� � ��وى الطبيعية املدمرة على
األرض ,فمنذ القرن اخلامس عش� � ��ر ميالدي قتلت ما
يقرب من  200,000شخص .لكنها شكلت نافذة إلى
باطن األرض ,فاملواد التي تقذفها منه تساعد العلماء
على معرفة ظروف وأحوال هذا الباطن الغامض.

والبُ� � ��ركان فتحة في س� � ��طح األرض ،تتفجر وتثور من
خاللها احلمم ،والغازات احلارة ،والشظايا الصخرية.
وتتشكل هذه الفتحة عند اندفاع الصخر املنصهر من
باطن األرض ،متفجراً على سطح األرض .تكون معظم
البراكني على هيئة جبال ،وبخاصة اجلبال املخروطية
الش� � ��كل التي تكونت حول الفتحة نتيجة جتمع وتراكم
احلمم وم� � ��واد أخرى ُقذِ فت إلى س� � ��طح األرض أثناء
الثوران البركاني.
ومنظر ثوران اجلبال البركانية منظر مثير .وفي بعض
حاالت الثوران البركاني ،ترتفع س� � ��حب كثيفة ملتهبة
فوق فوهة جبل البركان ،كما تنس� � ��اب أنهار من احلمم
املتق� � ��دة املتوهج� � ��ة على جوانب اجلب� � ��ل .وفي حاالت
أخ� � ��رى ينطلق الرماد البركاني احلار ذو اللون األحمر
م� � ��ع حبيبات أكبر حجماً من الرم� � ��اد من قمة اجلبل،
كما تنطلق قط ٌع من الصخر امللتهب ،وتتفجر عالياً في
الهواء .وقلة من الثورانات البركانية تكون عنيفة جداً،
تعصف باجلبل البركاني.
وق� � ��د يح� � ��دث بع� � ��ض الث� � ��وران البركاني ف� � ��ي اجلزر
البركانية .وهذه اجل� � ��زر قمم جبال بركانية ،كانت قد
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تش َّكلت وبُنيت في قاع احمليط نتيجة ثورانات بركانية
متك� � ��ررة .كما حتدث ثوران� � ��ات بركاني� � ��ة أخرى على
امتداد بعض الش� � ��قوق الضيقة في قاع احمليط ،حيث
تخرج احلمم البركانية عبر الشقوق ُم َك ِ ّونة قاع البحر.
وقد درج الناس دوماً على أن يُفتَنوا مبنظر الثورانات
البركاني� � ��ة ،وأن يُ َر َّوع� � ��وا م� � ��ن جبروته� � ��ا .وقد كانت
الثورانات البركانية س� � ��بباً في حدوث بعض الكوارث
التاريخية ،حي� � ��ث أزالت مدناً بكامله� � ��ا ،وقتلت آالف
الناس.كم� � ��ا أدت البراكني في فجر التاريخ دوراً مهماً
في املعتقدات الدينية لبعض الشعوب .تعد إندونيسيا
من أكثر الدول التي يوجد بها براكني  180بركاناً.
وتك ّون البركان يحصل في أعماق معينة باطن األرض
حيث تكون احلرارة شديدة االرتفاع فتصهر الصخور
التي في داخلها ,وعند انصهار هذه الصخور الباطنية
فإنه� � ��ا تطلق كميات كبيرة من الغازات تختلط بدورها
بالصهارة؛ وتتكون معظ� � ��م الصهارات على أعماق قد
تص� � ��ل إلى ما يقرب من  80إلى  60كم حتت س� � ��طح
األرض؛ ثم ترتفع الصهارة املليئ� � ��ة بالغازات تدريجياً
نحو الس� � ��طح لكونها أخف وزن � � �اً من الصخور الصلبة

رأينا في هذا العام  2010أن القبعة الغازية
ق ��د أوق� �ف ��ت ح ��رك ��ة امل� � ��رور اجل ��وي ��ة ن �ظ��ر ًا
ل�ل�م�خ��اط��ر ال �ت��ي ت�س�ب�ب�ه��ا ال� �غ ��ازات وال �غ �ب��ار
وال� �ش� �ظ ��اي ��ا ال ��زج ��اج� �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ط��ة م�ع�ه��ا
احمليطة به� � ��ا حيث تقوم بصهر فج� � ��وات فيها؛ وكلما
ازداد صعود الصهارة فإنها تش� � ��كل حجرة كبيرة على
بعد ثالثة كيلومترات حتت سطح األرض .وتقوم حجرة
الصهارة هذه بدور املس� � ��تودع أو اخلزان الذي تنطلق
منه املواد البركانية بشق فتحة تسمى الفتحة املركزية
وتث� � ��ور معظم الصهارة وامل� � ��واد البركانية األخرى عبر
هذه الفتح� � ��ة وتتراكم حولها بانية جب ً
ال بركانياً ,وبعد
ه� � ��دوء الثوران تتش� � ��كل فوهة على ش� � ��كل قوس على
قمة البركان حيث تكون فتحته الرئيس� � ��ة أس� � ��فل هذه
الفوهة..
هناك ثالث أنواع رئيسة من املواد ميكن أن يقذف بها
البركان إلى اخلارج وهي:احلمم والشظايا الصخرية
والغاز.
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 1500بركان «ناشط» في العالم
والبراكني املسماة «نشطة» (أي ظهر ثورانها مرة واحدة
على األقل خالل العشرة آالف سنة املاضية) ,ال تنشأ
في أي م� � ��كان ال على التعيني بل لها مواقع تتناس� � ��ب
ب � � �ـ 95%منها مع الصفيح� � ��ات التكتونية املوجودة في
عمق القش� � ��رة األرضي� � ��ة ,حيث يترك� � ��ز معظمها في
احلزمة توازي تقريباً مناطق الش� � ��قوق والتكس� � ��رات
والفوالق الطبيعية املتوزعة مبحاذاة سالس� � ��ل اجلبال
حديثة التكوين.وهناك توزيعان كبيران للبراكني:
األول:دائ� � ��رة احلزام الناري وتق� � ��ع في احمليط الهادي
والثاني يبدأ من منطقة بلوشس� � ��تان إلى إيران فآسيا
الصغ� � ��رى فالبحر األبيض املتوس� � ��ط إل� � ��ى جزر آزور
وكناري ويلتف إلى جبال األنديز الغربية إلى الواليات
املتحدة .ووفق اإلحصائيات تتوزع ثالث أرباع البراكني
عل� � ��ى حافة احمليط الهادي ,وم� � ��ع أن  80%منها يقع
على األجزاء اليابس� � ��ة من القارات فإن هناك براكني
عديدة تثور في قاع احمليطات.
ويقدر علماء البراكني بأن عددها يناهز الـ 1500بركان
 600ب� � ��ركان قد مت ثوران� � ��ه منذ الق� � ��دم؛ وقد أحصت
12

مراصد املراقبة واألقمار الصناعية عدداً وس� � ��طياً في
العال� � ��م ب� �ي��ن  50إلى  70ثوراناً في الع� � ��ام الواحد لكن
مدتها وقوتها مختلفة ج� � ��داً .منها ما يهدأ خالل بضع
س� � ��اعات بينما براكني أخرى مثل بركان هاواي هو في
حالة ث� � ��وران دون توقف منذ بضعة عق� � ��ود .أما بركان
أيس� � ��لندا الواقعة في احمليط األطلس� � ��ي فهي من النوع
الش� � ��قي تكون محدودة االنتشار في البدء ثم تنتقل إلى
مرحلة االنفجار الش� � ��ديد؛ وقد ثار ه� � ��ذا البركان عام
 1783على امتداد  30كم وقذف صبات غطت مساحة
 565كم مربع وعندما يصل البركان إلى مرحلة االنفجار
الشديد يكون محرضاً لتمدد قاع احمليطات إذ يتعرض
احمليط األطلس� � ��ي في هذه احلالة إلى دفعات متتالية
من الش� � ��د تقود إلى اندفاعات متتالية ,غالباً ما يتولد
عنه قبع� � ��ة غازية كثيفة تختلط بغبار وش� � ��ظايا بازلتية
زجاجية تس� � ��تمر ألوقات متفاوت� � ��ة وتتحرك باجتاهات
مختلفة تبعاً حلركة الرياح في اجلو.
ون� � ��رى في ه� � ��ذا الع� � ��ام  2010أن القبع� � ��ة الغازية
ق� � ��د أوقفت حركة امل� � ��رور اجلوية نظ� � ��راً للمخاطر
التي تس� � ��ببها الغازات والغبار والشظايا الزجاجية
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املختلطة معها.
وتس� � ��تمر حالة الثوران عادة من عدة أيام إلى ما يزيد
عن األس� � ��بوعني وذلك حس� � ��ب ما يحدث في األعماق
م� � ��ن عمليات ديناميكي� � ��ة وقد تزداد األم� � ��ور فجأة أو
تتوق� � ��ف وال ميكن اجلزم بها ألنه� � ��ا خاضعة لقوى في
األعماق ,لكن تاريخياً وعلمياً ال يس� � ��تمر الثوران أكثر
من أسبوعني.
ً
واملع� � ��روف أن البركان ينام أحيان � � �ا ثم يثور من جديد
وق� � ��د تتباعد فت� � ��رات الثوران عن بعضه� � ��ا وقد تتكرر
كثيراً.
وكانت سورية محطاً لعمليات بركنة قدمية وإن أحدث
البراكني في جبل العرب يعود حلوالي 10.000س� � ��نة
ومنذ ذلك احلني لم تثر هذه البراكني.13
والس� � ��ؤال الذي يتردد غالب � � �اً :هل ميكن التنبؤ بصورة
دقيقة بوقت حدوث النشاطات البركانية؟
إن علم� � ��اء البراك� �ي��ن مازالوا يتريثون ف� � ��ي تقدمي أي
تنبؤات أكي� � ��دة ودقيقة عن زمان وم� � ��كان حدوث مثل
هذه االنفجارات ورغم ذلك فإن هناك بعض األحداث
والشواهد التي ميكننا االس� � ��تدالل منها على احتمال
ثوران البراكني وهي:
 ح� � ��دوث ال� � ��زالزل التي قد تس� � ��بق ث� � ��وران البراكنيبساعات أو بسنني أحياناً.
 التغير في صفات وسلوك الينابيع احلارة والفواراتاألرضية والفوهات والبحيرات البركانية.
 التغير في ق� � ��وة واجتاهات املجاالت املغناطيس� � ��يةلألرض.
 زيادة احلرارة املنبعثة في املنطقة ويكون االستداللعليها من التصوير باألشعة حتت احلمراء.
 التحول في القوى الكهربائية احمللية. السلوك املتوتر لدى بعض أنواع احليوانات.ومن الدراس� � ��ات احلديثة في هذا املجال اس� � ��تخدام
األقمار الصناعية حيث ميكن بواس� � ��طتها اس� � ��تعمال
جهاز قي� � ��اس امليل Tilt meterالذي يدلنا على تغير
ميل التراكيب اجليولوجية نتيجة اندفاع الصهارة من
أسفل إلى أعلى وحدوث تفلطح في املنطقة التي يبدأ
فيها تك ّون املخروط البركاني والذي تخرج منه احلمم.

للبراكني على امل��دى البعيد ف��ائ��دة كبيرة للحياة على وجه
األرض ..ح�ي��ث ت�ت�ج��دد ال�ق�ش��رة األرض �ي��ة وت�ت�ك��ون اجل�ب��ال
والهضاب والسهول وت��زداد خصوبة التربة ..وه��و ما يشجع
الشعوب على احلياة بالقرب من تلك البراكني للعمل في الزراعة
ب� � ��ركان جبل مارا ف� � ��ي دارفور – الس� � ��ودان – ارتفاع
3043
يق� � ��ع جبل مارا في دارفور غرب الس� � ��ودان ,إنه بركان
مرتفع 14مبقور بدس� � ��تية قطره� � ��ا  5كم وذات حواف
صلبة :إنها دستية «ديريبا» وهي كانت قد تشكلت قبل
 3500عام.
أثن� � ��اء هذا احل� � ��دث الكبير ,تدفقت حم� � ��م رضيخية
(مؤلفة من تفتت الصخور القدمية) وصل مداها إلى
 30كم ,كما حصلت إس� � ��قاطات من احلجارة اخلفيفة
غطت مناطق اجلوار كلها .املراحل األولى من التشكل
تدفقت حمماً بازلتية ثم حلقها ركام ثخني من احلمم
الرضيخي� � ��ة حيث غطاه� � ��ا بالكامل .وعل� � ��ى اجلانب
الش� � ��مالي من الصرح ميكن مشاهدة ذرى عديدة من
التراكي� � ��ت (صخور بركانية) والت� �ل��ال املتوحدة  15كما
نش� � ��اهد براكني ذات حمم بركانية حديثة العهد .وقد
حصل في األزمنة التاريخي� � ��ة ثورانات تفجرية عبر–
دس� � ��تية وذلك وفق أبحاث بورتن وويك� � ��رز (.)1996
ويشاهد في الوقت الراهن نش� � ��اطاً يحمومياً ودخاناً
بركانياً من البركان الواقع في الدست.
بركان فيرناندينا Fernandina
جزر غاالباغوس  - Iles Galapagosخط االستواء
مثل كل البراك� �ي��ن االخرى في أرخبي� � ��ل غاالباغوس,
فيرنينان� � ��دا هو ب� � ��ركان – أمان .فهذه السلس� � ��لة من
اجل� � ��زر البركانية الواقعة على بع� � ��د  1000كم غرب
س� � ��واحل خط االس� � ��تواء ,في عرض احمليط الهادي,
تش� � ��كلت بفعل نقطة س� � ��اخنة .يبلغ ارتف� � ��اع فيرناندا
 2500متر وقطرها في القاعدة يبلغ 30كم .له الشكل
املميز لبراكني جزر الغاالبوس الذي هو ش� � ��كل «طبق
حساء مقلوب» .له عادة «دستية سنمية» 16من 5كم -
 6,5ومن 800م عمق حتتلها بركة .إنه البركان األكثر
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نش� � ��اطاً في ج� � ��زر الغاالبوس إذ حق� � ��ق  23ثوراناً من
عام  1813إلى ع� � ��ام  .1994تندفق منه أثناء ثورانه
حمم من امل� � ��واد البازلتية املصهورة امللتهبة وتصل في
أغل� � ��ب األحيان إلى البحر .ويحصل في بعض املراحل
انفجارات أكثر عنفاً ذات منش� � ��أ صهاري جوفي 17قد
مت تس� � ��جيلها على وجه اخلص� � ��وص عام  1968حيث
انهارت الدس� � ��تية مبقدار350م .لكن ثورانها غالباً ما
يحصل بش� � ��كل لم يفطن له أحد بسبب واقع األرخبيل
املنعزل .وهذا كان واقع ثوران عام .1981
بركان فوغو Fogo18
تتألف جزيرة فوغو من س� � ��تراتو -بركان ،أي البركان
العالي وه� � ��و أعلى قمة في أرخبي� � ��ل الرأس األخضر
 .Cap Vertمت اخت� � ��راق ه� � ��ذا الب� � ��ركان ف� � ��ي جزئه
الش� � ��مالي – الشرقي بدس� � ��تية ركام جرفي ذات قطر
يبلغ 9كم :وهي دس� � ��تية ((« caldeiraش� � ��ا »Chaa
التي تش� � ��كلت خالل االنهيار الضخ� � ��م للصرح القدمي
املسمى مونته آرماريلو  .Monte-Armareloوقد
تشكل داخل الدس� � ��تية  19قمة بركانية حديثة شديدة

امليل واالنحدار وهي البيك� � ��و – نوفو Pico-Novo
وهي اليوم أعلى نقطة في اجلزيرة .وبركان فوغو هو
أكثر البراكني نشاطاً من جميع براكني املنطقة احلارة
األطلس� � ��ية الوس� � ��طى (آس� � ��ورس  ,Asoresكان� � ��اري
 ,Canariesالرأس اخلضر .)Cap Vert
ويبدو أن ثورانه البركاني قد نش� � ��ط بشكل مستمر في
الفترة الواقعة بني وصول البرتغاليني عام  1500وهو
تاريخ املالحظات األولى وبني عام  .1760كل نشاطاته
الثوراني� � ��ة حتى التي حصلت عام  1785قد متت على
مس� � ��توى القم� � ��ة البركانية .أما ثورات� � ��ه الالحقة حتى
األخيرة منها عام  1995فقد كانت تصدعية وحصلت
في اجلزء العلوي من الدستية في أسفل الثوران.
بركان كارتاالKarthala 20
تتألف جزيرة الكومورس الكبيرة من بركانني أهمهما
ب� � ��ركان كارتاال .حيث حتتل قمته دس� � ��تية من 3كم 4/
ومن ع� � ��دة براكني عارضة تش� � ��كلت على جوانب هذا
الصرح وبشكل غير متناظر .اخترقت البركان مناطق
تش� � ��كل فيها حفر تكتونية وفق االجتاه شمال -شمال
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شرقي وجنوب ش� � ��رقي على جانبي املنطقة السنمية.
متتد منطقة احلفرة التكتونية باجتاه جنوب – ش� � ��رق
لتش� � ��كل ش� � ��به اجلزيرة :جبل بادجين� � ��ي .منذ القرن
التاسع عش� � ��ر ,حيث قد مت تس� � ��جيل حوالي عشرين
ثوران � � �اً قمي أو جانبي .وبش� � ��كل منتظم تدفقت حمم
من املواد املنصهرة وصلت إلى البحر وبش� � ��كل رئيسي
على األطراف الش� � ��مالية واجلنوبي� � ��ة .كان آخر ثوران
ع� � ��ام  1991وكان ذا طابع جوفي .غير أن أهم ثوران
قد حصل عام  1977عندم� � ��ا حطمت احلمم املؤلفة
من املعادن املنصهرة بلدة سينغاني .Singani
وبالرغم من الدمار واخلراب الهائلني اللذين ينش� � ��أان
على املدى القريب عقب انفج� � ��ار أحد البراكني ,فإن
له� � ��ا على املدى البعيد فائدة كبي� � ��رة للحياة على وجه
األرض حيث تتجدد القش� � ��رة األرضية وتتكون اجلبال
والهضاب والس� � ��هول وتزداد خصوب� � ��ة التربة وهو ما
يش� � ��جع الشعوب على احلياة بالقرب من تلك البراكني
للعمل في الزراعة.
كم� � ��ا تقدم بعض املنافع مثل ،اس� � ��تخدام مواد بركانية

ه � � ��ل مي � �ك� ��ن ال � �ت � �ن � �ب� ��ؤ ب� � � �ص � � ��ورة دق� �ي� �ق ��ة
ب��وق��ت ح � ��دوث ال �ن �ش��اط��ات ال �ب��رك��ان �ي��ة؟؟
عديدة في االستعماالت الصناعية والكيميائية املهمة.
كما أن الصخور املكونة من احلمم غالباً ما تُس� � ��تعمل
في بناء الطرق .ويستعمل حجر اخلفاف  -وهو زجاج
طبيعي ينتج عن احلمم -ف� � ��ي طحن وصقل األحجار
والفلزات وبعض املواد األخرى .وتس� � ��تعمل رواس� � ��ب
الكبريت الناجتة عن ث� � ��وران البراكني في إنتاج املواد
الكيميائي� � ��ة .كما يؤدي الرماد البركاني إلى حتس� �ي��ن
خصوبة التربة.
يَس� � ��تعمل الناس في كثير من املناطق البركانية البخار
اجلوف� � ��ي كمص� � ��در للطاقة .كم� � ��ا تس� � ��تخدم الطاقة
احلرارية اجلوفي� � ��ة إلنتاج الكهرباء في بعض األقطار
كإيطاليا واملكسيك ونيوزيلندا والواليات املتحدة .وفي
ريكيافيك في أيس� � ��لندا يُدفئ معظ� � ��م الناس منازلهم
باستعمال املياه املسحوبة من الينابيع البركانية احلارة.
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الفلك والميناء الفينيقي
ُ
1
والبحث األثري في قاع البحر

د .خليل املقداد

108

لم يعد الكشف األثري مقتصر ًا كما كان سابق ًا على األبنية األثرية الكبرى بشكل منفرد أو متكامل ،أو الكشف
ولقى من الفنون املختلفة التي تظهر ذهو ًال وتدل على براعة اإلنسان القدمي ،أو الكشف عن
عن مفقودات ً
مفقودات ذكرت في نصوص أو وثائق أخرى أو مدن كبرى ،بل تعدى ذلك األمر سطح األرض وجوفها لالنتقال
إلى قاع البحار.

البيئــــــة البحريـــــــــة
وم� � ��ع ذلك بقي الكش� � ��ف األثري معتمداً على دراس� � ��ة
الطبقات األرضية وتنوع الطبق� � ��ات التي تبني التوضع
الطبقي للش� � ��يء املراد الكش� � ��ف عنه؛ مبعنى دراس� � ��ة
الطبقات األرضية التي تبني التوضع الطبقي املتعاقب
م� � ��ن التربة عبر الزم� � ��ن أو التوض� � ��ع املتعاقب في قاع
البح� � ��ر .وهذا املنهج يس� � ��مح بإلقاء الض� � ��وء على األثر
واملؤش� � ��رات لألبني� � ��ة أو العناصر املفق� � ��ودة عن طريق
التحقق من كامل العناصر الهامة والضرورية وحتى في
أصغر ش� � ��يء ال يخطر على البال من كس� � ��ر فخارية أو
عظام حيوانات وغيرها من اللقى.
واحملص� �ل��ات احمل� � ��ددة لم تقتص� � ��ر فقط عل� � ��ى تأريخ
املكتش� � ��فات وإمنا يش� � ��تمل األمر على التحليل احلياتي
والغذائ� � ��ي وكل م� � ��ا كان يحيط فيها ف� � ��ي ذلك التاريخ،
وكذلك النشاط الزراعي والصناعي وغيره من مجريات
كانت موجودة في تلك الفترة .وبالطبع حتال جميع هذه
القضايا إلى املخابر املختصة وإلى االختصاصيني في
التقنية في مختلف القضايا وكل حسب تخصصه.

إال أن احلفريات والبحث األثري في قاع البحر لم يكن
حظها أقل من ذلك ،حيث أخذت احلفريات واألبحاث
هن� � ��ا تعتمد على أس� � ��بار من أج� � ��ل التحدي� � ��د الدقيق
واملنهجي للمواد واألش� � ��ياء املنوي البحث عنها ،وكذلك
الطبقات املتعاقب� � ��ة والتي ت ِل َف� � ��ت أو تخربت وتوضعت
على ش� � ��كل رس� � ��وبات .وبالطبع فجميع ما يتم التوصل
إلي� � ��ه يحال إل� � ��ى املخابر واملختصني ف� � ��ي جميع العلوم
ومنهم املختصون ف� � ��ي املعادن وفي قاع البحار واملوانئ
واملرافئ.
ويس� � ��تخدم الباحثون ف� � ��ي قاع البح� � ��ار جميع األدوات
والوس� � ��ائل التي يستخدمها األثريون فوق سطح األرض
من أدوات هندسية وأجهزة رفع هندسي وأدوات تثبيت
الرس� � ��م والعالمات من أجل حتديد املعادن والتوضعات
وبنفس املنهج املنفذ على س� � ��طح األرض وبنفس الدقة،
إضافة إلى استخدام الدراجات النارية الصغيرة حتت
قاع البحر ،باإلضاف� � ��ة إلى جتهيزات الغطس وغيرها.
وقد سمحت وسائل التقنية املتطورة في الوقت احلاضر
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في البح� � ��ث والتنقيب بدقة متناهية وتعطي محصالت
دقيقة وكثيرة( .شكل رقم )1
امليناء الفينيقي:
2
ميناء أبولونيا:
نتيج ًة للتحري� � ��ات واألبحاث األثرية التي متت في هذا
امليناء في عدة مواسم وعدة سنوات والتي تعتبر األكثر

دقة وتفصي ً
ال حتى الوق� � ��ت احلاضر نأخذ هذا امليناء
وما أس� � ��فرت عنه نتائ� � ��ج التحريات كنم� � ��وذج للموانئ
الفينيقية والذي كان ميتلك حوضني أحدهما للش� � ��حن
والتفريغ وآخر كمأوى وملج� � ��أ للمراكب من العواصف
والهيجان� � ��ات البحرية العنيفة عند الس� � ��واحل ،ويفصل
بني احلوضني معبر يبلغ عرضه 15م على األقل وممر

البيئــــــة البحريـــــــــة

الشكل رقم 2

رئيس ضيق يسمح لدخول مركب واحد فقط.
وكان يحيط ف� � ��ي امليناء مواقع دفاعية حصينة كان يتم
بناؤها من كتل حجرية ضخمة وكبيرة يبلغ طول الواحد
منه� � ��ا أحياناً أكثر من  4م ،إال أنها غير مهذبة ومنظمة
وكانت توضع بش� � ��كل مباشر فوق الصخر الطبيعي في
قاع البحر بعد جرف ما حتتها من ترس� � ��بات .ويحيط
ف� � ��ي امليناء من اخلارج خط دفاعي محيطي ومس� � ��تمر
ومزود بأبراج مراقبة ومنارة عالية مع حراس وحراسة
مس� � ��تمرة من جهة البحر وأخرى من جهة البر( .شكل
رقم )2
كم� � ��ا يوجد رصي� � ��ف مهيأ بواس� � ��طة حج� � ��ارة منتظمة
ومهذبة ذات حجم متوسط بحوالي  40سم ،وله طرف
منتظم بش� � ��كل جيد وب� � ��ارز يتجه نح� � ��و داخل احلوض
املائي .ونفذ الرصيف على شكل ممر ذي عرض ضيق
نوعاً ما بحيث ل� � ��م يتجاوز عرضه 15م ،كما بلغ عمقه
2م .وكان يستعمل كمعبر إلى حوض آخر للميناء.
وكانت األحواض تتعرض دائماً للتوس� � ��عة وحسب توسع
ع� � ��دد املراكب وحجم التجارة وتوس� � ��ع املدينة واملنطقة
3

111

الت� � ��ي يخدمها امليناء .وكل توس� � ��عة حتتاج إلى تغييرات
في مسارات احلواجز واملداخل واخلط الساحلي وبناء
أماكن خدمات ومواقع دفاعي� � ��ة إضافية .وعندما كان
األمر يتطلب بناء حاجز يتم عزل املوقع وجتفيف املياه
ومن ثم تهيئة األرضية الصخرية بحيث تصبح صاحلة
لبناء جدار منتظم ومن ثم يتم بناء جدار س� � ��اتر حسب
السماكة املطلوبة.
األرصفة والقطاعات املتاخمة واملالصقة للشط:
عندما يكون الطرف البري صخرياً وذا انحدار بسيط
تت� � ��م تهيئة املوق� � ��ع بنحت الصخور بحي� � ��ث تصبح ذات
واجهة ش� � ��اقولية وجاهزة لعم� � ��ل رصيف يرتفع بحدود
 70س� � ��م عن مستوى سطح البحر ومن ثم إشادة األبنية
املطلوبة ،أو يتم جلب حجارة من املقالع ونحتها ومن ثم
بناؤها فوق أرضية مس� � ��طحة وخالية من أي جتويفات
أو عوائ� � ��ق بعد أن تتم عملية جتفيفها وتنظيفها من كل
الترس� � ��بات وذلك بوضع حواجز مؤقتة تتم إزالتها بعد
4
االنتهاء من البناء.
وبع� � ��د تراجع بحوالي 15م على األقل تتم إش� � ��ادة أبنية
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مكونة من مخازن ومطاعم ومس� � ��تودعات وأماكن للنوم
والراح� � ��ة وحمامات ودورات مياه وغيرها من اخلدمات
املطلوب� � ��ة وخاصة حلف� � ��ظ امل� � ��واد الغذائي� � ��ة والزيوت
واحلبوب ومخازن ملياه الشرب .وجميع هذه األبنية تُبنى
من احلجارة املنتظمة مع استعمال اإلسمنت القرميدي
الذي يعطي متانة وقساوة لألبنية( .شكل رقم)3

املركب الفينيقي:
في عام  1986متت عملية استطالع في قاع البحر في
موق� � ��ع ميناء مدينة أبولونيا الفينيقي من قبل مختصني
في الغوص البحري واألبح� � ��اث األثرية في قاع البحار
التابع� �ي��ن إلى مرك� � ��ز األبحاث األثرية ف� � ��ي قاع البحار
التابع إلى وزارة الثقافة الفرنسية وكذلك إدارة املتاحف
الشكل رقم 5

الشكل رقم 4

البيئــــــة البحريـــــــــة
األثرية في مدينة أرل.
وتبني وجود أخش� � ��اب تالفة متت دراس� � ��تها ،وتبني من
خالل ذلك أنها تعود إلى هيكل س� � ��فينة قدمية ،إال أنها
ذات أهمية بالغة تبني تركيب وش� � ��كل وبناء هذا املركب
(ش� � ��كل رقم )4لذلك اتُخذ قرار مبتابعة العمل بش� � ��كل
مفصل وموسع في مواسم أعوام 1988 –1987م من
قبل بعثة أثرية فرنس� � ��ية مكون� � ��ة من أثريني ومختصني
في التنقيب األثري في قاع البحر برئاسة البروفيسور
5
أندريه الروند.
ومت حتديد املوقع على عمق 5م ،حيث يقع في القس� � ��م
الغربي من احلوض الش� � ��رقي م� � ��ن امليناء القدمي وعلى
مس� � ��افة 200م من رصيف الس� � ��احل .وتوضع احلطام
باجتاه ش� � ��مال ش� � ��رق /جنوب غرب وبشكل موازي إلى
قناة مدخل امليناء في املدينة القدمية.
كم� � ��ا مت التعرف عل� � ��ى حمولة املركب الت� � ��ي كانت في
داخله عندما حتطم وارمتى في قاع البحر ،ومت تثبيت
املواقع جلميع العناصر بواسطة عالمات تثبيت مكونة
من مس� � ��امير وأوتاد خاصة وحتديد مربعات الرس� � ��م
وصالت خ� � ��ط التأزير للس� � ��فينة وغالفه� � ��ا اخلارجي
واملعابر االزدواجية( .شكل رقم )5
وتنحصر األنقاض التي مت التوصل بعد الكش� � ��ف عنها

في نصف هيكل الس� � ��فينة التي توضعت فوق الصالب
أو العارضة الرئيسة والتي متتد على طول قعر املركب
واحملفوظ� � ��ة في االجتاه الطولي وبط� � ��ول كلي بلغ 13م
وبع� � ��رض أقصى لم يتجاوز املترين .ويس� � ��تثنى من ذلك
املقطع القس� � ��م املناظر للس� � ��فينة والطرف الش� � ��مالي
الشرقي احملفوظ في املوقع.
ويبق� � ��ى النصف اجلنوب� � ��ي وهو الص� � ��در الغاطس من
�كل جيد.
الس� � ��فينة الراقدة حي� � ��ث وجد محفوظاً بش� � � ٍ
ومن الواضح أن جنوح الس� � ��فينة على هذا اجلانب منذ
األصل س� � ��مح باحملافظة على جمي� � ��ع العناصر التابعة
لهذا اجلزء وحمايتها .أما بالنسبة إلى اجلهة املعاكسة
فقد وجد اجلدار الشمالي تالفاً ولم يبق منه شيء في
الوقت احلاضر.
كما تب� �ي��ن أنه اس� � ��تطاع أن يقاوم وبصالب� � ��ة إطباقات
البح� � ��ر ولفترة زمني� � ��ة طويلة ،ولكن ف� � ��ي مرحلة معينة
بشكل س� � ��ريع وانفصل عن جس� � ��م االلتصاق أي
حتلل
ٍ
الصال� � ��ب أو العارضة التي كان ملتصق � � �اً بها ،كما أنها
بدورها مازالت راسية بطولها الكامل في قعر البحر.
وق� � ��د مت التوصل إل� � ��ى معرف� � ��ة كيفية جمع وتعش� � ��يق
العناص� � ��ر وأطراف الهي� � ��كل العام للمرك� � ��ب من خالل
مسننات التعش� � ��يق لكل طرف في التأزير فوق اجلسر
الشكل رقم 6
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توصل إلى
الرئيس ،وكذلك اإلش� � ��ارات واملعطيات التي ِ ّ
معرف� � ��ة ترابط العناص� � ��ر وتركيبها والت� � ��ي يتكون منها
الهيكل األساسي للمركب( .شكل رقم )6
وم� � ��ن جهة أخرى تبني من خالل الدراس� � ��ة الدقيقة أن
املراك� � ��ب الكبرى يك� � ��ون التعش� � ��يق أو التأزير والتبطني
واحلش� � ��ية فيها مزدوجاً ،كما أن الطول الكلي للمركب
لم يتجاوز العش� � ��رين متراً والع� � ��رض حوالي 4م ،ومبا
أن املركب لم يتجاوز ه� � ��ذه املقاييس لذلك مت تصنيفه
حسب منهجه ومقاييس� � ��ه من املراكب املتوسطة وذات
احلمولة البسيطة.
وبالنتيجة فقد سمحت جميع العناصر التي مت التعرف
عليه� � ��ا وخاصة التخطيط والتنظيم املتوازي ألس� � ��افني
التثبي� � ��ت واخت� �ل��اف األل� � ��وان اخلش� � ��بية ف� � ��وق املركب
واملجم� � ��وع املتكامل لألعض� � ��اء واألط� � ��راف املزدوجة؛
فجميع هذه األش� � ��ياء س� � ��محت في تصور طول املركب
وعرض� � ��ه وتركيب� � ��ه األصلي وم� � ��ن ثم إع� � ��ادة التركيب
وإعطاء تصور عن التركيب وتثبيت التحديدات الدقيقة
للهيكل الكامل للمركب.
الدراسة التفصيلية للعناصر املكتشفة:
اجلزء الرئيس من الهيكل والبنية الرئيسة للمركب:
مت التأك� � ��د ب� � ��أن الصالب وهو الع� � ��ارض الرئيس الذي
ميت� � ��د على طول املركب جاء على ش� � ��كل رباعي مضلع
بلغ طوله 12,30م وارتفاعه  13س� � ��م وسماكته  21سم

وهو بذلك ذو مقياس متوس� � ��ط ؛ إال أن اجلزء املوجود
غير مكتمل الطول عند النهاية الشرقية ،ونحو األعلى
وعلى امتدادها الكلي يوجد تخديد على ش� � ��كل مزالق
عميق (.شكل رقم )7
أما م� � ��ن اجلهة الغربي� � ��ة فهناك جتمع م� � ��ن الوصالت
املركبة واملعشقة منها مجر جوبيتير (وهو مطول البحر
في املركبة) بطول  36س� � ��م وارتفاع  12س� � ��م جاء على
ش� � ��كل حرف  Tمق� � ��وس ومتناظر مع حز على ش� � ��كل
مسند اإلسكافي ،كما توجد مساند على شكل شفرات
فوالذية متحركة وظيفتها إيصال األجزاء مع احملور.
وهي بذلك تسمح في تسهيل عملية االتصال والترابط
مع حاملة الركاب ،كما نفذ في وسط املركب من األسفل
حوض لتجميع املياه املتس� � ��ربة بعمق متوسط بلغ 4سم
ثم يأخذ ف� � ��ي االرتفاع من اجلهة األخ� � ��رى ليصل إلى
 6س� � ��م .وفي عمق املركب مت تثبي� � ��ت صالب أو عارضة
للتقوية امتدت على طول املركب من األسفل.
ومتت دراس� � ��ة التفاصي� � ��ل الدقيقة للعناص� � ��ر التي مت
الكش� � ��ف عنه� � ��ا أو عن أقس� � ��ام وأجزاء منه� � ��ا وتثبيت
مقاييسها ووظائفها كما مت التأكد من املقاييس الكاملة
لكل عنصر مفقود جزئياً أو كلياً ،وبالنتيجة تكوين شكل
منظوري للمركب بشكل كامل.
وندرج هنا العناصر الرئيس� � ��ة للمركب التي مت التعرف
عليها وحس� � ��ب م� � ��ا وردت في الدراس� � ��ة ومواقعها في
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املرك� � ��ب مبوجب املخططات األصلية املقدمة من البعثة
وهي على الشكل التالي:
العناصر الرئيسة للمركب:
  :Ais de bordéألواح خشبية مندمجة مع بعضهابعضاً ويتكون منها احملتوى العام لهيكل املركب.
  : Anguillerفتحة أو تخديد محفور وسط األذرعاملزدوجة في وس� � ��ط الس� � ��فينة من أجل ج� � ��ر املياه في
أسفل الشفط.
  :Bandeوهو الذراع املنحني الذي يوجه املركب إلىاالجت� � ��اه املطلوب بفعل الريح أو في حالة جنوح املركب
إلى اجتاه غير صحيح.
  : Bordage، bordéمجموع� � ��ة أل� � ��واح خش� � ��بيةملتصقة تشكل تصفيح املركب.
  :Borionل� � ��وح خش� � ��بي يربط ب� �ي��ن مقدمة املركبوأطراف أخرى.
  : Caréneالقسم املغمور باملياه من املركب.  :Chanfreinصفيحة ذات س� � ��طح مقعر تستخدمفي حال بتر أو قلع حجر أو قطعة حجرية أو معدنية.
  :Chevilleقطعة خش� � ��بية أسطوانية أو مخروطيةتستعمل في حال إغالق أو انزالق املفاتيح.
  :Clavetteوت� � ��د خش� � ��بي أو معدني صغير مغروسداخل شج أو فرض ينطبق داخل قطعة أخرى من أجل
إس� � ��نادها أو يوضع بني قطعتني للتقوية ،أو لسد ثغر أو
للجمع بني جسمني أو إليقاف حركة.
  :Coupe en siffletقطاعة منحنية.  :Couplesمجموع� � ��ة م� � ��ن األقف� � ��اص واألطرافاملزدوجة تشكل الهيكل احملوري للمركب.
  :Doublage de plombالواق� � ��ي اخلارج� � ��يلغاطس املركب من العوائق البحرية.
  : Ecartقس� � ��م من قطعة خشبية مشذبة على شكلاندماجي متناظر مع قطعة أخرى عندما يتطلب األمر
الدمج بني القطعتني.
  :Entureجتميع قطعة مع قطعة أخرى من اخلشب.  :Eeambotقطعة تثبت في مؤخرة املركب.  :Entraveقطعة تثبت في مقدمة املركب. :Fausse-quille -قطعة من اخلش� � ��ب تثبت أسفل

ذيل املركب.
  : Galbordإزار الس� � ��فينة أو غالفه� � ��ا اخلارج� � ��ياملثبت في الذيل.
  :Gîteذراع منحن يوجه املركب إلى االجتاه املطلوببفع� � ��ل الريح أو في حالة جن� � ��وح املركب إلى اجتاه غير
صحيح.
  :Gournableوتد خشبي سميك. :Mailleحيز مكاني بني مزدوجني.  :Maître-coupleاحلي� � ��ز األكث� � ��ر اتس� � ��اعاً ف� � ��ياملركب.
  :Membrureيأتي على شكل قطعة خشبية مركبةمن ط� � ��رف إلى طرف آخ� � ��ر ،ويكون الهي� � ��كل احملوري
للمركب.
  :Mortaiseقسم محفور في قطعة خشبية من أجلدمج أو ترصيع مفتاح أو لسان خشبي في فرض.
  :Quilleاجل� � ��زء اجلانبي من القس� � ��م الداخلي منهي� � ��كل املرك� � ��ب يعطي اس� � ��تطالة إلى مقدم� � ��ة املركب
بواس� � ��طة صدر املركب ،وكذلك اس� � ��تطالة في املؤخرة
بواس� � ��طة حامل� � ��ة الركاب ،وف� � ��وق هذا اجل� � ��زء ترتكز
األقسام املزدوجة.
  : Râblureأخ� � ��دود منفذ عل� � ��ى طول املركب وعلىطرف� � ��ي الذيل وفي الصدر وفي حاملة الركاب من أجل
احتضان أطراف احلشيات والتأزير وتبطني القعر.
  :Ribordخ� � ��ط التأزير اجلانبي مثبت في االنحناءاجلانبي.
  :Sentineحي� � ��ز على ش� � ��كل مجرور يق� � ��ع في قعراملركب يس� � ��مح بجريان املياه الراشحة أو املتسربة إلى
املركب ويقودها إلى الشفاط.
  :Tenonقطعة من اخلش� � ��ب على ش� � ��كل إسفني أومفتاح يندمج كتعشيقة أو حباسة داخل قطعة أخرى.
  :Trait de Jupiterمجموع� � ��ة م� � ��ن القطع املركبةوالتي تأخذ شكل حرف .Z
  :Varangueقف� � ��ص مرك� � ��ب مس� � ��تعرض في ذيلاملركب.
  :Viruresخط من األلواح اخلشبية املتواصلة علىكامل طول املركب.
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حتليل أخشاب املركب:
لقد جرت دراسة حتليلية لألخشاب وأقسامها وأجزائها
وعناصره� � ��ا والتي تكون منها املرك� � ��ب في مخابر علم
النب� � ��ات اإلحيائي واملس� � ��تحاثات والنبات� � ��ات التاريخية
املتحج� � ��رة (باليوبوتاني� � ��ك  )Paléobotaniquesفي
كلية القديس جيروم في مدينة مارسيليا.
وتبني من خالل هذه الدراسة أن األقسام التابعة لعمق
املركب وخاص ًة الغاطس والصالب وحوض املاء وكذلك
«اإلكساءات» اخلشبية اخلارجية للمركب فهي جميعها
ُقطعت من ش� � ��جر الصنوبر املوجود ف� � ��ي جبال األلب.
وقد مت اس� � ��تعمال هذه األخش� � ��اب ف� � ��ي جميع املراكب
البحرية في حوض البحر األبيض املتوسط القدمي منذ
العهد الفينيقي ومن ثم العهد اليوناني والروماني.
أما األوتاد واألس� � ��افني ومسامير الربط التي استعملت
للربط بني العوارض واألقس� � ��ام الرئيسة فهي من شجر
البلوط األخضر ,أما أس� � ��افني احلواف فهي من شجر
البلوج ذي األوراق الكثيفة.

كما أظهرت الدراس� � ��ة وجود جتانس وتطابق ومنهجية
موحدة في جوهر وماهية االستعمال الذي كانت تتبعه
الهندسة البحرية القدمية ،وقد استمر استعمال نفس
املنهجي� � ��ة في املراحل التاريخي� � ��ة التي ذكرت قبل قليل
وف� � ��ي جميع املواق� � ��ع البحرية القدمي� � ��ة ؛ مبعنى بنفس
التوزيع التاريخي واجلغرافي.
أم� � ��ا بالنس� � ��بة إل� � ��ى دراس� � ��ة وحتلي� � ��ل التسلس� � ��ل
التاريخ� � ��ي لعم� � ��ر األش� � ��جار (دندروكرونولوج� � ��ي
 )Dendrochronologiquesفق� � ��د مت تنفيذها في
مختبرات علم التسلس� � ��ل التاريخي للبيئة واألحياء في
كلية بوبيه في مدينة بيزنصون حيث قدمت الدراس� � ��ة
نتائج جيدة ومفيدة تطابقت مع الدراسة السابقة.
املادة األثرية التي مت الكشف عنها:
في موس� � ��م عام  1988مت تنفيذ أربعة أسبار في املوقع
وفي أس� � ��فل خش� � ��ب املركب من أجل الدراس� � ��ة األثرية
للموقع وكذلك للوصول إلى التسلسل التاريخي للموقع
من خالل دراس� � ��ة املنهج الطبقي (استراتغرافي) وتبني
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أن امل� � ��ادة األثرية في املوقع تت� � ��درج تاريخياً بني القرن
السادس والثاني ق .م.
ومت الكش� � ��ف والتعرف على العديد من اللقى األثرية
فوق حطام املركب وداخله وفي أسفله ،وظهر ذلك من
خ� �ل��ال البحث والتحري عن التقع� � ��ر والتوضع املكاني
للمركب ،وقد أحصيت املكتش� � ��فات الكثيرة وتبني أنها
تعود إلى  169قطعة من اجل� � ��رار الفخارية املتنوعة.
كما تب� �ي��ن أنها ليس� � ��ت متحدة احلجم أو الش� � ��كل أو
املقاييس ،كما أن املواد التي كانت موجودة في داخلها
مختلفة.
ومن بني املكتش� � ��فات جرار جرسية الشكل وجرار على
ش� � ��كل أقداح وأمفورات وجزء من قدح مزين بس� � ��عف
النخيل وكس� � ��ر من مرجل على ش� � ��كل قدر مصنوع من
التراب املش� � ��وي احملل� � ��ي ورقبة ق� � ��ارورة مغولية مزينة
بأوراق زهرية 6وطبق شراب وكأس بعروتني ومسكوكات
نقدية متخثرة ومكتفة كثيراً من املرجح أنها تعود للعهد
البطلمي والعهود السابقة.

كما تبني أن مصادر اجلرار مختلفة ؛ فمنها ما جاء من
إيطاليا وأخرى م� � ��ن اليونان وكذلك من منطقة قرطاج
ومن الساحل الس� � ��وري ومن أواسط آسيا ،وقسم منها
مصن� � ��وع من تربة ذات فلزات فضية ،وأخرى من التربة
احلمراء املطلية ,كم� � ��ا أنها مختلفة في تواريخ صنعها؛
فمنها تعود إلى الفترة األخيرة من التاريخ الفينيقي في
ش� � ��مال إفريقيا ،ومنها ما تعود إلى العهد الهلينس� � ��تي،
وأخرى إلى العهد الروماني.
وتبني أن الس� � ��بب في احملافظة على هذه املكتش� � ��فات
حتى تاريخ الكش� � ��ف وجود طبقة من الرمل املعزول عن
اخلش� � ��ب مع قش� � ��رة حماية ووقاية وجدت فوق طبقة
س� � ��فلية مرصوصة ،ويضاف لذلك بقايا نباتات بحرية
شاردة وهائمة وجدت في وضعية االنحالل والتعفن.
وبدراس� � ��ة هذه النباتات تبني وجود عشب نباتي بحري
كان موجوداً في قاع امليناء ،وبعد غرق املركب ش� � ��كلت
هذه النباتات طبق� � ��ة محيطة فوق كامل املركب وكذلك
الترسبات املتناثرة في احمليط.

الهوامـــــــــــش
 - 1مت االرت� � ��كاز في هذا البحث على نتائج احلفريات األثرية
في قاع البحر التي أجرتها البعثة األثرية الفرنس� � ��ية برئاسة
البروفوسور أندرية الروند في العديد من املواقع البحرية في
ليبيا وبش� � ��كل خاص في مدينة لبدا الكبرى ومدينة أبولونيا
(سوس� � ��ة) بني أعوام 2000 –1993م وه� � ��ي بالطبع مواقع
مدن فينيقية ،واملكتشفات تعود في قسمها الكبير إلى العهد
الفينيق� � ��ي ،ومنها املركب الفينيقي ال� � ��ذي نتكلم عنه في هذا
البحث .وكان لي الشرف في التعاون مع هذه البعثة وتكليفي
من قبل رئيسها صديقي وأستاذي البروفوسور أندريه الروند
في ترجمة نتائج األبحاث والتي نشر قسم منها في احلوليات
األثرية الليبية.
 - 2أبولولوني�� ��ا ه�� ��ي مدينة سوس�� ��ة حالياً وتتب�� ��ع منطقة اجلبل
األخض�� ��ر في اجلماهيرية العربية الليبية الش�� ��عبية االش�� ��تراكية
العظمى ،وكانت واحدة من املدن اخلمسة الكبرى التي تشكل منها
هذا اإلقليم في الفترة الهلينستية والتي عرفت بوالية سيرينائيك.
وكان�� ��ت مدين�� ��ة أبولونيا هي امليناء الرئيس إل�� ��ى مدينة قورينا أو
سيرين (شحات حالياً) والتي كانت عاصمة هذا اإلقليم.
 - 3مت التعرف على ثالثة موانئ فينيقية في ش� � ��مال إفريقيا
حتى تاريخ نشر البحث وهي ميناء مدينة لبدا الكبرى وميناء

مدينة أبولونيا وميناء مدينة قرطاج.
 - 4للتوس� � ��ع في ه� � ��ذا املوضوع ميك� � ��ن الرجوع إل� � ��ى تقرير
بعثة اآلثار الفرنس� � ��ية العاملة في سوس� � ��ة (أبولونيا) موسم
ش� � ��هر الفاحت (أيل� � ��ول)  1996ترجمة الدكت� � ��ور خليل املقداد
في احلولي� � ��ة األثرية الليبية ع� � ��ام  1198ص .94 – 88أما
بخصوص ميناء مدينة لبدا الكبرى فيمكن الرجوع إلى مجلة
 GEO Doucument 1995 –Paris – Franceوه� � ��و
عدد خاص عن مدينة لبدا الكبرى حتت عنوان:
Des archeologues francais ressuscitent les
fastes des cites – Une Rome africane sortie
)) des sables
 - 5لالط� �ل��اع عل� � ��ى التفاصيل والتوس� � ��ع ف� � ��ي املعرفة ميكن
الرجوع إلى املرجع األصلي:
« Les dossiers d,archeologie numero167 -
« janvier 1992.Paris – France
 - 6وهذا األمر يؤكد أن النشاط التجاري الفينيقي لم يقتصر
على مناطق حوض البحر األبيض املتوس� � ��ط وإمنا انتشر في
مناطق عاملية كثيرة ومنها منطقة منغوليا شمال الصني وفي
أواسط آسيا الشرقية.
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كان حدث ًا الفت ًا للنظر ،جمع بني الطرافة واملأساة ،أن يعلن رئيس جمهورية املالديف اإلسالمية محمد ناشد،
يوم  ،2008/11/10في أول تصريح نقلته وسائط اإلعالم العاملية له بعد انتخابه يوم  2008/10/30أنه
سوف يباشر البحث عن أرض مناسبة في إقليم احمليط الهندي لشرائها من أجل نقل شعب املالديف ودولته
إليها ! قال الرئيس محمد ناشد إنه يفضل األرض امل��راد شراؤها في الهند أو سريالنكا .بعد ذلك ،تبددت
صرخة الرئيس املالديفي في املاء عندما أرسلها من قاع احمليط الذي غاص إليه مع وزرائ��ه ،في سابقة لم
يلجأ إليها أحد من قبل .فقد دعا الرئيس أعضاء مجلس وزرائه إلى أخذ دروس وتدريبات إضافية في الغطس
والبقاء حين ًا حتت املاء بلباس الغطس ومعداته ،استعداد ًا لعقد جلسة ملجلس الوزراء في قاع احمليط .وهذا
ما مت بالفعل ،لكن أكثر من التفت في زحمة همومه إلى مشهد تلك اجللسة الوزارية الفريدة حتت املاء يوم
 2009/10/17عندما تناقلته وسائل اإلع�لام قد تعامل مع األمر باعتباره عرض ًا مسرحي ًا طريف ًا عابر ًا
مفتع ًال لوزراء يتظاهرون وهم مبالبس الغطس أنهم يتداولون بشأن مصير دولتهم .كان مشهد ًا ال يتجاوز
تأثيره عملي ًا حلظات عرضه تلفزيوني ًا .مع ذلك ،سرعان ما تكرر مشهد مماثل إلى حد كبير عندما اجتمع
مجلس وزراء نيبال التي تسمى سقف العالم ،حيث أن فيها قمة إيفرست أعلى قمم جبال هماليا وقمم العالم
بأسره ،في موقع جبلي مرتفع بوجود أطباء وأجهزة إنعاش وتنفس اصطناعي إلنقاذ كبار السن وضعاف
أعد ليلفت املجلس الوزاري عن طريقه نظر قمة املناخ العاملية
القلوب من الوزراء .كان ذلك العرض املفتعل قد ّ
في كوبنهاغن إلى تفاقم مآسي العالم الثالث نتيجة تغول العالم الصناعي على الطبيعة.

قضايا حتت املجهــــــر
قد يب� � ��دو األمر غريب � � �اً لكثير من الن� � ��اس ،لكن حالة
املالدي� � ��ف بال� � ��ذات  -ملن يعرفها أو يعرف ش� � ��يئاً عنها
 تب� � ��رر متاماً أن يجعل رئيس� � ��ها همه األكبر الس� � ��عيإليج� � ��اد أرض بديلة لش� � ��عبه .فاملالديف أرخبيل يضم
ع� � ��دداً متحركاً غير ثابت ف� � ��ي خانة اآلالف من اجلزر
الصغي� � ��رة أو املتناهية في الصغ� � ��ر ،ميتد في احمليط
الهندي من جنوب جزيرة سريالنكا  -التي هي بدورها
في جنوب ش� � ��به القارة الهندية  -إلى تخوم الش� � ��اطئ
الش� � ��رقي للقارة اإلفريقية .لم يك� � ��ن عدد هذه اجلزر
ثابت � � �اً في أي ي� � ��وم ،حيث تختفي مئ� � ��ات منها كل عام
حتت املاء ،وتب� � ��رز أخرى لم تكن معروفة من قبل فوق
س� � ��طح املاء ،وفقاً ملستوى مياه احمليط الهندي وحركة
تياراته وحتركات القش� � ��رة األرضي� � ��ة في قاعه .لذلك
عاش املالديفيون الذين يبلغ عددهم نحو نصف مليون
نس� � ��مة على أقل من مئتي جزيرة كبيرة وثابتة نس� � ��بياً،
حيث اعتمدوا تاريخياً على صيد األس� � ��ماك أساس � � �اً.
ومن أطرف ما سجله التاريخ عن هذه اجلزر أن ممثل
احلاك� � ��م البريطاني للهند ،الذي كان يقيم في كولومبو
– عاصمة سيالن (س� � ��ريالنكا حالياً) قد بعث برسالة
اطلعت على نصها األصلي قبل ثالثني سنة موجهة إلى
ُ

وأردف� � ��ت ال��رس��ال��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ق��ائ �ل��ة ح��رف �ي � ًا:
«ولذلك ،شئتم أم أبيتم  -يا صاحب اجلاللة  -فإن
بالدكم أصبحت اعتبار ًا من اآلن جزء ًا من ممتلكات
ح �ك��وم��ة ص��اح��ب اجل�ل�ال ��ة ف�ي�م��ا وراء ال �ب �ح��ار»!
سلطان جزر املالديف التي ظلت دولة مستقلة إلى ذلك
احلني أبلغه فيها أن األس� � ��طول البريطاني يحتاج إلى
استخدام جزر املالديف مستودعات لتخزين احتياجاته
التموينية واحتياطي وقود وذخائر ،وأردفت الرس� � ��الة
البريطانية قائلة حرفياً  « :ولذلك ،شئتم أم أبيتم  -يا
صاح� � ��ب اجلاللة  -فإن بالدك� � ��م أصبحت اعتباراً من
اآلن ج� � ��زءاً من ممتلكات حكومة صاحب اجلاللة فيما
وراء البحار»! طبعاً ما كان بوس� � ��ع الس� � ��لطان وبضعة
أل� � ��وف من فقراء الصيادين ونس� � ��ائهم وأطفالهم ممن
كانوا يشكلون شعب املالديف أن يأبوا أو يرفضوا .أما
في العصر احلديث ،فقد اس� � ��تطاع خريج األزهر في
القاهرة مأمون عبد القيوم أن ميسك بالسلطة إذ تولى
رئاس� � ��ة البالد سنة  ،1978وظل يحكمها لسبع واليات
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رئاسية متتالية متصلة ،إلى أن خسر انتخابات اجلولة
الثانية في نهاية تش� � ��رين األول م� � ��ن العام  2008أمام
محمد ناشد ،مرش� � ��ح احلزب الدميقراطي املالديفي،
الذي نال 21ر % 54من أصوات مئة وأربعة وس� � ��بعني
ألف � � �اً ومئتني وخمس� �ي��ن ناخباً ه� � ��م كل الذي� � ��ن أدلوا
بأصواتهم في تلك االنتخابات.
باملناس� � ��بة ،أمضى الرئيس محمد ناش� � ��د عدة سنوات
قبل ذلك سجيناً سياس� � ��ياً في معتقالت بالده ،بسبب
نش� � ��اطه املعارض للرئيس السابق مأمون عبد القيوم،
حت� � ��ى أن الكثير من أبناء املالديف قد ش� � ��بهوا محمد
ناش� � ��د ،مع ب� � ��دء ضمور ش� � ��عبية عبد القي� � ��وم بالرمز
اجلنوب إفريقي نيلسون مانديال.
فردوس سياحي يبتلعه احمليط الهندي
كان الرئيس السابق املزمن مأمون عبد القيوم قد رضخ
لضغوط حكومات وشركات أوروبية ،ثم يابانية الحقاً،
إضافة إلى الضغوط االقتصادية واملعيشية الشديدة،
ففتح كثيراً من أجمل جزر بالده غير املأهولة لتتوزعها
شركات سياحية خصصت ك ً
ال منها لسياح من جنسية

معين� � ��ة ،وحتول عدد منها إلى ج� � ��زر مغلقة للعراة من
سياح اس� � ��كندينافيني أو أملان أو سواهم .وتعتبر جزر
املالديف عموماً من أجمل جزر العالم ،حيث تكثر فيها
أش� � ��جار جوز الهند التي تنب� � ��ت تلقائياً من الثمار التي
حتملها األمواج في رحلة طويلة من ش� � ��واطئ إفريقيا
الشرقية! وتش� � ��كل غزارة أسراب األسماك التي يضم
كل منها املاليني متعة يندر أن يجد الس� � ��ياح مثي ً
ال لها
في أمكنة أخرى من العالم .فمن احليتان إلى أسماك
القرش ،ومن الدالفني إلى أس� � ��ماك التونة والسلمون،
إضافة إلى أعداد هائلة من األس� � ��ماك امللونة بعشرات
األل� � ��وان واألش� � ��كال واألحج� � ��ام التي تذهل الس� � ��ياح.
يتح� � ��رك كثير من هذه األس� � ��ماك أو يقي� � ��م قريباً من
ش� � ��واطئ اجلزر ذات املياه الصافية .وهناك يرى املرء
املس� � ��ترخي على الش� � ��اطئ قاع البحر واضحاً متاماً،
ويتابع حركة األسماك املدهشة بال جهد.
أم� � ��ا التهديد املتفاق� � ��م الراهن جل� � ��زر املالديف الذي
جع� � ��ل أولى أولويات رئيس الب� �ل��اد اجلديد هي إيجاد
وطن بديل لش� � ��عبه ،فمرده ارتفاع مستوى مياه احمليط

قضايا حتت املجهــــــر
األطلس� � ��ي في املنطقة نتيجة االضطراب� � ��ات املناخية
لكوك� � ��ب األرض الناجم� � ��ة عن ارتفاع مس� � ��توى التلوث
البيئي ،بحي� � ��ث اختفى مزيد من جزر املالديف مؤخراً
مبعدالت غي� � ��ر مس� � ��بوقة ،وأكدت الدراس� � ��ات أن كل
اجل� � ��زر املتبقية في هذا األرخبيل س� � ��وف تغرق خالل
عش� � ��ر سنوات .وهكذا فاألمر منطقي ومبرر متاماً ،ال
يخص حالة منفردة بعينها ،فبلدان عديدة تواجه خطر
غرق داهم.
تواف� � ��ق غالبية علماء البيئة عل� � ��ى أن التغير في كفاءة
طبيعة البيئة  -أي املجال احليوي الذي يش� � ��مل الهواء
واملاء والترب� � ��ة واألرض وجميع الكائن� � ��ات احلية التي
يعيش عليها اإلنس� � ��ان ،والتي تش� � ��كل نظاماً ديناميكياً
بال� � ��غ التعقي� � ��د ،يتداخل كثي� � ��راً مع احلياة البش� � ��رية
واخلط� � ��ط التنموية التي تضعها املجتمعات املختلفة -
تغيير تتعاظم خطورته ،ويترتب عليه تأثير متوالد على
احلياة اإلنس� � ��انية نتيجة اختالل العوامل الطبيعية أو
احليوية وتغيرها نتيجة اإلفراط في نشاطات صناعية
أو حربي� � ��ة تره� � ��ق كوكبنا بنفايات كيميائية أو مش� � ��عة
وباختالالت جيولوجية وسوى ذلك.
باملناس� � ��بة ،ليس (السعي إلى ش� � ��راء وطن) حالة غير
مس� � ��بوقة في عاملنا ،فش� � ��راء أوطان أو أج� � ��زاء منها،
بالقس� � ��ر أو بالتراضي ،أمر مأل� � ��وف متاماً في الثقافة
األمريكي� � ��ة املتوارثة خاص� � ��ة ،والغربية عموماً! بل بات
احتماالً وارداً أن نش� � ��هد في القرن احلادي والعشرين
دول� � ��ة ما تضطرها ضغوط األزمة االقتصادية الراهنة
املرش� � ��حة ملزي� � ��د من التفاق� � ��م مث ً
ال إلى بي� � ��ع جزء من
أرضها الوطنية ليستوطنها شعب آخر ويجعلها دولته،
أو إرض� � ��اء لنزعت� � ��ه التوس� � ��عية ،كما حدث م� � ��راراً في
القرون األخيرة!
ولم يعد مس� � ��تنكراً وال مس� � ��تهجناً التس� � ��اؤل فيما إذا
يصح توقع أن نش� � ��هد مجدداً دوالً بأكملها فائضة عن
احلاجة ،من الت� � ��ي صنفتها أوس� � ��اط أمريكية مؤخراً
دوالً فاش� � ��لة ،تباع في م� � ��زاد ،وخاص� � ��ة عندما يتعلق
األم� � ��ر بدول صغيرة فقيرة! نش� � ��ير هن� � ��ا إلى تصنيف
للدول الصغي� � ��رة توافق عليه علماء وخبراء الش� � ��ؤون
الدولي� � ��ة يتضمن ه� � ��ذا الترتيب الثالث� � ��ي :دول أصغر

املطلوب ..وفق تقرير لوجانو أن يصاب املاليني من
الفقراء باجلوع واملوت البطيء يأس ًا وإحباط ًا ..وإال
فماكينة العوملة حبلى بأوبئة وح��روب وصراعات
ل �ق �ت��ل ال �ب �ش ��ر ..ف�ي�ن�ع��م ال� �غ ��رب أك �ث��ر ب ��ازده ��اره
 Small Stateث� � ��م دول صغرى  Mini Stateثم دول
متناهية الصغر  Micro Stateوهي دول ذات سيادة
أرض َصغيرة جداً أو ذات
افتراضية هش� � ��ة قائمة على ِ
عدد سكان قليل .واألمثلة األكثر شهر ًة تَتض ّم ُن أندورا،
ليختننشتاين ،مالطا ،موناكو ،سان مارينو ،نورو ،بالو،
توفالو ،الق ّديس كيتس ونيفيس وس� � ��نغافورة واملالديف
وقط� � ��ر والبحرين والكويت وجيبوتي .أما أصغر خمس
دول ذات س� � ��يادة ف� � ��ي العالم فهي الفاتي� � ��كان وموناكو
ونورو وتوفالو وسان مارينو.
ولكي ال يظل حديثنا مجرد تخوف نظري ،نش� � ��ير إلى
أن آيس� � ��لندا كانت أول دولة تعلن ف� � ��ي القرن احلادي
والعش� � ��رين ،وحتديداًَ في مطلع العام  2009إفالسها
وعجزها عن تسديد االلتزامات املترتبة عليها ،فسارع
االحتاد األوربي إلى التدخل إلعطاء حقنة دعم طارئة
مؤقتة لتلك الدولة العضو في حلف ش� � ��مال األطلسي
واملجاورة لبريطانيا .من يضمن عدم تكرار هذه احلالة
مرات ومرات هنا وهناك ،بحيث يصبح البيع في املزاد
ح ً
ال اضطرارياً؟
من مناذج بيع أوطان ،كلي ًا أو جزئي ًا
ليس في مسألة بيع أوطان أو أجزاء من أوطان مبالغة
في إثارة هواجس أو مخاوف ،فحتى دولة عظمى كانت
قب� � ��ل عقدين الند املوازي للوالي� � ��ات املتحدة األمريكية
كادت تق� � ��دم على تكرار بيع جزء من أراضيها مجدداً،
بعدما هيمن� � ��ت على اقتصادها وسياس� � ��تها وإعالمها
لفترة قصيرة عصبة طفيليني حتولوا خالل شهور قليلة
تلت انهيار االحتاد الس� � ��وفييتي إلى أصحاب مليارات
بدعم ش� � ��بكة صهيونية س� � ��رطانية ! لقد جاء التحذير
صارخ � � �اً عبر عنوان مقالة لفاليري ديفيدوف مث ً
ال في
أيار  2004نش� � ��رتها صحيفة (برافدا) ،كبرى صحف
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روس� � ��يا « :استعداد روس� � ��يا لبيع جزر كوريل لليابان «!
عرض� � ��ت املقالة تط� � ��ورات اجلدل القائم بني روس� � ��يا
والياب� � ��ان حول ملكي� � ��ة هذه اجلزر ،وأش� � ��ار إلى حملة
يابانية باللغة الروس� � ��ية على ش� � ��بكة اإلنترنت تطالب
بع� � ��دم اخللط بني جزر كوريل الش� � ��مالية وجزر كوريل
الوس� � ��طى وجزر كوريل اجلنوبية ،مذكرة بأن الشمالية
كانت ج� � ��زءاً م� � ��ن اإلمبراطورية الروس� � ��ية حتى العام
 ،1874ثم أعطيت للياب� � ��ان ،بينما ظلت اجلنوبية ملكاً
لليابان دون سواها حتى العام  ،1947وقد استخدمها
سالح اجلو الياباني قاعدة انطالق في هجومه الشهير
عل� � ��ى القواعد األمريكية في بي� � ��رل هاربر ،مما ترتب
علي� � ��ه تصميم الوالي� � ��ات املتحدة الحق � � �اً على االنتقام
الهائل لتلك الضربة املوجعة واملذلة ،ولم تقبل بانتقام
أقل من تفجير قنبلتني نوويتني على مدينتي هيروشيما
وناجازاكي اليابانيتني في آب  1945ثم احتالل اليابان
والعمل على أمركتها بع� � ��د إخضاعها .نعود إلى مقالة
ديفي� � ��دوف في البرافدا لنقف عن� � ��د تأكيده أن النخبة
السياسية الروس� � ��ية متيل إلى بيع جزر كوريل لليابان،

وأن رئيس جلن� � ��ة العالقات الدولية في مجلس النواب
الروس� � ��ي (الدوم� � ��ا) قد قدر ب� � ��دل ثمن تل� � ��ك اجلزر
تريليون� �ي��ن ونصف التريليون من الدوالرات األمريكية.
أشارت املقالة إلى أن روسيا القيصرية كانت قد بادلت
تل� � ��ك اجلزر قبيل احلرب اليابانية ـ الروس� � ��ية (1904
–  )1905بنص� � ��ف جزي� � ��رة س� � ��خالني .ولئ� � ��ن ارتفعت
قيمة هذه اجلزر حالياً نتيجة اكتش� � ��اف كميات كبيرة
من النفط فيها ،إضافة إلى الثروة الس� � ��مكية بالقرب
من ش� � ��واطئها ،فإذا مت تخلي روس� � ��يا عن جزر كوريل
اجلنوبية س� � ��وف يصبح بحر أوخوستك جزءاً من املياه
الدولية ،وبالتالي تصبح ثروته السمكية مشاعاً حتكمه
قواع� � ��د قانون البح� � ��ار الدولي .ال ننس� � ��ى واحدة من
أكثر الصفق� � ��ات ربحية في التاري� � ��خ ،صفقة البطريق
التي اش� � ��ترت الواليات املتحدة -ممثلة برئيسها أندرو
جونس� � ��ون -في العام  1867مبوجبه� � ��ا ما صار والية
أالسكا من روس� � ��يا -ممثلة بقيصرها ألكسندر الثاني
الذي اعتبر أنه أبرم صفقة العمر لنفس� � ��ه ولبالده ،إذ
تخل� � ��ص من أرض قاحلة مغطاة باجلليد طول الس� � ��نة

قضايا حتت املجهــــــر
مقابل مبلغ تافه قد ينفقه ثري س� � ��فيه اليوم في ساعة
واحدة على مائدة قمار ،هو سبعة ماليني ومائتي ألف
دوالر -وإذ بالتنقيب يكشف بعد ذلك عن وجود حقول
نفط هائلة في أالس� � ��كا وفرت للواليات املتحدة دخ ً
ال
س� � ��نوياً يتجاوز ألفاً وخمسمئة مليون دوالر .وقد زادت
االكتشافات النفطية اجلديدة من أهميتها مبا يجعلها
من أهم مس� � ��تودعات النفط في العال� � ��م خالل القرن
اجلديد ،إضاف� � ��ة إلى مناجم تس� � ��تخرج كميات كبيرة
من الذهب منها والعديد من املوارد الطبيعية األخرى.
عرف نش� � ��وء الواليات املتحدة وتطورها حاالت كثيرة
مش� � ��ابهة لش� � ��راء دول وأجزاء من دول  :مت مث ً
ال شراء
العدي� � ��د من الواليات اجلنوبي� � ��ة األمريكية احلالية من
إسبانيا .كما أن جزيرة مانهاتن التي يقوم عليها اجلزء
األكثر أهمية من مدين� � ��ة نيويورك ،وهي أغلى منطقة
عقارية في العالم اليوم ،قد سبق شراء أرضها بأكملها
مقابل ( )28دوالراً فقط!
حتى بداية القرن التاسع عشر كانت الواليات املتحدة
األمريكي� � ��ة تتألف من  13والية فقط ،وكانت فرنس� � ��ا
متتل� � ��ك 15والية ،مما صارت الحق � � �اً واليات أمريكية
بلغ عددها إحدى وخمس� �ي��ن حالياً .رفض املس� � ��ؤولون
األمريكي� � ��ون آنذاك إعالن احلرب ضد فرنس� � ��ا إلنهاء
س� � ��يطرتها على تلك املناطق التي تزيد مساحتها على
2ر 1ملي� � ��ون كيلومت� � ��راً مربع � � �اً ،وإمنا أرس� � ��ل الرئيس
األمريك� � ��ي وف� � ��داً فاوض نابلي� � ��ون بونابرت لش� � ��رائها
مقاب� � ��ل  15ملي� � ��ون دوالر ،فواف� � ��ق نابلي� � ��ون .ضم� � ��ت
الواليات املتحدة األمريكية بهذا الثمن البخس مناطق
تفوق مس� � ��احة فرنس� � ��ا ذاتها بأربعة أضع� � ��اف ،ومنها
والي� � ��ة لويزيان� � ��ا التي أطلق عليها هذا االس� � ��م نس� � ��بة
إل� � ��ى اإلمبراطور الفرنس� � ��ي لويس آل بورب� � ��ون .أكثر
من ه� � ��ذا ،تضمن العقد املوقع بني فرنس� � ��ا والواليات
املتحدة األمريكية بهذا الصدد ،إضافة إلى نقل ملكية
األراضي واملدن والقرى ،بيع بشر وحيوانات ،وحتديداً
بيع س� � ��كان مدينة نيو أورليانز ،وقبائل الهنود احلمر،
وأسماك نهر املسيسيبي ،وأي ثروات يحتمل اكتشافها
في املنطقة في املستقبل!.
كما اشترت أمريكا والية فلوريدا من إسبانيا ،في الفترة

إن ج�ه��ات ذات ن�ف��وذ كبير ف��ي ال��والي��ات املتحدة
مهتمة ج��د ًا باستنباط ف�ي��روس شديد الفعالية
ال مي�ك��ن ال �ت �ص��دي ل� ��ه ..ي� ��ؤدي إل ��ى إب � ��ادة م�ئ��ات
م�ل�اي�ي�ن ال � �ن� ��اس ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ال� �ث ��ال ��ث ب �س��رع��ة
ذاتها ،بخمسة ماليني من الدوالرات ،ووالية كاليفورنيا
باثني عشر مليوناً .وعرضت حكومة الواليات املتحدة
على املكسيك شراء والية نيومكسيكو ،ولكن احلكومة
املكس� � ��يكية رفض� � ��ت الع� � ��رض ،فغزا جي� � ��ش الواليات
املتحدة األمريكية تلك املنطقة املكسيكية وضمها بقوة
السالح.
وق� � ��ام مرتزقة أمريكي� � ��ون بثورة في ه� � ��اواي في العام
 1893وعزلوا ملكتها كالني عن العرش وسيطروا على
الب� �ل��اد ،ثم باعوا اجلزيرة الحق � � �اً للحكومة األمريكية
مقابل ستني مليون دوالر.
وبعد تزايد أع� � ��داد العبيد احملررين بدأ بعض أعضاء
الكوجنرس يطالبون بش� � ��راء والية أمريكية جديدة في
إفريقي� � ��ا ،وإعادة الزنوج إليه� � ��ا ،وفي عام  1816وافق
الكوجنرس على ش� � ��راء مس� � ��احة واس� � ��عة من إفريقيا
تعرف اليوم باس� � ��م ليبيريا ،وعاصمتها منروفيا ،نسبة
إلى الرئيس األمريكي جيمس مونرو .وقد ظلت عقلية
تس� � ��ويغ ش� � ��راء أوطان اآلخرين باملال أو ضمها بالغزو
واالحتالل العس� � ��كري تهيمن على مؤسس� � ��ات رس� � ��م
السياسات واتخاذ القرارات في الواليات املتحدة على
امت� � ��داد العقود التي تلت تش� � ��كلها على النحو الراهن،
انس� � ��جاما مع األس� � ��س التي قامت عليه� � ��ا أصال منذ
ب� � ��دأت هجرة أوربيني مغامرين أو مرتزقة أو يائس� �ي��ن
أو هاربني من العدالة أو من اجلوع إلى األراضي التي
س� � ��ميت أمريكا ،وراحوا يبيدون عش� � ��رات املاليني من
البش� � ��ر ،أصحاب تلك البالد األصليني ،إبادة جماعية
ليغتصبوا أراضيهم.
ً
باعت أس� � ��بانيا للواليات املتحدة بالدا ال متلكها ،وإمنا
قد احتلته� � ��ا من قبل .فتخلت لها ع� � ��ن جزر الفيليبني
باإلضافة إلى بورتوريكو أيض � � �اً 1898/12/10 ،في
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مقابل عش� � ��رين مليون دوالر مبوج� � ��ب معاهدة وقعها
مندوبو البائع واملشتري  -دون علم الدولتني املباعتني
وشعبيهما  -في باريس ،عقب حرب نشبت لدى إغراق
اإلسبان سفينة أمريكية بالقرب من شاطئ كوبا.
شراء سنغافورة بخمسمئة جنيه
ل� � ��م تكن الواليات املتح� � ��دة األمريكية وحدها هي التي
تش� � ��تري دوالً أو أجزاء من دول ..فقد اشترى الكابنت
اإلنكلي� � ��زي كوك ،مكتش� � ��ف أس� � ��تراليا ،مث� �ل��ا جزيرة
سنغافورة من جوهر ،س� � ��لطان املاليو (ماليزيا) مقابل
خمس� � ��مئة جنيه إس� � ��ترليني ! اعتبر السلطان جوهر-
كما توهم القيصر الروسي -أنه قد أبرم صفقة رابحة
بتخلصه من جزيرة مهجورة تعيش الوحوش املفترس� � ��ة
فيها ،مما جعل الناس يطلقون عليها اس� � ��م سنغافورة،
أي جزيرة األس� � ��د .أم� � ��ا كوك فقد أراده� � ��ا في البدء
إلقامة مس� � ��تودعات التموين الالزمة لس� � ��فن أسطول
ب� �ل��اده على أرضها ،ولم تلبث ش� � ��ركة الهند الش� � ��رقية
التي أنش� � ��أتها بريطاني� � ��ا واجهة إلدارة مس� � ��تعمراتها
أن عينت توماس س� � ��تانرافلز مندوب � � �اً لها في اجلزيرة
س� � ��نة  ،1805وصار حاكماً للجزيرة حتى سنة ،1823
فأنش� � ��أ فيها ميناء س� � ��رعان ما ازده� � ��ر .قفزت تنمية

اجلزيرة قف� � ��زة كبيرة عندما أدخل إليها هنري رايدلي
زراع� � ��ة املط� � ��اط س� � ��نة  ،1888وإذ بأش� � ��جار املطاط
تغطي س� � ��بعة أثمان مساحة أرضها بعد ثماني سنوات
فق� � ��ط ،ليصبح املطاط محصولها األول واملجزي .لكن
ازدهار س� � ��نغافورة الكبير بدأ يتحقق مع تكاثر منشآت
الصناع� � ��ات الدقيقة والتكنولوجية والوكاالت التجارية
وجتارة الترانزيت واملؤسسات املالية فيها ،بحيث حتول
اقتصاد ه� � ��ذه اجلزيرة الصغيرة التي تبلغ مس� � ��احتها
 611كيلومتراً مربعاً فقط ،وال يتعدى سكانها املليوني
نس� � ��مة ،إلى واحد من أقوى اقتصاديات العالم ،بعدما
فصلتها بريطانيا عن ماليزيا في 1965/8/9م.
تنازلت الصني بدوره� � ��ا عن جزيرة ماكاو للبرتغال في
مقاب� � ��ل عش� � ��رين ألف دينار س� � ��نة  ،1557بعدما جنح
األسطول البرتغالي في أسر قراصنة كانوا يسيطرون
عل� � ��ى املياه احمليطة بها ،وقررت قيادة هذا األس� � ��طول
حتوي� � ��ل ماكاو إلى قاعدة ثابت� � ��ة له .ومرة أخرى تخلت
الص� �ي��ن مرغمة عن ه� � ��وجن ك� � ��وجن لبريطانيا في ذلك
الزم� � ��ان ،حتديدا ي� � ��وم  ،1841/1/26في مقابل ثمن
كمي� � ��ة من األفي� � ��ون البريطان� � ��ي صادرتها الس� � ��لطات
الصينية س� � ��نة  1839في مدينة كانتون وأتلفتها .كان

قضايا حتت املجهــــــر
الكابنت البريطاني إليوت مكلفاً بتأمني تهريب األفيون
من جزيرة ماكاو الصينية التي استعمرها البرتغاليون
إلى الب� � ��ر الصيني لتدمي� � ��ر املجتمع صحياً وس� � ��لوكياً
وبنيوي � � �اً وإنتاجياً .لق� � ��د طلب إلي� � ��وت تدخل حكومته
بعد مصادرة تلك الش� � ��حنة وإتالفها من قبل السلطات
الصيني� � ��ة ،فوجه رئي� � ��س احلكوم� � ��ة البريطانية اللورد
باملرس� � ��تون إنذاراً إلى احلكومة الصينية بالتنازل عن
جزي� � ��رة هوجن كوجن في مقابل ش� � ��حنة األفيون املهرب
التي مت إتالفها! وق� � ��د رفضت احلكومة الصينية هذه
القرصنة ،فحاصر الكابنت إليوت ميناء كانتون بس� � ��فن
حربية بريطانية لم يكن للصني القدرة على مجابهتها،
فرضخت احلكومة الصينية وتنازلت مرغمة عن هوجن
كوجن التي لم تلبث أن حتولت بدورها إلى صاحبة أحد
أهم املراك� � ��ز االقتصادية في النصف الثاني من القرن
العش� � ��رين ،قبل أن تستعيدها الصني مع غروب شمس
ذلك القرن.
مشاريع دول ميلكها أفراد!
اش� � ��ترى رجل األعمال األمريكي لويس بيكون قبل نحو
عشرين سنة جزيرة خالية من السكان مساحتها 445
فداناً ،تقع مقابل س� � ��احل والية لونغ آيلند القريب من
نيويورك ،مببلغ أحد عش� � ��ر ملي� � ��ون دوالر .قال الرجل
إنه أراد اجلزيرة مكاناً خللوته ،ثم ش� � ��رح في مقابالت
إعالمية أنه كان صياد سمك يسعى وهو في العشرين
من عمره إلى رزقه قرب شواطئ تلك اجلزيرة .جازف
الرجل وضارب في بورصة نيويورك فأثرى بس� � ��رعة،
وم� � ��ا إن بلغت ثروته املئة مليون دوالر حتى قرر ش� � ��راء
اجلزيرة التي أتاحت ش� � ��واطئها له رزقاً و َّفر من قيمته
فائضاً بس� � ��يطاً ض� � ��ارب به في البورص� � ��ة فتحول إلى
صاحب ث� � ��روة ضخمة .ق� � ��ال الرجل إنه س� � ��وف يقوم
بتطوير جزيرته ،ومع أنه ل� � ��م يذهب آنذاك بعيداً إلى
حد التفكير بتأسيس دولة ،تظل االحتماالت مفتوحة،
بحيث قد ال يتردد في حتويل جزيرته إلى دولة مستقلة
إذا تضخمت ثروته مبا يكفي !
ف� � ��ي حالة بريطاني� � ��ة مماثلة مت عرض جزيرة أوس� � ��يا
الواقعة قبالة س� � ��احل اس� � ��كس القريب من لندن للبيع
في مطلع ش� � ��هر حزيران من العام  2000بقيمة س� � ��تة

إن املوقف الصارم للسلطان عبد احلميد بعدم التفريط بأي شبر
من أرض فلسطني قد أدى إلى تنفيذ التهديد الصهيوني باالنتقام
منه ..فقد مت عزله وحجزه إلى حني وفاته في مؤامرة خطط لها
وقاد تنفيذها صهاينة انتهت بالقضاء على الدولة العثمانية بأسرها
ماليني جنيهاً إس� � ��ترلينياً .وقالت صحيفة االكسبريس
البريطاني� � ��ة إن اجلزي� � ��رة التي تقطع طائ� � ��رة مروحية
املس� � ��افة بينها وبني لندن في عش� � ��رين دقيقة ،ترتبط
ببريطاني� � ��ا عبر طريق بري طوله مي� � ��ل واحد يوصلها
بقرية هيبريدج ،لكن هذا الطريق يظل مغمورا باملياه،
فتتحول أوس� � ��يا إل� � ��ى جزيرة حتيط به� � ��ا املياه من كل
اجلهات .تبلغ مس� � ��احة تلك اجلزيرة  320هكتاراً ،أي
(34ر )1كيلومت� � ��راً مربعاً ،وهي تض� � ��م قصراً يحتوى
عش� � ��ر غرف نوم و 16كوخاً وبعض املن� � ��ازل الصغيرة
ومينا ًء جتارياً خاصاً بها.
ماذا يتبقى لتحويل ه� � ��ذه اجلزيرة إلى دولة غير قرار
صاحبها وإعالن جريء منه ،بعد تأمني شعب لدولته،
وضمان حماية جهة قوية لها ،خاصة إذا صحت نبوءة
وزير خارجية الواليات املتحدة األسبق وارن كريستوفر
بأن يش� � ��هد القرن احلادي والعشرين تفريخ عدد هائل
م� � ��ن الدول ،بحي� � ��ث يتجاوز ع� � ��دد دول العالم كما قال
عشرة اآلالف دولة!
ملاذا نذهب بعيد ًا ومن العار أن ننسى؟:
ش� � ��اع أمر احملاولتني الفاش� � ��لتني اللت� �ي��ن أقدم عليهما
ثيودور هرتزل لرشوة السلطان العثماني عبد احلميد
مقاب� � ��ل س� � ��ماحه بتخصيص جزء من أرض فلس� � ��طني
لغ� � ��زاة صهاين� � ��ة أوروبي� �ي��ن ،عندما كان هرت� � ��زل يقود
احلرك� � ��ة الصهيوني� � ��ة املعاصرة التي أسس� � ��ها .جاءت
احملاولتان بعدما تخلى هرتزل عن عدة عروض لوجهة
مشروع الغزو االس� � ��تيطاني العنصري الصهيوني ،مثل
أوغندا وموزمبيق وليبيا وس� � ��يالن (س� � ��ريالنكا) وجزء
من األرجنتني ،راضخاً لضغوط أصرت على استهداف
فلس� � ��طني حتدي� � ��داً بذل� � ��ك الغ� � ��زو خدم� � ��ة ألهداف
اس� � ��تراتيجية أوروبية عموم � � �اً ،وبريطانية خصوصاً،
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أبرزها عزل مش� � ��رق الوطن العربي عن مغربه بغرس
كيان غربي قوي مينع وحدة العرب ويكرس مش� � ��روعاً
كان� � ��ت خطوط� � ��ه العريضة قد أع� � ��دت لتفتيتهم أرضاً
وبش� � ��راً وكياناً ضماناً إلدامة ضعفه� � ��م وتخلفهم ،وهو
ما جتس� � ��د الحقاً باتفاقية مارك سايكس وجورج بيكو
البريطاني� � ��ة – الفرنس� � ��ية التي كانت روس� � ��يا طرفها
القيصري� � ��ة الثال� � ��ث ،لكنها انس� � ��حبت منها وفضحت
أمرها لدى قيام الثورة البلش� � ��فية بإسقاط القيصرية.
عزز ترجيح اس� � ��تهداف فلسطني مقراً ملخلب صهيوني
للذئب االس� � ��تعماري األوربي آنذاك شق قناة السويس
ال� � ��ذي أبرز احلاجة إلى قاعدة عس� � ��كرية غربية قوية
دائم� � ��ة حتمي طريق التجارة األوربية اجلديد هذا بعد
رحيل االحتالل األوربي املباشر من املنطقة ،واكتشاف
بواكي� � ��ر حقول النفط ف� � ��ي املنطقة مما ضاعف حاجة
الغ� � ��رب إلى فرض مثل تل� � ��ك القاعدة في قلب املنطقة
العربية حلراس� � ��ة الهيمن� � ��ة الغربية على ه� � ��ذه الثروة
االستراتيجية التي قال بشأنها جورج كليمنصو ،رئيس
احلكومة الفرنس� � ��ية أثناء احلرب العاملية األولى  « :إن
قطرة النفط أغلى من قطرة الدم».
عرض هرتزل آنذاك مبلغاً ضخماً تعهد به روتش� � ��يلد
وآخ� � ��رون من كب� � ��ار أثرياء اليه� � ��ود ،كان كفي ً
ال بس� � ��د

العجز املالي الشديد الذي كانت تعانيه موازنة الدولة
العثماني� � ��ة آنذاك .لم يعد س� � ��راً أن املوق� � ��ف الصارم
الش� � ��ريف للس� � ��لطان عبد احلميد بعدم التفريط بأي
ش� � ��بر من أرض فلس� � ��طني املقدس� � ��ة ولو مقابل ذهب
العال� � ��م بأس� � ��ره  -كم� � ��ا رد على هرتزل آن� � ��ذاك – قد
أدى إلى تنفي� � ��ذ التهديد الصهيوني ب� � ��أن االنتقام من
السلطان عبد احلميد س� � ��وف يكون قاسياً ،وهكذا مت
عزل� � ��ه وحجزه إلى حني وفاته ف� � ��ي مؤامرة خطط لها
وقاد تنفيذه� � ��ا صهاينة ،انتهت بالقض� � ��اء على الدولة
العثمانية بأسرها.
مناذج برامج راهنة بالغة اخلطورة
اعت� � ��رف تقري� � ��ر لوجانو األمريك� � ��ي اخلطير أن هدف
إيق� � ��اف زيادة الس� � ��كان ف� � ��ي العالم واالكتف� � ��اء بأربعة
ملي� � ��ارات بدالً من ثمانية في ع� � ��ام  2020هو الهدف
االس� � ��تراتيجي لليبرالية حتى تتمكن احلضارة الغربية
الت� � ��ي ال متثل س� � ��وى أقل من  15في املائة من س� � ��كان
العال� � ��م ،من التمتع بازدهار العومل� � ��ة ونتائجها القادمة،
وم� � ��ن ثم يجب التخلص من الزيادة /النفاية البش� � ��رية
بأس� � ��رع ما ميك� � ��ن وبأكثر الطرق وحش� � ��ية ،ولعل هذا
ما يفس� � ��ر لنا أن دول احلض� � ��ارة الغربية ،هي محرك
الصراعات ومش� � ��عل احلروب في العالم ،وهي مصدر

قضايا حتت املجهــــــر
األس� � ��لحة واألوبئ� � ��ة ،مثلما هي مصدر إله� � ��ام قيادات
عاملنا املطحون املقهور ،منها يس� � ��تقون األفكار ويتلقون
التوجيه� � ��ات ويطبقونه� � ��ا علينا دون وع� � ��ي أو بوعي ال
ف� � ��رق ..املطلوب وفق تعاليم الليبرالية الشرس� � ��ة ،كما
ج� � ��اء في كتاب (تقرير لوجانو مؤامرة الغرب الكبرى)،
أن تصاب ماليني الفقراء باجلوع واملوت البطيء يأساً
وإحباط � � �اً ،وإال فماكينة العوملة حبل� � ��ى بأوبئة وحروب
وصراعات لقتل البشر ،فينعم الغرب أكثر بازدهاره.
وملن يشكك في ما افتضح من أمر تقرير لوجانو وسواه
من دراس� � ��ات وتقارير ونتائج حتقيق في أوبئة وكوارث
غامضة ،نعود إلى ما كتبه الرئيس األمريكي األس� � ��بق
بيل كلنتون في مذكرات� � ��ه املعنونة (حياتي )My Life
املنش� � ��ورة س� � ��نة  ،2004إذ حتدث عن مفاجأة مذهلة
عاش� � ��ها عندما نصحه مهن� � ��دس البيولوجيا اجلزيئية
األمريك� � ��ي الب� � ��ارز (كريج فينت� � ��ر) أثناء وليمة عش� � ��اء
أقامه� � ��ا له في كان� � ��ون األول  1998في البيت األبيض
بقراءة رواية ريتش� � ��ارد بريستون املعنونة (حادثة كوبرا
 )Cobra Eventالت� � ��ي تروي قصة عالم يس� � ��عى إلى
تخفي� � ��ض عدد س� � ��كان العالم من خ� �ل��ال عامل جديد
توصل إليه ،هو مزيج من في� � ��روس اجلدري التقليدي
وفيروس التهابي مدمر ألعصاب اإلنسان ،أطلق عليه
اسم جدري الدماغ  ،Brain poxوباشر حملة اإلبادة
بحقن سكان مدينة كبرى بهذا العامل .تضاعف ذهول
كلينت� � ��ون – كما قال في كتابه  -عندم� � ��ا أكد له كريج
فينت� � ��ر أن جهات ذات نف� � ��وذ كبير في الواليات املتحدة
مهتمة جداً باستنباط فيروس شديد الفعالية ،ال ميكن
التصدي له ،يؤدي إلى إب� � ��ادة مئات ماليني الناس في
العالم الثالث بسرعة.
لقد أقيمت عدة شركات ووكاالت في الواليات املتحدة
تخصصت ببيع أراض على سطح القمر وكواكب أخرى،
مستبيحة تلك الكواكب مثلما تستبيح سلطات بالدهم
الكرة األرضية اليوم ،اس� � ��تمراراً الس� � ��تباحة مارستها
الدول األوربية االس� � ��تعمارية قبل ق� � ��رون على امتداد
عاملن� � ��ا ،وهي الدول الت� � ��ي أفرزت حركة االس� � ��تيطان
البيضاء في ما أسمته القارة األمريكية لتشكل واليات
متحدة أمريكية ورثت من تلك الدول عقليتها وقيمها.

ق ��ام م��رت��زق��ة أم��ري �ك �ي��ون ب �ث ��ورة ف ��ي ه � ��اواي في
ال �ع��ام  1893وع��زل��وا ملكتها ك�لان��ي ع��ن ال�ع��رش
وسيطروا على ال�ب�لاد ..ثم باعوا اجلزيرة الحق ًا
للحكومة األم��ري�ك�ي��ة م�ق��اب��ل س�ت�ين م�ل�ي��ون دوالر
فهل تنجو مساحات من كوكب األرض بعدما بلغ العبث
ح� � ��د بيع وهم قط� � ��ع من أرض كوك� � ��ب القمر أو كوكب
املريخ لم تعدم زبائن يشترونها؟
إن غلب� � ��ة منط� � ��ق الس� � ��وق وس� � ��يادة القي� � ��م الرخيصة
واملفس� � ��دة لثقافة االس� � ��تهالك تض� � ��ع العالم في مهب
فوضى غير مس� � ��بوقة .إن الدولة – الس� � ��وق لن تكون
في التحليل النهائي س� � ��وى س� � ��وقاً يهيمن مركزه على
العال� � ��م ،فهذا املركز الذي يحتك� � ��ر التخطيط واإلدارة
والقرار السياس� � ��ي ومعظم الثروة سوف يفرض إرادته
ومصاحله على باقي البشر في عملية استعباد عصرية
مغلف� � ��ة بغالل� � ��ة ش� � ��عاراتية محاورها حقوق اإلنس� � ��ان
واحلري� � ��ة االقتصادي� � ��ة والدميقراطي� � ��ة ،وجوهره� � ��ا
النم� � ��وذج العراقي في ظل االحت� �ل��ال األمريكي ،الذي
كانت أوضح عناصره متزيق العراق وإعادته إلى عصر
ما قبل الصناع� � ��ة وما قبل الكهرباء ،وتقس� � ��يم أرضه
ومتزيق ش� � ��عبه ،ونشر فوضى مدمرة أودت بحياة أكثر
من مليون عراقي وش� � ��ردت ثالث� � ��ة ماليني على األقل
خارج العراق ،ودهورت احلياة االجتماعية واملؤسساتية
ومسخت القيم األخالقية والدينية والقومية ،وقوضت
اخلدمات الصحية والتعليمية ،وفرضت قانوناً للنفط
أضفى بالقهر ش� � ��رعية مفتعلة للنهب األمريكي لثروة
العراق الكبرى هذه.
خالصة القول ،قد تختلف األش� � ��كال واألساليب ويتبدل
الذين يتقمصون األدوار ،لكن اجلوهر يظل حاكماً لعديد
من احلاالت ف� � ��ي األوضاع والعالقات الدولية ،ذلك هو
بيع بالد وأوطان ،أما بش� � ��كل مباش� � ��ر وسافر أو بشكل
ملتو وخفي ،قس� � ��راً وغدراً أو عبر سماسرة متواطئني.
مع واقع موغل في القسوة هو أن معظم حاالت البيع ال
زالت تشمل األرض والبشر واملصير معاً!
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املدن املنسية (ألن سكانها هجروها منذ أكثر من ألف عام ) هي املدن التي نشأت على سلسلة كتل جبلية قليلة
االرتفاع بني محافظات حلب وإدلب وحماة بني القرنني األول والسابع امليالديني وتعتبر جزء ًا مهم ًا من تاريخ
سورية وحضارتها.
وتتوزع هذه املدن على كتلة جبل سمعان وكتلة جبل
بريش� � ��يا واألعلى والدويلة والوسطاني وكتلة جبل
الزاوية في الش� � ��مال الس� � ��وري بني القمم اجلبلية
والسفوح والوديان ويطلق عليها علماء اآلثار املدن
املهجورة أو القرى املنسية أو العتيقة.
وق� � ��در عال� � ��م اآلثار جورج تش� � ��النكو أع� � ��داد هذه
املدن والقرى ب � � �ـ  778موقعاً منها  135تقوم على
خرائب مسكونة و 322موقعاً قامت على أنقاضها
جتمع� � ��ات س� � ��كنية حديثة و 321موقع � � �اً محفوظاً
بشكل مناس� � ��ب غير أن تغييرات كبيرة حدثت في
تلك املنطقة نتيجة التوس� � ��ع السكاني والسكن فيها
واس� � ��تخدام حجارتها للبناء وأراضيها للزراعة ولم
يعد عدد هذه القرى واملدن يتجاوز 60موقعاً.

وبنيت املدن والقرى املنس� � ��ية وفق أسلوب معماري
واحد أطلق عليه علماء علم اآلثار اسم فن العمارة
الس� � ��ورية متيي� � ��زاً عن ف� � ��ن العمارة الكالس� � ��يكية
اليونانية والرومانية جعلها تس� � ��تحق احلفاظ على
جمال عمارتها كونها محوراً لنشاطات سياحية تثير
اإلعج� � ��اب بجمالها وعظم� � ��ة بنيانها وفرادته وهي
تتميز بأسلوب زخرفة جميل ال مثيل له في العالم
م� � ��ن الداخل واخلارج وتعك� � ��س مرحلة من مراحل
تطور فن الفسيفس� � ��اء من األس� � ��لوب الكالسيكي
واعتماده األس� � ��اطير الوثنية إلى األسلوب الديني
والسيما املس� � ��يحي ببس� � ��اطته واهتمامه باجلمال
الروح� � ��ي واعتماده على الرموز الروحية والزخرفة
النباتي� � ��ة واحليوانية ما ش� � ��كل مرحلة في االنتقال
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إلى فن الفسيفساء اإلسالمي.
تطور بناء الكنائس:
ً
وحتك� � ��ي هذه املدن والقرى ج� � ��زءاً مهما من تاريخ
األجداد ومحاولتهم تخليد اس� � ��تقالليتهم عن روما
وبيزنطة والس� � ��يما بعد انتصار املس� � ��يحية النهائي
في القرن الرابع عش� � ��ر املي� �ل��ادي ففي هذه املدن
تط� � ��ور بن� � ��اء الكنائس م� � ��ن الكنيس� � ��ة املضافة أو
غرفة االس� � ��تقبال إلى الكنيس� � ��ة الكاملة «البازليك
أو الكاتدرائي� � ��ة « ونش� � ��أت فيه� � ��ا احلي� � ��اة الديرية
( نس� � ��بة إلى الدير) التي انتقل� � ��ت منها إلى أوروبا

والتي جتمع بني العمل والعبادة كما نش� � ��أت حركة
القديسني العموديني ومن أبرزهم القديس سمعان
العمودي وقد كانت كنيسته لفترة طويلة من أعظم
كنائس العالم املسيحي.
كم� � ��ا أن أصول ف� � ��ن العم� � ��ارة الكنس� � ��ي املعروف
بالروماني تعود إلى مناذج قلب اللوزة ودير سمعان.
وتشمل املدن املنس� � ��ية املواقع التالية ..قلعة كلونة
كيم� � ��ار -قلع� � ��ة جنم برج حي� � ��در -النب� � ��ي هوري-
كفرق� � ��دو أو كف� � ��ر قابو -براد و دير براد -كنيس� � ��ة
املش� � ��بك-خراب ش� � ��مس وتعتبر البارة إحدى أهم
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امل� � ��دن املنس� � ��ية وتبعد عن س� � ��يرجيال قرابة  3كم
وتزخ� � ��ر بآثاره� � ��ا التي تعود لعص� � ��ور مختلفة فيها
بيوت حجرية وأديرة مثل دير سوباط وفيها معاصر
زي� � ��وت وثالث كنائس وأضرح� � ��ة ضخمة ويقع إلى
القرب منه� � ��ا حصن عربي هو قلعة أبي س� � ��فيان.
وحتكمت الب� � ��ارة بالطريق التج� � ��اري الواصل بني
آفامي� � ��ا وإنطاكيا وفيها العديد من معاصر الزيتون
واملخازن واآلثار اإلسالمية مثل القلعة واملسجد.
سرجيال:
س� � ��رجيال قرية ماتت حينما هجره� � ��ا أهلها قبل
 1300عام .حزم� � ��وا أغراضهم ونظف� � ��وا منازلهم
ورحل� � ��وا مخلّف� �ي��ن للتاري� � ��خ بيوتاً مبني� � ��ة باحلجر
الصل� � ��ب ومعص� � ��رة ومقابر وكنيس� � ��ة وجامعاً .ولم
يعرف بعد س� � ��بب الهجرة ,ثمانية عش� � ��ر عاماً من
الدراسات تناولت قرية سرجيال السورية وأبنيتها
للرد على التس� � ��اؤالت عن احلي� � ��اة اليومية ألهالي
تلك القرية واستخالص طريقة حياة أهالي مئات
القرى البيزنطية األخرى املنتش� � ��رة على منحدرات
جبل الزاوية في شمال سورية.
س� � ��يرجيال هي م� � ��ن القرى األثرية الت� � ��ي تقع على
هضبة كلس� � ��ية تعط� � ��ي صورة واضح� � ��ة عن وضع
األري� � ��اف بني الفترتني الرومانية والبيزنطية وفيها
أبني� � ��ة كثي� � ��رة وكنائس وحمامات بني� � ��ت عام 473
ميالدي.
وتتميز بيوتها وكنائس� � ��ها وقبورها بأنها بنيت على
منط واحد وكان شعبها يتكلم السريانية وتعرضت
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للحروب والزالزل والكوارث الطبيعية وحررت على
يد ن� � ��ور الدين الزنكي ع� � ��ام 114وتعود القبور في
س� � ��يرجيال إلى العهد اآلرامي والعم� � ��وري وتتميز
بالقبر الهرمي وهو عبارة عن برج أسطواني يرتفع
فوق قاعدة يبلغ ارتفاعه ما بني 15و 30متراً.
وتقس� � ��م مقابر سرجيال إلى نوعني :غرف محفورة
بالصخ� � ��ر ،ونواوي� � ��س ضخم� � ��ة منحوت� � ��ة بحجارة
املنطقة .ولم تس� � ��مح احلفري� � ��ات األثرية بتحديد
املقلع الذي اس � � �تُخرج منه الصخر فقط ،بل أيضاً
بتحديد تاريخ اس� � ��تخراج ك ّل من النواويس السبعة
املوزعة على املوقع وطريقة العمل.
ُنحت الحقاً
أوالً كان� � ��ت تحُ َف� � ��ر الصخرة التي س � � �ت َ
إل� � ��ى ناووس ،وذلك بحس� � ��ب املقاس� � ��ات املطلوبة،
ث� � ��م َ
توضع على ألواح خش� � ��بية مس� � ��تديرة وحتاط
باحلبال ويج ّرها احلمير إلى خارج املقلع ،فتوضع
132

عل� � ��ى القاعدة الت� � ��ي صنعت خصيص � � �اً لها ،ومن
بعده� � ��ا يبدأ نحتها من الداخل لتتح ّول إلى ناووس
يوضع بداخله اجلثمان ويأت� � ��ي الغطاء املخروطي
الش� � ��كل من فوق� � ��ه .ومن الواض� � ��ح أن الناووس لم
يكن يستعمل لشخص واحد ،بل مداورة لك ّل أفراد
العائلة الواحدة ،وتخفي منازل س� � ��رجيال أس� � ��رار
خمسة قرون من السكن واحلياة اليومية التي كانت
تدور في كنف الزراعة ونحت احلجر.
جبل بريشيا:
وأما جبل بريش� � ��يا أو برايش� � ��ا ف� � ��ي إدلب فيحتوي
قالع � � �اً وخرائ� � ��ب بيزنطي� � ��ة ترجع إل� � ��ى القرنني
اخلامس والس� � ��ادس امليالديني ومعظ� � ��م عماراتها
هي دور للعبادة وأخرى للسكن وتشتهر كنيسة قلب
نوزة قرب حارم بأنها من أجمل كنائس العالم.
ومن مدن إدلب املنس� � ��ية ترمانني والدانا وسرمدا
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وتل عقبرين واألتارب وتلعادة وهي مازالت مأهولة
وتضم أوابد بيزنطية وتنتشر فيها مغاور كثيرة كما
ف� � ��ي قرية املغارة في جب� � ��ل الزاوية حيث أعيد في
العهد البيزنطي استخدام املغر.
براد وقصر براد:
ويحتضن جبل س� � ��معان مدناً منس� � ��ية ع� � ��دة منها
براد وقصر براد وبرج حيدر ودارة عزة وباس� � ��وفان
وخراب ش� � ��مس إضافة إلى خرائ� � ��ب أثرية حتيط
بقلعة س� � ��معان مثل تقلة ورفادة والقاطورة وس� � ��ت
الروم ودير س� � ��معان «تيالنيس� � ��وس» الذي يحتوي
حياً للحجاج وداراً للضيافة وكنيسة وفنادق وثالثة
أديرة وهي تتاخم قلعة س� � ��معان التي اتخذت شكل
احلصن في القرن العاشر امليالدي.
كنيسة القديس سمعان العمودي:
كان القديس س� � ��معان العام� � ��ودي صاحب طريقة
التعبد على عامود قد عاش بداية القرن اخلامس
وترهب في الدير وبنى عاموده املش� � ��هور الذي بلغ
ارتفاع� � ��ه 40متراً ول� � ��م ينزل عنه ط� � ��وال 39عاماً
فتح� � ��ول املكان إل� � ��ى محج أقيمت حوله كنيس� � ��ة (
َو يعت� � ��رف املؤرخون بأ ّنها َ كان� � ��ت لفترة طويلة من
أعظ� � ��م كنائس العالم املس� � ��يحي ) على مس� � ��احة
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 5000مت� � ��ر مربع في العام  476ميالدي واعتبرت
آية في التصميم املعماري وأقيمت فيها في فترات
الحقة مساكن للرهبان وطالب العلم ومالحق مثل
املعمودية والرهبانية والفنادق واملدافن وتبعد قلعة
سمعان عن حلب 37كيلومتراً جلهة الشمال الغربي
كما تعتبر من� � ��اذج الكنائس الت� � ��ي بناها املعماري
الس� � ��وري العظيم املدفونة رفاته في كنيس� � ��ة قصر
البنات» قيروص فيريانوس» هي األساس في كثير
من الكنائس األوروبية الالحقة.
مدينة النبي هوري:
تعد مدينة النبي هوري التي تقع في منطقة عفرين

ناحي� � ��ة ش� � ��ران على بع� � ��د 70كم من حل� � ��ب باجتاه
الش� � ��مال الغربي وتبعد 22كم ع� � ��ن إعزاز من املدن
الرومانية احلدودية املهمة وهي ذات أصل هلنستي،
وقد لعبت دوراً مهماً في حماية ش� � ��مال سورية من
الفرس ويوجد فيها برج روماني وقلعة عربية وأكثر
من كنيسة وأسواق ومس� � ��اكن ومدرج روماني وقبور
أهمه� � ��ا قبر النبي هوري ،وحتولت املدينة في العهد
البيزنطي إلى مدينة بيزنطية ضمت عش� � ��ر كنائس
وأس� � ��قفية ويوجد فيها جسران رومانيان من القرن
الثان� � ��ي امليالدي يقعان على بع� � ��د  1,5كيلومتر من
موق� � ��ع النبي هوري األول على نهر الصابون والثاني
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إل� � ��ى الش� � ��رق منه على بع� � ��د كيلومت� � ��ر واحد وهما
اجلسران الوحيدان الباقيان من تلك احلقبة.
مدينة كيمار:
وأما مدينة كيمار التي تقع في منطقة عفرين بلدية
الباس� � ��وطة شمال قرية س� � ��معان فهي من أهم املدن
األثرية في احلقبة الروماني� � ��ة البيزنطية من القرن
اخلامس والسادس امليالدي وفيها دور سكن وفيالت
وكنائس وصهاريج جلمع مياه األمطار وتتميز بهوائها
العليل ما يجعلها مركز اصطياف ممتازاً.
كنيسة املشبك:
وتقع كنيسة املشبك على بعد  25كيلومتراً عن حلب

باجتاه الغرب على الطريق القدمية إلى جبل سمعان
وه� � ��ي طريق القوافل في أراض� � ��ي عني جارة نصل
إليها من حلب مروراً بخان العسل فنسير بني التالل
باجتاه جبل س� � ��معان ،وأما كالوته في منطقة إعزاز
مبدينة نبل فهي قرية قدمية حتوي كنيس� � ��ة شرقية
وأخرى غربية ودوراً قدمية وجواس� � ��ق وأبواباً كبيرة
ملن� � ��ازل تعود للفت� � ��رة الرومانية ث� � ��م البيزنطية وتعد
قلعة كالوته املش� � ��هورة معبداً وثنياً حتول إلى كنيسة
في الفترة البيزنطية ثم حصنت في القرن العاش� � ��ر
وقرية كف� � ��ر نبو أو كفرنابو التابع� � ��ة ملنطقة عفرين،
تع� � ��ود للفترة الروماني� � ��ة ثم البيزنطي� � ��ة وهي حالياً
مأهولة وفيها معبد وكنائس تعود لتلك احلقبة.
قرية خراب شمس:
وقري� � ��ة خ� � ��راب ش� � ��مس الكبي� � ��رة الواقع� � ��ة على
املنح� � ��درات اجلنوبية جلبل س� � ��معان حتتوي على
كنائس وس� � ��راديب ومعصرة ومدافن وجواسق ،أما
قلعة جنم التي تعود إلى القرنني الثامن والتاس� � ��ع
امليالدي فهي قلعة عربي� � ��ة مهمة في منطقة منبج
على بعد 110كم شرقي حلب وهي مؤلفة من ثالث
طبقات األولى حتتوي على مس� � ��تودعات وصهاريج
وأبراج دفاعية وممرات س� � ��رية تليه� � ��ا طبقة ثانية
أرضي� � ��ة تضم قص� � ��ر اإلمارة واحلم� � ��ام والقاعات
العديدة أما الطبقة الثالثة فتش� � ��كل الطبقة األولى
ف� � ��وق األرض فيها مس� � ��جد القلع� � ��ة وبعض األبنية
واملرافق املختلفة.
والقصر واملس� � ��جد يعودان إلى القرن  12ميالدي
فترة الظاهر غازي بن ص� �ل��اح الدين األيوبي كما
أنها تش� � ��مل خندقاً يحيط بها ومزاراً له قبة يعود
ألحد األولياء وقد اتخذ هوالكو هذه القلعة مركزاً
لقيادته قبل غزوه حلب.
ومتث� � ��ل هذه امل� � ��دن معلماً مهماً من تاريخ س� � ��ورية
وعمارتها وحياتها الروحي� � ��ة في القرون امليالدية
األولى فهي فريدة ليس في سورية فحسب بل في
العالم كله ال تزال قائمة لتحكي قصة تاريخ مجيد
يحكي ذاكرة األجداد ويؤكد االس� � ��تمرار احلضاري
لسورية.
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نجــم أكل المريخ
د .عمار سليمان علي
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أعلن فريق من علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا في لوس أجنلوس أنهم بعد أن درسوا على مدى سنوات
عديدة النجم القزم  ,GD 362وهو قزم سماوي أبيض ملوث يلمع على بعد  165سنة ضوئية في برج هرقل,
أصبحوا شبه متأكدين من تفسير سبب التلوث الذي يظهر على الغالف اجلوي لهذا الشبح الكثيف ,احلار
لكن الذي يبرد ببطء ,املتحدر من جنم قدمي أكبر حجم ًا بكثير .وخالصة التفسير املقترح :لقد «أكل» كوكباَ!.

الكــــــون من حولنـــــــا
هذا وليس  GD 362هو القزم الوحيد الذي يدرس� � ��ه
الفري� � ��ق بل هم يدرس� � ��ون دزين� � ��ة كاملة م� � ��ن األقزام
الس� � ��ماوية امللوثة التي تبدو كله� � ��ا كما لو كانت حتتوي
مواد متشابهة.
ويقول مايكل جورا  Michael Juraقائد الفريق عن
نظريتهم اجلديدة»:رمبا لدينا هنا كوكب له كتلة املريخ
ـ نح� � ��و بليون تريليون طن مكعب من الصخور واحلديد
وح ِ ّول إلى حطام,
وامل� � ��اء املفكك ومكونات أخرى ـ ُمزق ُ
لتظهر بقاياه حالي � � �اً في الغالف اجلوي الذي حتافظ
عليه اجلاذبية الفعالة للقزم .»GD 362
وكما تُش ّرح اجلثث على الطاوالت ,فقد ُمدت محتويات
الكوكب املفترض بشكل واسع ,بغرض استكشاف هذا
الكوك� � ��ب الصخري الغريب الش� � ��بيه ب� � ��األرض تقريباً
وال� � ��ذي ينتمي إلى مجموعة س� � ��يارة خارج شمس� � ��ية.
وقد أوحت النظرة األولى أن املواد التي تش� � ��وب القزم
 GD 362تبدو ش� � ��بيهة جداً مبا نحصل عليه بطحن
األرض أو املري� � ��خ أو الزهرة ,وفقاً ملا ذكر فريق جامعة
كاليفورنيا في مقالة منشورة في مجلة الفيزياء الفلكية
 .The Astrophysical Journalوتتضم� � ��ن املقالة
بع� � ��ض املعلومات املفاجئ� � ��ة حول حقل علمي ناش� � ��ئ,
اقترح الفريق تسميته علم الكواكب اخلارجية الشبيهة
ب� � ��األرض  , terrestrial exoplanetologyيب� � ��دو

أنه يس� � ��ير بثبات لكي يصل إلى اليوم الذي ميكن فيه
للكواكب الش� � ��بيهة باألرض أن تصبح مرئية مباش� � ��رة
بأي تلسكوب فعال مصمم لكي يدور ولكي يدرس بنية
األرض .وفي حال النجاح في هذا األمر سيتمكن علماء
الفلك من معرفة م� � ��ا إذا كانت الكواكب الصخرية في
مدارات النجوم األخرى ,ش� � ��بيهة كلها بكوكب األرض,
أو أنها متعددة األشكال واألنواع.
يقول جورا»:لدينا أداة وحيدة لدراسة تركيب الكواكب
خ� � ��ارج النظام الشمس� � ��ي ,وإذا كنا أذكي� � ��اء مبا يكفي,
فيمكن أن نعرف حتى شيئاً ما حول بنيتها ,وليس فقط
مكوناته� � ��ا الكتلية» .فالق� � ��زم  GD 362هو نواة جنم
قدمي طبيعي احلجم ,بردت بشكل تدريجي ومتواصل,
وقد تقلصت حالياً إلى جس� � ��م ك� � ��روي ,تقريباً بحجم
األرض فقط ,مع كتلة تكاد تساوي كتلة الشمس .ويبدو
أن جميع األقزام السماوية البيضاء قد سحقت بشدة
بحي� � ��ث أن ذراتها (معظمها كربون وأكس� � ��جني) فقدت
هويتها الفردية في س� � ��حابات من النوى واإللكترونات
املتدافع� � ��ة ,وهو ما ميكن أن يس� � ��ميه عالم الطبيعيات
«مادة متنكسة» .لكن القزم  ,GD 362وبشكل مختلف
عن معظم األقزام الس� � ��ماوية البيضاء ,ال ميتلك قشرة
أصلية مضغوطة بشدة ,مكونة من الهليوم النقي.
لقد سعى فريق العلماء بقيادة جورا وبنجامني زوكرمان
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 Benjamin Zuckermanإل� � ��ى تصوي� � ��ب بع� � ��ض
أكثر التلس� � ��كوبات فعالية نحو النج� � ��م البالغ الصغر,
وه� � ��ي التلس� � ��كوب التابع لوكال� � ��ة الفض� � ��اء األمريكية
ناس� � ��ا , infrared Spitzer Space Telescope
واملرصد التاب� � ��ع لوكالة الفض� � ��اء األوروبية XMM-
,Newton orbiting X-ray observatory
ومرص� � ��د  Keck Observatoryف� � ��ي ه� � ��اواي .ولم
يتعرف العلماء فقط على الهدروجني املخلوط بالهليوم
الطاغ� � ��ي ,بل تعرفوا كذلك على  17عنصراً آخر على
األقل ,تضمنت :األكس� � ��جني والس� � ��يليكون واملغينزيوم
والكالسيوم والتيتانيوم واحلديد .رغم أنهم لم يتوقعوا
وج� � ��ود أي من هذه العناصر ف� � ��ي الطبقات اخلارجية
النقية للقزم السماوي األبيض ,ألن جاذبيته القوية كان
ينبغي أن جتذبها إلى عمق أكبر خالل بضع عش� � ��رات
آالف السنني.
فكر العلماء لوهلة أن الغبار كان هو املس� � ��ؤول ,أو رمبا
أن كويكب � � �اً «بني املريخ واملش� � ��تري» أصب� � ��ح أكثر قرباً
ومتزق بفعل حقل اجلاذبية الشديد للقزم . GD 362
لكن الفريق ,مبساعدة األملاني ديتليف كوستر Detlev
 Koesterم� � ��ن جامعة كيل ,أع� � ��ادوا حتليل كمية املاء
التي كان واجب � � �اً نقلها لتعط� � ��ي الهدروجني اإلضافي

املش� � ��اهد في النجم ,وبش� � ��كل موازٍ حتليل الكتلة التي
توجب نقلها وتسليمها.
ويعبر زوكرمان عن اعتقاده بأن تطوير تلسكوب الفضاء
هاب� � ��ل بتزويده مبطي� � ��اف جديد يعمل باألش� � ��عة فوق
البنفسجية ,ميكن أن يرفع عدد العناصر املكتشفة في
القزم األبيض إلى دزينتني .وعندما تتوس� � ��ع الدراس� � ��ة
إلى أقزام س� � ��ماوية بيضاء أخرى حتمل موا ّد ممتصة
من أنظمتها خارج الشمس� � ��ية الس� � ��ابقة ,فمن احملتمل
بق� � ��وة أن يصبح التصمي� � ��م الكيماوي لبن� � ��اء الكواكب
معروف � � �اً تدريجياً .و»هنا ـ يقول زوكرمان ـ لدينا مجال
واس� � ��ع من االحتماالت ,وبعض هذه الكواكب سوف لن
يكون ش� � ��بيهاً بأي ش� � ��يء معروف في نظامنا الشمسي
اخلاص».
غداء كوكبي Planetary lunch
يقترح الفريق الس� � ��يناريو العام التال� � ��ي :كوكب مكتمل
التش� � ��كل يتفتت إلى غبار ,وأخي� � ��راً يؤكل من قبل جنم
قزم أبيض صغير جداً ,كان سابقاً جنماً طبيعياً متاماً.
أم� � ��ا التفاصيل فغي� � ��ر مؤكدة ,لكنها تس� � ��ير تقريباً مبا
يش� � ��به هذا :منذ س� � ��نوات تقدر مبئات املاليني أو أكثر
م� � ��ن مليار ,ولد القزم  GD 362كنجم طبيعي له كتلة
رمبا تعادل ثالثة أضعاف شمس� � ��نا .افتراضياً كانت له

الكــــــون من حولنـــــــا
كواك� � ��ب عديدة صغيرة وكبيرة .وعلى مدى وقت طويل
عاش النجم حياة طبيعية .لكن التغيرات بدأت عندما
اس� � ��تنفدت حمولة نواته من وقود الهيدروجني ,فحرق
الهليوم بدالً منه ,مولداً كميات ضخمة من األوكسجني
والكربون كن� � ��وع من الرماد الن� � ��ووي .هنا متدد النجم
بش� � ��كل ضخم إل� � ��ى عمالق أحمر ,رمب� � ��ا «آك ً
ال» بعض
كواكبه القريبة .وأخيراً نُفخ الغالف اجلوي اخلارجي
املنتف� � ��خ الواصل للغليان ,بعيداً في الفضاء ,آخذاً معه
اجل� � ��زء األكبر من كتل� � ��ة النجم .أم� � ��ا الكواكب الباقية
فهاج� � ��رت بعيداً بفعل اجلاذبية في األس� � ��فل ,وأنتجت
تآث� � ��رات جاذبياته� � ��ا م� � ��دارات دائمة غير مس� � ��تقرة.
وانطف� � ��أت ن� � ��ار النجم غير احلارة مبا يكفي إلش� � ��عال
الكرب� � ��ون واألوكس� � ��جني ,وتقلصت بقاي� � ��ا نواته (كتلة
منصهرة ش� � ��به صافية من الكربون واألكس� � ��جني) إلى
قزم أبيض نراه اليوم.
وتس� � ��تمر القصة مفترضة أن كوكباً ـ من بني الكواكب
الباقي� � ��ة املهاجرة بعيداً ـ محم ً
ال مباء داخلي ,وحجمه
يعادل حجم املريخ ,اقترب من اجلمرة الالمعة لشمسه
الس� � ��ابقة ,رمبا ملس� � ��افة نصف مليون ميل .فأدت قوى
م ّدية جزرية فعالة إلى متزيقه إلى قرص من احلطام,
يشبه نظام احللقات حول زحل .ومنذ ذلك احلني ظلت
محتويات القرص تفلتر على سطح القزم األبيض ,رمبا
بسرعة  10مليون طن في الثانية.
يوافق فيليب ش� � ��انغ  , Philip Changعالم الفيزياء

الفلكية ف� � ��ي جامعة كاليفورنيا ف� � ��ي بريكلي ,على قوة
الدليل بأن ش� � ��يئاً ما يشبه الكوكب قد امتص من قبل
القزم األبيض ,لكنه يتحفظ على بعض التفاصيل»:من
غي� � ��ر الواضح ما إذا كان الكوكب البعيد ميكن أن يعاد
توجيهه بش� � ��كل فعال ليقترب م� � ��ن النجم ,أو أنها كلها
يج� � ��ب أن تصبح ملتحمة ,كما أنه ميكن كذلك أن يكون
قد تش� � ��كل كوكب جديد ,قريباً من القزم األبيض ,بعد
مرحلة العمالق األحمر».
ولك� � ��ن مهما كان ما حدث عل� � ��ى وجه الدقة ,فإن ملعان
األشعة حتت احلمراء قرب النجم يدل على أن العملية
رمبا لم تنج� � ��ز بعد .وإذا كان احلط� � ��ام قد توقف عن
الس� � ��قوط على س� � ��طح النجم ,فهذا أم� � ��ر حديث وفق
املقاييس الزمنية الفلكية.
عوالم غرائبية
يأت� � ��ي منظر الكوك� � ��ب املتحول إل� � ��ى رذاذ بينما علماء
الفلك الذين تخصصوا في تش� � ��كل الكواكب يضيقون
ذرعاً بنظراته� � ��م األولى للكواكب احلقيقية الس� � ��ليمة
متام � � �اً ,ولها نفس حج� � ��م ودرجة صالحية الس� � ��كنى
ويحض� � ��ر حالياً نوع من األلعاب املنزلية
التي لألرض.
ّ
األكادميي� � ��ة تس� � ��مى  the meantimeوه� � ��ي تخمن
عدد الكواكب الصخرية املتنوعة والشبيهة باألرض أو
الغريبة متاماً ,حول جنوم أخرى غير الشمس.
على س� � ��بيل املث� � ��ال ,في نيس� � ��ان  2009عندما تالقي
علماء ومفكرون في مؤمت� � ��ر املصادر في جامعة والية

139

ش ��هرية بحثي ��ة علمي ��ة ثقافي ��ة اجتماعية  -الع ��دد  0.37متـــ ��وز 2010

140

أريزونا ملناقش� � ��ة ج� � ��ذور العديد من األش� � ��ياء (الكون
واحلي� � ��اة واللغة والوعي) ,تص� � ��دت إحدى املجموعات
ملوضوع «وجود كواكب ش� � ��بيهة ب� � ��األرض» .وقد أعلن
ادوارد يون� � ��غ  Edward Youngالعال� � ��م بالكيمي� � ��اء
اجليولوجية وكيمياء الكون في فريق جامعة كاليفورنيا
في لوس أجنلوس ,أن ثمة ش� � ��يئاً واحداً ينبغي توقعه,
وه� � ��و أنه فيما يخ� � ��ص الكواكب األكث� � ��ر غرابة فاألمر
«صخ� � ��ور وصخ� � ��ور» .وقال يون� � ��غ »:قد توج� � ��د عوالم
أخ� � ��رى رطبة ج� � ��داً ,أو جافة ج� � ��داً ,أو متذبذبة جداً
ف� � ��ي مداراتها ,أو غير ذلك .لكن املعلومات عن األقزام
الس� � ��ماوية البيض� � ��اء باإلضافة إلى الن� � ��وى احلديدية
احملتملة ,تق� � ��ول إن كواكب مثل ه� � ��ذه يحتمل أن تظل
مشتملة على معادن س� � ��يليكية متشابهة مثل الزبرجد
والبلور وس� � ��يليكات األملنيوم ,واملي� � ��كا ,ومكونات أخرى
ش� � ��ائعة للغرانيت والصخور املتب ِلّرة واحلمم البركانية
واألحجار الرملية».
لكن جايد بوند  , Jade Bondمن املرصد الرئيس� � ��ي
جلامعة أريزونا ,عبرت عن ش� � ��كها في أن هناك عوالم
خارجية بعيدة تنتظر اكتش� � ��افها ,وهي باملناسبة تعمل
على موضوع الكواكب خارج النظام الشمسي التي تنشأ
ف� � ��ي بيئة غير مختلفة عن التي ولدت فيها األرض ,إال

ف� � ��ي نقطة واحدة دقيقة :م� � ��اذا يحدث إذا كانت ذرات
الكربون تفوق ذرات األكسجني عددياً؟.
وتق� � ��ول بون� � ��د »:يرتب� � ��ط الكربون واألوكس� � ��جني بقوة
لتش� � ��كيل غاز أحادي أكس� � ��يد الكربون الذي يوجد في
الغيوم الس� � ��دميية ما قب� � ��ل الكواك� � ��ب ,دون أن يندمج
بشكل أساس� � ��ي في الكواكب الصلبة .كما أن الشمس
ومعظم النجوم تشكلت من أوكسجني أكثر نسبياً ,رغم
أن الهام� � ��ش لي� � ��س كبيراً .وترتبط ذرات األوكس� � ��جني
املتبقية بذرات الس� � ��يليكون لتش� � ��كيل اجلسم الصلب
ال� � ��ذي ترتكز عليه املعادن الس� � ��يليكية .وما يفيض من
الكرب� � ��ون وهو كثير ,ومن األوكس� � ��جني وهو قليل جداً,
يندمج داخل الكواكب».
بالنتيج� � ��ة رأت بوند أن عوالم كه� � ��ذه ميكن أن تتجمد
وف� � ��ق علم املع� � ��ادن املذهل ,ورمبا تن� � ��در فرص احلياة
فيها ,حتى بالنس� � ��بة لن� � ��وع مختلف ع� � ��ن احلياة التي
نعرفه� � ��ا .فعلى كواكب كهذه ميكن أن توجد ـ كما يظهر
مقط� � ��ع عرضي تخطيطي عرضته بوند ـ س� � ��طوح من
الغرافي� � ��ت ,ومنحدرات ش� � ��اهقة م� � ��ن الكاربوروندوم
 carborundumوصفائح م� � ��ن الكربيد .carbide
ورمب� � ��ا حتى ق� � ��ارات مظلم� � ��ة غس� � ��لت مبحيطات من
القط� � ��ران .وهي ت� � ��رى أن «عاملاً كهذا س� � ��يكون مثيراً
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للضحك» .وتضيف على س� � ��بيل املزاح»:إذا وجدنا في
أي وقت كوكباً ذا طبقة املاس كروية ,فنقودي جاهزة».
ال يبدو أن هذه الفك� � ��رة بعيدة كلياً .وقد تخيل العديد
من علماء الفلك خصوصاً في السنوات العشر األخيرة
أموراً مماثلة ,وحتدث بعضهم منذ ثالث س� � ��نوات عن
قرص غني بالكربون ي� � ��دور حول النجم بيتا بيكتورس
 ,Beta Pictorisعلى بعد  60سنة ضوئية ,يستطيع
أن ينت� � ��ج كواكب كرب� � ��ون .ويعلق إري� � ��ك كيدوس Eric
 Gaidosم� � ��ن جامعة هاواي»:من الس� � ��هل تخيل هذا
يحدث ,لكن ليس من السهل تخيل أنه يحدث كثيراً».
البحث عن قزم
منذ عام  1995بدأت بني علماء الفلك صيحة البحث
عن كواك� � ��ب صغيرة ,حية أو ميتة ,غني� � ��ة بالكربون أو
باألوكسجني .ودشن املوضوع فريق سويسري ,سرعان
ما حلقه آخرون ,حت ّرى عن تأثير اجلاذبية على كواكب
ضخمة ـ أكبر كتلة من املشتري بأضعاف عديدة ـ تدور
حول جنوم أخرى .وتلك الكواكب اخلارجية هي غالباً
أماك� � ��ن غريبة ,فهي منوذجياً تتس� � ��فع وتذبل بدرجات
احلرارة احلارقة بس� � ��بب مداراتها القريبة .وحتى اآلن
فإن قائمة الكواكب «شبيهات املشتري» احلارة وعوالم
أخرى كبيرة تبدو غير صاحلة للسكنى ,جتاوزت الرقم
 .350وم� � ��ن ب� �ي��ن أصغرها حجم � � �اً ,COROT-7b
الذي بالكاد يش� � ��به األرض ,وقد أخذ اسمه من القمر
الصناعي األوروب� � ��ي  COROTالذي قيس حجمه
مبراقب� � ��ة مروره أمام جنمه (خف� � ��وت خفيف في ملعان
النجم) .نصف قطره أكبر بحوالي  75مرة من األرض
وكتلته أكبر بست مرات .يدور حول جنمه على مسافة
قريبة (تناسب الشواء) ويكمل دورته خالل  20ساعة.
يشك البعض في أنه نبتون قدمي ,تبخر غالفه اجلوي
اخلارجي بعيداً.
حالي � � �اً بعد أن بدأت مهمة القم� � ��ر الصناعي احلديث
كيبلر الذي أطلقته ناس� � ��ا ف� � ��ي آذار  ,2009ينتظر أن
يقدم لنا معلومات حول عدد النجوم الشبيهة بالشمس
التي متتلك كواكب ش� � ��بيهة ب� � ��األرض من حيث احلجم
والدوران على مسافات مناسبة للحياة .وسيكون كيبلر
قادراً فقط على اكتش� � ��افها مبراقبة التغيرات الطفيفة

ف� � ��ي ملعان جنومه� � ��ا ,لكنه لن يكون ق� � ��ادراً على حتليل
بنيتها .ويقول جيف مارس� � ��ي ,Geoff Marcyالعالم
الفلكي من جامعة كاليفورني� � ��ا ,بريكلي »:كيبلر أمر ال
يص� � ��دق .نح� � ��ن نحتاجه .لكن األخبار الس� � ��يئة هي أن
جمي� � ��ع النج� � ��وم التي تظهر حوله ه� � ��ي على بعد آالف
الس� � ��نوات الضوئية .صحيح أنه يعطين� � ��ا أول إحصاء
للكواكب الصغيرة ,لكن لس� � ��وء احل� � ��ظ وال واحد منها
س� � ��يكون قريب � � �اً مبا يكف� � ��ي إلخبارنا باملزي� � ��د» .إال أن
املشروع املنتظر هو التلسكوب كاشف الكواكب الشبيهة
ب� � ��األرض  Terrestrial Planet Finderوه� � ��و
تلسكوب هائل تصممه ناسا للدوران في الفضاء ,وتقدر
كلفته مبليارات الدوالرات .وقد كان مقرراً إطالقه قبل
 2010إال أنه يعاني من مش� � ��اكل متويلية ,وكذلك األمر
مع مشروع أوروبي مماثل ,يس� � ��مى داروين ,توقف هو
اآلخر ألس� � ��باب مادية .ورمبا يقل� � ��ب كوبلر املوازين إذا
جنح في اكتش� � ��اف تربة غنية باملع� � ��ادن ,مما يجب أن
يشجع احلكومات على استئناف التمويل لتلك املشاريع
الضخمة ,حس� � ��بما ترى فكتوري� � ��ا ميدوس Victoria
 ,Meadowsعاملة الفلك في جامعة واش� � ��نطن ,التي
ش� � ��اركت في مشروع الفضاء ايبوكسي  Epoxiالذي
أجنز مؤخراً ,وجنح في مراقبة كوكب ش� � ��بيه باألرض
لدرجة جعلت ميدوس تتحمس وتقول« :اس� � ��تطعنا أن
نشاهد أحواض احمليطني األطلسي والهادي».
إذن ,هناك شيء واحد ميكن أن يتوقعه أي شخص في
عملية صيد الكواكب :املفاجأة .ويبدو أن وجود كواكب
ش� � ��بيهة باألرض بش� � ��كل حقيقي ميكن أن يكون نادراً
جداً ,بس� � ��بب االحتماالت املتنوعة بش� � ��كل واسع ,كما
قال العالم ديفيد ستيفنس� � ��ون David Stevenson
في مؤمتر املصادر« :س� � ��وف يكون هن� � ��اك غنى هائل
بالنتائج .س� � ��وف تكون هناك أش� � ��ياء ال تشبه األرض,
رمبا تكون كواكب غنية بالكربون ,أو رمبا غانيميد كبير
«غانيميد هو قمر املش� � ��تري» ,أو نصف صخر ونصف
جلي� � ��د .وعلى العموم أنا أعتقد أن ما س� � ��وف ينتج من
مهمة كيبل� � ��ر والبعثات الالحقة ,هو تن� � ��وع في النتائج
يختلف عن أي ش� � ��يء ف ّكرنا فيه .وهذا بالطبع سيكون
عظيماً».
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رمبا يأتي يوم يكون فيه اإلنس� � ��ان قادراً على السباحة
على س� � ��طح القمر ،وعلى ما يب� � ��دو أن كمية هذه املياه
ستكون أكبر من تلك الكمية التي كان العلماء يظنونها،
وهو خبر سار جداً للبشر ،ألنه بدون مياه ،ال نستطيع
البق� � ��اء على قيد احلياة .ويعد القمر واحداً من كواكب
املجموع� � ��ة الشمس� � ��ية القليلة التي ميكنها اس� � ��تقبال
اإلنسان بعيداً عن بيئته الطبيعية ،ومن هنا ،يتولد لدى
العلماء االهتمام باكتشاف املياه على سطحه.
مياه حتت سطح القمر
نش� � ��ر فريق م� � ��ن العلم� � ��اء مبعهد «كارنيج� � ��ي» مبدينة
واش� � ��نطن ،مؤخ� � ��راً تقري� � ��راً ف� � ��ي دوري� � ��ة األكادميية
األمريكية للعلوم ،بقيادة العالم «فرانس� � ��يس التراي».
ويشير الفريق في هذا التقرير إلى احتمالية اكتشاف
احتياطي� � ��ات كبي� � ��رة م� � ��ن املي� � ��اه حتت س� � ��طح القمر.
وكانت الرحالت الفضائية الس� � ��ابقة إلى هذا الكوكب
قد كش� � ��فت عن وجود كمية من املي� � ��اه داخل الفوهات
البركانية املنتشرة على س� � ��طح القمر .ويحتوي الغبار
الرمادي الذي يغطي س� � ��طح ه� � ��ذا الكوكب على قطع
من الثلج.
ولكن حتى الوق� � ��ت احلالي ،جاء عدد قليل من العلماء

على ذكر االستكش� � ��افات العلمية ألسفل سطح القمر
بهدف العثور على املياه .وقد أشار فريق العلماء التابع
ملعهد «كارنيجي» بواش� � ��طن ،إلى «احتمالية وجود املياه
حتت س� � ��طح القمر» ،على الرغم من االعتقاد السائد
بأن القمر خال من املياه دون التفكير أن هذه املياه قد
تكون متواجدة داخل الصخور القمرية نفسها.
ولكن ال تظنوا أن س� � ��طح القمر يحتوي على ش� �ل��االت
أو أنهار مائي� � ��ة .فكم هذه املياه مح� � ��دود للغاية ،على
الرغ� � ��م من أن الكثيرين كان� � ��وا يعتقدون بوجود كميات
كبيرة من املياه على سطح هذا الكوكب .ويقدر العلماء
األمريكيون نس� � ��بة ه� � ��ذه املياه بحوال� � ��ي  5أجزاء في
املليون جزء ،وهو ما يعد على كل حال ،ضعف التقدير
الذي توصل إليه العلماء في السابق.
كويكب ضخم هو السبب في وجود املياه على سطح القمر
يتح� � ��دث العلماء عن كويكب ضخ� � ��م ،تقريباً في حجم
كوك� � ��ب املري� � ��خ ،اصط� � ��دم بكوكب األرض من� � ��ذ أربعة
ملي� � ��ارات عام ،وق� � ��د جتمعت امل� � ��واد الناجتة عن هذا
التصادم ببعضها ،مكون ًة ما نعرفه اليوم بكوكب القمر،
الذي احتفظ بكم معني من جزيئات املياه أثناء تعرض
حممه البركانية إلى البرودة.

الكـــــــــون من حولنـــــــــا
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ُيحكى أنّ رج ًال سمع بإقليدس وبهندسته البديعة قد زاره في مدرسته طالب ًا أخذ العلم عنه ،فتوجه إليه قائ ًال:
أحب كثير ًا أن أدرس الهندسة لكنّني أو ّد قبل ذلك أن أعرف ما هي الفائدة العمل ّية لذلك.
ّ
أعطه قرش ًا واصرفه ،فهو يبحث عن النّفع ال عن املعرفة!
نادى إقليدس خادمه وقال لهِ :

علـــــــــوم ومعــــــارف
تلع� � ��ب ال ّرياض ّي� � ��ات دوراً يزداد أه ّم ّي � � � ًة في حياتنا،
وتدخل في املناهج الدراس � � � ّية كما ّدةٍ أساس � � � ّي ٍة على
جميع املستويات واملراحل وفي شتّى االختصاصات.
يندر مع ذلك أن جتد مد ّرساً للرياضيات ال يتع ّرض
�ؤال
م � � � ّر ٍات عدي� � ��دة خالل العام ال ّدراس� � � ّ�ي إلى س� � � ٍ
بطرق مختلفة :ملاذا ندرس
جوهري ميكن أن يُصاغ
ٍ
ّ
ال ّرياض ّي� � ��ات؟ ما فائ� � ��دة «اجلي� � ��ب والتجيب»؟! ما
هو التطبيق العملي املمك� � ��ن لألعداد العقد ّية؟ هل
نستفيد من هذا الدرس في حياتنا اليوم ّية؟ الخ...
يندر أيضاً أن جتد مد ّر َس� �ي��ن يق ّدمان على مثل هذه
األس� � ��ئلة اإلجابة أو اإلجابات نفس� � ��ها ،وهذه ناحي ٌة
حسنة من نواحي املوضوع ،فاإلجابة الواحدة تعني
�وع واس� � ��ع ج � � � ّداً ال يحتمل احلصر
حتدي� � ��داً ملوض� � � ٍ
ٍ
بإجابات بسيطة.
إ ّنن� � ��ي ال أ ّدعي أبداً هنا تقدمي إجاب� � � ٍ
�ات نهائ ّية عن
هذه األس� � ��ئلة ،لك ّنن� � ��ي أو ّد أن أحاول معاجلتها على
ٍ
مستويات مختلفة.
أ ّو ًال :عل ��ى املس ��توى النّفع � ّ�ي البح ��ت أو ال ّرياض ّيات
كوسيلة
ما من ّ
أن ال ّرياض ّيات أداةٌ ف ّعالة في إجناز
شك في ّ

ٍ
مجاالت متن ّوعة ،عندما نش� � ��تري
أعمال عديدة في
ٍ
جمع
القليل من األش� � ��ياء فإ ّننا نقوم وال ب ّد بعمل ّيات ٍ
لكن هذا ليس ك ّل ش� � ��يء
�رح
ٍ
وضرب وقس� � ��مةّ ،
وط� � � ٍ
ً
ّ
فال ّرياض ّيات تُستخ َدم تقريبا في كل مكان ،وسأوجز
احلديث عن ذلك في مجالني:
ّ
أوالً :حتيط بن� � ��ا التكنولوجيا من كل جهة ،وتفرض
نفس� � ��ها على حياتن� � ��ا أكثر فأكثر ك ّل ي� � ��وم ،وما كان
ٍ
بطريقة عجيبة
يُع ّد من مظاهر التّرف أمس يصبح
ض� � ��رور ًة حيات ّية ال ب � � � ّد منها غداً :جه� � ��از االتّصال
والصحن الالقط للفضائ ّيات ،والس � � � ّيارة
اخلليوي،
ّ
ّ
ّ
�خصي أو احملم� � ��ول ...،الخ ،وهنا
�
�
�
الش
والكمبيوتر
ّ
�كل عام:
ميك� � ��ن ال ّنظ� � ��ر إلى فئتني م� � ��ن النّاس بش� � � ٍ
مخترع� � ��ون ومس� � ��تهلكون .1إن ش� � ��ئنا أن نبقى بني
فإن طرح مس� � ��ألة فائ� � ��دة ال ّرياض ّيات
املس� � ��تهلكني ّ
لن يكون أم� � ��راً مه ّماً ج ّداً ،ومحاول� � ��ة اإلجابة على
التس� � ��اؤالت املذكورة ستكون مضيع ًة للوقت ،أ ّما إن
فإن هذه األسئلة
كنّا نريد أن ننتقل إلى الفئة ال ّثانية ّ
جتد مكانها متاماً.
الصناعات
تتدخّ � � ��ل ال ّرياض ّيات ٍ
بقدر ٍ
كبير ف� � ��ي ك ّل ّ
ا ّلتي أش� � ��رنا إليها وا ّلتي تس � � � ّمى أحياناً «صناعات
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التّكنولوجيا املتق ّدم� � ��ة» Hi-Tech industries
الصناع� � ��ات ا ّلتي مت ّيز البل� � ��دان املتق ّدمة عن
وهي ّ
الس� � ��يارات على سبيل املثال
غيرها .حتتاج صناعة ّ
إل� � ��ى تطوير تصميم� � � ٍ
�ات تضع الكثير م� � ��ن األجزاء
(احمل ّرك ،جه� � ��از التبريد ،البطار ّي� � ��ة )...،في ح ّي ٍز
ض ّي� � ��ق ،يتطلّب ذلك ،من بني أش� � ��ياء أخرى ،معرف ًة
ياضي.
باألمثل ّيات وهي جز ٌء من التّحليل ال ّر
ّ
إن نقصاً قدره أجزاء من امليليمتر في ثخانة املعدن
ّ
كمثال آخر،
اخلارجي للس ّيارة،
املستخدم في الهيكل
ٍ
ّ
ٍ
أن زيادة
حادث
ميك� � ��ن أن يؤ ّدي إلى
كارثي ،في حني ّ
ّ
صغير ًة مقابلة ميكن أن تضاعف اس� � ��تهالك الوقود
السماكة املطلوبة ح ّل
الس� � ��رعة ...يح ّدد ّ
وحت ّد من ّ
ٍ
معادالت تفاضل ّية مع ّينة...
ثاني � � �اً :منذ عق� � � ٍ
الس� � ��نني ،أو حتّى منذ
�ود قليلة من ّ
س� � ��نني قليلة فحس� � ��ب ،كان تاج ٌر ما يرى أو يالحظ
أن س� � ��لع ًة ما ميكن أن تروج وتُطلَب فيس� � ��توردها أو
ّ
يصنّعه� � ��ا ث � � � ّم يوزّعها في األس� � ��واق وكان في أغلب
األحيان يجني ربحاً بهذا العمل .لم يعد األمر كذلك
إن التقدير ال ّذاتي أو احلدس لم يعد مقياساً
اليومّ .
مقبوالً وال ب ّد لتاجر أو شركة تريد القيام بعمل ما،

ٍ
دراسة
(وتوزيع س� � ��لعة مع ّينة هو أبس� � ��ط مثال) من
الس� � ��وق ،ومثل
إحصائ ّية ،وبالتالي رياضية ،حلاجة ّ
مختصة ّ
توظف
سات
مؤس ٌ
ّ
هذه ال ّدراسات تقوم بها ّ
الكثير من ال ّرياضي� �ي��ن .وإذا أردنا أن نتح ّدث على
�روع جديد يتطلّب ما
وج� � ��ه العموم نقول ّ
إن ك ّل مش� � � ٍ
يس ّمى «دراسة اجلدوى االقتصاد ّية» وهذه الدراسة
هي دراس � � � ٌة تَس� � ��تخدم ،بحس� � ��ب ضخامة املشروع،
فروعاً ش � � �تّى من ال ّرياض ّي� � ��ات كاإلحصاء والتّحليل
ّ
اخلط ّية
الرياض� � � ّ�ي ونظر ّي� � ��ة األلع� � ��اب والبرمج� � ��ة
وبحوث العمل ّيات واحملاكاة ،وغيرها...
ميكن إيراد ٍ
أمثلة مشابهة في ك ّل املجاالت األخرى،
ً
ً
وميك� � ��ن إيراد أمثل� � � ٍ�ة أكثر تفصيال أيض � � �ا لكنّني ال
أن املكان املناسب هو هنا واآلن.
أعتقد ّ
ّ
تلعب ال ّرياض ّيات في كل ما تق ّدم دور الوس� � ��يط ،أو
األداة ،إ ّنه� � ��ا تق ّدم خدم ًة للصناع� � ��ة أو للتجارة ،بل
ٍ
ملجاالت قد ال تخطر ببال :السياس� � ��ة ،علم
وح ّت� � ��ى
االجتماع ،الفنون ،اآلداب...،
ثاني� � ًا :عل ��ى مس ��توى فه ��م الطبيع ��ة والك ��ون أو
ال ّرياض ّيات كلغة
ما هو الهدف األس� � ��مى لإلنسان؟! السعادة ،املتعة،

علـــــــــوم ومعــــــارف
ال ّرفاه ،أم املعرفة؟! وأ ّية سعادةٍ ميكن أن تأتينا إن لم
تكن س� � ��عادة املعرفة ول ّذة االكتشاف وسرور الفهم؟!
أال ينمو ّ
الطفل مبقدار تق ّدمه في املعرفة ،أم يكفي
أن ينمو جسمه ويزداد طوالً ووزناً؟! ألم تكن املعرفة
�اني أص ً
ال ،أقلّه بحس� � ��ب ما
هي علّة الوجود اإلنس� � � ّ
تخبرنا به أس� � ��طورة اخللق :لق� � ��د خالف آدم وح ّواء
إرادة الله بأكلهما من شجرة املعرفة ُ
فطرِ دا من جنّة
ألن اجلهل نعي ٌم
النّعي� � ��م ،ولنقل من جنّة اجله� � ��ل ّ -
والتقصي والبحث...
وراحة  -إلى أرض االكتشاف
ّ
الس� � ��يارة والطائرة
هو
أن العلم
يعتقد النّاس عموماً ّ
ّ
وأن العلم هو الكهرباء والهاتف
وامل ّك� � ��وك
الفضائيّ ،
ّ
ّ
واحملط� � ��ات الفضائ ّي� � ��ة ...لي� � ��س العلم في
ال ّنق� � ��ال
احلقيقة ك ّل هذا ،وهو ليس أيضاً األس� � ��لحة ال ّذر ّية
ّ
والطائرات ا ّلتي ال يكش� � ��فها الرادار ...ك ّل ما ذكرته
هو م� � ��ن مفرزات العل� � ��م وا ّلتي قد تكون س� � ��لب ّي ًة أو
لكن العلم نفسه هو سبيل املعرفة.
إيجاب ّيةّ ...
نحن نعرف بفضل العلم مث ً
أن اإلنس� � ��ان تط ّور من
ال ّ
أن
ٍ
لي إلى م� � ��ا هو عليه اليوم ،ونعرف أيضاً ّ
كائن أ ّو ّ
األرض تدور حول ّ
الش� � ��مس وليس العكس ،ونعرف
تراب أمام سعة
أن األرض مبا عليها هي ذ ّرة ٍ
كذلك ّ

الكون ...كما نعلم من ٍ
أن دماغ اإلنس� � ��ان
جهة أخرى ّ
ً
جها ٌز بلغ ح � � � ّداً مذه ً
ال من التعقي� � ��د .مذهال ملن؟!
ال لنا ،أي مذه ً
مذه ً
ال لنفسه!
يعن� � ��ي ك ّل ما تق � � � ّدم إ ّننا في مرآة العل� � ��م ننظر إلى
أنفس� � ��نا ،فنجد أنفسنا ال شيء من جهة ،وجند في
أنفس� � ��نا كماالً أخّ اذاً! ...ويقودنا ك ّل هذا نحو ٍ
رغبة
باملزيد من املعرفة...
إن الل� � ��ه قد خاطب موس� � ��ى وأعطاه
يق� � ��ول اليهود ّ
لوحي الوصايا ،ويس ّمي املسيح ّيون عيسى (وكذلك
أن القرآن
املس� � ��لمون) كلمة الله ،ويؤ ّكد املس� � ��لمون ّ
الكرمي هو كالم الله املوحى واملنزّل باللغة العربية.
إن القرآن
أي من ذلكّ ،
أق� � ��ول ،دون االعتراض على ّ
نفس� � ��ه يتح ّدث عن «آيات اآلف� � ��اق واألنفس» ،ولع ّل
فه� � ��م هذه اآليات يحتاج لغ ًة أيضاً ،وربمّ ا كانت هذه
اللّغة هي ال ّرياض ّيات.
إن التّعقي� � ��د العجيب وال ّدقيق ف� � ��ي حركة الكواكب
ّ
في املنظومة ّ
الشمس � � � ّية وف� � ��ي دوران هذه املنظومة
نفس� � ��ها ،حول نفس� � ��ها وحول مركز املج ّرة ،آلي ٌة من
آيات اآلفاق ال نستطيع قراءتها إ ّال بلغة ال ّرياض ّيات،
بلغة املع� � ��ادالت ا ّلتي تصف حرك� � ��ة ك ّل كوكب حول
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تفسر لنا ك ّل ّ
نفسه وحول ّ
الظواهر
الش� � ��مس وا ّلتي ّ
املختلف� � ��ة ا ّلتي أبس� � ��طها تعاقب الفص� � ��ول أو دورة
(أطوار) القمر ،الخ ...إذا كان ميكن تبسيط وصف
ه� � ��ذه املنظومة ،البس� � ��يطة بال ّنس� � ��بة لتعقيد املج ّرة
مث ً
عادي ال يعرف شيئاً عن ال ّرياض ّيات
لشخص
ال،
ٍ
ّ
فإن معرفة ال ّرياض ّي� � ��ات تق ّدم صور ًة أجلى وأوضح
ّ
وأبهى لهذه اآلية الكون ّية.
الس� � ��طح الداخلي لرئة اإلنسان يعادل
أن نعرف ّ
أن ّ
مس� � ��اح ًة ملعب كرة املضرب ألم � � � ٌر مدهش وآي ٌة من
لكن املدهش أكث� � ��ر واألحلى مبا ال
آيات األنف� � ��سّ ،
يُقاس هو كيف ّية اكتش� � ��اف ذلك ،ومعرفة كيف يُع َّبر
عنه في هندسة الكسير ّيات.
ف� � ��ي ٍ
وقت م� � ��ن التّاري� � ��خ كان رجال ال ّدي� � ��ن يعملون
ّ
عل� � ��ى أال تقع الكتب «املق ّدس� � ��ة» بني أي� � ��دي العا ّمة،
أو كان� � ��وا يقنعونه� � ��م باقتنائه� � ��ا لل ّتب � � � ّرك منها دون
قراءته� � ��ا ،وكان رجل ال ّدين ه� � ��و الوحيد املخ ّول نقل
مضامينها إل� � ��ى النّاس ،وهكذا كانت فئ ٌة من النّاس
حتتكر «املعرفة» ...املعرفة احلقيق ّية ،معرفة الكون
واإلنس� � ��ان ،معرفة آي� � ��ات اآلفاق واألنف� � ��س ،متاح ٌة
للجميع اليوم ،وإحدى اللّغ� � ��ات املم َّيزة لقراءتها ،إن

لم تكن أفضل لغات قراءتها :ال ّرياض ّيات!
ثالث ًا :على املس ��توى العقل � ّ�ي أو ال ّرياض ّيات كرياضة
للذّ هن
ال يحقّ لنا أن نس� � � ّ
�تخف بع � � � ّداءٍ يتد ّرب على اجلري
ع ّدة س� � � ٍ
�اعات في الي� � ��وم ،بدعوى أ ّنه يس� � ��تطيع أن
يس� � ��تق ّل س � � � ّيارة أجرة! فهذا الع � � � ّداء يفضل أغلبنا
بكثي� � ��ر أل ّنه يتمتّع من جهة مب� � ��ا يقوم به من رياضة
جلس� � ��ده ويحافظ من ٍ
صحة هذا
جهة أخ� � ��رى على ّ
اجلسد .ينطبق األمر نفس� � ��ه على العب الشطرجن
مث ً
ال .إ ّننا ال نس� � ��تطيع أن نطالب شخصاً وراء رقعة
ش� � ��طرجن بأن يشغل نفسه بـ «شيءٍ أفضل» ،فهو من
ٍ
جهة يتم ّت� � ��ع مبا يفعل وهو من ناحي� � � ٍ�ة أخرى ين ّمي
ّ
ق� � ��درات دماغه ويحاف� � ��ظ على األقل على نش� � ��اط
وحيو ّية هذا ال ّدماغ.
جانب منها لعبة الشطرجن أو
تشبه ال ّرياض ّيات في
ٍ
ٌ
ّ
ّ
غيرها من األلع� � ��اب املفيدة للذهن .إنها طريقة في
حتري� � ��ض التف ّكر وتهذيب احل� � ��دس وتطوير املنطق
إن «ممارسة» ال ّرياض ّيات ،حتّى
وتنشيط البديهةّ ...،
ولو على مس� � ��توى القيام بعمل ّي ٍات حساب ّية بسيطة،
لوس� � ��يلة ف ّعالة في احلفاظ على حيوية هذا اجلهاز

علـــــــــوم ومعــــــارف
الرائع املعقّد ا ّلذي نس ّميه ال ّدماغ وعلى تنميته.
يح� � ��دث أحيان � � �اً أن أنه� � ��ي الدرس املق � � � ّرر لط ّ
البي
ف� � ��ي املرحلة الثانوية قبل دقائق م� � ��ن انتهاء الوقت،
وكثيراً ما أطرح على ّ
الط ّ
الب في مثل هذه احلاالت
علي
«ألغازاً» رياض ّية ،ويح� � ��دث أحياناً أن يطرحوا ّ
هم أيضاً بعض األلغاز ،ولقد أس � � � ّر لي العديد منهم
أن ه� � ��ذه ال ّدقائق ا ّلتي ال تتك ّرر كثيراً قد لعبت دوراً
ّ
ً
أ ّول ّيا في قلب تص ّورهم ملا ّدة ال ّرياض ّيات وفي جعلها
ما ّدة محبوب ًة عندهم.
الفكري املج� � ّرد ،أو ال ّرياض ّيات
رابع ًا :على املس ��توى
ّ
كغاية
لكن هذا
يصعب احلدي� � ��ث هنا دون تقدمي أمثل� � ��ةّ ،
املق� � ��ال لي� � ��س بحثاً ف� � ��ي ال ّرياض ّيات وه� � ��و ال يتّجه
مختصني ...ولذلك س� � ��أكتفي بتش� � � ٍ
�بيه شديد
إلى
ّ
التبسيط.
تش� � ��به فروع وتفاصي� � ��ل ال ّرياض ّي� � ��ات املختلفة كت ً
ال
مختلفة األشكال واألحجام من مواد ميكن اعتبارها
أ ّول ّي� � ��ة ،من مواد بن� � ��اء إن جاز التش� � ��بيه ...وميكن
تركيب هذه الكتل في أشكال ال حصر لها.
وكما يس� � ��تمتع ّ
الطفل بتركيب القطع البالس� � ��تيكية
لتشييد بناء أو تركيب مركبة أو غير ذلك ،ث ّم يستمتع

بف ّكها وتركيبها من جديد ،كذلك يش � � � ّكل العمل في
إن
ال ّرياض ّي� � ��ات متع ًة مماثلة بل ربمّ ا أكبر .لن أقول ّ
لع� � ��ب ّ
الطفل بقطعه له ٌو ال طائ� � ��ل منه ،لكنّني أقول
إن النّماذج املج ّردة ا ّلتي كثيراً ما ش � � � ّيدها رياضيون
ّ
بقص� � ��د املتعة أو ملج ّرد العمل ف� � ��ي ال ّرياض ّيات ،قد
الق� � ��ت فيما بعد تطبيقات عمل ّي� � ��ة بالغة األه ّم ّية...
كفن
إنمّ ا أر ّكز هن� � ��ا على أه ّم ّية العم� � ��ل ال ّر
ياضيّ ،
ّ
وكمتعة وهي أه ّم ّية تفوق بال ّنس� � ��بة للكثيرين أه ّم ّية
التّطبيق ،متاماً كما تفوق أه ّم ّية ٍ
لوحة عظيمة ال ّثمن
ا ّلذي يُد َفع بها.
رياضي وأحد كبار فالسفة
يقول برتراند راسل وهو
ّ
القرن العش� � ��رين« :إ ّننا لو اس� � ��تعرضنا ال ّرياض ّيات
اس� � ��تعراضاً صحيح � � �اً ،مل� � ��ا وجدنا فيه� � ��ا احلقيقة
فحسب ،بل وجدنا فيها جماالً سامياً :جمال البرود
والسناء،
والقسوة
والصرامة ،هو جمال فيه ّ
ّ
الصفاء ّ
واملق� � ��درة على بلوغ الكمال ،ا ّلذي ال يتاح إ ّال ألعظم
الفنون».
خامس ًا :على مستوى املعرفة العميقة أو ال ّرياض ّيات
كخبرة صوف ّية!
ٍ
حت ّدثنا في فقرةٍ سابقة عن دور ال ّرياض ّيات في املعرفة
ونريد هنا أن نذهب أبعد في معنى كلمة «معرفة».
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«أن يع� � ��رف امل� � ��رء ح ّقاً يعني أن يتغ ّي� � ��ر مبا يعرف»،
يقول أحد املتص ّوفة .و« ...للمعرفة ثالثة أش� � ��كال»،
كما يقول ّ
الش� � ��يخ مح� � ��ي ال ّدين ابن عرب� � ��ي« :أولها
ّ
فيجسد املعرفة
عاطفي ،أ ّما الثالث
ثقافي ،وثانيها
ّ
ّ
ّ
ّ
احل ّق� � ��ة ،التي مت ّي� � ��ز معرفة احلقيقة ،وفي ّ
الش� � ��كل
�واب وحقّ من
ال ّثالث ميك� � ��ن للمرء وعي ما هو ص� � � ٌ
خلف حدود الفكر واإلحساس».
ّ
ويقول دوميني� � ��ك ده بارل ،وهو أحد علم� � ��اء الطبيعة
يتيحه لنا من
املعاصري� � ��ن« :ال تقو ُم أهم َّية العل� � ��م مبا ُ
ٍ
معلومات ومبا ِ
�كل
�
�
�
ش
ب
بل
إمكانيات فقط؛
يفس � � � ُح من
ٍ
بعمق أكبر
خاص باس� � ��تحالةِ العقلِ ا ّلتي ينجزها فينا ٍ
أظن أ ّن هذا اجلانب من العلم ا ّلذي نس ّميه
دوماً» .وأنا ّ
املعرفة هو ا ّلذي يلعب دور «استحالة العقل» هذا.
أحتدث على مس ��تويني
ف ��ي جمي ��ع األح ��وال أو ّد أن
ّ
هنا:
فردي :يعيش املشتغل في ال ّرياض ّيات
على مس ��توى
ّ
املج ّردة خبرة االحتكاك مع املطلق!
ده� � ��ش ٍ
آلية
�ادي ق� � ��ادراً أن يُ َ
إذا كان اإلنس� � ��ان الع� � � ّ
ظاه� � ��رةٍ في الكون ،أن يرى عظمة املطلق من خالل
سحر بروعة احلياة في تأ ّمل منلة،
التلس� � ��كوب ،أن يُ َ

دهش بس� � ��حر ّ
الطبيعة في غروب ّ
الشمس وراء
أن يُ َ
فإن املشتغل في ال ّرياض ّيات ميكن أن يعيش
األفقّ ...
ك ّل هذه املش� � ��اعر واخلبرات في عمله في املعادالت
وال ّرسوم البيان ّية.
ّ
وكما يرى املهندس املاهر في مخططات بناءٍ
شاهق
ٍ
أن البناء
ك ّل تفاصي� � ��ل البناء ،وكما يع� � ��رف املهندس ّ
ا ّلذي س� � ��ين َفّذ لن يك� � ��ون بكمال ص� � ��ورة البناء ا ّلتي
ياضي أن يرى في
فإن م� � ��ن املمكن لل ّر
في ذهنهّ ...،
ّ
ّ
بضعة مع� � � ٍ
�ادالت كل حركات الكواكب في املجموعة
الشمس � � � ّية (مث� �ل � ً
ّ
أن روعة
ا) وأن يعرف في س � � � ّره ّ
احلركة ا ّلتي تنطوي عليها املعادالت أكثر كماالً من
ياضي
املتجسدة ...،ولذلك ميكن لل ّر
روعة احلقيقة
ّ
ّ
«أفق أعلى»!
أن يعيش في ٍ
�االت رغم ندرتها ،دفع� � ��ت رياض ّيني وعلماء
ث ّمة ح� � � ٌ
اختبروا اللقاء باملطلق م� � ��ن خالل ال ّرياض ّيات ،إلى
االلتحاق بجماع� � � ٍ
�ات دين ّية متارس طقوس � � �اً مع ّينة
بقصد الوصول إلى «الله»!!
جمعي:
مستوى
على
ً
ّ
هل ميكن احلديث عن خبرة صوف ّية جمع ّية؟! أليست
خبرة االحتكاك باملطلق ،خبرة املعرفة العميقة «من
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وراء حدود الفكر واإلحساس» كما يقول ابن عربي،
خاصة وفرد ّية بك ّل املعاني؟!
هي خبرة
ّ
ٍ
جلماعة من األش� � ��خاص عيش مثل
أن من املمكن
أم ّ
ه� � ��ذه اخلبرة؟! وف� � ��ي هذه احلال� � ��ة أال يرتبط ذلك
تتوحد في الفكر
مبقدار ما ميكن لهذه اجلماعة أن ّ
والنّفس وال ّروح؟! ...بل أليس� � ��ت الوحدة بح ّد ذاتها،
وحدة وانصهار كائنني بش� � ��ر ّيني أو أكثر ،هي خبرة
مبعنى ما؟!
صوف ّية
ً

ق� � ��د ميكن احلديث ع� � ��ن ال ّرياض ّي� � ��ات ،بكونها لغ ًة،
موحد،
وبكونها وسيل ًة للفهم ،وبكونها ف ّناً...
ٍ
كعامل ِ ّ
يخص البشر ّية كك ّل ،وإن على املدى
أقول هذا فيما
ّ
البعيد.
ً
أال ميكن ال ّنظ� � ��ر لل ّرياضيات إذا كج� � ��زءٍ من طريق
خب� � ��رةٍ صوف ّي� � ��ة جمع ّي� � ��ة تتجلّى مبقدار م� � ��ا تتق ّدم
البش� � ��ر ّية في وحدتها ا ّلتي يرى الكثيرون أ ّنها بدأت
تفرض نفسها؟!...

الهوامـــــــــــش
مما هو مح ّ ٌل لتقدمي اإلجابات وفرض
ه� � ��ذا حديثٌ آخر وموضوع رحب وأفق للتّأ ّمل والتّف ّكر ،أكثر ّ
املزاعم.
ً
ّ
معمل ألجهزة الهاتف اخلليوي أو
أن شراء خط إنتاج وتأسيس
ٍ
 1قد يكون ضرور ّيا أن نشير هنا إلى ّ
ّ
أن صاحب هذا املعمل أو العاملني فيه أو الدولة التي أقيم فيها
للسيارات أو حتّى للطائرات ال يعني ّ
ّ
اخلط ما يزال أمراً خارج نطاق عملهم وطاملا أن
أن تطوير هذا
قد انتقلوا إلى فئة املبتكرين ،طاملا ّ
يتعدى اإلش� � ��راف على س� � ��ير ّ
خط اإلنتاج دون معرفة كبيرة بجزئيات وتفاصيل عمله،
هذا العمل ال ّ
ميكننا ّ
بأن القدرة على استخدام ال ّرياض ّيات هو ما يح ّدد الفصل في األمر.
حد القول ّ
الذهاب إلى ّ
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ماذا نعني بهذه الكلمة الواسعة الفضفاضة؟.
هي خ� � ��روج الدم مع البراز أو قبل� � ��ه أو بعده وهو على
أشكال كثيرة:
ً
ً
 -1قد يكون ال� � ��دم أحم َر قانيا طازجا مثل الدم الذي
يخرج من الذبيحة أو مثل الدم الذي يخرج عندما يجرح
اإلنسان نفس� � ��ه ،وقد يتخثر بعد نزفه ويشكل علقات،
وهذا يكون مصدره املس� � ��تقيم أو القناة الش� � ��رجية .أو
يخ� � ��رج وحده أو ح� � ��ول البراز أو ما قب� � ��ل التغوط عند

اجلل� � ��وس للتغوط .وإن خروجه قبل التغوط يوجه نحو
وجود شق شرجي إذا ترافق مع ألم ويوجه إلى بواسير
داخلية إذا لم يرافقه ألم وقد يكون مؤشراً على وجود
ورم خبيث أو س� � ��ليم باملنطقة ،وقد يكون س� � ��ببه رضياً
وخاصة عند اللوطيني بعد املمارس� � ��ة أو نتيجة حدوث
رض باملنطقة بسبب سقوط أو ما شابه.
 -2ق� � ��د يكون البراز أس� � ��ود مثل الفح� � ��م أو القطران،
حيث يكون جامداً أو رخ� � ��واً ولزجاً وقاب ً
ال لاللتصاق،
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وهذا غالباً مصدره املعدة أو وجود فتق حجابي أو ورم
مري أو معدة أو قرحة عفجية .ولكن هنا يجب االنتباه
إل� � ��ى أن بعض األطعم� � ��ة واألدوية قد ت� � ��ؤدي إلى تلون
البراز باألس� � ��ود ،وهذه األطعمة هي امللوخية والسبانخ
واألدوية التي حتتوي على احلديد والبزموت أو الفحم
واللحوم ولكن هنا التكون األطعمة لزجة وهي ال تكون
ملتصقة.
ً
 -3قد يكون البراز غامقا وأس� � ��ود ولكنه يحتوي على
قطع من اخلثرات الدموية وهذا يوجه على أن مصدره
األمعاء الدقيقة ،وقد يكون من قرحة عفجية مع مرور
سريع له خالل األمعاء ولهذا تبقى فيه بعض اخلثرات
وقد يكون مصدره من رجت ميكل القريب من القولون.
 -4إن ن� � ��زف األمعاء الغليظة يكون غامقاً ولكنه أحمر
هالمي وقد يكون شكله مثل ُغسالة اللحم ويكون قاب ً
ال
لاللتص� � ��اق وخروج� � ��ه متقطع وقد يك� � ��ون مترافقاً مع
مخاط وس� � ��وائل في التهابات جهاز الهضم اجلرثومية
أو الفيروسية أو الزحالية.
إن تغوط الدم هو عالمة مهمة قد تش� � ��ير إلى أمراض
خطي� � ��رة في جهاز الهضم ،وقد تكون احلالة بس� � ��يطة
تحُ � � ��ل بقليل من ال� � ��دواء أو مداخلة جراحية صغيرة أو

عندم ��ا يك ��ون الب ��راز أس ��ود مث ��ل الفح ��م
وجام ��د ًا أو رخ ��و ًا لزج� � ًا قاب�ل ً�ا لاللتص ��اق..
غالب� � ًا مص ��دره املع ��دة أو وج ��ود فت ��ق حجاب ��ي
أو ورم م ��ري أو مع ��دة أو قرح ��ة عفجي ��ة
معاجل� � ��ة دوائي� � ��ة طويلة ،لهذا يجب ع� � ��دم إهمال هذا
الع� � ��رض وأ ّال ن� � ��دع احلال� � ��ة تتطور إلى ح� � ��د ال ميكن
السيطرة عليه.
وهن� � ��ا يأت� � ��ي دور «التوالي� � ��ت» العربي فإن� � ��ه مفيد في
هذه احلاالت ألن صاحبه يس� � ��تطيع أن يكتش� � ��ف لون
الب� � ��راز وطبيعته والتصاقه أما التواليت اإلفرجني فال
ِّ
ميكن صاحب� � ��ه من تلك اخلصائص ،وهنا أش� � ��ير إلى
أنه يفض� � ��ل التواليت العربي في األماك� � ��ن العامة ألنه
ال ينق� � ��ل األمراض كما في التوالي� � ��ت اإلفرجني بينما
اإلفرجن� � ��ي يتمتع صاحبه براحة أكثر ،وكذلك له مزايا
كثيرة فهو أكثر مالئمة وراحة للعجزة واملصابني بآفات
في األطراف أو الظهر ألنه ميكنهم من اجللوس بحرية
ولكنه قابل لنقل األمراض من واحد آلخر وخاصة في
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حاالت التهاب� � ��ات الكبد واآلفات الفيروس� � ��ية وكذلك
يجب االنتباه لنظافته جيداً.
إذاً لنبدأ بالتغوط الدموي من أول اجلسم إلى آخره.
فالذي جترى له عملي� � ��ة على الفم وخاصة اللوزات أو
الناميات أو عل� � ��ى األنف أو في املنطقة مما يؤدي إلى
اس� � ��تمرار النزف اخلفيف وهذا الدم سوف يذهب إلى
األمعاء ويحدث عليه االنهضام ويؤدي إلى تلون البراز
باألس� � ��ود وقد يقيء املريض هذا الدم وهو ال يزال في
معدته وال مير منه ش� � ��يء إلى األمع� � ��اء وهنا قد يكون
على شكل خثرات وقد يكون مختلطاً مبواد طعامية.
إن أورام املري والدوالي التي حتدث في أسفله بسبب
تشمع الكبد والفتوق احلجابية هي سبب مهم للتغوط
الدموي وإن األورام يرافقها مع تغوط الدم عس� � ��ر بلع
وخاصة للمواد الصلبة والحقاً للمواد السائلة والفتوق
احلجابية تترافق بحس حرقة وألم خلف القص وحس
جتش� � ��ؤ حامض وارتداد املواد الطعامية من املعدة إلى
املري وهذه احلاالت ممكن تشخيصها بواسطة تنظير
هضمي علوي وبواسطة التصوير الظليل للقسم العلوي
من جهاز الهضم.
ومن أم� � ��راض املعدة الش� � ��هيرة احملدثة للن� � ��زف اثنان

وهم� � ��ا :القرحة الهضمية املعدي� � ��ة أو العفجية ،وأورام
املعدة الس� � ��ليمة واخلبيثة ،ويجب أ ّال ننسى أن األدوية
املس� � ��كنة لآلالم مبا فيها األس� � ��برين قد حتدث التهاباً
باملعدة ونزفاً قد يكون صاعقاً ،ويضيع قس� � ��م كبير من
الدم في س� � ��اعات من أجل تس� � ��كني بعض آالم الظهر
أو الرك� � ��ب ،لذلك يجب عدم تناول ه� � ��ذه األدوية على
مع� � ��دة فارغة ويج� � ��ب أخذها بعد الطع� � ��ام ويفضل أن
يرف� � ��ق تناولها مع بعض األدوية احلامية للمعدة ويجب
أن يمُ ن� � ��ع عنه� � ��ا م� � ��ن له قصة أل� � ��م بطني عل� � ��وي بعد
تناوله� � ��ا ،والبعض يقول ال مانع م� � ��ن أخذ هذه األدوية
ع� � ��ن طريق الش� � ��رج أو احلقن العضلي� � ��ة أو الوريدية.
إن ه� � ��ذا الق� � ��ول خطأ فهذه األدوي� � ��ة مؤذية عن طريق
الفم والش� � ��رج والوريد والعضل وقد تكون ضرورية في
بعض احلاالت املرضية لهذا يجب عدم أخذها وحدها
ويجب حتذير املريض من تناولها ومخاطرها وخاصة
السيتروئيدات (الكورتيزون) ،والنزف هنا قد يكون من
كل املعدة وليس من نقط� � ��ة واحدة وأحياناً قد نضطر
إلى اس� � ��تئصال كامل املعدة عندما تفش� � ��ل املعاجلات
الدوائية وقد نفشل في كشف أماكنها أحياناً ألن الدم
يكون مغطياً لكامل باطن املعدة وال نس� � ��تطيع التعرف
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على البؤر النازف� � ��ة أو يكون النزف متوقفاً عند تنظير
املعدة وال نس� � ��تطيع كشف ش� � ��يء بالتنظير ،وال ننسى
القرحات التي تسمى قرحات الشدة وهي الناجمة عن
احلروق في اجلس� � ��م أو عن اآلفات الورمية أو الرضية
الدماغية وهذه القرحات تس� � ��مى قرحات الشدة ألنها
تنزف بش� � ��دة وسببها الش� � ��دة النفسية التي تعرض لها
املريض.
ً
أو يك� � ��ون النزف الهضمي ناجتا ع� � ��ن خلل في عوامل
التخث� � ��ر وهنا يك� � ��ون النزف من أي مكان في اجلس� � ��م
م� � ��ن جهاز الهضم .أو من الفم أو األنف وقد يصل إلى
الدماغ وإلى اجللد وقد يحدث كارثة وموت جراء ذلك.
وقد يحدث النزف بس� � ��بب تناول أدوية س� � ��امة أو مواد
أجنبية وأذكر أن� � ��ه راجعتني في إحدى املرات فتاة في
الثالثني من عمرها وهي تشكو من ألم في بطنها وتغوط
دموي وكانت املريضة م� � ��ن ذوي االحتياجات اخلاصة
وعن� � ��د فحصها تبني وجود ألم بالبطن عند جس� � ��ه مع
وجود كتل� � ��ة غير منتظمة باحلوض وباملس الش� � ��رجي
�عرت بوجود مواد معدنية داخل أحش� � ��ائها وعندما
ش� � � ُ
عدت وسألتها هل ابتلعت ش� � ��يئاً حديثاً وبإحلاح ردت
وقال� � ��ت :لقد عاقبت أبي ألنه ضربني وهو جنار عربي

فبلعت  2كيلو غراماً من املس� � ��امير اخلش� � ��بية الطويلة
وقصاصة أظافر وعش� � ��ر ليرات معدنية (عش� � ��ر قطع
ّ
معدني� � ��ة) ،وبالواقع عندما أجريت لها صورة بس� � ��يطة
للبطن تبني وجود كل ما س� � ��بق في أسفل البطن ،وهذا
دليل على متطط املعدة املوجودة باألعلى ووصولها إلى
احلوض وهذا الذي شعرت به عند فحصها وتداخلت
عليها جراحياً وأخرجت من املعدة  139مسماراً طول
كل واحد حوالي  10س� � ��م والليرات الس� � ��ورية املعدنية
وقصاصة األظافر ،وكان باطن املعدة محمراً مثل حبة
الش� � ��مندر وينز دماً ،والغريب في األمر أن مس� � ��مارين
فقط قد جتاوزوا املعدة من البواب ووصلوا إلى األمعاء
الدقيقة؛ احليرة هي كيف اجتازا بواب املعدة والعفج،
فهذا س� � ��ر لم أعرف� � ��ه وتعافت املريض� � ��ة وبعد العملية
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قال� � ��ت ل� � ��ي « :التوبة لن أقوم بذلك ثانية ولكن اس� � ��أل
والدي ليسامحني وال يضربني ثانية ألنني سوف أكون
حبابة».
إبر وذهب ومخدرات في املعدة
ومم� � ��ا يروى إبان احلرب العاملية األولى أن جاسوس� � ��ة
أملاني� � ��ة أُعطيت علبة مملوءة باإلب� � ��ر وتلقت التعليمات
بابت� �ل��اع ذلك عندما يلقى القب� � ��ض عليها من األعداء
وألقي القبض عليها وف� � ��وراً ابتلعت اإلبر وأخذت إلى
األس� � ��ر ولم يحدث لها ش� � ��يء وانته� � ��ت احلرب وأعيد
األسرى إلى بالدهم وعادت ولم تشعر بشيء سوى ألم
قلي� � ��ل بالبطن ولم تكن في تلك األي� � ��ام أجهزة للتنظير
الهضمي ،ودارت األيام وبعد عامني بدأت تشعر بحكة
ف� � ��ي بطنها ووخز واحمرار وفج� � ��أة تخرج إبرة من هنا
وإبرة من هناك وخرجت اإلبر من الطريق الغلط ( من
اجللد) ،وليس عن طريق البراز علماً أنه خرج بعضها
عن طريق البراز ولكن لم تشعر بها.
وبعض املش� � ��عوذين يأكل� � ��ون البلّور والزج� � ��اج ويبلعون
املسامير والدبابيس واإلبر والشفرات وغيرها ،فقسم
م� � ��ن هذه امل� � ��واد تخرج م� � ��ع البراز وقس� � ��م يختلط مع
الطعام ويُقاء وقس� � ��م يبقى في جهاز الهضم لفترة وقد

يحتاج إلى جراحة.
وف� � ��ي ثمانين� � ��ات القرن املاض� � ��ي كانت إح� � ��دى الدول
متنع خروج األموال منه� � ��ا وكان املهاجرون للعمل فيها
يضطرون لتهريب أموالهم خلسة ولم تكن أيامها أجهزة
كشف املعادن موجودة على احلدود أو املطارات؛ لهذا
ابتكر هؤالء العمال طريقة وهي شراء الليرات الذهبية
وابتالعها عند املغادرة أو وضع هذه الليرات في كيس
بالس� � ��تيكي وابتالعه� � ��ا وعن� � ��د وصولهم إل� � ��ى بلدانهم
األصلي� � ��ة تخ� � ��رج الليرات احلرة مع الب� � ��راز وجتمع أو
يأتي املري� � ��ض إلى اجلراح ليفتح ل� � ��ه بطنه ويخرج له
الذهب من املعدة.
وهؤالء املس� � ��اكني قد يكونون اقتبس� � ��وا ذلك من جتار
املخدرات الذين يضع� � ��ون املخدرات في أكياس نايلون
محكم� � ��ة اإلغ� �ل��اق ويبلعونه� � ��ا وبعدها يس� � ��افرون إلى
األماك� � ��ن املقصودة ،وهنالك تخرج امل� � ��واد املخدرة مع
البراز وق� � ��د يضع هذه املواد في املس� � ��تقيم من خالل
دفعها من الش� � ��رج أو وضعها باملهبل ولكن هذه الطرق
أصبح� � ��ت تكش� � ��ف اآلن بالتصوي� � ��ر وبفح� � ��ص املهبل
واملستقيم من قبل موظفي املطار.
واملصيب� � ��ة ه� � ��ي إذا ح� � ��دث مت� � ��زق في غ� �ل��اف املواد
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املخ� � ��درة وعندها تصبح هذه امل� � ��واد حرة وتمُ تص من
جهاز الهض� � ��م وميوت املريض في وق� � ��ت قصير نظراً
لدخول كمي� � ��ة كبيرة من املخدرات إل� � ��ى دمه وحدوث
تثبيط تنفس� � ��ي قب� � ��ل وصول املهرب إلى م� � ��ن يقدم له
يد املس� � ��اعدة ألنه في اجلوف ،وق� � ��د يحتاج األمر إلى
وق� � ��ت ال بأس ب� � ��ه للوصول إلى مكان اإلس� � ��عاف الذي
قد ال يس� � ��تطيع تقدمي ش� � ��يء ألن امل� � ��واد أصبحت في
جس� � ��مه وأحدثت أذية غير قابل� � ��ة للتراجع .وقد تطور
فكر املهربني واستأجروا أطباء جراحني ليقوموا بفتح
جرح حتت الثدي وفتح نفق من خالله وفي هذا النفق
توضع املهربات املغلفة جيداً ويغلق عليها وعندما يصل
امله� � ��رب إلى امل� � ��كان املقصود يُفتح اجلرح وتس� � ��تخرج
املواد املهربة.
وق� � ��د ير ّكب س� � � ّ�حاب على اجلرح وه� � ��ذا ممكن فتحه
وإخ� � ��راج احملت� � ��وى وبعدها إغ� �ل��اق الس� � � ّ�حاب وبهذا
يس� � ��تخدم اجلرح لعدة رحالت ولن تكون هنالك حاجة
إل� � ��ى جراحة في كل مرة واملهربة ت ّدعي أنه أجريت لها
عملية استئصال ورم من الثدي للتضليل.
أطلن� � ��ا احلديث ع� � ��ن األجس� � ��ام األجنبي� � ��ة ولنعد إلى
املوضوع وهو تغوط الدم:
بق� � ��ي علينا النزف من األمعاء الدقيقة و الغليظة وأهم

إن تغ ��وط ال ��دم ه ��و عالمة مهمة قد تش ��ير إلى
أم ��راض خطي ��رة في جه ��از الهضم ..وق ��د تكون
احلالة بسيطة تحُ ل بقليل من الدواء أو مداخلة
جراحي ��ة صغي ��رة أو معاجل ��ة دوائي ��ة طويل ��ة
األسباب احملدثة لهذا النزف هي:
األورام الس� � ��ليمة واألورام اخلبيث� � ��ة ف� � ��ي األمع� � ��اء أو
القول� � ��ون وق� � ��د تكون العالم� � ��ة األولى لل� � ��ورم وخاصة
بالقولون األمين وهي فقر الدم والوهن والضعف العام
وقد يصل ال� � ��ورم إلى مرحلة متقدم� � ��ة من املرض ،أو
أن س� � ��بب النزف وجود رتوج وخاص� � ��ة بالقولون وهذه
الرتوج تكون قريبة من األوعي� � ��ة الدموية الداخلة إلى
القولون ويكون نزفها صاعقاً وغزيراً وقد يكون الرجت
في نهاية األمع� � ��اء الدقيقة ويكون حاوياً على مخاطية
معدي� � ��ة وين� � ��زف مثل القرح� � ��ة ،أو أن النزف بس� � ��بب
احتش� � ��اء باألمعاء بس� � ��بب خثرة أو صمامة شريانية أو
ركود وانس� � ��داد وريدي ويعطي ه� � ��ذا املرض نزفاً على
ش� � ��كل هالم أو جل .وقد يس� � ��بب انغالف األمعاء نزفاً
ش� � ��بيهاً باجلل مع نوبات من الصراخ لثوان يتبعه هدوء
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واستقرار وذلك خاصة عند األطفال بعمر السنة ومن
هم بصحة جيدة وفجأة حتدث األعراض وهذا الطفل
يجب معاجلته س� � ��ريعاً قب� � ��ل حدوث مت� � ��وت باألمعاء
املنغلف� � ��ة الت� � ��ي قد يص� � ��ل انغالقها إلى الش� � ��رج حيث
يالحظ خروج األمعاء من الش� � ��رج.وهناك البواس� � ��ير
وش� � ��قوق الش� � ��رج واألورام القرنبيطية الشرجية التي
حتدث نزوفاً دموية صريحة وتُرى بالعني املجردة.
احلل األفضل في هذه احلاالت
 -1مراجع� � ��ة الطبيب االختصاصي به� � ��ذه املواضيع :
طبيب الهضمية أو اجلراح أو الطبيب العام.
 -2إج� � ��راء فحص الدم اخلفي ف� � ��ي البراز لثالثة أيام
متواصل� � ��ة ش� � ��ريطة االمتناع عن األدوي� � ��ة التي حتوي
احلديد واالمتناع عن الفحم ومشتقاته.
 -3إجراء تنظير هضمي علوي وسفلي حسب احلاجة.
ويجب إجراء مراقبة جي� � ��دة للبعض وتنظيم دوري كل
ثالث سنوات وفي أعمار معينة بعد اخلمسني.
وتوجد حاالت وراثية في السرطانات :فمن كان والده
أو والدت� � ��ه أو أحد أقاربه من الدرج� � ��ة األولى مصاباً
بالس� � ��رطان الهضمي فه� � ��ؤالء يجب االنتب� � ��اه وإجراء
فحوص دورية لهم.

جاسوس ��ة أملانية ُأعطيت علبة ممل ��وءة باإلبر وابتلعتها
عندم ��ا ألقي القبض عليها وبع ��د عامني من خروجها من
األس ��ر بدأت اإلب ��ر تخرج م ��ن أنحاء جس ��مها عن طريق
اجللد ..وبعضها خرج عن طريق البراز ولكنها لم تشعر بها
وهناك س� � ��رطانات تربطها صداق� � ��ة وقرابة باملورثات
وهي :س� � ��رطان الث� � ��دي واملبايض والقول� � ��ون والرحم،
فوجود حالة عند أقارب الش� � ��خص يرشحه ألن يبقى
حتت املراقبة في أعمار معينة ،وهذه الس� � ��رطانات قد
تكون مرتبطة بالدسم والكولسترول والبدانة والسكري
ووجود مورثات شبه مشتركة بينها.
وتوجد أمراض وراثي� � ��ة تنتقل من جيل إلى آخر وهذه
األمراض قد تكون س� � ��ليمة في بدايتها ولكن في عمر
معني تتحول إلى س� � ��رطانات يصعب السيطرة عليها،
وم� � ��ن هذه األمراض داء البوليبات العائلي وهو يصيب
األطف� � ��ال ويك� � ��ون القولون ممل� � ��وءاً بالبوليب� � ��ات وهذه
تتحول إلى الس� � ��رطان م� � ��ن عمر  25إل� � ��ى  40حتماً،
له� � ��ذا يجب إجراء جراحة لهم قبل حتولهم من مرضى

الصحــــــة واحليـــــــاة
س� � ��ليمني إلى مرضى السرطان اخلبيث واجلراحة هي
استئصال كامل القولون وتصنيع خزان معوي باحلوض
أو ش� � ��رج مض� � ��اد للطبيعة في نهاية الدق� � ��اق .وهنالك
أمراض بالقولون قد تتحول إلى س� � ��رطانات إذا بقيت
عند الشخص لفترة طويلة وهذه احلاالت هي:
الته� � ��اب القولون القرحي وداء كرون وداء الرتوج ولهذا
إذا أزمنت يجب إجراء اجلراحة لها .وهنالك عدد من
األمراض الوراثي� � ��ة يجب االنتباه له� � ��ا ومتابعة أقارب
املصاب بالسرطان وأوالده وأحفاده.
وهنا يج� � ��ب مالحظة ما يلي :إذا أصي� � ��ب أحد أفراد
العائلة بس� � ��رطان قولون ولم يعرف ه� � ��ل هو وراثي أو
غير وراثي فيجب االنتباه لإلخوة وأوالد املصاب حيث
يجب إجراء حتليل الدم اخلفي بالبراز للجميع (اإلخوة
واألخوات واألوالد) مع إج� � ��راء تنظير قولون كل 4-3
س� � ��نوات ،وهن� � ��ا ال أزال أذكر أحد املرض� � ��ى الذي كان
عنده سرطان قولون أمين مع انتقاالت سرطانية للكبد
وأجري له استئصال نصف القولون مع استئصال قسم
من الكبد وبعد فت� � ��رة راجعني أخوه وبنفس األعراض
وبنف� � ��س العم� � ��ر الذي أصي� � ��ب ب� � ��ه األول والغريب أن
اإلصابة كانت متشابهة إلى أقصى احلدود.
إذاً ،يجب االنتباه دائماً لناحية الوراثة في س� � ��رطانات
القولون التي تتظاهر في كثير من األحوال مع تش� � ��كل
فقر دم وتغوط دموي ،وفي كثير من األمراض الوراثية
والتي تكون ناجتة عن خلل باملورثات أو خلل بالبيئة أو
تلوثه� � ��ا .فهنا يجب مراقبة األقارب من الدرجة األولى
وهذا ما يطلق عليه الكش� � ��ف املبكر ع� � ��ن األورام قبل
اس� � ��تفحالها وبهذا ميكن الس� � ��يطرة عليها ومعاجلتها
وشفائها.
وهنا يج� � ��ب االنتباه إلى نوع م� � ��ن املرضى يعرفون في
داخله� � ��م أنهم مصابون مبرض قد ال يكون س� � ��ليماً وال
يصارح� � ��ون بذلك أح� � ��داً ال األه� � ��ل وال الطبيب ،وهم
يُكتشفون الحقاً وش� � ��فاؤهم صعب .وهؤالء ال يريدون
ألحد أن يع� � ��رف ما هو مرضه� � ��م ألن ذلك ينقص من
مقداره� � ��م وتكبره� � ��م ،والبعض منه� � ��م يريد أن يذهب
إلجراء اس� � ��تقصاء يكش� � ��ف ع� � ��ن األورام باك� � ��راً وهم
مترددون وعندما حتني ساعة الفحص يحاولون الهرب

ويدفعه� � ��م الزم� �ل��اء واملصيبة إذا ُوجد عندهم ش� � ��يء
فالزميل هو املسؤول والويل كل الويل له.
وف� � ��ي هذه املناس� � ��بة أذك� � ��ر والدة أح� � ��د زمالئي حيث
أصيبت بس� � ��رطان ثدي وهي مثقفة وتعرف كل ش� � ��ي
عن املرض؛ ولكنها تس� � ��كن مع زوجه� � ��ا وأوالدها وهي
التريد أن تظهر عليها عالئم املرض وال تريد الشفقة،
ولهذا فهي قد خبأت املرض وكانت تلبس أش� � ��ياء متنع
مالحظة ذلك؛ ولكن مع تطور املرض وحدوث التهابات
مرافقة وخروج رائحة كريهة من الثدي جعلت املوجودين
باملنزل يشتمون هذه الرائحة الكريهة ويتكلمون باألمر
ألوالد املريض� � ��ة الذين أجبروها عل� � ��ى البوح مبرضها
وج� � ��اءت لعندي وكان املنظر مخيفاً ،حيث لم أس� � ��تطع
إجراء أكثر من بعض األدوية والضمادات وتوفيت بعد
أسابيع بانتقال املرض إلى أنحاء عديدة من جسمها.
أخيـــــــــــــــــر ًا
أقول يجب على اإلنس� � ��ان االنتباه لصحته واالنتباه ملا
يخرج من بطنه من ب� � ��راز وما يخرج من قناته من بول
وينظر إلى جس� � ��مه إذا ظهر عليه شيء غير طبيعي أو
ظهرت منه أشياء غير طبيعية.
الطبي� � ��ب هو صديق للمريض ويج� � ��ب على املريض أن
يذهب باكراً إلى الطبيب ويتش� � ��ارك معه ويناقشه في
مش� � ��كلته الطارئة ،بهذا يس� � ��تطيع الطبيب أن يساعده
وق� � ��د يحول� � ��ه إلى من يس� � ��تطيع معاجلته ف� � ��ي الوقت
املناسب.
إذاً ،خ� � ��روج ال� � ��دم وضياعه مهم ج� � ��داً ويجب أن نقف
عنده كثيراً وال نعطي� � ��ه األدوية املقوية أو احلديد قبل
معرفة الس� � ��بب الذي أدى إلى ضياع الدم وبعد معرفة
الس� � ��بب يجب معاجلته وعنده� � ��ا ميكن البدء مبعاجلة
فقر الدم.
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علي القي� � � ��م

ال��UIـ ـ ـ ـ ــة ا(  OÒـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
هناك من يرى ،في إطار اجلهود التي تقوم بها سورية ،للتمكني للغة العربية ،أن االهتمام مبواد التراث الشعبي (لغة
محك ّية -أزياء -أغنية -حكايات -ألعاب -تقاليد -ع��ادات )...هو إضعاف لدور اللغة العربية الفصحى وتقليل من
مكمل لدراسة التراث الثقافي
شأنها وأهميتها ،وفات هؤالء أن التراث الشعبي ودراسته واالهتمام مبوا ّده هو جانب ّ
ألي مجتمع ومنه بشكل أساس اللغة ،كما أن دراسة هذا التراث بكل ما فيه من غنى وتنوع قد ارتبطت في بدايتها
بالدراسات التاريخية واالهتمام باملورثات القدمية املتوارثة منذ آالف السنني ،واللغة هي جزء مهم جد ًا من هذا
املوروث ،الذي ورثناه عن أجدادنا ،وتطو ّرت وازدهرت حتى وصلت إلينا في حالها الراهن.
دراسة التراث الشعبي وبخاصة تطور اللهجات احمللية بكل أبعادها الفولكلورية واللفظية والتراثية ،أتاحت لنا
التع ّرف على أصول ومعارف كانت غائبة عن أذهاننا حتى فترة قريبة ،فقد ثبت من خاللها أن هذه اللهجات تضم في
ثناياها ومضمونها ومفرداتها معاني ومدلوالت تعود إلى آالف السنني ،فعلى سبيل املثال ،البحث العلمي قادنا إلى
معرفة أن لهجة سكان الالذقية املستخدمة في منطوقها حتى اليوم تضم أكثر من  500كلمة من أصول أوغاريتية
يعود تاريخها إلى األلف الثاني قبل امليالد ،ومن مقارنة القاموس العربي مع مفردات وكلمات وأسماء من إيبال ،ثبت
وجود عالقة وثيقة وأصول مشتركة مؤكدة ،يعود تاريخها إلى  /2400/سنة قبل امليالد ،وفي كتابات و ُرقم ماري (تل
احلريري) على الفرات األوسط ،ثبت أيض ًا وجود هذه اجلذور مع لغتنا العربية ،يعود تاريخها إلى  /2600/قبل
امليالد ،كما أثبتت الترجمات واملقارنات العلمية الدقيقة وجود هذه اجلذور بني لغة آكاد في األلف الثالث قبل امليالد،
ولغتنا العربية ،التي كانت مبثابة البوتقة احلضارية واللغوية التي انصهرت فيها جميع اللغات واللهجات املوجودة
في احلضارات القدمية في املشرق القدمي في عصورها املوغلة في القدم...
لقد أصبح علم التراث الشعبي ،أو ما يطلق عليه (التراث الالمادي) علم ًا قائم ًا بذاته له مادته وطرقه ومناهج
بحثه العلمية والعملية ،وقد بدأ االهتمام به عاملي ًا ،منذ منتصف القرن التاسع عشر ،وأصبح له رواده الكبار
من الباحثني والعلماء واألدباء والشعراء الذين اجتهوا إلى الريف والريفيني وبساطة الفطرة الطبيعية ،وإبداع
الفالحني والعمال البسطاء ،يهتمون بأغانيهم وفنونهم وعاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها ..كما ارتبط هذا التراث
بالروح القومية ،والهوية الوطنية وتطور احلياة واملعارف والفلسفة والعقائد واآلداب والتراث بكل مضامينه وأهدافه
وغاياته واهتماماته.
في الدراسات احلديثة ،أصبح يطلق على الفولكلور أو التراث الشعبي أو التراث الالمادي ،اسم «الثقافة احل ّية»
وأصبح له جمعياته ومؤمتراته الدولية التي حتظى برعاية املنظمة العاملية للعلوم والتربية والثقافة «اليونسكو»
وينصب اهتمام هذه «الثقافة احل ّية» على أمور عديدة ميكن تقسيمها إلى أربعة محاور عاملية:
ّ
 -1املعتقدات اخلرافية واملمارسات الطقس ّية والسحر.
 -2االحتفاالت التقليدية واأللعاب.
 -3املرويات التقليدية وتتضمن احلكايات الشعبية وقصص األبطال وحكايات احليوان والقصص الغنائية.
 -4األقوال السائرة ،وحتتوي على أغان وأهازيج األطفال واألمثال ،واأللغاز واألسماء املستعارة.
بقي أن نشير أن دراسة التراث الشعبي تدعم ومتكن دور اللغة العربية ،وتثبت جذورها املوغلة في القدم وتؤكد
أصالتها وحيويتها وألقها املستمر في املمارسات اليومية ،وكوامن التفكير ،وحكمة الشعب العربي على امتداد رقعة
الوطن العربي الكبير.

