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أال يوجد دليل فلكي لحل مشكلة
تحديد بداية شهر رمضان؟

وليد العبري

رغم كل التَّقدم الذي َّ
مت �إحرازه يف علم الفلك ،يت�ساءل الدكتور ن�ضال ق�سوم يف مقاله مبجلة « »Nature middle eastبعنوان «قمر جديد يف الأفق :دليل فلكي
حلل م�شكلة حتديد بداية �شهر رم�ضان» واملن�شور يف العدد العا�شر باللغة الإجنليزية� :أال يوجد حل ب�سيط وعملي للق�صة الطويلة التي تتكرر �سنوي ًا حول «متى نبد�أ
�شهر رم�ضان»؟
مبا �أن الأ�شهر الإ�سالمية تتبع التقومي القمري ،ف�إ َّن بداية كل
�شهر حتدد من خالل ر�ؤية الهالل .وكل عام ،ومع اقرتاب �شهر
رم�ضان املُعظم ،يتزايد اجل��دل املتوا�صل ح��ول ب��داي��ة ال�شهر،
وغالباً ما ي�ؤدي ذلك �إىل عواقب حمرجة .مل تنجح املناق�شات
واحل ��وارات التي ال ُتعد وال ُت�صى حتى الآن يف االت�ف��اق على
طريقة حلل هذه امل�س�ألة مرة و�إىل الأبد.
مل ��اذا ي�ج��د ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي ��ص�ع��وب��ة يف حت��دي��د ب��داي��ة �شهر
رم�ضان ،وكذلك بداية �أيام الأعياد الدينية ومواعيد احلج؟ ملاذا
ال ي�ستطيع علم الفلك حل ه��ذه امل�شكلة والتي تبدو ب�سيطة؟
و�إذا ك��ان ب�إمكان العلم نقل الب�شر والإن���س��ان الآيل �إىل القمر
وا�ستك�شاف كل بقعة على �سطحه ،والبحث عن اجلليد يف فوهات
القمر ،و�إر�سال مركبات وم�سابري الف�ضاء �إىل �أطراف املنظومة
ال�شم�سية ،ه��ل يعجز ع��ن حتديد و�ضع وم��دى و��ض��وح الهالل
الرقيق ،الذي ي�شري �إىل بداية الأ�شهر الإ�سالمية؟
�إن العلم لي�س م�س�ؤو ًال عن االرتباك وا�سع النطاق الذي ي�شهده
العامل الإ�سالمي كل عام قبل بداية ونهاية �شهر رم�ضان .لكن،
وقبل ا�ستعرا�ض الأ��س�ب��اب الكامنة وراء ه��ذا الو�ضع واق�تراح
احللول لهذه امل�شكلة على ال�صعيد العاملي ،ف��إ ِّن��ه من املهم �أن
نفهم جوانبه العلمية ون��رى �إىل �أي م��دى َّ
مت حتقيق تقدم يف
ه��ذا املجال على م��دى العقود القليلة املا�ضية� .أوال ،يجب �أن
يكون هناك نوع من التمييز الب�سيط ،فتحديد و�ضع القمر حول
الأر� ��ض يف �أي حلظة وم��ن �أي مكان حم��دد يختلف عن التنب�ؤ
بر�ؤية �أو عدم ر�ؤية الإن�سان للهالل الرقيق اجلديد الذي يظهر
لفرتة وجيزة بعد �أن يبد�أ القمر دورة جديدة حول الأر�ض.
ك ��ان دائ �م �اً �سهال ن�سبيا بالن�سبة للعلماء وج ��ود ح��ل لظهور
القمر الأول منذ �أقدم الع�صور ،من بينهم البابليون والإغريق
وامل�سلمون� .أما اليوم فقد حققت امليكانيكا ال�سماوية دقة هائلة،
وب�إمكان �أج�ه��زة احلا�سوب ال�سريعة حل م�ع��ادالت معقدة ،مع
الأخ��ذ بعني االعتبار كافة العوامل والآث��ار مثل �سحب جاذبية
الأر� ��ض وال�شم�س وال�ك��واك��ب القريبة .م��ن امل�ث�ير للده�شة �أن
حت��دي��د م��ا �إذا ك��ان القمر م��رئ�ي�اً ،وه��و م��ا ي�ب��دو وك��أن�ه��ا مهمة
ب�سيطة �إىل حد ما ،هو �أم��ر �أك�ثر تعقيداً .ومع ذل��ك ،ف��إن هذه
امل�شكلة ال ت�ستع�صي على احلل.
لقد �أدرك علماء الفلك دائ�م�اً �أن عملية ر��ص��د ال�ه�لال تت�أثر
ب��ال�ع��وام��ل اجل ��وي ��ة ،م�ث��ل اال� �ض �ط��راب يف ال �ه ��واء ،وال��رط��وب��ة،
وال�غ�ب��ار ،وال�ت�ل��وث .ه��ذا الأم ��ر �صحيح خ�صو�صاً عندما يكون
الهالل منخف�ضاً يف ال�سماء بالقرب من الأفق ،كما يكون و�ضعه

دائماً يف بداية ال�شهر القمري .عالوة على ذلك ،ف�إ َّن هذه الآثار
تختلف من مكان �إىل �آخر ومن ليلة واحدة �إىل �أخرى.
�شهد عام  1970وعام  1980تطورات جديدة مثرية لالهتمام ،كان
�أولها النتيجة التي تو�صل �إليها بروين ( )1977وهو �أ َّنه طاملا �أن
امل�شكلة تعتمد ب�شكل كبري على عوامل الغالف اجلوي املحلي،
ف�إنه ينبغي التعامل معها من خالل الفيزياء بد ًال من الهند�سة.
ول ��ذا ،اق�ت�رح من��وذج��ا ج��دي��دا .وم��ن خ�لال ه��ذا ال�ن�م��وذج ،يتم
حتديد التباين بني �سطوع القمر (ميكن �أن حت�سب هند�سيا من
موقع القمر بالن�سبة لل�شم�س ،وجهاز الر�صد على حد �سواء)
وال�سماء اخللفية (التي تعتمد على الظروف املحلية) .يتم بعد
ذل��ك عمل مقارنة بني ه��ذا التباين واحل��د الأدن ��ى من �سطوع
القمر الذي ميكن ر�ؤيته بعني الإن�سان املجردة (�أو التل�سكوب).
وه��ذا ي ��ؤدي �إىل التنب�ؤ مب��دى و�ضوح ر�ؤي��ة الهالل يف �أي ليلة
معينة من �أي موقع معني.
وخ�لال تلك الفرتة الزمنية نف�سها ،قام عامل الفلك املاليزي
حممد �إليا�س بعمل �شيئني� .أوال ،و�ضع معيارا هند�سيا جديدا
م�شابها للنموذج القدمي ،لكنه �أكرث دقة قلي ً
ال .ثم قدم مفهوما
جديدا وه��و «خ��ط التاريخ القمري» ،وال��ذي يُق�سم العامل �إىل
منطقتني من حيث خطوط الطول� .إىل الغرب من هذا اخلط،
�سي�صبح من املمكن ر�ؤية الهالل يف �سماء الليل ،و�سيبد�أ ال�شهر
يف اليوم التايل� .أما بالن�سبة جلميع املناطق التي تقع �إىل ال�شرق
من اخلط لن يكون ب�إمكانها ر�ؤية الهالل ،وبالتايل �سيت�أخر بدء
ال�شهر ليوم واح��د .من املهم �أن ندرك �أ َّن هذا اخلط يتغري كل
�شهر ،ولي�س �سل�ساً ويوجد به بع�ض القدر من ع��دم الو�ضوح.
وت��وال��ت على م��ر ال�سنني امل��زي��د م��ن ال�ن�م��اذج�� ،س��واء م��ن النوع
الفيزيائي �أو الهند�سي.
وباخت�صار ،ميكن القول ب�أ َّن لدينا اليوم مناذج جيدة ومعايري
دقيقة ملعرفة �أي��ن ومتى ُيكن �أو ال ميكن ر�ؤي ��ة ال�ه�لال .من
ال�صعب بطبيعة احل��ال التنب�ؤ بالظروف اجلوية حملياً ،ولذا
ف�إن دقة التنب�ؤات مبدى و�ضوح ر�ؤية الهالل تخ�ص هذه املنطقة
بعينها .ولأ�سباب عملية ،ف�إنه التنب�ؤ اخلا�ص بالبلد �أو الدولة
يعترب كافياً.
ثم مل��اذا نحن امل�سلمني ال ن��زال نعاين من ارتباك عندما نريد
�أن ن�ع��رف ب��داي��ة ال�شهور املقد�سة؟ ولأن املجتمع ،وب��الأخ����ص
رج��ال ال��دي��ن ،الزال ��وا ي�صرون على �أن ال�شهر ي�ب��د�أ عند ر�ؤي��ة
الهالل اجلديد بالعني ،ف�إ َّن هذا ال�شرط من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل
حدوث تباين بني امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل .وقد �أظهرت

الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص يرتكبون �أخطاء عن غري ق�صد عند
ر�ؤي��ة الهالل اجلديد ،حتى عندما يكون الهالل غائباً يف كبد
ال�سماء .وتو�صلت درا�سات �أجراها عدد من الباحثني يف اجلزائر،
والأردن و��س��وري��ا واململكة العربية ال�سعودية �أن ��ه على مدى
ال�سنوات الـ  50املا�ضية ،ف�إنه مت الإعالن ب�شكل خاطئ عن ٪50
�إىل  ٪90عن منا�سبات دينية ا�ستنادا �إىل تقارير �شهود عيان.
وط��امل��ا �أن�ن��ا م���ص��رون على ر�ؤي ��ة ال�ه�لال ع�شية ب��داي��ة ال�شهر،
وخ�صو�صا من خالل الر�صد بالعني املجردة ،ف�سرنتكب �أخطاء،
وه��و ما �أدى �إىل وج��ود اختالفات داخ��ل البلدان وب�ين ال��دول.
وه��ذا ه��و ال�سبب يف �أن�ن��ا جن��د يف �أيامنا ه��ذه �أن ب��داي��ة ونهاية
�شهر رم�ضان يف العامل الإ�سالمي على مدى ثالثة �أو �أربعة �أيام
خمتلفة.
هل الفلكيون امل�سلمون اليوم ق��ادرون على �إن�شاء تقومي ميكن
تطبيقه ب�شكل كامل لأغ��را���ض دينية ومدنية؟ نعم .بالفعل،
فبعد �سنوات من العمل واملناق�شات التي دارت خالل اجتماعات
وم��ؤمت��رات ،ظهر تقوميان مقرتحان ،الأول هو تقومي موحد
ي�ستند �إىل ق��اع��دة واح ��دة لبداية ال�شهر القمري يف �أي مكان
يف العامل والثاين هو تقومي ملنطقتني ،الذي اقرتحه الدكتور
ن�ضال ق�سوم وحممد عودة ،ويق�سم العامل �إىل ق�سمني (قارات
العامل القدمية واجلديدة) وي�ستنبط تقوميني خمتلفني قلي ً
ال
(ي�ت��واف�ق��ان بن�سبة ح ��وايل  ٪75يف ال��وق��ت ،ويختلفان ب�ي��وم يف
�أوقات �أخرى).
ق��د ي�ب��دو م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ال�ت�ق��ومي امل��وح��د �أف �� �ض��ل ،وب��ال�ت��ايل
ف��إن اق�تراح تقومي ملنطقتني يبدو �أن��ه غري جم��دٍ  ،ولكن هناك
�إيجابيات و�سلبيات لكال املقرتحني .ال ي�ضمن التقومي املوحد
توافقا كافيا مع و�ضوح ال��ر�ؤي��ة يف العامل الإ��س�لام��ي ،يف حني
�أن التقومي ال��ذي ي�ستند �إىل منطقتني قد ال يراعي ق��درا من
الوحدة ،لكنه يف املقابل ي�ضمن (لل�سلطات الدينية) �أن الأ�شهر
متوافقة ب�شكل كامل تقريبا مع ر�صد الهالل.
ول��ذا ف��إن��ه �إذا كانت امل�شكلة مفهومة مت��ام�اً ،وعمل الفلكيون
امل�سلمون بجد وتو�صلوا �إىل حلول جيدة ،فلماذا يرف�ض العامل
الإ�سالمي تبني �أي حلول ت�ضع نهاية لهذه امل�شكلة االجتماعية
والدينية املزعجة ،والقائمة منذ ف�ترة طويلة؟ ولأن العديد
من النا�س الزال��وا يجدون �صعوبة يف جتاوز الطرق التقليدية
القدمية يف ر�ؤي ��ة ال�ه�لال ليلة ال�شك م��ن �أج ��ل حت��دي��د بداية
ال�شهر؛ ف�إنه مبجرد التخل�ص من هذا االنغالق الذهني� ،سيتم
حل امل�شكلة ب�سرعة و�سهولة بالت�أكيد.
Wali7-alabri@hotmail.com
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جوهريات يف الصحة والسالمة
رقية الكندية

يتبادر �إىل �أذهاننا فور ر�ؤية موا�ضيع عناوينها تتعلق بال�صحة ،وال�سالمة �أنَّها م�ألوفة ومفهومة وما من داع لقراءتها� ،أو التعمق فيها ،ولكن ،املواقف التي حت�صل من
حولنا �سواء كانت لنا �أو لغرينا ،وتختلف حدة خطورتها ت�ستدعي بالفعل فهم معنى ال�صحة وما يندرج حتتها من مفاهيم ،وتتطلب الوعي ب�إجراءات ال�سالمة التي
ينبغي اتخاذها يف موقف ُمعني؛ ومن هنا ،تكمن �أهمية التطرق ملفاهيم ال�صحة وال�سالمة كما هو احلال يف مقال املهند�س عماد الع�صفور حول « ال�صحة وال�سالمة
العامة » املن�شور يف املجلة العلمية للن�شر العلمي 2 ،كانون الثاين  .2021يتمحور هذا املقال حول ب�ؤرتني �أ�سا�سيتني �أوالهما :مفهوم ال�صحة ،وم�ستوياتها والعوامل التي
ُت�ؤثر عليها ،وكيفية احلفاظ عليها ويتطرق كذلك �إىل الأمرا�ض ،وم�سبباتها ،و�أق�سامها ،والفحو�صات املخربية الالزمة للك�شف عنها ،وكذلك �إىل البيئة ،وعنا�صرها،
ومكوناتها ،وعالقتها بال�صحة ،ومن ثم يتحدث عن مظاهر الرعاية ال�صحية ،وم�ستوياتها ،و�أهميتها ،و�أمثلة عليها .وثانيهما :ال�سالمة ،و�أهدافها ،و�أنواعها ،والإر�شادات
الالزمة التباعها لتطبيق مفهوم ال�سالمة.
عرفت منظمة ال�صحة العاملية ال�صحة ب�أ َّنها حالة من اكتمال
اللياقة البدنية ،واالجتماعية ،والنف�سية ،ولي�ست اخللو من
العجز �أو �أح��د الأم��را���ض .ول��و ف�صلنا قلي ً
ال يف ه��ذا التعريف
ل��وج��دن��ا �أن ال �ل �ي��اق��ة ال �ب��دن �ي��ة ت�ع�ن��ي اك �ت �م��ال �أج� �ه ��زة اجل���س��م
و�أع�ضائه ،واللياقة االجتماعية تتمحور حول امل�ؤثرات البيئية
املجتمعية من حوله ،واللياقة النف�سية فهي العقل الذي خ�ص
اهلل به الإن�سان عن بقية املخلوقات .ولل�صحة م�ستويات عدة
تبد�أ بال�صحة املثالية ،وال�صحة الإيجابية ،وال�صحة املتو�سطة،
واملر�ض اخلفي ،واملر�ض الظاهر ،وتنتهي مب�ستوى االحت�ضار.
وتعد املرحلة الأوىل نادرة احلدوث؛ كونها تتطلب تكامل ال�صحة
البدنية واالجتماعية والنف�سية� ،أما ال�صحة الإيجابية فهي قدرة
الإن�سان على مواجهة الأمرا�ض ،وامل�ؤثرات املختلفة الطارئة دون
الت�سبب له ب ��أي �أذى ،وتعرف ال�صحة املتو�سطة ب�أنها ت�ساوي
العوامل الإيجابية مع ال�سلبية ،وفيها يقع الإن�سان فري�سة �سهلة
للأمرا�ض من حوله ،ويتعاك�س املر�ض اخلفي والظاهر من حيث
ظهور الأعرا�ض وزمن ظهورها ،و�أخريا ،ف�إن م�ستوى االحت�ضار
يعد �أ�صعب مرحلة من حيث �صعوبة �شفائه .وتت�أثر ال�صحة
بعوامل عدة كاجلن�س ،والعمر ،ونوع العمل والوظيفة ،واملقاومة
النوعية وغري النوعية �إلخ ...ومتثل تلك الأخرية عامال �أ�سا�سيا
يف احلد من �إ�صابة اجل�سم بالأمرا�ض  -وهي حالة غري طبيعية
ت��ؤث��ر على ج�سم الإن���س��ان وتظهر م��ن خ�لال الأع��را���ض نتيجة
لعوامل خارجية كالأمرا�ض املعدية� ،أو عوامل ذاتية ك�أمرا�ض
املناعة الذاتية  .،-تعاك�س ال�صحة الأمرا�ض �سواء كانت جرثومية
كالبكترييا ،والفريو�سات وغريها� ،أو متعلقة ب�سوء التغذية� ،أو
ف�سيولوجية ك�أمرا�ض القلب وال�شرايني .ويتم الك�شف عن هذه
الأمرا�ض بوا�سطة الفحو�صات املخربية املتعددة التي تتم ب�أخذ
عينات الدم �أو البول ،ومثال على الفحو�صات املخربية :خاليا
الدم البي�ضاء واحلمراء ،وفحو�صات الكبد ،وفحو�صات الكلى،
وفحو�صات الغدة الدرقية ،وغريها.
ومن وجهة نظري ،ف��إ َّن الإن�سان يحتاج لإج��راء فح�ص روتيني
بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ��ش�ع��وره ب��امل��ر���ض �أو ال؛ ل�ل�ت��أك��د م��ن �صحته
و�سالمته ،وللوقاية م��ن بع�ض الأم��را���ض �أح�ي��ا ًن��ا ،وكما حتدد

نتيجة ه��ذه الفحو�صات الإج � ��راءات ال�ل�ازم ات�خ��اذه��ا يف حالة
الإ�صابة باملر�ض كتحديد جرعات الأدوية وغريها.
كما جند �أن هناك عوامل �أخ��رى لها دور كبري يف الت�أثري على
ح�ي��اة الإن �� �س��ان و��ص�ح�ت��ه وه ��ي ال�ب�ي�ئ��ة ،وال�ن�ظ��اف��ة ال�شخ�صية،
والنوم .فت�ؤثر البيئة عليه بعواملها احليوية كالب�شر ،والنباتات،
واحليوانات ،والعوامل غري احليوية كال�ضوء ،وال�ه��واء ،وامل��اء.
وع��رف�ه��ا دوغ�ل�ا� ��س وه��ول�ن��د ب��أن�ه��ا جم �م��وع ال �ق��وى اخل��ارج�ي��ة
وامل � ��ؤث� ��رات ال �ت ��ي ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ح �ي ��اة ال �ك��ائ �ن��ات احل �ي ��ة .ومي�ك��ن
تق�سيمها من حيث العنا�صر �أو الأغلفة �أو من حيث ت�أثريها
على ال �ف��رد ،فنجد �أن�ه��ا ت�شمل ث�لاث��ة عنا�صر �أ�سا�سية وه��ي:
العنا�صر الفيزيائية كالرتبة ،والعنا�صر البيولوجية كالإن�سان،
والعنا�صر الثقافية كالأن�شطة االقت�صادية .ومن حيث الأغلفة،
ف�إنها تتكون من الغالف ال�صخري ،واملائي ،واجلوي ،والغالف
احل�ي��وي� .أم��ا من ناحية ت�أثريها على الإن�سان  -وه��و اجلانب
الأه��م من وجهة نظري  -ف�إنها تتمثل يف البيئة املادية كاملناخ
اجلغرايف ،وتتمثل يف البيئة االجتماعية؛ فنجد �أن هناك جمتمعا
منفتحا ويعاك�سه املجتمع املنغلق ،و�أخ�يرا يف البيئة النف�سية -
وال�ت��ي و�صفها ال�ع��امل ك ��ورت ليفن مب�صطلح احل�ي��ز احلياتي،
 ”Life Spaceوه��ي امل�شاكل التي تواجه الإن�سان يف حياته
وكيفية تغلبه عليها .وت�سهم النظافة ال�شخ�صية  -وما يندرج
�ضمنها من نظافة الفم ،واملالب�س ،ونظافة اجل�سد  -يف الوقاية
من بع�ض الأم��را���ض النف�سية كاالكتئاب ،والتوتر ،والأم��را���ض
البدنية كانت�شار الطفيليات والفريو�سات .وي�ساعد النوم ل�ساعات
كافية يف احلفاظ على �صحة القلب ،وزي��ادة الن�شاط والرتكيز،
والوقاية من ال�سرطانات� ،إلخ..
ومن هذا املنطلق ،ف��إ َّن منظمة ال�صحة العاملية اهتمت بجانب
ال��رع��اي��ة ال�صحية ل�ل�إن���س��ان ،وت�ضامنت ج�ه��وده��ا م��ع القطاع
ال�صحي ،والبيئي ،وال�ترب��وي ،وغ�يره��ا؛ لوقايته من العوامل
امل�سببة ل�ل�أم��را���ض ،و�أو��ض�ح��ت �أه�م�ي��ة ت��وف��ر الأم� ��ان ،وامل�سكن
املنا�سب ،والتعليم ،والغذاء ،والدخل ،وا�ستقرار البيئة ،وا�ستدامة
امل��وارد ،واحلالة االجتماعية .وتندرج الرعاية ال�صحية لأربعة
م�ستويات وهي الرعاية الأولية وتعد الواجهة الأ�سا�سية؛ كونها

تعنى بجميع �أعمار املر�ضى ،ومن خمتلف الأ�صول االجتماعية،
وجميع �أنواع امل�شاكل ال�صحية ،والرعاية الثانوية وهي املرحلة
التي يتحول فيها املري�ض من الرعاية الأولية ،والرعاية الثالثية
التي ت�شمل �إجراء فحو�صات طبية متقدمة ومثال عليها خدمات
ع�لاج ال�سرطان وجراحة الأع�صاب� ،إل ��خ ،..والرعاية الرابعية
ومثال عليها الطب التجريبي.
وال نن�سى اخلدمات ال�صحية املقدمة من الكوادر الطبية ،والتي
تتمثل يف ت��وع�ي��ة امل��واط �ن�ين ،وخ��دم��ات التطعيم والتح�صني،
وت ��وف�ي�ر الأدوي� � ��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة وغ�ي�ره ��ا .وت�خ�ت�ل��ف ج� ��دارة ه��ذه
اخل��دم��ات وف��ق ال��دول��ة وخ�برت�ه��ا وميزانيتها وك �ف��اءة ال�ك��وادر
الطبية ،واهتمام الإن�سان ب�صحته و�سالمته.
در�سنا كثريا موا�ضيع تتعلق بجانب ال�سالمة و�أنواعها ،و�أهميتها،
ولكن ،عندما ن�أتي جلانب التطبيق جند هناك �صعوبة يف احتواء
امل��واق��ف اخل�ط��رة ،و�أحيانا تتطلب منا ا�ست�شارة خمت�صني من
الكوادر الطبية؛ وكيف ال وهي متعلقة بحياة الإن�سان؛ لذلك
جند �أن هناك �أهمية لتطبيق الأ�شياء التي ندر�سها �أو نقر�أها.
تهدف ال�سالمة �إىل حماية الإن���س��ان م��ن �إ�صابته ب��الأم��را���ض،
واحل��وادث والإ�صابات ،و�أي�ضا تهدف �إىل احلفاظ على املن�ش�آت
وما حتويه من التلف ،وهناك العديد من �أنواع �إجراءات ال�سالمة
ال��واج��ب اتباعها كال�سالمة يف امل �ن��زل ،وال���س�لام��ة يف ال��ور���ش،
وال�سالمة يف العمل .ومثال على تلك الأخرية ت�أمني املخازن من
�أخطار احلريق ،واتخاذ االحتياطات الكافية الحتواء احلريق
عند وقوعه .وال نن�سى خطوات �ضرورة ا�ستخدام معدات الوقاية
�أثناء العمل ،وتوفري �صندوق الإ�سعافات الأولية ،والإ�شراف على
متطلبات ال�سالمة من قبل خمت�صني وغريها.
ومن هنا ،نلحظ ترابطا كبريا بني مفهومي ال�صحة وال�سالمة،
فال�صحة تتحقق ب�سالمة الإن�سان والعك�س؛ فال غنى عنهما،
وكما يقال ف�إن « درهم وقاية خري من قنطار عالج» ،و«ال�صحة
ه ��ي ال� ث��روة احل�ق�ي�ق�ي��ة ول�ي����س ق�ط�ع��ة م ��ن ال ��ذه ��ب وال�ف���ض��ة»،
فالبد من التوغل يف جوهريات وم�ضامني ال�صحة وال�سالمة،
وم�شاركتها مع الآخرين ،و�إقامة ور�ش وبرامج من �أجل توعية
فئات املجتمع.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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هل اتفاق باريس للمناخ مجرد وعود
ىلع ورق؟

زينب الكلبانية

يحذّ ر ديفيد جي .فيكتور وزمال�ؤه كييجو �أكيموتو ،ويويت�شي كايا ،وميت�سوت�سون ياماجوت�شي ،وداين كولينورد ،وكامريون هيبورن ،املتخ�ص�صون يف علم املناخ ،وذلك يف
مقالهم املن�شور باللغة الإجنليزية بعنوان «هل اتفاق باري�س للمناخ جمرد وعود على ورق؟» يف جملة « »Natureالعدد خم�سة وخم�سني؛ يحذ ه�ؤالء الباحثون من
�أن جميع الدول ال�صناعية الكربى تخفق يف الوفاء بتعهداتها باحلدّ من انبعاثات غازات التدفئة.
�إنّ التفكري القائم على التمني� ،إىل جانب التعجرف ،يطم�سان
ما يجري على �أر���ض الواقع؛ فها هي بلدان االحت��اد الأوروب��ي
تعاين يف �سعيها للو�صول بكفاءة الطاقة ،والطاقة املتجددة �إىل
امل�ستويات التي زعمت �أنها �ست�صل �إليها .وقد قطعت اليابان
على نف�سها وعودا بتخفي�ض االنبعاثات؛ لتتنا�سب مع نظرائها
من البلدان الأخرى� ،إال �أن حتقيق هذه الأهداف �سيكلفها �أكرث
مما تريد �أن تدفع .وبعيدا عن حماوالت ترامب ،الرامية �إىل
�إي�ق��اف �سيا�سة امل�ن��اخ االحت��ادي��ة ،ف ��إن ال��والي��ات املتحدة ت�سري
ببطء �شديد يف �سعيها لتحويل اقت�صادها �إىل اقت�صاد قائم على
الطاقة النظيفة.
لقد �أتاح اتفاق باري�س  -نظر ّيا � -إعادة النهو�ض بالدبلوما�سية
املناخية ،عرب َم ْنح املرونة الالزمة للبلدان؛ لت�ضع التزاماتها
اخلا�صة .واعتبارا من �شهر يوليو �َ ،2017صدَّق  153بلدا على
االتفاق؛ وقدَّم  147بلدا منها تعهدات بخف�ض االنبعاثات ،و ُتع َرف
هذه التعهدات �أي�ضاً با�سم الإ�سهامات املحددة حملياً .وتتمحور
الفكرة يف �أنه مع تنفيذ كل بلد لتعهداتها ،ميكن للبلدان الأخرى
معرفة ما ميكن تنفيذه .ومن ثم ،يربز تعاون عاملي يف ميدان
حماية املناخ� ،إال �أن هذا املنطق مهدد باالنهيار ،لأن احلكومات
الوطنية تقدم وعودا ال ت�ستطيع الوفاء بها.
تتناق�ص معدالت االنبعاث يف جميع البلدان ال�صناعية املتقدمة
ت�ق��ري�ب�اً� ،إال �أ َّن ذل ��ك التناق�ص ب�ط��يء ل�ل�غ��اي��ة ،بحيث ال ي��ويف
بالتعهدات التي قط َعتها احلكومات على �أنف�سها يف اتفاق باري�س.
ورغ��م تكرار املوقف العام ذات��ه يف تلك البلدان ،ف��إن التفا�صيل
تختلف من بلد �إىل �آخر.
تعهدت �إدارة الرئي�س الأم��ري�ك��ي ال�سابق ب ��اراك �أوب��ام��ا يف عام
 ،2015ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،ب��احل��د م��ن االن�ب�ع��اث��ات يف ال��والي��ات
املتحدة بن�سبة ت�ت�راوح ب�ين  26و� ،%28أق ��ل م��ن م�ستويات عام
 ،2005وذلك بحلول عام  ،2025ومع ذلك ،فمن املحتمل �أال تتمكن
البالد من احل��د من انبعاثاتها� ،إال بن�سبة ت�تراوح بني � 15إىل
 .%19فقد جل�أت �أ�سواق الطاقة من تلقاء ذاتها �إىل اال�ستعا�ضة
ت�شجع على
عن الفحم بالغاز الطبيعي؛ كما �أن ال�سيا�سات التي ّ
ا�ستخدام الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة تلعب دورا مهما .و�أقل
ما ُتو�صف به االفرتا�ضات املتعلقة باحلد الأق�صى لعزل الكربون
م��ن ال�غ��اب��ات  -التي قدمتها احلكومة الأمريكية �إىل الأم��ان��ة
العامة التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ � -أنها
�شجاعة ،ولكن حتى عند اجلمع بينها وبني االفرتا�ضات املتفائلة
ب�ش�أن انخفا�ض الطلب على الطاقة ،وتكلفة الطاقة النظيفة،

فالأرجح �أن االنبعاثات �سوف تقل بن�سبة  %23على �أق�صى تقدير
عن م�ستويات عام  2005بحلول عام .2025
ويف ظل �إدارة ترامب ،ات�سعت الفجوة بني ما جرى التعهد به،
وما �سوف يتحقق فعلياً؛ �إذ ت�سعى احلكومة الفيدرالية �إىل �إلغاء
«خطة الطاقة النظيفة» ،التي و�ضعتها «وك��ال��ة حماية البيئة
الأمريكية» ،لكي توقف العمل بالقيود التي كانت مفرو�ضة على
انبعاثات غاز امليثان ،وتلغي �سيا�سات كفاءة الطاقة .وقد تعهدت
�شركات كثرية ،وم��دن ،ووالي ��ات يف ال��والي��ات املتحدة مبوا�صلة
احل � ّد من االنبعاثات� ،إال �أن ه��ذه التعهدات ال ت��زال حتى الآن
جمرد ادعاءات مل تدخل حيز التنفيذ.
ويف اليابان ،كما هو احل��ال يف جميع البلدان ال�صناعية ،متثل
ال�ك�ه��رب��اء عن�صراً حم��وري �اً يف اجل �ه��ود ال��رام�ي��ة �إىل احل��د من
االنبعاثات .ويف املجمل ،ف�إن تعهدات اليابان وال�سيا�سات امل�صاحبة
لها قد تقلل ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة  %17عن امل�ستوى املتوقع،
دون �سيا�سات جديدة بحلول عام 2030؛ برغم حقيقة �أن قطاعات
�أخرى  -مثل قطاع النقل � -سوف ت�ستخدم الكهرباء.
ي�ع��اين االحت ��اد الأوروب� ��ي �أي���ض�اً م��ن ف�ج��وة ك�ب�يرة ب�ين الأق ��وال،
والأفعال ،فثمة تقدُّ م يحرز من خالل «خمطط تبادل االنبعاثات
يف امل�ن�ط�ق��ة ،ال ��ذي �سيمكن ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ،وال�ق�ط��اع ال�صناعي
م��ن خف�ض انبعاثات غ ��ازات التدفئة بن�سبة  %43ع��ن م�ستويات
عام  ،2005وذل��ك بحلول عام  .2030وكما هو احل��ال يف الواليات
املتحدة ،ف�إن القدر الأكرب من ذلك االنخفا�ض �سيكون ناجتا عن
التحول من الفحم �إىل الغاز ،ولي�س من خالل بناء مرافق طاقة
متجددة� ،أو حمطات نووية� ،أو مرافق احتجاز الكربون وتخزينه.
�إن �أكرب م�شكلة تواجه �أوروبا هي ن�سبة االنبعاثات ،البالغة ،%55
الواقعة خارج نطاق «خمطط تبادل االنبعاثات» ،التي َت�صدُر من
املباين ،وو�سائل النقل ،والزراعة ،والنفايات؛ فتكاليف تغيري هذه
ال�ق�ط��اع��ات ق��د ت�ك��ون مرتفعة ،ناهيك ع��ن �ضخامة ال�صعوبات
العملية يف التنفيذ .فعلى �سبيل املثالّ � ،إن خِ َطط االحتاد الأوروبي
للح ّد من ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  %30-27بحلول ع��ام ،2030
م�ق��ارن��ة ب�سيناريو ال�ع�م��ل امل �ع �ت��ادُ ،ت �ع � ّد خططا ط�م��وح��ة ب�شكل
مفرط .ويتعرقل �سري العمل ب�سبب �ض ْعف لوائح البناء يف البلدان
الأع�ضاء ،و�سوء تطبيق احلد الأدنى من املعايري ،واحل�ساب املزدوج
لوفرة الطاقة ،الناجتة عن تداخل ال�سيا�سات.
ت �ك��اد غ��ال�ب�ي��ة ال �ت �ع �ه��دات ت�خ�ل��و م ��ن �أي �إ�� �ش ��ارة �إىل ال���س�ي��ا��س��ات
امل�ستخدمة ،على نحو ي�صعب حتديد الفعال منها فعليا .فعلى
�سبيل امل�ث��ال ،ق �دّم االحت��اد الأوروب ��ي معلومات قليلة عن عملية

التعهد والتنفيذ امل�ع�ق��دة ،ال���س��اري��ة فعليا .كما �أن ال�ف�ج��وة بني
الوعود والأفعال كبرية للغاية فيما يتعلق باال�سرتاتيجيات ،التي
ت�ستخدمها احل�ك��وم��ات لتعزيز ك�ف��اءة ا�ستخدام ال�ط��اق��ة ،والتي
غالبا ما تكون تكاليفها احلقيقية غام�ضة .ورغم �أنه ميكن تقييم
�أ�سعار املعدات ب�سهولة ،ف�إنها غالبا ال متثل �سوى جزء �صغري من
�إجمايل تكاليف ا�ستخدامها.
يت�سم �إطار عمل اتفاق باري�س باملرونة من حيث ت�صميمه ،ويتعني
تعجل بتحويل
على احل�ك��وم��ات ال��راغ�ب��ة يف تفعيل االت �ف��اق �أن ِّ
منظومة التعهدات  -التي متثل الركيزة الأ�سا�سية لإطار العمل
 �إىل عامل حم ِّفز ف ّعال للتعاون الدويل.�أوال :يتعني ع�ل��ى احل�ك��وم��ات �أن ت�ترج��م احل ��وار �إىل �إج� ��راءات
ملمو�سة ،بغ�ض النظر ع��ن الأه ��داف الرقمية الكبرية املرجوة
من االنبعاثات ،مثل خف�ض الن�سبة املئوية �إىل معدالت �أقل من
امل�ستويات الأ�سا�سية .وينبغي �أن تكون التعهدات �أطول �أمدا ،و�أكرث
تف�صيال ،وتت�ضمن معلومات داعمة كثرية عن الأعمال املطلوبة،
ومن �سيقوم بها ،وموعد وكيفية تنفيذها ،وتكلفتها .كما يجب
منح اهتمام خا�ص ملا تقوم به احلكومات لأجل حتفيز اال�ستثمارات
اخلا�صة يف التقنيات اجل��دي��دة� .إن الأه ��داف اجلريئة م��ا زال��ت
تنطوي على �أهمية كبرية ،بال �شك� ،إال �أن احلقائق �أكرث �أهمية.
ثانيا :ال بد من وجود مقايي�س وم�ؤ�شرات ومناذج �أكرث مالءمة؛
لر�صد ال�سيا�سات الفعالة .ومتثل التكلفة �أح��د امل��ؤ��ش��رات التي
ت�ستلزم ربطا �أقوى بني الدرا�سات الأكادميية ،والعامل الواقعي.
قد ت�شمل امل�ؤ�شرات الأخرى حتويل م�سار التجارة واال�ستثمار �إىل
�صناعات «قذرة» ذات انبعاثات كربونية عالية ،يف �أماكن �أخرى يف
اخل��ارج ،قرابة ال�سواحل �أو بعيدا عن البالد ،وال غنى عن ذلك
ملواءمة �سيا�سات املناخ مع �سيا�سات اال�ستثمار والتجارة .كما �أن
هناك حاجة �إىل مقايي�س لال�ستثمار ال�ع��ام يف جم��االت البحث
والتطوير .وبوجه عام ،يجب تو�ضيح معامل اجلهود املتعهد بها
للت�أثري على القطاعات الفردية.
ث��ال� ًث��ا� :سي�سهل ال�ترك�ي��ز على ال�سيا�سات الناجحة فعل ّيا حتديد
املجاالت التي يجب �أن يزداد تعاون البلدان فيها .وت�شمل ال�سيا�سات
امل��ر��ش�ح��ة ت��داب�ير خف�ض تكاليف ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة
والفعالة؛ وب��ذل جهود لإي�ق��اف �إزال ��ة الغابات (مثل تلك املرتبطة
ب�صناعة زي��ت النخيل)؛ وو��ض��ع �سبل للح ّد م��ن جزيئات ال�سخام،
وغازات الدفيئة ق�صرية العمر ،مثل امليثان .وبالرتكيز على مثل هذه
النجاحات؛ �ستجني احلكومات وال�شركات والأطراف املعنية الأخرى
املزيد من الفوائد امللمو�سة ،من ج ّراء امل�شاركة يف اتفاق باري�س.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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الحجر األساس للحضارة اإلسالمية
رية الخزيرية

لقد �شاءت حكمة اهلل واقت�ضت �إرادته �أن يخلق الب�شرية و ُي�سكنها يف الأر�ض و ُير�سل �إليها ر�س ًال ليعلموها بالقوانني والت�شريعات الإلهية قال تعاىل:
ُ
اه ِب ُطوا ِم ْن َها َجمِي ًعا َف�إِ َّما َي�أْ ِت َي َّن ُكم ِّمنِّي هُ دً ى َف َمن َت ِب َع هُ دَ ايَ َف َل َخ ْو ٌف َع َل ْيه ِْم َو َل هُ ْم َي ْح َز ُنونَ )).
((ق ْل َنا ْ
وقد حمل الر�س ُل الر�سالة الإلهية ونقلوها �إىل الب�شرية على
�أكمل وج�هٍ ،وقد الق��وا الكثري من ال�صعاب والعقبات التي
اعرت�ضت طريقهم يف �سبيل �أداء الأمانة ،و�إن �آخ��ر الر�سل
حممدًا العظيم ُكلف ب�أعظم مهم ٍة وهي املهمة الرئي�سة التي
�أوكلها اهلل لبني �آدم يف هذه الب�سيطة �أال وهي مهمة تبليغ
الدعوة و�إكمال م�شوار الر�سل الأخيار الذين �أر�سلوا ت ً
رتا
من قبله.
وق ��د ك��ان��ت ر��س��ال��ة حم�م��دٍ العظيم ر��س��ال� ًة خ��ال��د ًة �سجلت
ري ج �دًّا مقارن ًة ب�سنوات
تاريخها و�آت��ت �أكلها يف وق��تٍ ق�ص ٍ
ُ
دعوة امتدت ثالثة وع�شرين عامًا فقط فتح خاللها جز ٌء
ري من الكرة الأر�ضية و�أُحنيت �أمام احل�ضارة الإ�سالمية
كب ٌ
ٌ
ح�ضارات عظمى يح�سب لها العامل �ألف ح�ساب.
التي بُنيت
وقد كانت لتعاليم الكتاب العظيم الذي �أنزله احلق �سبحانه
على خامت الأنبياء واملر�سلني �أال وهو القر�آن الكرمي الأثر
البالغ يف ت�أ�سي�س احل�ضارة الإ�سالمية التي ام�ت��دت منذ
�ساعة نزوله خم�سة ع�شر عامًا ،فقد كانت تعاليم القر�آن
الكرمي املوجه الأول لو�ضع اللبنة الأ�سا�س يف �سبيل اعتالء
ال�سماء والو�صول �إىل النجوم وبناء ح�ضار ٍة ال تتقهقر.
ويف م �ق ��ال «�أمن � � ��وذج ال� �ق ��ر�آن ك �ح �ج � ٍر �أ� �س ��ا� � ٍ�س ل�ل�ح���ض��ارة
الإ��س�لام�ي��ة» للكاتب ف��ا��ش��ري �أي��دول���س�ي��ا وامل�ن���ش��ور باللغة
الإجنليزية يف جملة ( TSAQAFAhع��دد  ،16مايو )2020
ما ي�ؤكد على �أهمية العودة �إىل احلجر الأ�سا�س الذي انبنت
عليه احل�ضارة الإ�سالمية.
وق��د افتتح الكاتب مقاله باحلديث ع��ن ال�ضعف والفقر
وغ�ي��اب ال�ع��دال��ة يف الكثري م��ن ال�ب�ل��دان الإ�سالمية اليوم،
ريا من علماء امل�سلمني يعريون متجيداً
و�أرج�أ ذلك �إىل �أن كث ً
عظي ًما للح�ضارة الإ�سالمية دون النظر �إىل تعاليم القر�آن
وما ي�أمر به وما ينهى عنه ،وهذا مما نتفق فيه مع الكاتب �إذ
ريا من م�سلمي اليوم يدعون الإ�سالم ولكنهم يعطلون
�أن كث ً
ُ
الكثري من �أوامر القر�آن الكرمي ولو طبق القر�آن بحذافريه
لكانت احل�ضارة الإ�سالمية يف �أوج قوتها وعزتها وملا تزعزت
و�شلت حركتها وتردت �أو�ضاعها.
ويرى الكاتب �أن تطور �أي ح�ضارة وانحطاطها يُعزى �إىل
التعليم والتطور العلمي وه��ذا هو الواقع فبقدر ما تكون

الأم��ة متعلمة ومواكبة للتطور تتقدم احل�ضارة ،والقر�آن
الكرمي نزل م�شج ًعا للعلم والعلماء ،بل ورفع قدر العلماء
�إىل �أعلى عليني �إن هم ا�ستقاموا على النهج املبني؛ ولذلك
جتد الكثري من �آياته العظيمة داعي ًة �إىل التفكر والتدبر
والنظر والتبحر.
و�أورد الكاتب ما ذكره ابن خلدون من �أن احل�ضارة نتا ٌج لعدة
ع��وام��ل م��ن بينها :ق��درة احلكومة ال�سيا�سية ،والتوظيف
و�إيجاد م�صادر الرزق ،والعلوم والتكنولوجيا.
و�أرى �أن هذه العوامل ج��ز ٌء عظي ٌم من الأ�س�س التي تقوم
عليها احل���ض��ارة؛ فاحل�ضارة التي تكون لها ق��و ٌة �سيا�سي ٌة
واق�ت���ص��ادي� ٌة ول �ه��ا ن���ص�ي� ٌ�ب م��ن ال�ت�ق��دم ال�ف�ك��ري والعلمي
والتكنولوجي ه��ي احل���ض��ارة ال�ت��ي ت�ق��وى وي�ط��ول عمرها
ويبتعد عنها الأج ��ل �أم ��ا احل���ض��ارة ال�ت��ي يطالها ال�ضعف
ال�سيا�سي ويطالها قلة م�صادر الدخل هي ح�ضار ٌة مهدد ٌة
بتزعزع كيانها وذهاب ريحها وانطفاء �شمعتها.
وان�ت�ق��ل ال�ك��ات��ب �إىل احل��دي��ث ع��ن الإ� �س�ل�ام ف�ه��و ي ��رى �أن
ك�صانع
الإ� �س�ل�ام ال ي�ن�ظ��ر �إىل نف�سه ك��دي� ٍ�ن ف�ق��ط و�إمن� ��ا
ٍ
للح�ضارة ،وه��ذا ما يليق بامل�سلم املعتز ب�إ�سالمه فهو �إىل
جانب التزامه ب�أوامر دينه �إال �أنه ال يغفل اجلانب العلمي
وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي وي���س�ع��ى ج ��اه �دًا ل�ت�ق��دمي �أف���ض��ل م��ا عنده
خلدمة الب�شرية جمعاء.
كما ي�شري الكاتب �إىل �أن الإ�سالم ال يعطل التقدم العلمي
بل على العك�س متامًا فهو ي�ساوي بني النا�س وبني الأ�سود
والأب�ي����ض وي��أم��ر اجلميع بال�سعي ال ��د�ؤوب �إىل االكت�شاف
والتعلم والرقي باحلياة الب�شرية ،فاهلل خلق الب�شر لعبادته
وعمارة الأر�ض وال تت�أتى العمارة �إال بالعلم والعمل.
وقد �أ�شار الكاتب كذلك �إىل تق�سيمة ابن ر�شد لفرتات نزول
القر�آن ،حيث �إنه ق�سمها �إىل ثالثة �أق�سام وهي:
 .1الق�سم املكي يف املرحلة املتقدمة :والدة الإ�سالم يف احلياة.
 .2الق�سم املكي يف املرحلة املـت�أخرة :والدة املعرفة كهيكل من
منظور احلياة.
 .3الق�سم املدين :والدة احل�ضارة الإ�سالمية.
و�أتفق مع هذه التق�سيمات �إذ �إن املرحلة الأوىل من مراحل
نزول القر�آن كانت ت�ستهدف تطهري العقيدة ليكون الإميان

واق ًرا يف القلب ،واملرحلة الثانية كانت ت�ستهدف فقه املرء
لدينه والتوغل يف العلم ،واملرحلة الثالثة كانت تهدف
لت�أ�سي�س ح�ضار ٍة �إ�سالمي ٍة خال�ص ٍة حتمل ن��ور الهداية
والعلم �إىل العامل �أجمع.
وقد كان النا�س قبل القر�آن يف جاهلي ٍة عمياء ،ومبجيء
القر�آن انت�شلهم ليكونوا قادة العامل وفاحتي احل�ضارات
العظمى كفار�س وال ��روم ،وك��ل ذل��ك لأن�ه��م انتهجوا نهج
عظيم جل جالله ،وعندما
الكتاب الذي �أُنزل من قبل �إل ٍه
ٍ
ابتعدوا عنه �أبعد اهلل عنهم الفتوحات وعاد الكثري منهم
�إىل اجلاهلية الأوىل.
وع��رج الكاتب �إىل �أن��ه عندما ج��اء ال�ق��ر�آن مل يفرق بني
النا�س بل جمع �شتاتهم حتت مظل ٍة واحد ٍة وجعل الت�سامح
بينهم �أ��س��ا��س�اً م��ن الأ��س����س ال�ت��ي ال ينبغي التفريط بها
وك��ان��ت الكنائ�س جت ��اور امل���س��اج��د ف�لا ي�ع�ت��دي �أح� � ٌد على
�أح��د بل وو�صل الأم��ر �إىل �أن ال�ق��ر�آن �أم��ر ب��أن ي�ؤخذ من
احل�ضارات الأخرى ما يتنا�سب مع تعاليمه دون �أن يعطل
ذل��ك كل ّيا ،وكذلك ف��إن ال�ق��ر�آن ح��رم االع�ت��داء بغري حقٍ ،
وجعل ت�شريعاتٍ تق�ض بنيان العداء وتك�سر احلواجز بني
احل�ضارات واحلواجز بني الديانات.
و�أخ �ي�را ط��رق ال�ك��ات��ب ب��اب ان�ه�ي��ار احل���ض��ارة الإ�سالمية
وكيفية اخلروج من هذا الوحل ،و�أ�شار �إىل �أن الرجوع �إىل
الد�ستور امللكي القر�آين هو املخرج الوحيد لرجوع هيبة
احل�ضارة الإ�سالمية وروحها املفقودة التي تبحث عن ماء
احلياة منذ زمن طويل؛ فلو طبق النا�س تعليمات القر�آن
ال��ذي �أخرجهم من الظلمات �إىل النور لكان ذل��ك باع ًثا
عظي ًما ل��والدة احل�ضارة الإ�سالمية من جديد وا�ستعادة
ن�شاطها وقوتها وعزتها.
ول ��و رج�ع�ن��ا ب��ال�ت��اري��خ �إىل ال� ��وراء ل��وج��دن��ا �أن احل���ض��ارة
الإ�سالمية ما كانت لتخرج من م�ستنقع ظلمات اجلاهلية
الأوىل لوال �أن منّ اهلل عليها بنعمة القر�آن الذي انت�شلها،
وكما قيل ال ُي�صلح �آخ��ر ه��ذه الأم ��ة �إال م��ا �أ�صلح �أول�ه��ا،
وقد كان القر�آن هو اللبنة الأ�سا�س لقيام هذه احل�ضارة
فال ميكن �إعادة بنائها �إال �أن ُو�ضع احلجر الأ�سا�س ن�صب
الأعني من جديد.
ruqaiya-956@hotmail.com
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ال َت ْنمية رحلة يف املفهوم والنظريات
باسم الكندي

رغم �أنَّ مفهوم التنمية مثلما يذكر عبد ال�سالم نوير �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة �أ�سيوط يف مقاله املن�شور يف جملة
َظلَّت التنمية
هاج�سا ُي�ؤ ِّرق الكثري من دول العامل َ
ً
التفاهم بعنوان (نظريات التنمية و�أ�سباب الت�أزّم درا�سة نقدية) ب�أن هذا املفهوم مل ُي�ستخدم يف عهد االقت�صادي �آدم �سميث �إال على �سبيل اال�ستثناء ،فقد كان يتم
ً
بداية ثم التحديث والت�صنيع الحق ًا ،ولقد بد�أ التنظري لهذا املفهوم منذ �أوا�سط ثالثينيات القرن املا�ضي
ا�ستخدام م�صطلحات كالتقدّ م املادي والتقدم االقت�صادي
ولكن ذا َع �صيته �أكرث بعد احلرب العاملية الثانية نتيجة لظهور موجات التحرر الوطني لل ُبلدان امل�ستقلة حديث ًا؛
ونظراً �إىل �أ َّن النظريات الأوىل للتنمية غ َّلبت اجلانب الكمي
اليميني على اجل��ان��ب الكيفي فقد َت ّ
ك�شفت النتائج العملية
�وج�ه��ات ،ل��ذل��ك زادت جت ��ارب التنمية
البائ�سة لأت�ب��اع تلك ال�ت� ّ
ونظرياتها ولكن مل تكن نتائجها ناجحة كما هو مُتو ّقع ،الأمر
ال ��ذي �أوج� � َد ج � ً
�دل ُم�ت���ص��اع�دًا ح ��ول ن�ظ��ري��ات التنمية وم��دى
ت�أثريها؛ َف�أف َرزتْ حركة نقدية جتاه فِكر التنمية َ�س َن ُ
عر�ضها يف
هذا املقال وفقاً للآتي:
تغي مفهوم
� أو ًال:الظروف التاريخية لظهور درا�سات التنميةَّ :
التنمية عرب الوقت حتى �صا َر حم ً�لا للنقا�ش من ِق َبل ثالث
فئات رئي�سة هي:
 احلكومات واملنظمات احلكومية والأفراد يف العامل الثالث.  الوكاالت الدولية مثل وكاالت الأمم املتحدة املختلفة.  الأكادمييون يف العامل املُتقدّم.� إ َّن معظم ما َّني
مت ن�شره ح��ول التنمية ك��ا َن ي�أتي من الفئت ِ
الأخ�ي�رت�ي�ن؛ ل �ه��ذا ك��ان��ت غ��ال�ب�ي��ة ال � ��ر�ؤى امل �ط��روح��ة َي���ش��وب�ه��ا
و�ص َّناع
التح ّيز ،ومنذ نهاية احلرب العاملية الثانية اهت َّم العلماء ُ
ال�سيا�سة مبعرفة �أ�سباب فقر بع�ض البلدان �أكرث من غريها؛
ِل � َه � َذا ُو ِل � � َد جم ��ال التنمية ال ��ذي ت �ط � َّور يف م���س��اري��ن �أح��ده�م��ا
ا��س� َت� ْه�د ََف العلما ُء ِف� ِي� ِه َج�ع� ْ�ل التنمية ً
حقل ج��دي��داً وحم��ور ًي��ا
يف معظم ف��روع العلوم االجتماعية� ،أم��ا امل�سار الآخ��ر فقد بد�أ
ال�سا�سة واملواطنون ِللق م�ب��ادرات جديدة ُت�ع� ِّز ْز التغيري
فيه َّ
االجتماعي الإيجابي من خالل العمل ك�إعادة بناء �أوروب��ا بعد
احلرب والتقليل من ب�ؤ�س الدول النامية وعليه �سار الالعبون
الكبار وفقاً لهذا امل�سار كمنظمات الأمم املتحدة ،وهكذا ّاتهت
مفاهيم التخ ّلف والتنمية يف مرحلتها اجل��دي��دة ُم��ر ِّك��ز ًة على
اجل��ان��ب االق�ت���ص��ادي ،بعدها �أ�صبحت التنمية َتت�ض ّمن ع��دداً
من املراحل امل ُ َتتابِعة التي َّ ُ
يتعي على جميع ال��دول امل��رور بها
مما �أدى �إىل ظهور الأفكار ال�سو�سيولوجية بو�ضوح يف كل من
نظر ّية التن ّمية وممار�سة التنمية بوا�سطة نظر ّية التحديث
التي دعا فيها منا�صروها �إىل ت�صدير الأم��وال والتكنولوجيا
ري �أ َّن ذلك مل
والتعليم الغربي �إىل الدول الفقرية لِتنميتها؛ غ َ
يحدث بل ازدادت تبعية هذه الدول لل�سوق الر�أ�سمايل العاملي يف
اخلم�سينيات وال�ستينيات حتى ظهرت � ٌ
أ�صوات ُتنادي بان�ضمام
ه��ذه ال��دول �إىل ال�ث��ورة اال�شرتاكية ،كما دع��ا آ�خ��رون �إىل قيام
هذه الدول بتنمية اقت�صادها ال�صناعي لتح�سني و�ضعها.
وا�ضحا تراج ُع اهتمام الدول بال ُبعد
  ويف بداية الثمانينيات بَداً

االجتماعي يف درا�سات التنمية وتزامنَ هذا الرتاجع مع َتع ّر�ض
الكثري من دول العامل النامي لأزم��ات دي��ونٍ وف�شلٍ للأ�سواق؛
الرت �ف��اع م�ع��دالت الت�ضخّ م و�سيطرة امل�ستثمر الأج�ن�ب��ي على
اقت�صادها؛ حتى �صارت �أ��س�ير ًة للمنظمات الإمنائية الدولية
ال�ت��ي خنقتها ب��ال��دي��ون ،كما َق� َّل�ل��ت ال ��دول املتقدمة معوناتها
ل�ل��دول النامية مم��ا جعل ه��ذه ال ��دول ُت����س ب�ضخامة ت�أثري
العوامل اخلارجية على �أو�ضاعها مما �أعطاها فر�صة ملراجعة
ن�شاطها االقت�صادي؛ فظهر من يُنادي بتقليل تدخّ ل احلكومة
يف ال�سوق بينما نادى �آخرون ب�أ َّن الأمر ال يَتط ّلب ذلك ِب َقد ِر ما
يحتاج �إىل مراجعة �أ�ساليب هذا التدخّ ل لزيادة كفاءته� ،أما يف
الت�سعينيات َفمعظم الدرا�سات الإمنائية حت ّولت �إىل حتليالت
للعوملة مما �شتَّتَ العمل التنموي وقام بتهمي�شِ ه.
 ثان ًيا:التنمية ،تطور املفهوم وات�ساع امل�ج��ال :ت�ط� ّو َر مفهومال�ت�ن�م�ي��ة م�ن��ذ ظ �ه ��وره ،ف��ال�ت�ن�م�ي��ة يف م��رح�ل�ت�ه��ا الأوىل ك��ان��ت
تعني النمو االق�ت���ص��ادي ،ويف ال�سبعينيات َ َّ
ت تد�شني املفهوم
الأو��س��ع للتنمية يف مرحلتها الثانية و�أ�صبحت تعني التنمية
الب�شرية رغم اقت�صارها على اجلوانب املادية فقط ومع نهاية
الثمانينيات ك��ا َن هناك تياران خمتلفان ب�ش�أن التنمية �أولهما
أ�سا�سا وقد
ر ّك َز على النمو االقت�صادي ا�ستنادًا لتوافق وا�شنطن � ً
تب ّناه �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل� ،أما التيار الثاين
تب ّناه برنامج الأمم املتحدة للتنمية وجع َل الإن�سان يف ُ�صلب
ويكن القول �أ َّن مفهوم التنمية الب�شرية
العملية التنمويةُ ،
ت�ب�ل� َو َر ب�شكل ك��ام��ل يف مطلع الت�سعينيات م��ع �إ� �ص��دار �سل�سلة
ت�ق��اري��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب���ش��ري��ة م��ن ط ��رف ب��رن��ام��ج الأمم امل�ت�ح��دة
أ�صبحت ُت ْع َرف ب�أنها عملية تو�سيع خيارات النا�س
للتنمية ،و� َ
مع الرتكيز على �ضرورة حت�سني املعرفة وتوفري حياة طويلة
و�صحية لهم� ،أم��ا املرحلة الثالثة فقد كانت التنمية الب�شرية
مرتبطة مبا يُ�سمى بالتنمية امل�ستدامة التي َت ْ�س َتدعي وجود
ت��وازن ب�ين ال�سكان م��ن ناحية وامل ��وارد املُتاحة لهم م��ن ناحية
�أخرى.
  ثال ًثا :نظريات التنمية� :شه َد الفكر االجتماعي التقليديالكثري م��ن الإره��ا� �ص��ات والإ��س�ه��ام��ات املتنوعة َم � َّه��دت لتبلوَر
الفكر التنموي حتى ظهرت الكثري من النظريات املرتبطة به
مثل:
� أ-النظريات التطورية :وتقوم على �أن املجتمعات تتغري من
ال�شكل ال�ساذج �إىل �أ�شكال �أكرث تعقيداً يف خط م�ستقيم و�أ َّن كل

مرحلة متعاقبة تكون �أف�ضل من �سابقتها وهي ُت ّثل انعكا�ساً
لنظرية التط ّور لت�شارلز دارون التي َتل َّق َفها عد ٌد من املفكرين،
وق��د واج�ه��ت ه��ذه النظريات ان�ت�ق��ادات منها �صعوبة تطبيقها
على ح��االت تاريخية متنوعة كما �أن�ه��ا ُت�ص ّور عملية التنمية
ب�صفتها عملية تدريجية هادئة وال ُتقدّم �أفكاراً لفهم حتد ّيات
التنمية و َت َتجاهل ظروف الدول املُ�س َت ْع َم َرة �أي�ضاً.
ب -ن�ظ��ري��ات ال�ت�ح��دي��ث :وت��رى �أ َّن التنمية م��ا ه��ي �إال عملية
حت��دي��ث �أي عملية تغيري ملختلف ن��واح��ي احل�ي��اة للمجتمعات
عن طريق زيادة الإنتاج االقت�صادي ،ومما ُي�ؤخذ عليها غمو�ض
بع�ض مفاهيمها و َت َتط َّل ْب من املجتمعات النامية التخ ِّلي عن
�شجع بقاء
مظاهرها الثقافية ،كما َت َتجاهل عامل اال�ستعمار و ُت ِّ
هذه الدول ك�أ�سواق م ُْ�س َتهلِك ْة و َت ْن�شر الثقافة الغربية فيها.
ج -نظرية التبعية وتق�سيم ال�ع�م��ل :و َت� ْف َ�تر�� ْ�ض �أن التخ ّلف ال
ُيثل احلالة الأ�صلية للمجتمع يف العامل الثالث ،بل ن�ش�أ من
خ�لال �أ�ساليب اخل���ض��وع للنفوذ ال��ر�أ��س�م��ايل ،مبعنى �أن ��ه ن�ش�أ
تدريج ًيا مع التط ّور يف املركز الر�أ�سمايل املُتقدّم ،وبالرغم من
جناح هذه النظرية يف تف�سري التخ ّلف وعوامله اعرتاها بع�ض
الق�صور لرتكيزها على دور العوامل اخلارجية ومل تربطها
بالعوامل الداخلية كما �أنها تقول كلما انخف�ضت َتبعية دول ٌة ما
ازدادت القدرة للتنمية وهذا لي�س بال�ضرورة واق ٌع فع ً
ال.
 املداخل املعا�صرة املرتبطة بالعوملة� :أ َّدتْ العوملة منذ ظهورها�إىل تال�شي احلدود وامل�سافات و�أ�ص َبحتْ احلياة يف العامل كقرية
�صاح َب ذلك ظهور نظرية النظام
�صغرية بفعل التكنولوجياَ ،
العاملي التي �شملت جانباً تفا�ؤل ًيا يف عالقات العمل والتفاهم
بتْ ك��أداة للتغريب وو�سيلة
امل�شرتك �إال �أ َّن هذه النظرية اُع ُت ِ َ
لن�شر الهيمنة الأمريكية ،ونتيج ًة لف�شل الأ�ساليب الكال�سيكية
امل ُ َّتبعة ملعاجلة التخ ّلف يف الدول الفقرية بد�أ عدد من العلماء
مناق�شة ما �أطلقوا عليه (نهاية ع�صر التنمية) وظهر مفهوم
�وج��ه امل�ن��اه����ض ل�ف�ك��ر التنمية
(م ��ا ب�ع��د ال�ت�ن�م�ي��ة) ب��و��ص�ف��ه ال �ت� ّ
ال�سابق ال ��ذي َف�شلَت نظرياته ،ويف ظِ ��ل م��ا نعي�شه ال�ي��وم من
ير �إىل �أ َّن ف�ك��رة
ت��داع �ي��ات ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا جن ��د ال �ك��ات��ب ُي �� �ش� ُ
االعتماد املُتبادل لي�ست �صاحلة يف كل الأح ��وال ،كما �أ َّن حالة
الإغالق التي �ش ِهدَها العامل جعلته يواجه حتد ًيا كبرياً لتوفري
عمق خ�ط��ورة هذا
ال�غ��ذاء لل�شعوب وا��س�ت�م��رار ه��ذه الأزم ��ة �س ُي ِّ
اجلانب ،الأمر الذي يَدف ُعنا �إىل العمل بِجدِّية لتحقيق الأمن
الغذائي لدينا � ً
أي�ضا لأهميته الق�صوى.
bas2089@gmail.com
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الذكاء االصطناعي سالح ذو حدين
سليمان العبري

ترتبط حياة الب�شرية ارتباط ًا كبري ًا بالتقنية ،ويتطور ا�ستخدامها ،ويختلف ح�سب احلاجة �إليها ،ومثال على هذه التقنية الذكاء اال�صطناعي كما تطرق �إليه ح�سن
العمري يف مقاله بعنوان (الذكاء اال�صطناعي ودوره يف العالقات الدولية) املن�شور يف املجلة العربية للن�شر العلمي ،العدد � ،٢٩آذار  .٢٠٢١ويعرف ب�أنه عبارة عن
�آالت مطورة من قبل الباحثني يف جمال التكنولوجيا؛ ملواكبة الذكاء الب�شري ،وتعتمد هذه الآالت على ال�شبكة العنكبوتية (الإنرتنت) املرتبطة بقواعد البيانات
املخزنة يف تلك الآالت املربجمة ،واملعلومات العاملية التي توفر جما ًال وا�سع ًا للمعرفة ،وحتاكي الذكاء الب�شري يف �شتى جماالت احلياة؛ بحيث تكون فائقة ال�سرعة
يف تخزين ،ونقل ،وا�سرتجاع املعلومات من حيث توقع الأحداث لكل و�ضع من الأو�ضاع والتعامل معها بكل �سرعة ،و�سهولة وتفادي �أي �أخطاء حتدث.

ُي �ع��د ال ��ذك ��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي �أح ��د ع �ل��وم احل��ا� �س��ب الآيل
املعا�صر وي�ستطيع ح��ل امل�شاكل يف ف�ترة ق�صرية ج��داً،
والي�ستهلك جهدا كبريا؛ ومن �أجل ذلك ،ي�سعى اخلرباء
جلعل احلا�سوب بديال للإن�سان يف امل�ستقبل القريب،
ويتم اال�ستغناء عن الإن�سان يف الفرتة القادمة والتي
�سوف ت�شهد تطورا كبريا جدا يف جميع املجاالت  ،و�أي�ضاً
اعتمدت علوم احلا�سب الآيل على ت��راك�م��ات املعلومات
املخزنة على �شبكة الإنرتنت.
تطرق الكاتب يف مقاله �إىل تاريخ الذكاء اال�صطناعي،
و�أن ��واع ��ه ،وف��وائ��ده و�سلبياته يف ال�ع�لاق��ات ب�ين ال ��دول،
وتطويره يف جماالت �أخرى.
مت اكت�شاف م�صطلح الذكاء اال�صطناعي يف عام  1956من
قبل العامل جون ماكارثي ،حيث مت عقد امل�ؤمتر العلمي
يف جامعة دارت م��وث يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة،
وك��ان��ت ب��داي��ة ظ �ه��وره يف ع��ام 1973م ك�برن��ام��ج ملعاجلة
ال �ك�لام وال ��رد وال�ن�ق��ا��ش��ات� ،أم ��ا يف ع��ام 1980م ف�ق��د مت
التو�صل �إىل تفعيل نظام الذكاء اال�صطناعي يف حتميل
ال�ب�ي��ان��ات ،وا�ستقبال الأوام ��ر وا�سرتجاعها على نطاق
وا�سع وملحوظ ،ومت عقد م�ؤمتر يف البيت الأبي�ض يف
الواليات املتحدة الأمريكية حول الذكاء اال�صطناعي؛
لتوفري ما تتطلبه احلكومات يف العديد من املجاالت،
و�أهمها تلك املجاالت التي تقوم على حت�سني العالقات
الدولية؛ لينعم جميع ال�شعوب بالأمان والراحة يف ظل
التطور امل�ستمر .وهناك نوعان من الذكاء اال�صطناعي
وهما الذكاء اال�صطناعي (ال�ضيق �أو امل�صور) ،والذكاء
اال�صطناعي املتعدد �أو فائق ال�سرعة .ويتم النوع الأول
يف جم ��ال واح� ��د ف �ق��ط ،وم �ث ��ال ع�ل�ي��ه ن �ظ��ام ال�ت��وا��ص��ل
االج �ت �م ��اع ��ي امل �ح �� �ص ��ور يف حت �م �ي��ل ال �� �ص ��ور ،و�إر�� �س ��ال
الر�سائل ،وغريها مبا يخ�ص ه��ذا املجال� ،أم��ا بالن�سبة
للنوع ال �ث��اين ،فهو يعد م��ن اجل�ي��ل ال�ث��ال��ث م��ن ال��ذك��اء
ال��ذي يتفوق على الإن�سان يف جمال معاجلة املعلومات،

والبيانات ،وتوقع الأح��داث يف ظل الظروف امل�ستقبلية
على النحو االقت�صادي ،و ال�سيا�سي ،واملناخ �إلخ..؛ حيث
ي�ضع املعلومات واحلقائق املنمطة م��ن التحاليل �أم��ام
امل�س�ؤول الأول مل�ستخدم هذا الذكاء ،والت�صور يف �إتاحة
امل�ج��ال لبناء العالقات الدولية بت�صور علمي متطور،
وحل اخلالفات بطريقة �سلمية و�سل�سة جدا على الإطار
الإقليمي والدويل.
�إن جمال تقنية الذكاء اال�صطناعي يف ع�صرنا احلايل يف
ت�سارع م�ستمر جدا ومتطور على نطاق وا�سع؛ ويتميز
بفوائده الكثرية والعك�س؛ وتكمن فوائده يف امل�ساعدة يف
التعرف على �صيغ الكالم ،وا�ستخدامه يف الربجميات:
ك�برجم �ي��ات ال���ش�ب�ك��ات ال�ع���ص�ب�ي��ة ،واالت �� �ص ��االت .لي�س
ذل��ك فح�سب ،بل ك��ان للذكاء اال�صطناعي دور كبري يف
حت�سني االقت�صاد يف بع�ض ال ��دول؛ فقد لعبت ال�صني
دورا كبريا يف اح�ت��واء ه��ذا املجال املتطور ،وا�ستخدامه
يف التو�سع االقت�صادي ،وال��ذي ب��دوره جعلها تظهر بني
ال��دول بجانب القوي وال��ذي الميكن مناف�سته ،فقامت
ب��ال���س�ي�ط��رة ع �ل��ى ن �ط ��اق ت �ط��وي��ر خ �ط��ة ت �ق ��وم ب��إن�ع��ا���ش
ال�سوق ال�ت�ج��اري ال�صيني م��ن حيث ال�ت��وري��د ،والإن�ت��اج
واال��س�ت�ه�لاك يف ف�ترة ق�صرية ج��دا ،كما �شهدت تقنية
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي ع�ل��ى احت ��اد ال���ص�ين م��ع رو��س�ي��ا يف
ت�ط��وي��ر روب� ��وت ي �ق��وم ب�ع�م��ل ال �ف ��رد ال�ب���ش��ري يف جم��ال
الإعالن يف الن�شرة الإخبارية وذلك يف عام 2019م ،وهذا
ال�ع�م��ل يفتح جم ��اال وا��س�ع��ا يف ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة على
م�ستوى الدبلوما�سية يف �صنع ال���س�لام لل�شعوب ،كما
�ساعد يف حت�سني الطاقم الع�سكري وال�ق��درة الدفاعية
ل ��رد �أي �أم ��ر يعكر جم ��ال ال���س�لام ب�ين ال���ش�ع��وب ،حيث
ت�ستخدمه الدول يف بناء عالقات �سلمية وا�سعة الت�صور
العلمي ،واالقت�صادي ،والأمني ،ومير تعزيز التعاون بني
ال ��دول يف تطوير ال��ذك��اء اال�صطناعي مب��راح��ل نظرية
وتطبيقية؛ لتكون خمرجات االجتهاد مثمرة ج��دا من

ناحية علمية مبنية على �أ�سا�س علمي بحت ،وت�ساهم يف
اال�ستفادة م��ن ال��ذك��اء اال�صطناعي يف متكني العالقات
الدولية كما يتوقع العاملون يف هذا املجال االنتهاء من
العمل خالل العام 2021م� .أما من الناحية ال�سلبية ،فنجد
�أن بع�ض الدول �ساهمت يف ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
يف تدمري الدول الأخرى؛ وذلك من خالل قيام العلماء
ب ��درا� �س ��ات م �ع �ق��دة ج ��دا ب�ح�ي��ث ت �� �س��اوي ت�ع�ق�ي��د ال��ذك��اء
الب�شري �أو تفوقه تعقيدا ،وم��ن حيث تلقي املعلومات
ومعاجلتها و�سرعة �إي�ج��اد احللول املنوطة على الو�ضع
الذي يتعر�ض له الذكاء اال�صطناعي ،وكما متثلت �إ�ساءة
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي بني ال��دول بني حكومتني
يف جم��ال التج�س�س ب�ين رو��س�ي��ا و�أم��ري�ك��ا؛ حيث اتهمت
�أمريكا رو�سيا بالتج�س�س عليها بوا�سطة جم��ال الذكاء
اال�صطناعي يف م�س�ألة االنتخابات الأمريكية بو�صفها
�أنها تتالعب بالنتائج عرب و�سائل الإنرتنت.
ي�سعى العلماء لتطوير نظام يحاكي العقل الب�شري عن
طريق اختبار ردة الفعل يف اجلهاز الع�صبي ،وال�سرعة
الفائقة لال�ستجابة للظروف التي حتيط به ،والكمية
الهائلة لتخزين املعلومات ،واللغات جلميع �أنحاء العامل،
كما ي�ساهم هذا النظام يف حمل عبء احلياة عن الكائن
الب�شري على وج��ه الأر� ��ض ،وت��زوي��ده بكافة املتطلبات،
وال�سعي امل�ستمر واملتوا�صل جلعل احلياة �سهلة بتطوير
�أ��س��ال�ي��ب ال��راح��ة لل�شعوب .واليقت�صر ه��ذا الأم ��ر على
املجال الع�سكري ولكن �أي�ضا جتاوز البنوك واملحا�سبات
م��ن ح�ي��ث م�ع��اجل��ة ب�ي��ان��ات �إدخ� ��ال امل�ب�ل��غ ،وال�ت�ح��وي�لات
بطريقة �سهلة و�سرية  -كما ن��رى  -ع��ن طريق برامج
مت�صلة باحل�ساب البنكي وه��ذا �أم��ر ملمو�س يف ع�صرنا
احل��ايل ،والميكن التغا�ضي عنه بتاتاً ،و�أي�ضا يف جمال
ال ��درا� �س ��ة وواق �ع �ن ��ا احل � ��ايل ،ودل �ي ��ل ع �ل��ى ذل� ��ك ،جم��ال
ال��درا��س��ة ع��ن بعد وكيفية معاجلة البيانات والتوا�صل
االجتماعي بني الطرفني -الطالب واملعلم.
h98273049h@gmail.com
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اإلعالم الجديد
شيخة النهدية

لقد غزت ثورة املعلومات �أرجاء املعمورة كلها ،فلم ترتك �أ ّية ُردهة �أو ركن من العامل �إال و�أ�صابته ب�شظى عوملتها ،حتى �س ّمى هذا الع�صر با�سمها (ع�صر املعلومات) ،ولعلّ
قطاع الإعالم هو �أكرث حقول املعرفة حظا يف اال�ستفادة من تطور التكنولوجيا ،فبامل�شاركة بني املعلومة والتقنية ن�ش�أ(الإعالم الرقمي)  ،وباحتاد اخلرب واحلا�سوب
ظهرت(�شبكات التوا�صل االجتماعي).
غ ّ�ير الإع�ل�ام اجل��دي��د م�سار ت�ب��ادل املعلومات ،فابتدع ف�ضاء
وا�سعا للخطاب الإعالمي تغيب فيه الرقابة ال�صارمة واحلدود
الفا�صلة ،و�سهل ل�صناع اخلطاب التوا�صل مع �شريحة �أكرب
من اجلمهور.
لقد ناق�ش �أح�م��د خالد �شكري وول�ي��د ح�سني عبد اهلل ت�أثري
الإع�لام اجلديد على الأ�سرة واملجتمع الإ�سالمي ،يف بحثهما
«�أ�سرنا وجمتمعاتنا والإعالم اجلديد بني معاول الهدم و�آفاق
البناء» (جملة العلوم الإن�سانية واالجتماعية املجلد اخلام�س
 العدد الثاين فرباير .)2021لقد بلغ عدد م�ستخدمي «توتري» مئتي مليون عام  ،2011ويف
العام نف�سه �أر�سلت  177مليون تغريدة يف اليوم الواحد ،فيما
بلغ عدد م�شرتكي «لينكد �إن» مئة وع�شرين مليونا عام ،2011
ون�سبة  % 86من طلبة اجلامعات يت�أثرون �سلباً بالتعامل مع
الإنرتنت ،وقد قفزت هذه الأرقام الحقاً :فقد بلغ م�ستخدمو
الفي�س ب��وك �أواخ��ر ع��ام  2.5( 2019مليار م�ستخدم) ،وو�صل
عدد م�ستخدمي تويرت عام  1.3( 2020مليار)� ،أم��ا لينكد �إن
فو�صل عدد م�ستخدميه ( 660مليون) عام .2020
م ��ن ه�ن��ا ت�ب�رز �أه �م �ي��ة ت��وع�ي��ة م���س�ت�خ��دم��ي الإع �ل��ام اجل��دي��د
بالأ�ساليب املتبعة يف ا�ستقطاب ال�شباب يف الق�ضايا الفكرية.
ماهية الإعالم اجلديد:
ت��و��ص��ل ال�ب��اح�ث��ان م��ن خ�ل�ال ج�م�ل��ة م��ن ال�ت�ع��ري�ف��ات �إىل �أ َّن:
الإع �ل�ام اجل��دي��د (ي �ع��دُّ ظ��اه��رة �إع�لام �ي��ة ج��دي��دة ي�شتغل يف
ف�ضاء اف�ترا��ض� ّ�ي ،ي�ت�ج��اوز فيه ح ��دود امل�ك�ت��وب وامل���س�ط��ور �إىل
�أطياف ال�صوت وال�صورة يتميز ب�سرعة االنت�شار والو�صول �إىل
�أك�برع��دد من اجلمهور وب�أق�صر وق��ت ممكن و�أق��ل تكلفة� ،إنه
منجز معريف تن�صهر فيه الفكرة واملعلومة مع تقنيات االت�صال
ال�سمعية والب�صرية احلديثة على نحو غ ّ�ير عالقة الإن�سان
باملعلومة والزمن وامل�سافة).
ميزات الإعالم اجلديد:
�إمكان ال ّتفاعل مع اخلرب ب�إبداء ال ّر�أي ون�شره �إما ب�شكل فوريّ
�أو قريب منه ،ويدخل فيه املنتديات الإلكرتونية التي تتيح ملن
ي�سجل فيها امل�شاركة يف احلوار والنقا�ش.
ّ
�سرعة احل�صول على اخلرب والتوا�صل مع الآخ��ري��ن ،مقارنة
مع الإعالم التقليدي.
رفع ال ّرقابة والقيود عن الأخبار واملعلومات.
ان �ت �� �ش ��ار ال �ت �ع �ل��م ال � ��ذات � ��ي :م ��ن خ� ل��ال ال �ب �ح ��ث يف امل �ك �ت �ب��ات
الإلكرتونية يف وق��ت ق�صري ،و�سهولة التعامل مع الن�صو�ص

بالن�سخ ،والل�صق ،واحلفظ ،والتعديل.
و� �ض��وح ال���ص��ورة و�إم �ك ��ان ال� ّت�ح�ك��م فيها ب��ال�ت�ع��دي��ل والتطوير
والتغيري يف ال�صورة ،و�إمكانية عر�ض ال�صور املتحركة بتقنية
 3Dو .HD
�سهولة انتقاء امل��ادة العلم ّية والإع�لام� ّي��ة املنا�سبة واحل�صول
عليها يف �أي وقت.
��س��رع��ة ت�ط��ور التقنية م��ن ال ��رادي ��و وال�ف�ي��دي��و ال�ك��ا��س�ي��ت �إىل
الإنرتنت والهواتف الذكية.
�أثر الإعالم اجلديد على الأ�سرة:
ت�ع�ت�بر الأ� �س ��رة ن ��واة امل�ج�ت�م��ع؛ ل��ذل��ك ��س�ع��ى الإع �ل�ام اجل��دي��د
لإر� �ض ��اء �أف ��راده ��ا ،و��س��اه��م م��ع ال�ب�ي��ت وامل��در� �س��ة وامل���س�ج��د يف
عمل ّية البناء وال ّتن�شئة الرتبو ّية ،ويف تنمية ق��درات �أفرادها
لالنخراط يف املجتمع.
فاحلرية املطلقة يف خطاب الإع�ل�ام اجلديد مكنته �أن يتبو�أ
ه��ذه امل�ك��ان��ة ال��رف�ي�ع��ة ،فقد ا�ستطاع �أن ي�صل للمتلقي �أينما
كان ويف �أي وقت فاحتل مكانا يف كافة ميادين الفكر والثقافة
وال�ترف �ي��ه ،و��س�ي�ط��ر ع�ل��ى ال�ع�ق��ول وال �ع��واط��ف ح�ت��ى ا�ست�سلم
�وج��ه اجل��دي��د وال ��ذي �أ�صبح يف بع�ض الأوق ��ات
الطفل لهذا امل� ّ
يقوم بدور الأب واملعلم واملدر�سة.
ي�ع��د الأط �ف ��ال �أك�ث�ر �أف� ��راد الأ� �س ��رة ت ��أث ��راً مب���ض��ام�ين خطاب
الإع�ل�ام اجل��دي��د ،فقد وج ��دوا فيه م��ا مي�ل�أ ف��راغ�ه��م ،وينمي
معرفتهم من خ�لال الأل�ع��اب وال�برام��ج التثقيفية وال�شبكات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،و��ش�ج��ع ل��دي�ه��م ال��داف�ع�ي��ة ن�ح��و ال�ب�ح��ث والتعلم
وط��رح الت�سا�ؤالت وت�ب��ادل املعلومات ،الأم��ر ال��ذي �ساعد على
تو�سيع مداركهم وقدراتهم العقلية ،كما حفزهم على التعبري
عن �آرائهم.
بالرغم م��ن ف��وائ��د الإع�ل�ام اجل��دي��د �إال �أ َّن��ه يحمل يف طياته
ال�ك�ث�ير م ��ن امل �خ��اط��ر م�ن�ه��ا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ع��ر��ض�ه��م للتحر�ش
واالبتزاز واال�ستغالل اجلن�سي من قبل �ضعاف النفو�س ،كما
يخلق بداخلهم حالة نف�سية متوترة بني ما ي�شاهدونه وما
تربو عليه ،كما قد يخلق منهم �شخ�صاً انطوائياً ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أثرهم مب�شاهد العنف وامل�شاهد الإب��اح�ي��ة ،كما ي�شتت
ال�ت�ن��وع غ�ير امل���س��ؤول عقولهم ،وي ��ؤث��ر على القيم وال �ع��ادات
االجتماعية فيبث ال�سموم يف الأ�سرة امل�سلمة ويزعزع متا�سك
املجتمع.
�أثر الإعالم اجلديد على املجتمع:
املجتمع هو جمموعة من الأفراد واجلماعات تعي�ش يف موقع

ج �غ��رايف واح ��د وت��رب��ط بينهم ع�لاق��ات اج�ت�م��اع� ّي��ة وث�ق��اف� ّي��ة
ودين ّية.
لقد ت�أثرت املجتمعات بالإعالم اجلديد من ناحيتني:
الإيجابية:
اخت�صار اجلهد والوقت مما ي�ؤدي �إىل كرثة الإجناز.
تعامل جميع فئات املجتمع مع ه��ذه التقنية :كبارا و�صغارا،
ذك��ورا و�إن��اث��ا� ،أغنياء وف�ق��راء ،يف امل��دن والقرى وال�ب��وادي مما
�أدى لتي�سري التوا�صل ونقل الأخبار واملعلومات ب�سرعة فائقة.
زي��ادة و�سائل الرتفيه وال�تروي��ح :فمنها النافعة التي ت�شجع
على التفكري و�إعمال العقل.
التفاعل مع الآخرين والتوا�صل مع الأفراد واملجتمعات وتبادل
املعلومات.
ذي ��وع الإع �ل�ام وع ��دم ان�ح���ص��اره يف ال���س�ل�ط��ة :يق�صد ب��ه ع��دم
احتكار م�صدر املعلومة وطريقة بثها ،فب�إمكان �أي �شخ�ص �أن
ين�شر اخلرب املتعلق به �أو مبجتمعه دون احلاجة �إىل موافقة �أو
�إذن م�سبق مثال عن طريق ه�شتاق �أو فيديو.
ال�سلبية:
ف�ت��ور �أو ان�ق�ط��اع ال�ع�لاق��ات االج�ت�م��اع� ّي��ة :فقد ان�شغل النا�س
ب�أجهزتهم بدل التعارف وم�ساعدة الآخرين �أو اال�ستماع �إليهم.
ظهور امل�شاكل ال�صحية فقد حذر الأطباء واملتخ�ص�صون من
ال�صحة وت�سببها ب ��آالم الرقبة
خطر الأج�ه��زة احلديثة على ّ
واملفا�صل والعقم والأذن والقلب والتوترات الع�صبية.
انت�شار اجلرائم الإلكرتون ّية
�ضياع احلقوق ال�شخ�ص ّية ل�صاحب الفكرة.
ال�غ��زو الفكري وتكري�س العوملة :مل تعد احل ��دود اجلغرافية
ق��ادرة على منع ت��داول ونقل املعلومات بني النا�س ب��دون �إذن،
و�أ��ص�ب�ح��ت امل ��واق ��ع ال �دّاع �ي��ة �إىل الأف �ك ��ار امل�ن�ح��رف��ة والإحل ��اد
والت�شكيك يف الدّين مفتوحة �أمام من يرغب بالدخول �إليها
وال ّتعلم منها.
ال�سلوك والقيم :من خالل املعلومات وال�صور غري
الت�أثري يف ّ
الالئقة
مم��ا ي�ح��دث مع
وال�سلب ّية نحو الآخ��ري��ن والإدم ��ان ّ
االن �ط��واء ّ
الوقت فجوة يف العالقات بني الأجيال.
اخللقي.
انت�شار الف�ساد
ّ
من خالل معرفة الآثار ال�سلبية والإيجابية للإعالم اجلديد
ن�ستنج �ضرورة تر�سيخ دور الأ�سرة واملوجهني والعاملني بقطاع
الإعالم ملواجهة خطر هذا الإعالم.
sam992alnahdi@gmail.com
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مشكلة اإلنسان هي اإلنسان
هاجر السعدية
ت�شكل و�سائل التوا�صل االجتماعي �أحد �أ�شكال ثورة التقنية يف القرن احلادي والع�شرين؛ نتيجة ما �أحدثته هذه الو�سائل على جميع الأ�صعدة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
والأمنية والفكرية من تغريات جذرية يف املفاهيم الكال�سيكية التقليدية .هذه التقنية جعلت العامل مفتوح ًا على �شا�شة الهاتف الذكي ،فاملجتمعات اليوم ُيعاد �صياغتها وت�شكيلها وفق ًا
للواقع الذي �أفرزته و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وهذا ما جعل و�سائل التوا�صل االجتماعي من الق�ضايا التي ت�صدح يف قاعات اجتماعات الوزارات والهيئات احلكومية واخلا�صة ،ومتثل
�سجاال عاما يف جمال�س الأ�صدقاء والأ�سر ،وحمط اهتمام الباحثني العلميني يف خمتلف التخ�ص�صات ب�سبب حالة التقوي�ض والتغيري التي حتدث يف املفاهيم الكال�سيكية وامتدادها يف
كل جمال .وبطبيعة احلال لكل ظاهرة �أو فكرة جديدة يف جمتمع ما �أن�صارها و�أعدا�ؤها � ً
أي�ضا .ومن الباحثني الذين در�سوا هذه الظاهرة الباحث :عمار حم�شو يف الربع الأول من عام
2020م ،حيث جاء عنوان مقاله العلمي (و�سائل التوا�صل االجتماعي و�أثرها على الأ�سرة امل�سلمة) املن�شور يف جملة مقارنات ،العدد الثامن .فتكونت درا�سته من ثالثة مباحث وخامتة.

امل�ب�ح��ث الأول م�ف�ه��وم و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وم��راح��ل
تطورها .املبحث الثاين� :آثار و�سائل التوا�صل االجتماعي .املبحث
الثالث :درا�سة بع�ض �آثار و�سائل التوا�صل االجتماعي امل�ؤثرة يف
الأ�سرة من ناحية فقهية.
ي�ع��د م�ف�ه��وم و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي غ�ن�ي�اً ع��ن ال�ت�ع��ري��ف،
يردده رجل ال�شارع قبل الباحث يف يومياته بكرثة ملوازاته لفكرة
العي�ش؛ فو�سائل التوا�صل االجتماعي ت�شكل العامل االفرتا�ضي
الذي نعي�شه وتوازي العامل الواقعي من حيث قدرتنا على تبادل
الأفكار وامل�شاعر والتفاعل ،فهي جمتمعات افرتا�ضية عرب �شبكات
الإن�ترن��ت -جم��ال ع��ام اف�ترا��ض��ي -جتمع جمموعة م��ن الأف ��راد
يحملون االهتمامات نف�سها ويتبادلون اخلربات واملعلومات.
تتنوع �شبكات التوا�صل االجتماعي؛ حيث يرتكز ك��ل منها على
�شكل من �أ�شكال التوا�صل الإن�ساين ،فهناك التوا�صل عن طريق
الكتابة وال�صور والت�سجيل ال�صوتي ومقاطع الفيديو ،واحلقيقة
ال ميكننا ح�صرها نتيجة تزايدها ولكن ثمة مواقع تعد الأبرز يف
هذا املجال وهي:
ف�ي���س�ب��وك :ي���س��اع��د ع�ل��ى ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات وال �� �ص��ور ال�شخ�صية
ومقاطع الفيديو.
تويرت :يقدم خدمة التدوين امل�صغر التي ت�سمح ب�إر�سال تغريدات
عن احلالة.
وات�ساب :تطبيق مرا�سلة فورية متعدد املن�صات للهواتف الذكية،
ومي �ك��ن امل���س�ت�خ��دم�ين م��ن �إر� �س ��ال ال �� �ص��ور وال��ر� �س��ائ��ل ال�صوتية
والفيديو والو�سائط واملكاملات.
�إن �� �س �ت �ج ��رام :ت �ط �ب �ي��ق خم �� �ص ����ص الل �ت �ق ��اط ال �� �ص ��ور وت�ع��دي�ل�ه��ا
وم���ش��ارك�ت�ه��ا ،و�أ� �ض �ي��ف �إل �ي��ه م ��ؤخ ��راً م�ي��زة امل �ح��ادث��ات بالر�سائل
الن�صية وال�صوتية �أي�ضاً.
تيلجرام :يتيح للم�ستخدم �إمكانية تبادل ال�صور والفيديوهات
والر�سائل ب�سهولة وب�سرعة عالية ،يتميز هذا الربنامج باهتمامه
بالناحية الأمنية للخ�صو�صية .فهو �أك�ثر التطبيقات �أم��ان�اً يف
تبادل املعلومات.
ويف امل �ب �ح��ث ال �ث ��اين ع �ك��ف ال �ب ��اح ��ث ع �ل��ى ذك ��ر الآث� � ��ار ال���س�ل�ب�ي��ة
والإي �ج��اب �ي��ة ل��و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ويف احل�ق�ي�ق��ة هي
نف�سها التي ترد يف �أي جمال عام �سواء كان افرتا�ضيا �أو واقعيا؛
فامل�ستخدم ينتفد ما ي�ستخدمه من هذه الو�سائل.ويبدو �أن الآثار
ال�سلبية والإيجابية مت�شابهة يف جميع �أقطاب العامل مع اختالف
اجلعرافيا والثقافة والدين �إلخ .فالآثار ال�سلبية التي �أ�شار �إليها

الباحث على �صعيد الأ�سرة هي:
ارت �ف ��اع ن���س�ب��ة ال �ط�ل�اق ب���س�ب��ب و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي:
فالقانونيون �أو�ضحوا �أن �أ�سبابا عديدة تقف وراء تفاقم م�شكالت
ال �ط�ل�اق واخل�ل�اف ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ت ��أت ��ي م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي.
�ضعف العالقات الأ�سرية والعزلة الن�سبية للأ�سرة.
ازدياد اخليانة الزوجية
الق�ضاء على �صلة الأرحام والزيارات بني الأقارب
غياب التهنئة ال�شرعية
�ضعف امل�ستوى الدرا�سي
ا�صطناع ال�شخ�صية الوهمية الكاذبة
كرثة الأمرا�ض اجل�سدية
وعلى ال�ضفة الأخرى ذكر الباحث الإيجابيات ،وميكننا تلخي�صها
يف :ت��دع�ي��م ال �ع�لاق��ات الأ� �س��ري��ة داخ ��ل ال�ع��ائ�ل��ة ،ت�سهيل ال ��زواج
م��ن خ�لال ال�ت�ع��ارف ع�بر ه��ذه ال��و��س��ائ��ل� ،إب ��رام ال�ع�ق��ود بوا�سطة
ه ��ذه ال��و��س��ائ��ل ،اك�ت���س��اب اخل �ب�رات وت�ك��وي��ن ال �� �ص��داق��ات ،و�سيلة
لرتميم ال��ود بني �أف��راد الأ��س��رة ،و�سيلة تعليمية لأف��راد الأ�سرة،
م��د �أوا� �ص��ر ال�صداقة ب�ين الأ��ص��دق��اء ال�ق��دام��ى ،زي ��ادة احل�صيلة
اللغوية وا�ستخدام مفردات جديدة لأف��راد الأ��س��رة ،تعد م�صدرا
للمعلومات والأخبار للأ�سرة ،البحث عن الفر�ص ،عقد امل�ؤمترات
واالجتماعات.
ويف �سبيل احل��د م��ن الآث ��ار ال�سلبية ،خل�ص الباحث �إىل و�ضع
�ضوابط و�إر��ش��ادات عند ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي
متثلت يف الآتي :جتنب اخل�ضوغ واللني يف القول من اجلن�سني،
عدم ت�ش ّبه الن�ساء بالرجال �أو الرجال بالن�ساء خا�صة يف الأ�سماء
(اال��س��م امل�ستخدم) ،ع��دم و�ضع امل��ر�أة �صورتها �أو �صور عائلية
جتنباً للخالفات الأ�سرية ،انتقاء الرموز التي ال توحي باحلب
وال�غ��رام خا�صة عند احل��دي��ث م��ع اجلن�س الآخ ��ر ،االكتفاء بني
اجلن�سني ب��االت���ص��ال الإل �ك�تروين الكتابي دون ال���ص��وت��ي ،عدم
ا�ستخدام تعبريات امل��زاح والدعابة �أو كلمات املغازلة والإمي��اء
التي تدفعهما �إىل التما�س االت�صال وااللتقاء كما الينبغي �أن
يختم �أحدهما عبارته بر�سمة قلب �أو وردة ،احرتام التخ�ص�ص
ال�ع�ل�م��ي وع ��دم ال�ن���ش��ر يف غ�ي�ر ال�ت�خ���ص����ص وت ��رك اخل ��و� ��ض يف
التعليقات التي ال�صلة ل��ه بها ،ال�صرب وحتمل الأذى ،فمجال
ال�ت��وا��ص��ل الإل �ك�ت�روين ي�ع��ج بال�شتائم ف�لاب��د م��ن ال���ص�بر .ويف
نهاية هذا املبحث يطالب الباحث امل�ؤ�س�سات الدعوية والثقافية

�أن تبني وتعمم هذه ال�ضوابط لالرتقاء ب�أ�ساليب التعامل مع
هذه الو�سائل.
ويف املبحث الأخ�ير تطرق الباحث �إىل م�س�ألة �إب��رام عقد النكاح
وح�ك��م ال�ط�لاق ع�بر و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وخل�ص �إىل
�أنه ال يجوز �إبرام عقد الزواج كتابة �أو نطقاً بدون احتاد املجل�س
افرتا�ضيا عرب هذه الو�سائل ،كما ي�صح عقد النكاح مبكاملة �صوتية
مبا�شرة ي�سمعها ال�شهود وتتوافر فيها ال�شروط والأركان ويجوز
الطالق عرب هذه الو�سائل لأ َّن الطالق ال يحتاج �إىل �شهود.
يعد ه��ذا امل�ق��ال بالن�سبة يل م�ستفزا ج ��دا؛ م��ن خ�لال حماولة
الباحث �أ�سلمة و�أدجلة و�سائل التوا�صل االجتماعي ح�سب املفهوم
التقليدي ل�ل�إ��س�لام ،وه��ذا م��ا يعك�س �صفة التزمت واجل�م��ود يف
الفكر .وهنا تربز احلاجة �إىل �ضرورة جتديد يف اخلطاب الديني.
ال ميكننا التعامل م��ع معطيات احل�ي��اة يف ال��وق��ت ال��راه��ن وفق
�صياغة يجب �أو ال يجب ،حالل �أو حرام �إلخ ،بل علينا �أن نتعامل
م��ع �أح ��داث ال�ي��وم وم��ع الأج�ي��ال اجل��دي��دة وف��ق التفكري املنطقي
والعقالين الذي يتيح باب ال�س�ؤال واال�ستف�سار والأخ��ذ والعطاء
يف م�س�ألة ما .هل ميكن معاجلة ظاهرة كتابة الأ�سماء امل�ستعارة
يف و��س��ائ��ل التوا�صل االجتماعي م��ن خ�لال عملية الن�صح التي
تت�ضمن �أ�سلوب احل�لال واحل ��رام؟ قبل الإق ��رار يف �أم��ر ما يجوز
�أو ال يجوز علينا �أن نفكر قليال :ما الذي يدفع املرء �إىل التخبي
حت��ت �ستار ا�سم �أو �شعار غ�ير ا�سمه؟ و��ص��ورة غ�ير ��ص��ورت��ه؟ قد
يكون الأم��ر �أبعد كثرياً عن التف�سري الديني ال��ذي ي�صف الفعل
ت�شبها باجلن�س الآخ��ر دون الغو�ص يف العوامل الذي �شكلت هذا
الفعل.
يف احلقيقة ما ن��راه يف و�سائل التوا�صل االجتماعي من ظواهر
تت�سم بال�سلبية هي نتيجة الرباديغم الثقايف واالجتماعي الذي
يعي�ش فيه امل��رء ،ف��إذا حدث طالق �أو تفكك �أ�سري ب�سبب و�سيلة
التوا�صل االجتماعي ف�إن ذلك يعني وجود م�ؤ�شر حقيقي ي�شري
�إىل خلل يف الرباديغم الثقايف واالجتماعي الذي يعي�ش فيه الفرد،
وال ميكننا القول �إن الفي�سبوك �أدى �إىل زيادة حاالت الطالق طاملا
هناك وج��ود �أف��راد م�ستفيدين من ه��ذه الو�سائل وتتعامل معها
ح�سب م��ا ت��رت��أي��ه م�صلحتها النف�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية
واالقت�صادية ،وحذف في�سبوك ال يحذف امل�شكلة �أي�ضا .م�شكلة
الإن�سان هي الإن�سان ،جميع ما نراه من ظواهر يف املجتمعات هي
عبارة عن جمموعة من ممكنات الإن�سان يف خمتلف الع�صور ومع
تعدد الظروف.
hajirwork@outlook.com
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تمثالت الهو ّية يف األدب والثقافة
العمان ّية
ُ

نادية اللمكية

ن�شرت الباحثة والأكادمي ّية البولند ّية باربرا ميت�شاالك بيكول�سكا مقاال باللغة الإجنليزية بعنوان «الهو ّية يف خمرجات احلياة الأدبية والثقافية يف ُعمان» يف
العدد اخلا�ص من جملة «  » Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensisوهي جملة �سنو ّية حمكمة ت�صدر عن جامعة
ليرتيريا البولند ّية ،خمت�صة بن�شر املقاالت البحث ّية يف اللغة والأدب والنقد .يناق�ش املقال جملة العنا�صر املك ّونة لهوية الأديب ال ُعماين ،واالنعطافات التاريخ ّية
ً
مركزا على مناذج من �أدباء الع�صر احلديث.
والثقاف ّية التي مر بها يف مراحل زمن ّية خمتلفة و�أثر ذلك على تكوين هو ّية الأدب ال ُعماين،
الهو ّية يف املفهوم العربي والعماين
بح�سب الكاتبة ،متثل الهو ّية مدخال للتعريف بالأفراد واجلماعات
بنا ًء على انتماءاتهم الثقاف ّية �أو اللغو ّية �أو الدينية �أو العرق ّية،
وهي تتخذ زوايا خمتلف ًة من التعريف بنا ًء على االخت�صا�ص الذي
تدر�س فيه وتناق�ش على �ضوئه ،ويف العامل العربي يرتبط مفهوم
ً
ارتباطا وثيقًا باللغة والدين؛ �إذ �إنّ القر�آن وهو ت�شريع
الهو ّية
الدين الإ�سالمي جاء باللغة العربية ،ما يجعل اللغة والدين
وجهني لعمل ٍة واحدة؛ لذلك متثل كلمة «عربي» امل�شتقة من امل�صدر
«العرب ّية» وهي اللغة ،ت�صوي ًرا �أول ًّيا �شامال عن العنا�صر الثقاف ّية
والدين ّية والتاريخ ّية املكونة لهويته ،وي�سقط هذا الت�صوير � ً
أي�ضا
على الإن�سان ال ُعماين الذي تت�شكل ثقافته وهو ّيته بدءًا من الدين
منوذجا لل�شعر
م�سلم البهالين
ً
واللغة ،وت�أخذ الكاتبة ال�شاعر �أبا ٍ
الذي ميثل الهو ّية الأ�صيلة ،فال�شاعر عا�ش بني زجنبار وعُمان
وعا�صر التحوالت يف املجتمع ال ُعماين على اجلانبني ،فجاء �شعره
مزيجا بني �آرائه ال�سيا�سية حول الإمامة وال�سلطة ،وبني اجتاهه
ً
ً
ً
ً
الديني ،م�ستخدمًا لغة حديثة ور�صينة م�شتقة من املعجم الديني،
فك ّون ديوا ًنا ثر ًّيا من الق�صائد ال�شعر ّية ،وهو ميثل -بح�سب
و�صف الكاتبة -الأب الروحي لل�شعراء العمانيني يف تلك احلقبة
وما بعدها ،وما زالوا يعرفون �أنف�سهم به ك�شعراء.
ات�ساع مفهوم الهو ّية عند جيل �أدباء اخلم�سين ّيات
ميثل اجليل الثاين من الأدباء العمانيني فرتة ما بعد الإمامة يف
خم�سينيات القرن املا�ضي ،وتذكر الكاتبة من بني �أهم �أدباء هذه
املرحلة� :أبو �سالم الكندي ،و�سليمان ال�ساملي ،وعبداهلل اخلليلي،
وميكن مالحظة حتول مفهوم اجلذور والهو ّية يف �أدبهم من
خالل ات�ساع الق�ضايا التي يناق�شها؛ �إذ يتجاوز احلديث عن
عنا�صر املجتمع ال ُعماين وطموحاته �إىل مفهوم الوحدة العرب ّية
والإ�سالم ّية ،فال�شاعر والأديب يعالج يف طرحه ق�ضايا الأمة
وال�شعوب العرب ّية ،ويتفاعل مع �أحداثها ،وي�شارك بر�أيه يف ما
يجري من ثوراتٍ وحروب على �أرا�ضي الأمة الإ�سالم ّية.
وعلى اجلانب الآخر � ً
أي�ضا متثل حقبة ال�ستينيات مرحل ًة مهمة
يف التاريخ ال ُعماين بانتهاء احلكم ال ُعماين البو�سعيدي يف �شرق
�أفريقيا ،وترى الكاتبة �أن فكرة «ال�شتات» بد�أت تظهر يف الأدب
ال ُعماين مرتبط ًة بانف�صال هذا اجلزء من الإمرباطور ّية
العمان ّية عن عا�صمة احلكم «م�سقط» ،فكانت مدخال لأدب ي�صور
رحلة العودة �إىل الوطن الأم وبقاء �أطالل دولة البو�سعيد يف
زجنبار وما حولها.

كما تظهر هذه احلقبة من تاريخ الأدب ال ُعماين هو ّية الأديب
بو�صفه جزءًا يحمل خ�صو�ص ّي ًة مرتبط ًة مبنطقة اخلليج العربي،
يظهر ذلك جل ًّيا يف كتابات عبداهلل الطائي الذي يرى يف امل�شرتك
اخلليجي العربي وحد ًة ا�ستطاعت �أن تقف خالل فرتات متعاقب ٍة
من الزمن يف وجه الربتغاليني والفر�س ،م�سرتج ًعا يف �أدبه
بطوالت اخلليجيني ومالحمهم جتاه هذا العدو امل�شرتك ،وتظهر
تاريخ
يف كتاباته مفاهيم القوة واملجد والبطولة م�ستندًا على
ٍ
من ال�صمود واملقاومة الذي كلل بطرد الربتغاليني والفر�س من
الأرا�ضي ال ُعمان ّية واخلليج ّية.
حتول مفهوم الهوية عند �أدباء النه�ضة
يتحول مفهوم الهو ّية وت�شكالتها عند الأدباء من جيل النه�ضة
ً
ارتباطا بالوطن؛ �إذ �إنّ اال�ستقرار ال�سيا�سي وظهور
ليعود �أكرث
مالمح التح�سني االقت�صادي بتويل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
ً
مرتبطا بالفخر واالعتزاز بتاريخ هذا البلد
احلكم ولدت �شعو ًرا
ومالمح قوته ،فيعر�ض الأدباء من �أمثال� :أبو �سرور عبداهلل بن
حميد اجلامعي التاريخ ال ُعماين من خالل �سرد �أهم بطوالت
ال ُعمانيني والوقوف على �أبرز املحطات التي �شكلت منعط ًفا يف
التاريخ املجيد ل ُعمان لي�صوروا عُمان احلديثة وهي امتدا ٌد ملا بناه
العمانيون الأجماد الأوائل.
فيما يحيل �أدباء الت�سعينيات انتباههم �إىل عنا�صر خمتلفة� ،إذ
ي�ؤثر اال�ستقرار ال�سيا�سي والتطور االجتماعي واالقت�صادي على
نظرتهم لعنا�صر الهو ّية وت�شكالتها؛ فيغدو الوطن والطبيعة
واحلب �أر�ضي ًة قامت عليها الكتابات الأدبية للأدباء من �أمثال:
�سعيد ال�صقالوي ،و�سيف الرحبي ،وحممد احلارثي ،وعلى الرغم
من اختالف الأ�ساليب اللغوية التي يكتبون بها يظل حب الوطن
والت�أكيد على املقومات التي جتمع العمانيني ،القا�سم امل�شرتك
الذي يجمع كتاباتهم.
احلراك الثقايف وت�أثرياته على الهو ّية
تناق�ش الكاتبة الأثر الذي حققه �إن�شاء النوادي الأدبية والثقاف ّية
على م�ستوى احلركة الأدبية والثقافية يف عُمان ،ومراحل ت�شكل
هذه النوادي ،وقدرتها على احت�ضان مواهب ال�شباب وتوجيه
اهتماماتهم ،وات�صالها بامل�ؤ�س�سات واملراكز اخلارج ّية لتبادل
احلوار حول خمتلف الق�ضايا واملفاهيم ،واجتذابها مفكرين
و�أدباء وباحثني عامليني للم�شاركة يف الأن�شطة والربامج والندوات
التي تنظمها.
وعالو ًة على ذلك متثل الأن�شطة الثقافية مثل امل�سرحيات

والأم�سيات ال�شعرية ومعار�ض الفنون والت�صوير واملو�سيقى
مدخال �ساهم وي�ساهم يف �إثراء الأدباء والفنانني واملثقفني
ودفعهم نحو التفاعل وامل�شاركة يف ف�ضاء الثقافة مع �أقرانهم
مبختلف دول العامل ،كما حتظى املر�أة مب�ساح ٍة �أدبية وثقاف ّية
تتيح لها امل�شاركة ب�إنتاجها املعريف والتفاعل مع ما يقدم من �أدبٍ
وثقاف ٍة يف جمتمعها.
كما تعر�ض الكاتبة تطور الكتابة ال�صحف ّية يف عُمان وقدرتها
على الت�أثري يف الق�ضايا املختلفة ،و ُت�شري �إىل �أن التنوع يف الكتابة
ال�صحف ّية بني ال�صحف واملجالت �سمح باحتواء خمتلف الأفكار
واالجتاهات ،ما �ساهم يف ت�شكيل تنو ٍع وثرا ٍء ملحوظ بني ال�شباب
ال ُعماين ُكتا ًبا ومفكرين وفنانني ومثقفني ،غري �أنّ جذور الهو ّية
بقيت م�شرتك ًة ومرتبط ًة �إىل حد بعيد بالوطن عُمان وبكل ما
ميثله من عنا�صر طبيع ّية ومقوماتٍ تاريخ ّية وتطلعاتٍ م�ستقبل ّية.
�صورة الهو ّية يف الكتابة النرث ّية
تركز ر�ؤية الكاتبة على حتول مفهوم الهو ّية عرب �أجيال الكتاب
والأدباء ال ُعمانيني من مفهوم ال�سيا�سة (املرتبط بالإمامة)
والدين واللغة� ،إىل مفهوم �أكرث تركي ًزا على الوطن بو�صفه اجلزء
الذي ميثل انتماءات الكاتب بعمقها وح�ضورها؛ فالق�صة ال ُعمان ّية
الق�صرية ت�ستدعي الأحداث من عمق التاريخ العماين لت�ؤكد
الوعي باالنتماء للوطن ،في�صبح الوطن احلبيبة التي ي�شكل
احلفاظ عليها وحمايتها جزءًا من كرامة الرجل ومظه ًرا من
مظاهر نبله ي�ست�شعر بها م�س�ؤوليته كما يف ق�ص�ص علي املعمري،
وعالو ًة على ذلك ت�ستدعي الكتابة النرث ّية �صو ًرا من مالمح
الهو ّية ال ُعمانية التي ميثل فيها الكدح يف الأر�ض ،وال�سعي للرزق،
واالرتباط بالبحر وال�صحراء واملزرعة ،والت�شارك يف احلزن والأمل
والفرح مظه ًرا حلياة ال ُعماين.
اخلال�صة
�إنّ الأديب ال ُعماين يخترب يف الأدب قدرته على ال�صمود واملواجهة
على امتداد معارك التاريخ ،وقدرته على التفاعل مع �أحداث
اليوم وم�شكالته بذات القدر الذي يتفاعل معها الأديب يف ال�شرق
والغرب ،يرى فيه الإن�سان ال ُعماين بر�ؤية متكاملة جت�سد الرغبة
يف اال�ستلهام من بطوالت الأجداد والعزمية على �صنع م�ستقبل
�أف�ضل ،وهو يف هذا كله ال ين�سى �أن ي�صور املجتمع ال ُعماين كما
هو بهمومه و�أفراحه برغباته وطموحاته ب�صالبته وانك�ساراته،
غري �أن الذي ي�سعى دائ ًما حلفره يف هو ّية الأجيال القادمة هو �أن
الوطن بكل عنا�صره وعلى امتدادها الزمني ت�شكلنا وت�شكل ذواتنا.
nkha008@gmail.com

رمضان  1442هـ  -أبريل 2021

١١

دور املؤسسات املجتمعية يف الحد من
األثر السلبي لإلعالم الفضائي
محمد اإلسماعيلي
ري من
ُيعد الإعالم الف�ضائي واحد ًا من �أبرز �أدوات التلقني والتوجيه ال�سلوكي يف وقتنا احلا�ضر؛ مما جعل كثريا من املنظمات واحلكومات والدول تعتمد عليه � ّأيا اعتماد يف كث ٍ
حمالت التوعية والإر�شاد؛ لقدراته الكبرية والوا�سعة يف الت�أثري .بيد �أن الإعالم الف�ضائي يبقى �سالح ًا ذا حدّ ين؛ لذا وجب درا�سة مفهومه من حيث الن�ش�أة والتط ّور واال�ستخدام،
وهذا الذي قدمه الدكتور �أحمد �ضياء الدين ح�سني �-أ�ستاذ م�شارك� ،أ�صول الرتبية الإ�سالمية ،بجامعة الريموك الأردنية -رفقة الأ�ستاذة نهى �صربي حممد القطاونة -باحثة،
ماج�ستري يف الإعالم ،مب�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون بالأردن -اللذان قدّ ما بحثا باللغة العربية عنوانه« :الأثر الرتبوي للإعالم الف�ضائي يف �سلوك الأفراد» ،نُ�شر يف املجلد ال�سابع،
عدد ( )1رم�ضان 1441هـ /ني�سان 2020م ،يف جملة امل�شكاة للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،جملة علمية عاملية حمكّمة �صادرة عن عمادة البحث العلمي يف جامعة العلوم الإ�سالمية
العاملية باململكة الأردنية الها�شمية .وقد �أفاد هذا البحث بيان ًا عن �إيجابيات الإعالم الف�ضائي و�سلبياته ،ودور امل�ؤ�س�سات الرتبوية والإعالمية يف ذلك وكيفية التعامل معه.
�شهد العامل منذ �سبعينيات وثمانينيات القرن الع�شرين املن�صرم،
حراكاً وا�سعاً يف تزايد انت�شار جهاز التلفاز ،الذي ُع َّد �أول �أداة لبث
الإعالم الف�ضائي �آنذاك� ،إىل �أن �أ�ضحى على ر�أ�س قائمة االت�صال
اجلمعي يف العقد الأخري من القرن املا�ضي؛ ف�أ�صبحت ر�سائل
االت�صال اجلماهريي -ب�سبب التلفاز -ذات كثافة عالية يف االنت�شار؛
ملا حلق بالبث الف�ضائي من تط ّور وتنوع ،وقد حتقق هذا التقدم
الإعالمي االت�صايل املتط ّور بفعل وجود الأقمار ال�صناعية .وكون �أن
اجلمهور هو العن�صر الأبرز يف هذه العملية االت�صالية� ،س ّلطت هذه
الدرا�سة ال�ضوء على دور الإعالم الف�ضائي يف حياة النا�س ،وت�أثريه
على النمط ال�سلوكي للأفراد �إيجاباً و�سلباً ،وت�شكيل اجتاهاتهم
وقيمهم ودوافعهم.
�إ َّن �أهمية هذه الدرا�سة التي بني �أيدينا تكمن يف الو�صول احلقيقي
�إىل الأثر الإيجابي وال�سلبي ملا يقدمه الإعالم الف�ضائي ،وو�ضع
حلولٍ تربوية حقيقي ٍة للحد من الآثار ال�سلبية .و�أبان الباحثان
عن قلة الدرا�سات املقدمة يف هذا املجال؛ لذا اجته م�ضمون املقال؛
با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،ملعاجلة ظاهرة انت�شار قنوات
البث الف�ضائي يف املجتمعات العربية؛ للإ�سهام يف �صنع القرار ون�شر
الوعي.
جاء تعريف الإعالم الف�ضائي مرتبطاً بتقنيات الأقمار ال�صناعية،
التي تعتمد على �إر�سال ال�صورة املرئية واملتحركة وا�ستقبالها من
طريق �شا�شة القنوات التلفزيونية .وال يخفى على �أحد �أنّ الإعالم
العاملي بقيادة الدول املتقدمة ،مثل :الواليات املتحدة الأمريكية
ورو�سيا وبريطانيا وفرن�سا ،يعد املحرك الرئي�س لأهداف الأقمار
ال�صناعية ،الطامع �إىل حتقيق اال�ستعمار الثقايف وت�شويه الهوية
والقيم واحل�ضارة العربية� ،أ�ضف �إىل ذلك �إر�ساء منافذ للتج�س�س
اال�سرتاتيجي والع�سكري والأيديولوجي.
مل ت�ستطع املجتمعات مقاومة الألفة التي حتققت بينها وبني �شا�شة
التلفاز ،تلك التي خلقت �شعور الراحة واالطمئنان ،فاحتل هذا اجلهاز
معظم الأماكن؛ �شاغال ببثه امل�ستمر �أوقات النا�س ،حتى ذلك ال�سائق
الذي و�ضعه يف واجهة �سيارته .وجند �إجم ً
اال �أبرز مميزات �شا�شة
التلفاز :اجلمع بني ال�صوت وال�صورة « �سهولة الو�صول واال�ستخدام
» اجلاذبية « الواقعية » القدرة على خماطبة الر�أي العام دوره يف
التعليم والتنمية.
لقد فر�ض جمال االت�صاالت عرب الأقمار ال�صناعية �سرعة كبرية
يف تطور تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات والبث الف�ضائي ،فكانت
و�سيلة اقت�صادية لالت�صال باجلماهري و�إي�صال الر�سائل والتعرف �إىل

التغذية الرائجة و�أخبار العامل؛ ليحقق �سيطرة على بيئات التفكري
الفردي واجلمعي على حد �سواء .وقد ازداد االهتمام بالتلفزيون
باعتباره جامعاً بني املرئي وامل�سموع؛ فتزايدت با�ضطراد كثافة
االقتناء وامل�شاهدة .ورغم �أن التلفاز من طريق البث الف�ضائي ،يعد
من �أكرث و�سائل االت�صال اجلماهريي جذباً وقوة وت�أثرياً يف ت�شكيل
الر�أي العام �إيجابيا �أو �سلبيا وقيادته� ،إال �أن مكتبة البحث العلمي
ت�ؤكد على قلة االهتمام باملو�ضوع ودرا�سة �آثاره وواقعه؛ مقارنة
مب�ستوى انت�شاره و�سيطرته على �آراء الأفراد واجلماعات والدول
واجتاهاتهم ،و�أهميته يف ت�شكيل �سلوك املجتمعات وثقافاتهم.
وبني دفتي مقال« :الأثر الرتبوي للإعالم الف�ضائي يف �سلوك
الأفراد»؛ جند جملة من الآثار الرتبوية الإيجابية للإعالم الف�ضائي
كما و�ضعها الباحثان ،هي:
النمو املعريف.
و�سيلة للتعليم.
و�سيلة ملكافحة انحرافات املجتمع.
و�سيلة للتثقيف ال�صحي.
و�سيلة للرتفيه النف�سي.
و�سيلة ات�صال باجلمهور.
يف اجلانب املقابل ،كانت هناك جمموعة من الت�أثريات ال�سلبية
للإعالم الف�ضائي� ،أبرزها:
الت�أثري ال�صحي.
�إ�ضاعة الوقت والعمر.
التفريط يف الأولويات.
العنف والعدوان.
الت�أثري املايل.
�إن طبيعة الربامج التي يبثها الإعالم الف�ضائي عن طريق التلفاز
ذات وجهات نظر �أخالقية واجتماعية وثقافية متعددة ،فتارة جنده
داخل الف�صول الدرا�سية يف املدار�س واجلامعات يُ�ستعمل لدوا ٍع علمية
واجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية و�صحية منهجية ،وتارة �أخرى جنده
و�سيلة تهدر وقت الطالب وجهده ،وت�شغله عن املذاكرة واال�ستطالع
واالهتمام بواجباته الدرا�سية .ويف �صعيد يُ�ستعمل ملحاربة الإجرام
واملجرمني وق�ضايا الف�ساد ،وعلى �صعيد �آخر ت�ستعمله منظمات
وجماعات و�سيلة لالجتار بالب�شر واملواد املمنوعة .وتعمل بع�ض
القنوات التلفزيونية على بث برامج تعني على االهتمام بالق�ضايا
الدينية والفكرية وال�صحية ،والرتويج للقدوات وال�شخ�صيات املهمة؛
وذلك دعماً لهموم الأمة وال�شعوب ال�صاحلة .بينما ت�ستغل كثري من

القنوات التلفزيونية براجمها لت�ضخيم فئة الريا�ضيني والفنانني
واملطربني واملمثلني ،وبث الربامج الهابطة والق�ضايا ذات ال�سلوكيات
املدمرة التي تدعو للرذيلة والعدوانية وال�شذوذ� .إن هذا التناق�ض
الكبري الذي خلقه البث الإعالمي الف�ضائي جعل نتائج كثري من
البحوث والدرا�سات ت�ؤكد على الرتابط العقلي وال�سلوكي الكبري بني
الفرد ومتابعته لهذا البث؛ �سواء �أكان ت�أثريه �إيجابا �أم �سلبا ،خ�صو�صا
على م�شاهدات الأطفال يف �سلوكهم واجتاهاتهم وميولهم.
كما حتدّث البحث عن بع�ض من الت�أثريات ال�سلبية للإعالم
الف�ضائي على القيم الإ�سالمية يف املجتمعات العربية والإ�سالمية؛
وذلك لتحطيم مكت�سباتها ومنجزاتها املنوطة بدوافع ال�شراهة ،وعدم
واقعية الطموحات ،وغياب النزاهة ،وزيادة اجلرمية والعنف .وجميع
ذلك للت�أثري يف القيم الثقافية؛ ت�شكيكاً يف الهوية الإ�سالمية لإحالل
املفاهيم الغربية .والت�أثري يف القيم العقائدية والدينية ،والت�أثري يف
القيم الأخالقية ب�إثارة الغرائز الدنيوية؛ لذا تدخّ ل البحث ملعاجلة
هذه الظاهرة من طريق و�ضع مقرتحات تربوية للتعامل مع الت�أثري
ال�سلبي للإعالم الف�ضائي؛ فكان دور الأ�سرة ممث ً
ال يف توعية �أفرادها
ب�أهمية اكت�ساب العادات اجليدة يف انتقاء قنوات البث التلفزيوين
وبراجمه و�أوقاته� .أما دور امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والرتبوية فيكمن
يف التخطيط ال�سليم ،والتفكري اجليد ل�صنع قرارات �صائبة لتمكني
البث الف�ضائي النظيف الذي يتنا�سب وثقافة املجتمع ،واحلد من
التدفق الإعالمي الغربي .فيما يتحقق دور امل�ؤ�س�سات الإعالمية
املحلية بو�ضع �سل�سلة براجمية �سليمة ،والتقليل من ا�سترياد الربامج
الغربية؛ بل �إنتاج برامج حملية تبث الدين احلنيف والثقافة والعلم
والقيم املجتمعية النافعة .ويربز دور امل�ؤ�س�سات الدينية �أثرا كبريا
من طريق ا�ستثمار احلديث عنها يف اخلطب وحما�ضرات الوعظ
والإر�شاد والت�سجيالت الدينية املتخ�ص�صة وحمطات القر�آن الكرمي،
وبثها يف الإعالم الف�ضائي.
عند قراءة ملخ�ص هذا البحث ،والآراء الواردة فيه من قبل الباحثني
ووا�ضع امللخ�ص ،يفر�ض الواقع املعي�ش للبث الف�ضائي املحلي اتخاذ
ا�سرتاتيجيات جادة لالرتقاء بامل�ستوى الفني للربامج التلفزيونية؛
تلبية لالحتياجات االجتماعية والثقافية والدينية بني �شتى فئات
املجتمع ،وت�أطري حدود التدفق الكبري للإعالم الف�ضائي العاملي؛ ملا
له من �سلبيات و�أ�ضرار على ال�صحة والوقت واملال والدين والعادات
واالجتاهات الوطنية العامة .وقد �أبانت هذه املقالة عن �أهمية دور
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والإعالمية يف املجتمع للحد من الآثار ال�سلبية
للإعالم الف�ضائي العاملي.
mohammed.ali@unizwa.edu.om
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حضارة وفك ٌر
اإلسالم
حميد الصلتي

�إنَّ اهلل خلق الإن�سان وك َّرمه وجعل له ال�سمع والب�صر والف�ؤاد ليهتدي بها و ُيعملها وفق ما يتوافق مع ال�شريعة التي �سنها له يف احلياة؛ فاهلل جعل الإ�سالم دي ًنا للب�شرية
وجزءا ال يتجز�أ من �إميان املرء.
كلها على اختالف �أجنا�سها و�ألوانها و�أ�صنافها ،و�إىل جانب �أمره �سبحانه بالتدين ف�إنِّه جعل االنفتاح على العلوم الأخرى مطل ًبا
ً

فالإ�سالم هو الدين الذي ي�شجع بقوة النظر والتفكر
والتفح�ص وال�سري نحو الأمام بكل ما �أوتي الإن�سان من
ال�سبل امل�شروعة واملباحة من قبل الإله العظيم.
ولذلك جند �أن الإ�سالم جعل لطلبة العلم منزل ًة خا�ص ًة
دون �سواهم وجعلهم يف �أعلى عليني �إن هم �ساروا وفق
املنهج املر�سوم الذي ال يخرج عن النهج القومي ،وقد حر�ص
الإ�سالم على ت�شجيع معتنقيه بالتوغل يف �شتى العلوم وفق
ال�ضوابط املر�سومة �سوا ًء كانت هذه العلوم دينية �أو طبية �أو
فلكية �أو كونية �أو نف�سية �أو ريا�ضية �أو كل ما ميت بخدمة
الب�شرية واالرتقاء مب�ستوى �أدائها وتطورها والدفع بعجلة
م�ضيها نحو الأمام.
ولذلك جند �أن اهلل يف موا�ضع كثري ٍة من كتابه العظيم ي�أمر
بالتفكر والتبحر والنظر والت�أمل يف هذا الكون ال�شا�سع ويف
الأنف�س ويف الآفاق ويف ذلك دعوة �إىل االنفتاح �إىل �شتى
العلوم املختلفة ،ويف مقال «تطور الفكر واحل�ضارة الإ�سالمية
يف منظور التاريخ» للكاتب دين حممد زكريا واملن�شور باللغة
الإجنليزية يف جملة Studia Relegia Jurnal
( Pemikiran dan Pendidkan islamعدد
 ،4يونيو  )2020ما ي�شبع بطن اجلائع واملتلهف ملعرفة املزيد
عن تطور الفكر واحل�ضارة الإ�سالمية.
وقد �أ�شار الكاتب يف مقدمة مقاله �إىل �أ�سباب التطور ال�سريع
للفكر الإ�سالمي عرب التاريخ والتي ميكن �إجمالها يف الآتي:
 .1انفتاح الإ�سالم على الديانات واحل�ضارات الأخرى :وهذا
ما ال نختلف فيه مع الكاتب� ،إذ �إ َّن انفتاح الإ�سالم على
الديانات واحل�ضارات الأخرى قل�ص من حجم الفجوة التي
من املمكن �أن حتدث فيما لو هُ م�شت �إجنازات احل�ضارات
الأخرى.
 .2موقف امل�سلمني املت�سامح واملتوافق مع هيمنة الفكر
واحل�ضارة الأجنبية :وهذا مما يدعم الق�ضية التي من
�أجلها ُترفع راية الإ�سالم فالت�سامح مع الفكر املنبلج من قبل
الطرف الآخر والأخذ منه وتعديله مبا يتنا�سب مع ال�شريعة
التي تقوم عليها احل�ضارة الإ�سالمية كان له دور مهم يف

ا�ستمرار دوران عجلة تقدم احل�ضارة الإ�سالمية ً
بدل من
االنعزال وبناء احل�ضارة من حجر ال�صفر.
 .3حب امل�سلمني للعلم وتعلقهم به :وهذا مما تدعمه
ال�شواهد التاريخية حيث كان للم�سلمني دور بارز يف �شتى
ري من
العلوم الفلكية والطبية والريا�ضية وقد متكن كث ٌ
العلماء امل�سلمني يف هذه العلوم نتيجة حبهم وتعلقهم بالعلم
ونتيجة �إميانهم ب�أ َّنه ال ميكن للم�سلم �أن ينغلق على نف�سه
دون �أن يبحر يف العلوم التي �سخرها اهلل له من �أجل خدمة
الب�شرية جمعاء.
 .4دمج العلماء امل�سلمني وانخراطهم يف العمل مع احلكومات:
وهذا كذلك كان له دو ٌر كبري يف دفع عجلة احل�ضارة �إىل
الأمام �إذ �إ َّن احلكومات الإ�سالمية كانت تعتمد على العلماء
كثريا يف �سبيل تطوير �أنظمتها التعليمية واالقت�صادية
واالجتماعية �إ�ضافة �إىل �أنظمتها ال�صحية والدفاعية.
 .5حرية الفكر :وال يخفى على ذي لب ما حلرية الفكر من
�أث ٍر بال ٍغ يف ال�سري باحل�ضارة الإ�سالمية �إىل النجوم ولأن
امل�سلمني �آمنوا بحرية الفكر مل ي�ضعوا احل�ضارات على
هام�ش الورقة بل �أخذوا من تلك احل�ضارات ما يتنا�سب
وعدلوا و�أ�ضافوا ب�صمتهم �إىل الكثري من العلوم.
 .6تطور امل�ؤ�س�سات التعليمية خالل حكم اخلالفة الرا�شدة
والع�صر الأموي والعبا�سي :وال ميكن �أن نغفل الدور الكبري
الذي ا�ضطلعت به اخلالفة الرا�شدة والع�صور الأموية
والعبا�سية عند بع�ض خلفائها الذين كانت لهم نظرات ثاقبة
تتطلع �إىل تطوير امل�ؤ�س�سات العلمية وتهتم بالعلم وطلبته بل
�أدى احلال �إىل بع�ضهم كاخلليفة هارون الر�شيد �إىل مكاف�أة
من ي�ؤلف كتا ًبا بوزن ذلك الكتاب ذه ًبا وال يدل ذلك �إال على
اهتمام ذلك ال�سلف بتطوير البالد امل�سلمة وت�سليحها ب�سالح
العلم واملعرفة.
وانتقل الكاتب بعد ُمقدمة مقاله �إىل احلديث ب�شكل مف�صل
عن تعريف الفكر واحل�ضارة فهو يرى �أن الفكر هو عبارة
عن �سل�سلة من اخلياالت �أو الأحاديث القلبية �أو النيات
التي تدور حول البحث والربط بني الأ�شياء ملعاجلة ق�ضية

ما ،و�أتفق مع الكثري من �أجزاء تعريفه هذا؛ �إذ �إ َّن الفكر
كما يبدو يل جمموعة من الأفكار التي تكون وليدة وجود
مع�ضلة �أو حدث عابر �أو ق�ضية معينة.
كما ي�شري الكاتب �إىل �أ َّن الكثري من النا�س يرى �أن م�صطلح
ٌ
ً
ارتباطا وثي ًقا بالثقافة والعادات والتقاليد
مرتبط
احل�ضارة
واملعتقدات ،وهذا ال يتمارى فيه اثنان �إذ �إن احل�ضارة من
وجهة نظري هي وليدة وجود قوا�سم م�شرتكة بني جمموعة
من النا�س كوحدة الثقافة والدين والعادات والتقاليد
واملعتقدات وهذه الوحدة هي التي جتمعة الفرقة وتوحد
ال�صف وتكون احل�ضارة.
ولكن الأمر خمتلف نوعًا ما مع احل�ضارة الإ�سالمية �إذ
�إن احل�ضارة الإ�سالمية تعطل كل معتقد �أو عادة �أو ثقافة
تتعار�ض مع الأوامر الإلهية ،وهذه هي �أهم �سمة ت�ؤهل
احل�ضارة الإ�سالمية لتكون ح�ضارة عامة منا�سبة جلميع
من يريد �أن ي�ستظل بظلها فهي تظل النا�س مبظلة واحدة
ال ت�ستقي ظلها �إىل من خالق الكون فقط وموجد املوجودات.
ويرى الكاتب �أن خما�ض الفكر ي�سفر عن والدة احل�ضارة
والعك�س �صحيح فمخا�ض احل�ضارة ي�سفر عن والدة الفكر
وميكن الربط بني ما �سطره الكاتب يف �أن ن�ش�أة احل�ضارة
جتعل من الفكر يتحرك وذلك لتقويتها وتطويرها والرقي
بها ،والعك�س �صحيح؛ فن�ش�أة الفكر يجعل الفكر يتحرك
لبناء ح�ضارة م�ستقلة �شاخمة بنف�سها كما هو حال الإن�سان
الفطري يف حب اال�ستقاللية.
كما يرى الكاتب �أن احل�ضارة الإ�سالمية و�صلت يف �أوج
تطورها يف الع�صر العبا�سي حيث انت�شرت املدار�س وبنيت دور
العلم وتطور التعليم وزاد �إكرام طلبة العلم وخا�صة يف عهد
اخلليفة هارون الر�شيد وابنه امل�أمون.
ويف اخلتام ال ي�سعنا �إال �أن نقول �إن احل�ضارة الإ�سالمية كان
لها ف�ضل ال�سبق يف كثري من العلوم وهي و�إن َ�ش ّلت حركتها
اليوم ف�إننا على يقني �أن املارد النائم يف داخلها �سي�ستيقظ
يو ًما ما ويرى النور ويدح�ض دياجري الظالم ويقتحم �شتى
العلوم ويتمكن فيها وي�صبح الرائد الأول عليها.
humaid096@gmail.com
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