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 العدد: التاسـع والسبعون رمضان 1442هـ - أبريل 2021م

ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية

ال�صف  من  الدنيا  املراحل  تنا�صب  التي  الأ�صعار  من 
هذه   ،9-6 ال�صنوات  بني  اأي  الثالث،  اإىل  الأول 
 Paul كينج  بول  كتبها  التي  الق�صرية  املقطوعات 
الدولية  املدر�صة  مناهج  وموؤلفي  معلمي  اأحد   King

على  التعليمية  مبادئها  تقوم  التي   )Waldorf(
�صتايرن،  رودولف  الأملاين  الأنرثوبولوجيي  فل�صفة 
وترى اأن تنمية خيال الطالب واإبداعهم هي املحور 

الرئي�س للعلملية الرتبوية. 

)بعد املطر(
يقوُل طْق.. يقول طْق * ِمن الغ�صوِن والورْق

وقطرًة وقطرًة * من �َصْقِف بيتنا َدَفْق
ونقرًة ونقرًة * اآثاُره على الرماْل

دموُعه على َيديَّ يف اليمنِي وال�صماْل
يف الع�صب يبقى َقْطُرُه * والزهِر والَباِعِم

ما اأجمَل ال�صم�َس ُت�صيُئ َبْعَد يوٍم غائِم

)قو�س قزح(
من اأحمٍر واأ�صفِر * واأزرٍق واأخ�صِر
وبرتقايلٍّ يكون القو�ُس بعد املطِر

والأزرِق الغامِق والبنف�صجيِّ املُْعِجِب
�صبعُة األواٍن بقو�ٍس رائٍع كالذَهِب

)بني �صجرة ال�صنوبر والق�صب(
ًبا ميي�ُس على َغديِر َنْوَبَرة تتيه من الُغروِر * ترى َق�صَ �صَ

فقالت: اإنني اأعالَك طول * واأفخُم منَك يف كلِّ الأموِر
ُر يف املَ�صرِي فلم َيْنِطْق، ولكْن من قريٍب * اأتْت ريح ُتَزْمِ
ب الي�صرِي! ْلد * ومل تاأتي على الَق�صَ فك�ّصرت ال�صنوبَر وهو �صَ
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أال يوجد دليل فلكي لحل مشكلة 
تحديد بداية شهر رمضان؟

وليد العبري

مب� اأن الأ�سهر الإ�سالمية تتبع التقومي القمري، ف�إنَّ بداية كل 
�سهر حتدد من خالل روؤية الهالل. وكل ع�م، ومع اقرتاب �سهر 
ال�سهر،  ب��داي��ة  ح��ول  املتوا�سل  اجل��دل  يتزايد  املُعظم،  رم�س�ن 
وغ�لب�ً م� يوؤدي ذلك اإىل عواقب حمرجة. مل تنجح املن�ق�س�ت 
الت��ف���ق على  الآن يف  ُتعد ول حُت�سى حتى  التي ل  واحل���وارات 

طريقة حلل هذه امل�س�ألة مرة واإىل الأبد.
مل�����ذا ي��ج��د ال��ع���مل الإ���س��الم��ي ���س��ع��وب��ة يف حت��دي��د ب��داي��ة �سهر 
رم�س�ن، وكذلك بداية اأي�م الأعي�د الدينية ومواعيد احلج؟ مل�ذا 
ب�سيطة؟  تبدو  والتي  امل�سكلة  ه��ذه  حل  الفلك  علم  ي�ستطيع  ل 
القمر  اإىل  الآيل  والإن�����س���ن  الب�سر  نقل  العلم  ب�إمك�ن  ك���ن  واإذا 
وا�ستك�س�ف كل بقعة على �سطحه، والبحث عن اجلليد يف فوه�ت 
القمر، واإر�س�ل مركب�ت وم�س�بري الف�س�ء اإىل اأطراف املنظومة 
الهالل  و���س��وح  وم��دى  و�سع  حتديد  ع��ن  يعجز  ه��ل  ال�سم�سية، 

الرقيق، الذي ي�سري اإىل بداية الأ�سهر الإ�سالمية؟
اإن العلم لي�س م�سوؤوًل عن الرتب�ك وا�سع النط�ق الذي ي�سهده 
الع�مل الإ�سالمي كل ع�م قبل بداية ونه�ية �سهر رم�س�ن. لكن، 
واق��رتاح  الو�سع  ه��ذا  وراء  الك�منة  الأ���س��ب���ب  ا�ستعرا�س  وقبل 
اأن  املهم  من  ��ه  ف���إنِّ الع�ملي،  ال�سعيد  على  امل�سكلة  لهذه  احللول 
تقدم يف  م��دى متَّ حتقيق  اأي  اإىل  ون��رى  العلمية  نفهم جوانبه 
اأن  يجب  اأول،  امل��سية.  القليلة  العقود  م��دى  على  املج�ل  ه��ذا 
يكون هن�ك نوع من التمييز الب�سيط، فتحديد و�سع القمر حول 
التنبوؤ  اأي مك�ن حم��دد يختلف عن  اأي حلظة وم��ن  الأر����س يف 
بروؤية اأو عدم روؤية الإن�س�ن للهالل الرقيق اجلديد الذي يظهر 

لفرتة وجيزة بعد اأن يبداأ القمر دورة جديدة حول الأر�س.
لظهور  ح��ل  وج���ود  للعلم�ء  ب�لن�سبة  ن�سبي�  �سهال  دائ��م���ً  ك����ن 
القمر الأول منذ اأقدم الع�سور، من بينهم الب�بليون والإغريق 
وامل�سلمون. اأم� اليوم فقد حققت امليك�نيك� ال�سم�وية دقة ه�ئلة، 
مع  معقدة،  م��ع���دلت  حل  ال�سريعة  احل��سوب  اأج��ه��زة  وب�إمك�ن 
العوامل والآث���ر مثل �سحب ج�ذبية  الأخ��ذ بعني العتب�ر ك�فة 
اأن  للده�سة  امل��ث��ري  م��ن  القريبة.  وال��ك��واك��ب  وال�سم�س  الأر����س 
حت��دي��د م��� اإذا ك���ن القمر م��رئ��ي���ً، وه��و م��� ي��ب��دو وك���أن��ه��� مهمة 
ب�سيطة اإىل حد م�، هو اأم��ر اأك��ر تعقيداً. ومع ذل��ك، ف���إن هذه 

امل�سكلة ل ت�ستع�سي على احلل.
تت�أثر  ال��ه��الل  ر���س��د  عملية  اأن  دائ��م���ً  الفلك  علم�ء  اأدرك  لقد 
ب���ل��ع��وام��ل اجل���وي���ة، م��ث��ل ال���س��ط��راب يف ال���ه���واء، وال��رط��وب��ة، 
يكون  عندم�  خ�سو�س�ً  �سحيح  الأم���ر  ه��ذا  وال��ت��ل��وث.  وال��غ��ب���ر، 
الهالل منخف�س�ً يف ال�سم�ء ب�لقرب من الأفق، كم� يكون و�سعه 

دائم�ً يف بداية ال�سهر القمري. عالوة على ذلك، ف�إنَّ هذه الآث�ر 
تختلف من مك�ن اإىل اآخر ومن ليلة واحدة اإىل اأخرى.

�سهد ع�م 1970 وع�م 1980 تطورات جديدة مثرية لالهتم�م، ك�ن 
اأوله� النتيجة التي تو�سل اإليه� بروين )1977( وهو اأنَّه ط�مل� اأن 
املحلي،  الغالف اجلوي  ب�سكل كبري على عوامل  تعتمد  امل�سكلة 
ف�إنه ينبغي التع�مل معه� من خالل الفيزي�ء بدًل من الهند�سة. 
ول���ذا، اق���رتح من��وذج��� ج��دي��دا. وم��ن خ��الل ه��ذا ال��ن��م��وذج، يتم 
حتديد التب�ين بني �سطوع القمر )ميكن اأن حت�سب هند�سي� من 
�سواء(  حد  على  الر�سد  وجه�ز  لل�سم�س،  ب�لن�سبة  القمر  موقع 
وال�سم�ء اخللفية )التي تعتمد على الظروف املحلية(. يتم بعد 
الأدن���ى من �سطوع  التب�ين واحل��د  ه��ذا  ذل��ك عمل مق�رنة بني 
القمر الذي ميكن روؤيته بعني الإن�س�ن املجردة )اأو التل�سكوب(. 
اأي ليلة  التنبوؤ مب��دى و�سوح روؤي��ة الهالل يف  اإىل  ي��وؤدي  وه��ذا 

معينة من اأي موقع معني.
امل�ليزي  الفلك  ع�مل  ق�م  نف�سه�،  الزمنية  الفرتة  تلك  وخ��الل 
اأول، و�سع معي�را هند�سي� جديدا  �سيئني.  اإلي��س بعمل  حممد 
م�س�به� للنموذج القدمي، لكنه اأكر دقة قلياًل. ثم قدم مفهوم� 
اإىل  الع�مل  ُيق�سم  وال��ذي  القمري«،  الت�ريخ  »خ��ط  وه��و  جديدا 
منطقتني من حيث خطوط الطول. اإىل الغرب من هذا اخلط، 
�سي�سبح من املمكن روؤية الهالل يف �سم�ء الليل، و�سيبداأ ال�سهر 
يف اليوم الت�يل. اأم� ب�لن�سبة جلميع املن�طق التي تقع اإىل ال�سرق 
من اخلط لن يكون ب�إمك�نه� روؤية الهالل، وب�لت�يل �سيت�أخر بدء 
اأنَّ هذا اخلط يتغري كل  ال�سهر ليوم واح��د. من املهم اأن ندرك 
الو�سوح.  ع��دم  من  القدر  بع�س  به  ويوجد  �سل�س�ً  ولي�س  �سهر، 
وت��وال��ت على م��ر ال�سنني امل��زي��د م��ن ال��ن��م���ذج، ���س��واء م��ن النوع 

الفيزي�ئي اأو الهند�سي.
اليوم من�ذج جيدة ومع�يري  ب�أنَّ لدين�  القول  وب�خت�س�ر، ميكن 
ال��ه��الل. من  روؤي���ة  اأو ل ميكن  مُيكن  اأي��ن ومتى  ملعرفة  دقيقة 
ولذا  حملي�ً،  اجلوية  ب�لظروف  التنبوؤ  احل���ل  بطبيعة  ال�سعب 
ف�إن دقة التنبوؤات مبدى و�سوح روؤية الهالل تخ�س هذه املنطقة 
الدولة  اأو  ب�لبلد  اخل��س  التنبوؤ  ف�إنه  عملية،  ولأ�سب�ب  بعينه�. 

يعترب ك�في�ً.
نريد  ارتب�ك عندم�  نع�ين من  ن��زال  امل�سلمني ل  مل���ذا نحن  ثم 
وب���لأخ�����س  املجتمع،  ولأن  املقد�سة؟  ال�سهور  ب��داي��ة  ن��ع��رف  اأن 
روؤي��ة  ي��ب��داأ عند  ال�سهر  اأن  ال��دي��ن، لزال���وا ي�سرون على  رج���ل 
الهالل اجلديد ب�لعني، ف�إنَّ هذا ال�سرط من �س�أنه اأن يوؤدي اإىل 
حدوث تب�ين بني امل�سلمني يف جميع اأنح�ء الع�مل. وقد اأظهرت 

عند  ق�سد  غري  عن  اأخط�ء  يرتكبون  الأ�سخ��س  اأن  الدرا�س�ت 
كبد  يف  غ�ئب�ً  الهالل  يكون  الهالل اجلديد، حتى عندم�  روؤي��ة 
ال�سم�ء. وتو�سلت درا�س�ت اأجراه� عدد من الب�حثني يف اجلزائر، 
مدى  على  اأن���ه  ال�سعودية  العربية  واململكة  و���س��وري���  والأردن 
ال�سنوات ال� 50 امل��سية، ف�إنه مت الإعالن ب�سكل خ�طئ عن ٪50 

اإىل 90٪ عن من��سب�ت دينية ا�ستن�دا اإىل تق�رير �سهود عي�ن.
ال�سهر،  ب��داي��ة  ال��ه��الل ع�سية  روؤي���ة  اأن��ن��� م�����س��رون على  وط���مل��� 
وخ�سو�س� من خالل الر�سد ب�لعني املجردة، ف�سرنتكب اأخط�ء، 
ال��دول.  البلدان وب��ني  اإىل وج��ود اختالف�ت داخ��ل  اأدى  وه��و م� 
ب��داي��ة ونه�ية  اأن  اأي�من� ه��ذه  اأن��ن��� جن��د يف  ال�سبب يف  وه��ذا ه��و 
�سهر رم�س�ن يف الع�مل الإ�سالمي على مدى ثالثة اأو اأربعة اأي�م 

خمتلفة.
ميكن  تقومي  اإن�س�ء  على  ق���درون  اليوم  امل�سلمون  الفلكيون  هل 
ب�لفعل،  نعم.  ومدنية؟  دينية  لأغ��را���س  ك�مل  ب�سكل  تطبيقه 
فبعد �سنوات من العمل واملن�ق�س�ت التي دارت خالل اجتم�ع�ت 
الأول هو تقومي موحد  وم��وؤمت��رات، ظهر تقومي�ن مقرتح�ن، 
مك�ن  اأي  يف  القمري  ال�سهر  لبداية  واح���دة  ق���ع��دة  اإىل  ي�ستند 
الدكتور  الذي اقرتحه  والث�ين هو تقومي ملنطقتني،  الع�مل  يف 
اإىل ق�سمني )ق�رات  الع�مل  ن�س�ل ق�سوم وحممد عودة، ويق�سم 
الع�مل القدمية واجلديدة( وي�ستنبط تقوميني خمتلفني قلياًل 
ب��ي��وم يف  ويختلف�ن  ال��وق��ت،  يف   ٪75 ح���وايل  بن�سبة  )ي��ت��واف��ق���ن 

اأوق�ت اأخرى(.
ق��د ي��ب��دو م��ن ال��وا���س��ح اأن ال��ت��ق��ومي امل��وح��د اأف�����س��ل، وب���ل��ت���يل 
اأن��ه غري جم��ٍد، ولكن هن�ك  ف���إن اق��رتاح تقومي ملنطقتني يبدو 
املوحد  التقومي  املقرتحني. ل ي�سمن  و�سلبي�ت لكال  اإيج�بي�ت 
الإ���س��الم��ي، يف حني  الع�مل  ال��روؤي��ة يف  و�سوح  ك�في� مع  توافق� 
ال��ذي ي�ستند اإىل منطقتني قد ل يراعي ق��درا من  اأن التقومي 
الوحدة، لكنه يف املق�بل ي�سمن )لل�سلط�ت الدينية( اأن الأ�سهر 

متوافقة ب�سكل ك�مل تقريب� مع ر�سد الهالل.
الفلكيون  وعمل  مت���م���ً،  مفهومة  امل�سكلة  ك�نت  اإذا  ف���إن��ه  ول��ذا 
امل�سلمون بجد وتو�سلوا اإىل حلول جيدة، فلم�ذا يرف�س الع�مل 
الإ�سالمي تبني اأي حلول ت�سع نه�ية لهذه امل�سكلة الجتم�عية 
العديد  ولأن  طويلة؟  ف��رتة  منذ  والق�ئمة  املزعجة،  والدينية 
التقليدية  الطرق  الن��س لزال��وا يجدون �سعوبة يف جت�وز  من 
بداية  اأج���ل حت��دي��د  م��ن  ال�سك  ليلة  ال��ه��الل  روؤي���ة  القدمية يف 
ال�سهر؛ ف�إنه مبجرد التخل�س من هذا النغالق الذهني، �سيتم 

حل امل�سكلة ب�سرعة و�سهولة ب�لت�أكيد.

رغم كل التَّقدم الذي متَّ اإحرازه يف علم الفلك، يت�صاءل الدكتور ن�صال ق�صوم يف مقاله مبجلة »Nature middle east« بعنوان »قمر جديد يف الأفق: دليل فلكي 
حلل م�صكلة حتديد بداية �صهر رم�صان« واملن�صور يف العدد العا�صر باللغة الإجنليزية: األ يوجد حل ب�صيط وعملي للق�صة الطويلة التي تتكرر �صنويًا حول »متى نبداأ 

�صهر رم�صان«؟ 
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 جوهريات يف الصحة والسالمة 

رقية الكندية

اكتم�ل  من  ح�لة  ب�أنَّه�  ال�سحة  الع�ملية  ال�سحة  منظمة  عرفت 
من  اخللو  ولي�ست  والنف�سية،  والجتم�عية،  البدنية،  اللي�قة 
التعريف  ه��ذا  يف  قلياًل  ف�سلن�  ول��و  الأم��را���س.  اأح��د  اأو  العجز 
ل��وج��دن��� اأن ال��ل��ي���ق��ة ال��ب��دن��ي��ة ت��ع��ن��ي اك��ت��م���ل اأج���ه���زة اجل�����س��م 
البيئية  املوؤثرات  حول  تتمحور  الجتم�عية  واللي�قة  واأع�س�ئه، 
الذي خ�س  العقل  النف�سية فهي  واللي�قة  املجتمعية من حوله، 
عدة  م�ستوي�ت  ولل�سحة  املخلوق�ت.  بقية  عن  الإن�س�ن  به  اهلل 
املتو�سطة،  وال�سحة  الإيج�بية،  وال�سحة  املث�لية،  ب�ل�سحة  تبداأ 
الحت�س�ر.  مب�ستوى  وتنتهي  الظ�هر،  واملر�س  اخلفي،  واملر�س 
وتعد املرحلة الأوىل ن�درة احلدوث؛ كونه� تتطلب تك�مل ال�سحة 
البدنية والجتم�عية والنف�سية، اأم� ال�سحة الإيج�بية فهي قدرة 
الإن�س�ن على مواجهة الأمرا�س، واملوؤثرات املختلفة الط�رئة دون 
ت�س�وي  ب�أنه�  املتو�سطة  ال�سحة  وتعرف  اأذى،  ب���أي  له  الت�سبب 
العوامل الإيج�بية مع ال�سلبية، وفيه� يقع الإن�س�ن فري�سة �سهلة 
لالأمرا�س من حوله، ويتع�ك�س املر�س اخلفي والظ�هر من حيث 
ظهور الأعرا�س وزمن ظهوره�، واأخريا، ف�إن م�ستوى الحت�س�ر 
ال�سحة  وتت�أثر  �سف�ئه.  �سعوبة  حيث  من  مرحلة  اأ�سعب  يعد 
بعوامل عدة ك�جلن�س، والعمر، ونوع العمل والوظيفة، واملق�ومة 
النوعية وغري النوعية اإلخ... ومتثل تلك الأخرية ع�مال اأ�س��سي� 
يف احلد من اإ�س�بة اجل�سم ب�لأمرا�س - وهي ح�لة غري طبيعية 
ت��وؤث��ر على ج�سم الإن�����س���ن وتظهر م��ن خ��الل الأع��را���س نتيجة 
ك�أمرا�س  ذاتية  عوامل  اأو  املعدية،  ك�لأمرا�س  خ�رجية  لعوامل 
املن�عة الذاتية -،. تع�ك�س ال�سحة الأمرا�س �سواء ك�نت جرثومية 
اأو  التغذية،  ب�سوء  اأو متعلقة  والفريو�س�ت وغريه�،  ك�لبكتريي�، 
ف�سيولوجية ك�أمرا�س القلب وال�سرايني. ويتم الك�سف عن هذه 
الأمرا�س بوا�سطة الفحو�س�ت املخربية املتعددة التي تتم ب�أخذ 
املخربية: خالي�  الفحو�س�ت  البول، ومث�ل على  اأو  الدم  عين�ت 
الكلى،  وفحو�س�ت  الكبد،  وفحو�س�ت  واحلمراء،  البي�س�ء  الدم 

وفحو�س�ت الغدة الدرقية، وغريه�.
الإن�س�ن يحت�ج لإج��راء فح�س روتيني  ف���إنَّ  ومن وجهة نظري، 
م��ن �سحته  ل��ل��ت���أك��د  اأو ل؛  ب���مل��ر���س  ���س��ع��وره  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س 
حتدد  وكم�  اأح��ي���ًن���،  الأم��را���س  بع�س  م��ن  وللوق�ية  و�سالمته، 

ح�لة  يف  ات��خ���ذه���  ال���الزم  الإج�����راءات  الفحو�س�ت  ه��ذه  نتيجة 
الإ�س�بة ب�ملر�س كتحديد جرع�ت الأدوية وغريه�.

الت�أثري على  له� دور كبري يف  اأخ��رى  اأن هن�ك عوامل  كم� جند 
ال��ب��ي��ئ��ة، وال��ن��ظ���ف��ة ال�سخ�سية،  ح��ي���ة الإن�����س���ن و���س��ح��ت��ه وه���ي 
والنوم. فتوؤثر البيئة عليه بعوامله� احليوية ك�لب�سر، والنب�ت�ت، 
وامل���ء.  وال��ه��واء،  ك�ل�سوء،  احليوية  غري  والعوامل  واحليوان�ت، 
وع��رف��ه��� دوغ���ال����س وه��ول��ن��د ب���أن��ه��� جم��م��وع ال��ق��وى اخل���رج��ي��ة 
وامل�����وؤث�����رات ال���ت���ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى ح���ي����ة ال��ك���ئ��ن���ت احل���ي���ة. ومي��ك��ن 
ت�أثريه�  حيث  من  اأو  الأغلفة  اأو  العن��سر  حيث  من  تق�سيمه� 
وه��ي:  اأ�س��سية  عن��سر  ث��الث��ة  ت�سمل  اأن��ه���  فنجد  ال��ف��رد،  على 
البيولوجية ك�لإن�س�ن،  العن��سر الفيزي�ئية ك�لرتبة، والعن��سر 
والعن��سر الثق�فية ك�لأن�سطة القت�س�دية. ومن حيث الأغلفة، 
وامل�ئي، واجلوي، والغالف  ال�سخري،  الغالف  ف�إنه� تتكون من 
اجل�نب  وه��و   - الإن�س�ن  على  ت�أثريه�  ن�حية  من  اأم���  احل��ي��وي. 
ك�ملن�خ  امل�دية  البيئة  يف  تتمثل  ف�إنه�   - نظري  وجهة  من  الأه��م 
اجلغرايف، وتتمثل يف البيئة الجتم�عية؛ فنجد اأن هن�ك جمتمع� 
 - النف�سية  البيئة  يف  واأخ��ريا  املنغلق،  املجتمع  ويع�ك�سه  منفتح� 
احلي�تي،  احل��ي��ز  مب�سطلح  ليفن  ك���ورت  ال��ع���مل  و�سفه�  وال��ت��ي 
حي�ته  يف  الإن�س�ن  تواجه  التي  امل�س�كل  وه��ي   ”Life Space
يندرج  وم�   - ال�سخ�سية  النظ�فة  وت�سهم  عليه�.  تغلبه  وكيفية 
�سمنه� من نظ�فة الفم، واملالب�س، ونظ�فة اجل�سد - يف الوق�ية 
والأم��را���س  والتوتر،  ك�لكتئ�ب،  النف�سية  الأم��را���س  بع�س  من 
البدنية ك�نت�س�ر الطفيلي�ت والفريو�س�ت. وي�س�عد النوم ل�س�ع�ت 
ك�فية يف احلف�ظ على �سحة القلب، وزي���دة الن�س�ط والرتكيز، 

والوق�ية من ال�سرط�ن�ت، اإلخ..
بج�نب  اهتمت  الع�ملية  ال�سحة  منظمة  ف���إنَّ  املنطلق،  هذا  ومن 
القط�ع  م��ع  ج��ه��وده���  وت�س�منت  ل��الإن�����س���ن،  ال�سحية  ال��رع���ي��ة 
العوامل  من  لوق�يته  وغ��ريه���؛  وال��رتب��وي،  والبيئي،  ال�سحي، 
وامل�سكن  الأم�����ن،  ت��وف��ر  اأه��م��ي��ة  واأو���س��ح��ت  ل��الأم��را���س،  امل�سببة 
املن��سب، والتعليم، والغذاء، والدخل، وا�ستقرار البيئة، وا�ستدامة 
لأربعة  ال�سحية  الرع�ية  وتندرج  الجتم�عية.  واحل�لة  امل��وارد، 
م�ستوي�ت وهي الرع�ية الأولية وتعد الواجهة الأ�س��سية؛ كونه� 

تعنى بجميع اأعم�ر املر�سى، ومن خمتلف الأ�سول الجتم�عية، 
املرحلة  الث�نوية وهي  والرع�ية  ال�سحية،  امل�س�كل  اأنواع  وجميع 
التي يتحول فيه� املري�س من الرع�ية الأولية، والرع�ية الث�لثية 
التي ت�سمل اإجراء فحو�س�ت طبية متقدمة ومث�ل عليه� خدم�ت 
الرابعية  والرع�ية  اإل���خ..،  الأع�س�ب،  وجراحة  ال�سرط�ن  ع��الج 

ومث�ل عليه� الطب التجريبي.
ول نن�سى اخلدم�ت ال�سحية املقدمة من الكوادر الطبية، والتي 
والتح�سني،  التطعيم  وخ��دم���ت  امل��واط��ن��ني،  ت��وع��ي��ة  يف  تتمثل 
وت���وف���ري الأدوي������ة الأ���س������س��ي��ة وغ���ريه����. وت��خ��ت��ل��ف ج�����دارة ه��ذه 
ال��ك��وادر  ال��دول��ة وخ��ربت��ه��� وميزانيته� وك��ف���ءة  اخل��دم���ت وف��ق 

الطبية، واهتم�م الإن�س�ن ب�سحته و�سالمته.
در�سن� كثريا موا�سيع تتعلق بج�نب ال�سالمة واأنواعه�، واأهميته�، 
ولكن، عندم� ن�أتي جل�نب التطبيق جند هن�ك �سعوبة يف احتواء 
من  خمت�سني  ا�ست�س�رة  من�  تتطلب  واأحي�ن�  اخل��ط��رة،  امل��واق��ف 
لذلك  الإن�س�ن؛  بحي�ة  متعلقة  وهي  ل  وكيف  الطبية؛  الكوادر 

جند اأن هن�ك اأهمية لتطبيق الأ�سي�ء التي ندر�سه� اأو نقراأه�. 
ب���لأم��را���س،  اإ�س�بته  م��ن  الإن�����س���ن  حم�ية  اإىل  ال�سالمة  تهدف 
املن�س�آت  على  احلف�ظ  اإىل  تهدف  واأي�س�  والإ�س�ب�ت،  واحل��وادث 
وم� حتويه من التلف، وهن�ك العديد من اأنواع اإجراءات ال�سالمة 
ال��ور���س،  يف  وال�����س��الم��ة  امل��ن��زل،  يف  ك�ل�سالمة  اتب�عه�  ال��واج��ب 
وال�سالمة يف العمل. ومث�ل على تلك الأخرية ت�أمني املخ�زن من 
احلريق  لحتواء  الك�فية  الحتي�ط�ت  واتخ�ذ  احلريق،  اأخط�ر 
عند وقوعه. ول نن�سى خطوات �سرورة ا�ستخدام معدات الوق�ية 
اأثن�ء العمل، وتوفري �سندوق الإ�سع�ف�ت الأولية، والإ�سراف على 

متطلب�ت ال�سالمة من قبل خمت�سني وغريه�.
ومن هن�، نلحظ ترابط� كبريا بني مفهومي ال�سحة وال�سالمة، 
عنهم�،  غنى  فال  والعك�س؛  الإن�س�ن  ب�سالمة  تتحقق  ف�ل�سحة 
وكم� يق�ل ف�إن » درهم وق�ية خري من قنط�ر عالج«، و»ال�سحة 
ه���ي ال�����روة احل��ق��ي��ق��ي��ة ول��ي�����س ق��ط��ع��ة م���ن ال���ذه���ب وال��ف�����س��ة«، 
ال�سحة وال�سالمة،  التوغل يف جوهري�ت وم�س�مني  فالبد من 
اأجل توعية  واإق�مة ور�س وبرامج من  الآخرين،  وم�س�ركته� مع 

فئ�ت املجتمع. 

يتبادر اإىل اأذهاننا فور روؤية موا�صيع عناوينها تتعلق بال�صحة، وال�صالمة اأنَّها ماألوفة ومفهومة وما من داع لقراءتها، اأو التعمق فيها، ولكن، املواقف التي حت�صل من 
حولنا �صواء كانت لنا اأو لغرينا، وتختلف حدة خطورتها ت�صتدعي بالفعل فهم معنى ال�صحة وما يندرج حتتها من مفاهيم، وتتطلب الوعي باإجراءات ال�صالمة التي 
ينبغي اتخاذها يف موقف ُمعني؛ ومن هنا، تكمن اأهمية التطرق ملفاهيم ال�صحة وال�صالمة كما هو احلال يف مقال املهند�س عماد الع�صفور حول » ال�صحة وال�صالمة 
العامة « املن�صور يف املجلة العلمية للن�صر العلمي، 2 كانون الثاين 2021. يتمحور هذا املقال حول بوؤرتني اأ�صا�صيتني اأولهما: مفهوم ال�صحة، وم�صتوياتها والعوامل التي 
ُتوؤثر عليها، وكيفية احلفاظ عليها ويتطرق كذلك اإىل الأمرا�س، وم�صبباتها، واأق�صامها، والفحو�صات املخبية الالزمة للك�صف عنها، وكذلك اإىل البيئة، وعنا�صرها، 
ومكوناتها، وعالقتها بال�صحة، ومن ثم يتحدث عن مظاهر الرعاية ال�صحية، وم�صتوياتها، واأهميتها، واأمثلة عليها. وثانيهما: ال�صالمة، واأهدافها، واأنواعها، والإر�صادات 

الالزمة لتباعها لتطبيق مفهوم ال�صالمة.
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هل اتفاق باريس للمناخ مجرد وعود 
ىلع ورق؟

زينب الكلبانية

اإّن التفكري الق�ئم على التمني، اإىل ج�نب التعجرف، يطم�س�ن 
م� يجري على اأر���س الواقع؛ فه� هي بلدان الحت���د الأوروب��ي 
تع�ين يف �سعيه� للو�سول بكف�ءة الط�قة، والط�قة املتجددة اإىل 
الي�ب�ن  قطعت  وقد  اإليه�.  �ست�سل  اأنه�  زعمت  التي  امل�ستوي�ت 
على نف�سه� وعودا بتخفي�س النبع�ث�ت؛ لتتن��سب مع نظرائه� 
من البلدان الأخرى، اإل اأن حتقيق هذه الأهداف �سيكلفه� اأكر 
مم� تريد اأن تدفع. وبعيدا عن حم�ولت ترامب، الرامية اإىل 
املتحدة ت�سري  ال��ولي���ت  ف���إن  امل��ن���خ الحت���دي��ة،  �سي��سة  اإي��ق���ف 
ببطء �سديد يف �سعيه� لتحويل اقت�س�ده� اإىل اقت�س�د ق�ئم على 

الط�قة النظيفة.
اإع�دة النهو�س ب�لدبلوم��سية  اأت�ح اتف�ق ب�ري�س - نظرّي� -  لقد 
التزام�ته�  لت�سع  للبلدان؛  الالزمة  املرونة  َمْنح  عرب  املن�خية، 
على  بلدا   153 ق  دَّ �سَ  ،2017 يوليو  �سهر  من  واعتب�را  اخل��سة. 
م 147 بلدا منه� تعهدات بخف�س النبع�ث�ت، وُتعَرف  التف�ق؛ وقدَّ
هذه التعهدات اأي�س�ً ب��سم الإ�سه�م�ت املحددة حملي�ً. وتتمحور 
الفكرة يف اأنه مع تنفيذ كل بلد لتعهداته�، ميكن للبلدان الأخرى 
تع�ون ع�ملي يف ميدان  تنفيذه. ومن ثم، يربز  معرفة م� ميكن 
املنطق مهدد ب�لنهي�ر، لأن احلكوم�ت  اأن هذا  اإل  املن�خ،  حم�ية 

الوطنية تقدم وعودا ل ت�ستطيع الوف�ء به�.
تتن�ق�س معدلت النبع�ث يف جميع البلدان ال�سن�عية املتقدمة 
ي��ويف  ل  بحيث  ل��ل��غ���ي��ة،  ب��ط��يء  التن�ق�س  ذل���ك  اأنَّ  اإل  ت��ق��ري��ب���ً، 
ب�لتعهدات التي قطَعته� احلكوم�ت على اأنف�سه� يف اتف�ق ب�ري�س. 
التف��سيل  ف���إن  البلدان،  تلك  ذات��ه يف  الع�م  املوقف  تكرار  ورغ��م 

تختلف من بلد اإىل اآخر.
ع�م  يف  اأوب���م���  ب����راك  ال�س�بق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإدارة  تعهدت 
ال��ولي���ت  الن��ب��ع���ث���ت يف  ب���حل��د م��ن  امل��ث���ل،  ع��ل��ى �سبيل   ،2015
ع�م  م�ستوي�ت  م��ن  اأق���ل  و٪28،   26 ب��ني  ت���رتاوح  بن�سبة  املتحدة 
2005، وذلك بحلول ع�م 2025، ومع ذلك، فمن املحتمل األ تتمكن 
اإىل   15 ت��رتاوح بني  بن�سبة  اإل  انبع�ث�ته�،  احل��د من  البالد من 
اأ�سواق الط�قة من تلق�ء ذاته� اإىل ال�ستع��سة  19٪. فقد جل�أت 
عن الفحم ب�لغ�ز الطبيعي؛ كم� اأن ال�سي��س�ت التي ت�سّجع على 
ا�ستخدام الط�قة املتجددة وكف�ءة الط�قة تلعب دورا مهم�. واأقل 
م� ُتو�سف به الفرتا�س�ت املتعلقة ب�حلد الأق�سى لعزل الكربون 
الأم���ن��ة  اإىل  الأمريكية  احلكومة  قدمته�  التي   - ال��غ���ب���ت  م��ن 
الع�مة لتف�قية الأمم املتحدة الإط�رية ب�س�أن تغري املن�خ - اأنه� 
�سج�عة، ولكن حتى عند اجلمع بينه� وبني الفرتا�س�ت املتف�ئلة 
النظيفة،  الط�قة  وتكلفة  الط�قة،  على  الطلب  انخف��س  ب�س�أن 

ف�لأرجح اأن النبع�ث�ت �سوف تقل بن�سبة 23٪ على اأق�سى تقدير 
عن م�ستوي�ت ع�م 2005 بحلول ع�م 2025.

به،  التعهد  م� جرى  الفجوة بني  ات�سعت  ترامب،  اإدارة  ويف ظل 
وم� �سوف يتحقق فعلي�ً؛ اإذ ت�سعى احلكومة الفيدرالية اإىل اإلغ�ء 
البيئة  حم�ية  »وك���ل��ة  و�سعته�  التي  النظيفة«،  الط�قة  »خطة 
الأمريكية«، لكي توقف العمل ب�لقيود التي ك�نت مفرو�سة على 
انبع�ث�ت غ�ز امليث�ن، وتلغي �سي��س�ت كف�ءة الط�قة. وقد تعهدت 
مبوا�سلة  املتحدة  ال��ولي���ت  يف  وولي����ت  وم��دن،  كثرية،  �سرك�ت 
الآن  حتى  ت��زال  ل  التعهدات  ه��ذه  اأن  اإل  النبع�ث�ت،  من  احل��ّد 

جمرد ادع�ءات مل تدخل حيز التنفيذ.
متثل  ال�سن�عية،  البلدان  جميع  يف  احل���ل  هو  كم�  الي�ب�ن،  ويف 
اإىل احل��د من  ال��رام��ي��ة  ال��ك��ه��رب���ء عن�سراً حم��وري���ً يف اجل��ه��ود 
النبع�ث�ت. ويف املجمل، ف�إن تعهدات الي�ب�ن وال�سي��س�ت امل�س�حبة 
له� قد تقلل ا�ستهالك الكهرب�ء بن�سبة 17٪ عن امل�ستوى املتوقع، 
دون �سي��س�ت جديدة بحلول ع�م 2030؛ برغم حقيقة اأن قط�ع�ت 

اأخرى - مثل قط�ع النقل - �سوف ت�ستخدم الكهرب�ء.
ي��ع���ين الحت����د الأوروب�����ي اأي�����س���ً م��ن ف��ج��وة ك��ب��رية ب��ني الأق����وال، 
م يحرز من خالل »خمطط تب�دل النبع�ث�ت  والأفع�ل، فثمة تقدُّ
ال�سن�عي  وال��ق��ط���ع  ال��ط���ق��ة،  ق��ط���ع  �سيمكن  ال���ذي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
م�ستوي�ت  ع��ن   ٪43 بن�سبة  التدفئة  غ����زات  انبع�ث�ت  خف�س  م��ن 
الولي�ت  ع�م 2005، وذل��ك بحلول ع�م 2030. وكم� هو احل���ل يف 
املتحدة، ف�إن القدر الأكرب من ذلك النخف��س �سيكون ن�جت� عن 
التحول من الفحم اإىل الغ�ز، ولي�س من خالل بن�ء مرافق ط�قة 
متجددة، اأو حمط�ت نووية، اأو مرافق احتج�ز الكربون وتخزينه.

اأوروب� هي ن�سبة النبع�ث�ت، الب�لغة ٪55،  اأكرب م�سكلة تواجه  اإن 
الواقعة خ�رج نط�ق »خمطط تب�دل النبع�ث�ت«، التي َت�سُدر من 
املب�ين، وو�س�ئل النقل، والزراعة، والنف�ي�ت؛ فتك�ليف تغيري هذه 
ال�سعوب�ت  �سخ�مة  ع��ن  ن�هيك  مرتفعة،  ت��ك��ون  ق��د  ال��ق��ط���ع���ت 
العملية يف التنفيذ. فعلى �سبيل املث�ل، اإّن ِخَطط الحت�د الأوروبي 
 ،2030 ع���م  بحلول   ٪30-27 بن�سبة  الط�قة  ا�ستهالك  من  للحّد 
ب�سكل  ط��م��وح��ة  خطط�  ُت��ع��ّد  امل��ع��ت���د،  ال��ع��م��ل  ب�سين�ريو  م��ق���رن��ة 
مفرط. ويتعرقل �سري العمل ب�سبب �سْعف لوائح البن�ء يف البلدان 
الأع�س�ء، و�سوء تطبيق احلد الأدنى من املع�يري، واحل�س�ب املزدوج 

لوفرة الط�قة، الن�جتة عن تداخل ال�سي��س�ت.
اإ����س����رة اإىل ال�����س��ي������س���ت  ت��ك���د غ���ل��ب��ي��ة ال��ت��ع��ه��دات ت��خ��ل��و م���ن اأي 
فعلى  فعلي�.  منه�  الفع�ل  حتديد  ي�سعب  نحو  على  امل�ستخدمة، 
قليلة عن عملية  الأوروب���ي معلوم�ت  الحت���د  ق��ّدم  امل��ث���ل،  �سبيل 

بني  ال��ف��ج��وة  اأن  كم�  فعلي�.  ال�����س���ري��ة  امل��ع��ق��دة،  والتنفيذ  التعهد 
الوعود والأفع�ل كبرية للغ�ية فيم� يتعلق ب�ل�سرتاتيجي�ت، التي 
والتي  ال��ط���ق��ة،  ا�ستخدام  ك��ف���ءة  لتعزيز  احل��ك��وم���ت  ت�ستخدمه� 
غ�لب� م� تكون تك�ليفه� احلقيقية غ�م�سة. ورغم اأنه ميكن تقييم 
اأ�سع�ر املعدات ب�سهولة، ف�إنه� غ�لب� ل متثل �سوى جزء �سغري من 

اإجم�يل تك�ليف ا�ستخدامه�.
يت�سم اإط�ر عمل اتف�ق ب�ري�س ب�ملرونة من حيث ت�سميمه، ويتعني 
بتحويل  ل  تعجِّ اأن  الت��ف���ق  تفعيل  يف  ال��راغ��ب��ة  احل��ك��وم���ت  على 
العمل  الأ�س��سية لإط�ر  الركيزة  التي متثل   - التعهدات  منظومة 

ز فّع�ل للتع�ون الدويل. - اإىل ع�مل حمفِّ
اإج����راءات  اإىل  احل����وار  ت��رتج��م  اأن  احل��ك��وم���ت  ع��ل��ى  يتعني  اأول: 
املرجوة  الكبرية  الرقمية  الأه���داف  ع��ن  النظر  بغ�س  ملمو�سة، 
اأقل من  اإىل معدلت  املئوية  الن�سبة  النبع�ث�ت، مثل خف�س  من 
امل�ستوي�ت الأ�س��سية. وينبغي اأن تكون التعهدات اأطول اأمدا، واأكر 
تف�سيال، وتت�سمن معلوم�ت داعمة كثرية عن الأعم�ل املطلوبة، 
يجب  كم�  وتكلفته�.  تنفيذه�،  وكيفية  وموعد  به�،  �سيقوم  ومن 
منح اهتم�م خ��س مل� تقوم به احلكوم�ت لأجل حتفيز ال�ستثم�رات 
زال��ت  م���  اجلريئة  الأه����داف  اإن  اجل��دي��دة.  التقني�ت  يف  اخل��سة 

تنطوي على اأهمية كبرية، بال �سك، اإل اأن احلق�ئق اأكر اأهمية.
ث�ني�: ل بد من وجود مق�يي�س وموؤ�سرات ومن�ذج اأكر مالءمة؛ 
التي  امل��وؤ���س��رات  اأح��د  التكلفة  ومتثل  الفع�لة.  ال�سي��س�ت  لر�سد 
الواقعي.  والع�مل  الأك�دميية،  الدرا�س�ت  بني  اأقوى  ربط�  ت�ستلزم 
قد ت�سمل املوؤ�سرات الأخرى حتويل م�س�ر التج�رة وال�ستثم�ر اإىل 
�سن�ع�ت »قذرة« ذات انبع�ث�ت كربونية ع�لية، يف اأم�كن اأخرى يف 
ذلك  عن  غنى  ول  البالد،  عن  بعيدا  اأو  ال�سواحل  قرابة  اخل���رج، 
اأن  كم�  والتج�رة.  ال�ستثم�ر  �سي��س�ت  مع  املن�خ  �سي��س�ت  ملواءمة 
البحث  جم���لت  يف  ال��ع���م  لال�ستثم�ر  مق�يي�س  اإىل  ح�جة  هن�ك 
به�  املتعهد  تو�سيح مع�مل اجلهود  ع�م، يجب  وبوجه  والتطوير. 

للت�أثري على القط�ع�ت الفردية.
حتديد  فعلّي�  الن�جحة  ال�سي��س�ت  على  ال��رتك��ي��ز  �سي�سهل  ث���ل��ًث���: 
املج�لت التي يجب اأن يزداد تع�ون البلدان فيه�. وت�سمل ال�سي��س�ت 
امل��ت��ج��ددة  ال��ط���ق��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي���ت  تك�ليف  ت��داب��ري خف�س  امل��ر���س��ح��ة 
املرتبطة  تلك  )مثل  الغ�ب�ت  اإزال���ة  لإي��ق���ف  جهود  وب��ذل  والفع�لة؛ 
ال�سخ�م،  جزيئ�ت  م��ن  للحّد  �سبل  وو���س��ع  النخيل(؛  زي��ت  ب�سن�عة 
وغ�زات الدفيئة ق�سرية العمر، مثل امليث�ن. وب�لرتكيز على مثل هذه 
النج�ح�ت؛ �ستجني احلكوم�ت وال�سرك�ت والأطراف املعنية الأخرى 

املزيد من الفوائد امللمو�سة، من جّراء امل�س�ركة يف اتف�ق ب�ري�س.

 يحّذر ديفيد جي. فيكتور وزمالوؤه كييجو اأكيموتو، ويويت�صي كايا، وميت�صوت�صون ياماجوت�صي، وداين كولينورد، وكامريون هيبورن، املتخ�ص�صون يف علم املناخ، وذلك يف 
مقالهم املن�صور باللغة الإجنليزية بعنوان »هل اتفاق باري�س للمناخ مرد وعود على ورق؟« يف ملة »Nature« العدد خم�صة وخم�صني؛ يحذ هوؤلء الباحثون من 

اأن جميع الدول ال�صناعية الكبى تخفق يف الوفاء بتعهداتها باحلّد من انبعاثات غازات التدفئة.
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رية الخزيرية

وقد حمل الر�سُل الر�س�لة الإلهية ونقلوه� اإىل الب�سرية على 
التي  والعقب�ت  ال�سع�ب  الكثري من  وقد لق��وا  وج��ٍه،  اأكمل 
الر�سل  اآخ��ر  واإن  الأم�نة،  اأداء  �سبيل  يف  طريقهم  اعرت�ست 
حممًدا العظيم ُكلف ب�أعظم مهمٍة وهي املهمة الرئي�سة التي 
األ وهي مهمة تبليغ  اآدم يف هذه الب�سيطة  اأوكله� اهلل لبني 
ترًتا  اأر�سلوا  الذين  الأخي�ر  الر�سل  م�سوار  واإكم�ل  الدعوة 

من قبله.
ك���ن��ت ر���س���ل��ة حم��م��ٍد العظيم ر���س���ل��ًة خ���ل��دًة �سجلت  وق���د 
ب�سنوات  مق�رنًة  ا  ج��دًّ ق�سرٍي  وق��ٍت  يف  اأكله�  واآت��ت  ت�ريخه� 
دعوة امتدت  ثالثة وع�سرين ع�ًم� فقط ُفتح خالله� جزٌء 
كبرٌي من الكرة الأر�سية واأُحنيت اأم�م احل�س�رة الإ�سالمية 

التي ُبنيت ح�س�راٌت عظمى يح�سب له� الع�مل األف ح�س�ب.
وقد ك�نت لتع�ليم الكت�ب العظيم الذي اأنزله احلق �سبح�نه 
القراآن الكرمي الأثر  األ وهو  الأنبي�ء واملر�سلني  على خ�مت 
منذ  ام��ت��دت  التي  الإ�سالمية  احل�س�رة  ت�أ�سي�س  يف  الب�لغ 
القراآن  تع�ليم  ك�نت  فقد  ع�ًم�،  ع�سر  خم�سة  نزوله  �س�عة 
الكرمي املوجه الأول لو�سع اللبنة الأ�س��س يف �سبيل اعتالء 

ال�سم�ء والو�سول اإىل النجوم وبن�ء ح�س�رٍة ل تتقهقر.
ويف م���ق����ل »اأمن�������وذج ال����ق����راآن ك��ح��ج��ٍر اأ����س��������ٍس ل��ل��ح�����س���رة 
ب�للغة  وامل��ن�����س��ور  اأي��دول�����س��ي���  ف������س��ري  للك�تب  الإ���س��الم��ي��ة« 
 )2020 م�يو   ،16 )ع��دد   TSAQAFAh الإجنليزية يف جملة 
م� يوؤكد على اأهمية العودة اإىل احلجر الأ�س��س الذي انبنت 

عليه احل�س�رة الإ�سالمية.
والفقر  ال�سعف  ع��ن  ب�حلديث  مق�له  الك�تب  افتتح  وق��د 
اليوم،  الإ�سالمية  ال��ب��ل��دان  م��ن  الكثري  يف  ال��ع��دال��ة  وغ��ي���ب 
واأرج�أ ذلك اإىل اأن كثرًيا من علم�ء امل�سلمني يعريون متجيداً 
عظيًم� للح�س�رة الإ�سالمية دون النظر اإىل تع�ليم القراآن 
وم� ي�أمر به وم� ينهى عنه، وهذا مم� نتفق فيه مع الك�تب اإذ 
اأن كثرًيا من م�سلمي اليوم يدعون الإ�سالم ولكنهم يعطلون 
الكثري من اأوامر القراآن الكرمي ولو ُطبق القراآن بحذافريه 
لك�نت احل�س�رة الإ�سالمية يف اأوج قوته� وعزته� ومل� تزعزت 

و�سلت حركته� وتردت اأو�س�عه�.
اإىل  ُيعزى  وانحط�طه�  اأي ح�س�رة  تطور  اأن  الك�تب  ويرى 
تكون  م�  فبقدر  الواقع  هو  وه��ذا  العلمي  والتطور  التعليم 

والقراآن  احل�س�رة،  تتقدم  للتطور  ومواكبة  متعلمة  الأم��ة 
العلم�ء  بل ورفع قدر  والعلم�ء،  للعلم  نزل م�سجًع�  الكرمي 
اإىل اأعلى عليني اإن هم ا�ستق�موا على النهج املبني؛ ولذلك 
والتدبر  التفكر  اإىل  داعيًة  العظيمة  اآي�ته  من  الكثري  جتد 

والنظر والتبحر.
واأورد الك�تب م� ذكره ابن خلدون من اأن احل�س�رة نت�ٌج لعدة 
والتوظيف  ال�سي��سية،  احلكومة  ق��درة  بينه�:  م��ن  ع��وام��ل 

واإيج�د م�س�در الرزق، والعلوم والتكنولوجي�.
التي تقوم  الأ�س�س  العوامل ج��زٌء عظيٌم من  اأن هذه  واأرى   
�سي��سيٌة  ق��وٌة  له�  تكون  التي  ف�حل�س�رة  احل�����س���رة؛  عليه� 
واق��ت�����س���دي��ٌة ول��ه��� ن�����س��ي��ٌب م��ن ال��ت��ق��دم ال��ف��ك��ري والعلمي 
عمره�  وي��ط��ول  ت��ق��وى  ال��ت��ي  احل�����س���رة  ه��ي  والتكنولوجي 
ال�سعف  يط�له�  ال��ت��ي  احل�����س���رة  اأم����  الأج���ل  عنه�  ويبتعد 
مهددٌة  ح�س�رٌة  هي  الدخل  م�س�در  قلة  ويط�له�  ال�سي��سي 

بتزعزع كي�نه� وذه�ب ريحه� وانطف�ء �سمعته�.
وان��ت��ق��ل ال��ك���ت��ب اإىل احل��دي��ث ع��ن الإ����س���الم ف��ه��و ي���رى اأن 
ك�س�نٍع  واإمن�����  ف��ق��ط  ك��دي��ٍن  نف�سه  اإىل  ي��ن��ظ��ر  ل  الإ����س���الم 
اإىل  فهو  ب�إ�سالمه  املعتز  ب�مل�سلم  يليق  م�  وه��ذا  للح�س�رة، 
اأنه ل يغفل اجل�نب العلمي  اإل  ج�نب التزامه ب�أوامر دينه 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وي�����س��ع��ى ج����ه���ًدا ل��ت��ق��دمي اأف�����س��ل م��� عنده 

خلدمة الب�سرية جمع�ء.
العلمي  التقدم  الإ�سالم ل يعطل  اأن  اإىل  الك�تب  ي�سري  كم� 
بل على العك�س مت�ًم� فهو ي�س�وي بني الن��س وبني الأ�سود 
الكت�س�ف  اإىل  ال���دوؤوب  ب�ل�سعي  اجلميع  وي���أم��ر  والأب��ي�����س 
والتعلم والرقي ب�حلي�ة الب�سرية، ف�هلل خلق الب�سر لعب�دته 

وعم�رة الأر�س ول تت�أتى العم�رة اإل ب�لعلم والعمل.
وقد اأ�س�ر الك�تب كذلك اإىل تق�سيمة ابن ر�سد لفرتات نزول 

القراآن، حيث اإنه ق�سمه� اإىل ثالثة اأق�س�م وهي:
1. الق�سم املكي يف املرحلة املتقدمة: ولدة الإ�سالم يف احلي�ة.

2. الق�سم املكي يف املرحلة امل�ت�أخرة: ولدة املعرفة كهيكل من 
منظور احلي�ة.

3. الق�سم املدين: ولدة احل�س�رة الإ�سالمية.
واأتفق مع هذه التق�سيم�ت اإذ اإن املرحلة الأوىل من مراحل 
نزول القراآن ك�نت ت�ستهدف تطهري العقيدة ليكون الإمي�ن 

واقًرا يف القلب، واملرحلة الث�نية ك�نت ت�ستهدف فقه املرء 
تهدف  ك�نت  الث�لثة  واملرحلة  العلم،  يف  والتوغل  لدينه 
الهداية  ن��ور  حتمل  خ�ل�سٍة  اإ�سالميٍة  ح�س�رٍة  لت�أ�سي�س 

والعلم اإىل الع�مل اأجمع.
ومبجيء  عمي�ء،  ج�هليٍة  يف  القراآن  قبل  الن��س  ك�ن  وقد 
احل�س�رات  وف�حتي  الع�مل  ق�دة  ليكونوا  انت�سلهم  القراآن 
نهج  انتهجوا  لأن��ه��م  ذل��ك  وك��ل  وال���روم،  كف�ر�س  العظمى 
الكت�ب الذي اأُنزل من قبل اإلٍه عظيٍم جل جالله، وعندم� 
اأبعد اهلل عنهم الفتوح�ت وع�د الكثري منهم  ابتعدوا عنه 

اإىل اجل�هلية الأوىل.
ال��ق��راآن مل يفرق بني  اأن��ه عندم� ج���ء  اإىل  الك�تب  وع��رج 
الن��س بل جمع �ست�تهم حتت مظلٍة واحدٍة وجعل الت�س�مح 
به�  التفريط  ينبغي  ل  ال��ت��ي  الأ���س�����س  م��ن  اأ���س������س���ً  بينهم 
اأح����ٌد على  امل�����س���ج��د ف��ال ي��ع��ت��دي  وك���ن��ت الكن�ئ�س جت����ور 
اأح��د بل وو�سل الأم��ر اإىل اأن ال��ق��راآن اأم��ر ب���أن يوؤخذ من 
احل�س�رات الأخرى م� يتن��سب مع تع�ليمه دون اأن يعطل 
ذل��ك كلّي�، وكذلك ف���إن ال��ق��راآن ح��رم الع��ت��داء بغري حٍق، 
وجعل ت�سريع�ٍت تق�س بني�ن العداء وتك�سر احلواجز بني 

احل�س�رات واحلواجز بني الدي�ن�ت.  
واأخ����ريا ط��رق ال��ك���ت��ب ب���ب ان��ه��ي���ر احل�����س���رة الإ�سالمية 
وكيفية اخلروج من هذا الوحل، واأ�س�ر اإىل اأن الرجوع اإىل 
هيبة  لرجوع  الوحيد  املخرج  هو  القراآين  امللكي  الد�ستور 
احل�س�رة الإ�سالمية وروحه� املفقودة التي تبحث عن م�ء 
احلي�ة منذ زمن طويل؛ فلو طبق الن��س تعليم�ت القراآن 
ب�عًث�  ذل��ك  لك�ن  النور  اإىل  الظلم�ت  من  اأخرجهم  ال��ذي 
وا�ستع�دة  جديد  من  الإ�سالمية  احل�س�رة  ل��ولدة  عظيًم� 

ن�س�طه� وقوته� وعزته�.
ول���و رج��ع��ن��� ب���ل��ت���ري��خ اإىل ال����وراء ل��وج��دن��� اأن احل�����س���رة 
الإ�سالمية م� ك�نت لتخرج من م�ستنقع ظلم�ت اجل�هلية 
الأوىل لول اأن مّن اهلل عليه� بنعمة القراآن الذي انت�سله�، 
اأول��ه���،  اأ�سلح  م���  اإل  الأم���ة  ه��ذه  اآخ��ر  ُي�سلح  وكم� قيل ل 
احل�س�رة  هذه  لقي�م  الأ�س��س  اللبنة  هو  القراآن  ك�ن  وقد 
فال ميكن اإع�دة بن�ئه� اإل اأن ُو�سع احلجر الأ�س��س ن�سب 

الأعني من جديد.

الإلهية قال تعاىل:   بالقوانني والت�صريعات  ليعلموها  ر�صاًل  اإليها  وُي�صكنها يف الأر�س وُير�صل  الب�صرية  اأن يخلق  اإرادته  �صاءت حكمة اهلل واقت�صت  لقد 
ي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن((. نِّ ُكم مِّ ا َياأِْتَينَّ ))ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميًعا َفاإِمَّ

ruqaiya-956@hotmail.com
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الَتْنمية رحلة يف املفهوم والنظريات
باسم الكندي

الكمي  اجل�نب  غلَّبت  للتنمية  الأوىل  النظري�ت  اأنَّ  اإىل  ونظراً 
العملية  النت�ئج  َتك�ّسفت  فقد  الكيفي  اجل���ن��ب  على  اليميني 
التنمية  جت����رب  زادت  ل��ذل��ك  ال��ت��وّج��ه���ت،  تلك  لأت��ب���ع  الب�ئ�سة 
ونظري�ته� ولكن مل تكن نت�ئجه� ن�جحة كم� هو ُمتوّقع، الأمر 
ُم��ت�����س���ع��ًدا ح���ول ن��ظ��ري���ت التنمية وم��دى  اأوج����َد ج���دًل  ال���ذي 
ه� يف  ت�أثريه�؛ َف�أفَرزْت حركة نقدية جت�ه ِفكر التنمية �َسَنعر�سُ

هذا املق�ل وفق�ً لالآتي:
التنمية: تغريَّ مفهوم  الت�ريخية لظهور درا�س�ت   اأوًل:الظروف 
ثالث  ِقَبل  من  للنق��س  حم��اًل  �س�َر  حتى  الوقت  عرب  التنمية 

فئ�ت رئي�سة هي:
- احلكوم�ت واملنظم�ت احلكومية والأفراد يف الع�مل الث�لث.

-  الوك�لت الدولية مثل وك�لت الأمم املتحدة املختلفة.
-  الأك�دمييون يف الع�مل املُتقّدم.

الفئتنِي  من  ي�أتي  ك���َن  التنمية  ح��ول  ن�سره  متَّ  م�  معظم  - اإنَّ 
الأخ���ريت���ني؛ ل��ه��ذا ك���ن��ت غ���ل��ب��ي��ة ال�����روؤى امل��ط��روح��ة َي�����س��وب��ه��� 
نَّ�ع  التحّيز، ومنذ نه�ية احلرب الع�ملية الث�نية اهتمَّ العلم�ء و�سُ
غريه�؛  من  اأكر  البلدان  بع�س  فقر  اأ�سب�ب  مبعرفة  ال�سي��سة 
اأح��ده��م���  ر يف م�����س���ري��ن  ت��ط��وَّ ال���ذي  ُوِل����َد جم����ل التنمية  ِل���َه���َذا 
وحم��ورًي���  ج��دي��داً  حقاًل  التنمية  َج��ع��ْل  ِف��ِي��ِه  العلم�ُء  ا���س��َت��ْه��َدَف 
بداأ  فقد  الآخ��ر  امل�س�ر  اأم���  الجتم�عية،  العلوم  ف��روع  معظم  يف 
التغيري  ْز  ُت��ع��زِّ جديدة  م��ب���درات  خِللق  واملواطنون  ��سة  ال�سَّ فيه 
بعد  اأوروب���  بن�ء  ك�إع�دة  العمل  خالل  من  الإيج�بي  الجتم�عي 
احلرب والتقليل من بوؤ�س الدول الن�مية وعليه �س�ر الالعبون 
الكب�ر وفق�ً لهذا امل�س�ر كمنظم�ت الأمم املتحدة، وهكذا اجّتهت 
على  ��زًة  ُم��ركِّ اجل��دي��دة  مرحلته�  يف  والتنمية  التخّلف  مف�هيم 
ع��دداً  َتت�سّمن  التنمية  اأ�سبحت  بعده�  الق��ت�����س���دي،  اجل���ن��ب 
به�  امل��رور  ال��دول  جميع  على   ُ يتعنيَّ التي  املَُتت�ِبعة  املراحل  من 
كل من  بو�سوح يف  ال�سو�سيولوجية  الأفك�ر  اإىل ظهور  اأدى  مم� 
التحديث  نظرّية  بوا�سطة  التنمية  ومم�ر�سة  التنّمية  نظرّية 
والتكنولوجي�  الأم��وال  ت�سدير  اإىل  من��سروه�  فيه�  دع�  التي 
والتعليم الغربي اإىل الدول الفقرية ِلتنميته�؛ غرَي اأنَّ ذلك مل 
يحدث بل ازدادت تبعية هذه الدول لل�سوق الراأ�سم�يل الع�ملي يف 
ب�ن�سم�م  ُتن�دي  اأ�سواٌت  ظهرت  حتى  وال�ستيني�ت  اخلم�سيني�ت 
اإىل قي�م  اآخ��رون  دع���  ال��ث��ورة ال�سرتاكية، كم�  اإىل  ال��دول  ه��ذه 

هذه الدول بتنمية اقت�س�ده� ال�سن�عي لتح�سني و�سعه�.
-  ويف بداية الثم�نيني�ت َبدا وا�سًح� تراجُع اهتم�م الدول ب�لُبعد 

الجتم�عي يف درا�س�ت التنمية وتزامَن هذا الرتاجع مع َتعّر�س 
لالأ�سواق؛  وف�سٍل  دي��وٍن  لأزم���ت  الن�مي  الع�مل  دول  من  الكثري 
على  الأج��ن��ب��ي  امل�ستثمر  و�سيطرة  الت�سّخم  م��ع��دلت  لرت��ف���ع 
الدولية  الإمن�ئية  للمنظم�ت  اأ���س��ريًة  �س�رت  حتى  اقت�س�ده�؛ 
معون�ته�  املتقدمة  ال���دول  َق��لَّ��ل��ت  كم�  ب���ل��دي��ون،  خنقته�  ال��ت��ي 
ت�أثري  ب�سخ�مة  حُت�����س  ال���دول  ه��ذه  جعل  مم���  الن�مية  ل��ل��دول 
ملراجعة  فر�سة  اأعط�ه�  مم�  اأو�س�عه�  على  اخل�رجية  العوامل 
احلكومة  تدّخل  بتقليل  ُين�دي  من  فظهر  القت�س�دي؛  ن�س�طه� 
يف ال�سوق بينم� ن�دى اآخرون ب�أنَّ الأمر ل َيتطّلب ذلك ِبَقدِر م� 
اأم� يف  التدّخل لزي�دة كف�ءته،  اأ�س�ليب هذا  اإىل مراجعة  يحت�ج 
حتليالت  اإىل  حتّولت  الإمن�ئية  الدرا�س�ت  َفمعظم  الت�سعيني�ت 

للعوملة مم� �ستََّت العمل التنموي وق�م بتهمي�ِسه.
مفهوم  امل��ج���ل: ت��ط��ّوَر  وات�س�ع  املفهوم  تطور  - ث�نًي�:التنمية، 
ك���ن��ت  ف���ل��ت��ن��م��ي��ة يف م��رح��ل��ت��ه��� الأوىل  ال��ت��ن��م��ي��ة م��ن��ذ ظ���ه���وره، 
املفهوم  تد�سني  مَتَّ  ال�سبعيني�ت  ويف  الق��ت�����س���دي،  النمو  تعني 
التنمية  تعني  واأ�سبحت  الث�نية  مرحلته�  يف  للتنمية  الأو���س��ع 
نه�ية  ومع  فقط  امل�دية  اجلوانب  على  اقت�س�ره�  رغم  الب�سرية 
اأولهم�  التنمية  ب�س�أن  خمتلف�ن  تي�ران  هن�ك  ك���َن  الثم�نيني�ت 
رّكَز على النمو القت�س�دي ا�ستن�ًدا لتوافق وا�سنطن اأ�س��ًس� وقد 
الث�ين  التي�ر  اأم�  الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  تبّن�ه 
لب  �سُ يف  الإن�س�ن  وجعَل  للتنمية  املتحدة  الأمم  برن�مج  تبّن�ه 
الب�سرية  التنمية  مفهوم  اأنَّ  القول  ومُيكن  التنموية،  العملية 
�سل�سلة  اإ���س��دار  م��ع  الت�سعيني�ت  مطلع  يف  ك���م��ل  ب�سكل  ت��ب��ل��َوَر 
ت��ق���ري��ر ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة م��ن ط���رف ب��رن���م��ج الأمم امل��ت��ح��دة 
الن��س  خي�رات  تو�سيع  عملية  ب�أنه�  ُتْعَرف  واأ�سبَحت  للتنمية، 
طويلة  حي�ة  وتوفري  املعرفة  حت�سني  �سرورة  على  الرتكيز  مع 
الب�سرية  التنمية  ك�نت  فقد  الث�لثة  املرحلة  اأم���  لهم،  و�سحية 
وجود  َت�ْسَتدعي  التي  امل�ستدامة  ب�لتنمية  ُي�سمى  مب�  مرتبطة 
ن�حية  م��ن  لهم  املُت�حة  وامل���وارد  ن�حية  م��ن  ال�سك�ن  ب��ني  ت��وازن 

اأخرى.
التقليدي  الجتم�عي  الفكر  التنمية: �سهَد  نظري�ت  -  ث�لًث�: 
لتبلَور  ��دت  َم��هَّ املتنوعة  والإ���س��ه���م���ت  الإره������س���ت  م��ن  الكثري 
به  املرتبطة  النظري�ت  من  الكثري  ظهرت  حتى  التنموي  الفكر 

مثل:
من  تتغري  املجتمع�ت  اأن  على  التطورية: وتقوم   اأ-النظري�ت 
اأ�سك�ل اأكر تعقيداً يف خط م�ستقيم واأنَّ كل  ال�سكل ال�س�ذج اإىل 

انعك��س�ً  مُتّثل  وهي  �س�بقته�  من  اأف�سل  تكون  متع�قبة  مرحلة 
َفه� عدٌد من املفكرين،  َتلقَّ لنظرية التطّور لت�س�رلز دارون التي 
تطبيقه�  �سعوبة  منه�  ان��ت��ق���دات  النظري�ت  ه��ذه  واج��ه��ت  وق��د 
التنمية  عملية  ُت�سّور  اأن��ه���  كم�  متنوعة  ت�ريخية  ح���لت  على 
حتدّي�ت  لفهم  اأفك�راً  ُتقّدم  ول  ه�دئة  تدريجية  عملية  ب�سفته� 

اأي�س�ً. التنمية وَتَتج�هل ظروف الدول املُ�سَتْعَمَرة 
عملية  اإل  ه��ي  م���  التنمية  اأنَّ  ال��ت��ح��دي��ث: وت��رى  ن��ظ��ري���ت   ب- 
للمجتمع�ت  احل��ي���ة  ن��واح��ي  ملختلف  تغيري  عملية  اأي  حت��دي��ث 
عن طريق زي�دة الإنت�ج القت�س�دي، ومم� ُيوؤخذ عليه� غمو�س 
عن  التخلِّي  الن�مية  املجتمع�ت  من  وَتَتطلَّْب  مف�هيمه�  بع�س 
ع بق�ء  َتَتج�هل ع�مل ال�ستعم�ر وُت�سجِّ الثق�فية، كم�  مظ�هره� 

هذه الدول ك�أ�سواق ُم�ْسَتهِلكْة وَتْن�سر الثق�فة الغربية فيه�.
ل  التخّلف  اأن  ال��ع��م��ل: وَت��ْف��رَت���ْس  وتق�سيم  التبعية  نظرية  ج- 
من  ن�س�أ  بل  الث�لث،  الع�مل  يف  للمجتمع  الأ�سلية  احل�لة  مُيثل 
ن�س�أ  اأن���ه  مبعنى  ال��راأ���س��م���يل،  للنفوذ  اخل�����س��وع  اأ�س�ليب  خ��الل 
املُتقّدم، وب�لرغم من  الراأ�سم�يل  املركز  التطّور يف  تدريجًي� مع 
التخّلف وعوامله اعرتاه� بع�س  النظرية يف تف�سري  جن�ح هذه 
تربطه�  ومل  اخل�رجية  العوامل  دور  على  لرتكيزه�  الق�سور 
ب�لعوامل الداخلية كم� اأنه� تقول كلم� انخف�ست َتبعية دولٌة م� 

ازدادت القدرة للتنمية وهذا لي�س ب�ل�سرورة واقٌع فعاًل.
ْت العوملة منذ ظهوره�  - املداخل املع��سرة املرتبطة ب�لعوملة: اأدَّ
اإىل تال�سي احلدود وامل�س�ف�ت واأ�سَبحْت احلي�ة يف الع�مل كقرية 
النظ�م  نظرية  ظهور  ذلك  �س�َحَب  التكنولوجي�،  بفعل  �سغرية 
والتف�هم  العمل  عالق�ت  يف  تف�وؤلًي�  ج�نب�ً  �سملت  التي  الع�ملي 
وو�سيلة  للتغريب  ك���أداة  ْت   اُعُترِبَ النظرية  هذه  اأنَّ  اإل  امل�سرتك 
الكال�سيكية  الأ�س�ليب  الأمريكية، ونتيجًة لف�سل  الهيمنة  لن�سر 
العلم�ء  بداأ عدد من  الفقرية  الدول  التخّلف يف  ملع�جلة  املُتَّبعة 
مفهوم  وظهر  التنمية(  ع�سر  )نه�ية  عليه  اأطلقوا  م�  من�ق�سة 
)م���� ب��ع��د ال��ت��ن��م��ي��ة( ب��و���س��ف��ه ال��ت��وّج��ه امل��ن���ه�����س ل��ف��ك��ر التنمية 
من  ال��ي��وم  نعي�سه  م���  ِظ��ل  ويف  نظري�ته،  َف�سلَت  ال���ذي  ال�س�بق 
اأنَّ ف��ك��رة  اإىل  ُي�����س��رُي  ال��ك���ت��ب  ك���ورون���� جن���د  ت��داع��ي���ت ج���ئ��ح��ة 
ح�لة  اأنَّ  كم�  الأح���وال،  كل  يف  �س�حلة  لي�ست  املُتب�دل  العتم�د 
الإغالق التي �سِهَده� الع�مل جعلته يواجه حتدًي� كبرياً لتوفري 
هذا  خ��ط��ورة  ق  �سُيعِمّ الأزم���ة  ه��ذه  وا���س��ت��م��رار  لل�سعوب  ال��غ��ذاء 
الأمن  لتحقيق  ية  ِبجدِّ العمل  اإىل  َيدفُعن�  الذي  الأمر  اجل�نب، 

� لأهميته الق�سوى. اأي�سً الغذائي لدين� 

َظلَّت التنمية هاج�ًصا ُيوؤرِّق الكثري من دول العامل رغَم اأنَّ مفهوم التنمية مثلما يذكر عبد ال�صالم نوير اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية بجامعة اأ�صيوط يف مقاله املن�صور يف ملة 
التفاهم بعنوان )نظريات التنمية واأ�صباب التاأّزم درا�صة نقدية( باأن هذا املفهوم مل ُي�صتخدم يف عهد القت�صادي اآدم �صميث اإل على �صبيل ال�صتثناء، فقد كان يتم 
ا�صتخدام م�صطلحات كالتقّدم املادي والتقدم القت�صادي بدايًة ثم التحديث والت�صنيع لحقًا، ولقد بداأ التنظري لهذا املفهوم منذ اأوا�صط ثالثينيات القرن املا�صي 

ولكن ذاَع �صيته اأكرث بعد احلرب العاملية الثانية نتيجة لظهور موجات التحرر الوطني للُبلدان امل�صتقلة حديثًا؛ 

bas2089@gmail.com



٧  رمضان 1442 هـ - أبريل 2021

h98273049h@gmail.com

الذكاء االصطناعي سالح ذو حدين 
سليمان العبري 

ُي��ع��د ال���ذك����ء ال���س��ط��ن���ع��ي اأح����د ع��ل��وم احل������س��ب الآيل 
ج��داً،  ق�سرية  ف��رتة  يف  امل�س�كل  ح��ل  وي�ستطيع  املع��سر 
ولي�ستهلك جهدا كبريا؛ ومن اأجل ذلك، ي�سعى اخلرباء 
القريب،  امل�ستقبل  يف  لالإن�س�ن  بديال  احل��سوب  جلعل 
والتي  الق�دمة  الفرتة   يف  الإن�س�ن  عن  ال�ستغن�ء  ويتم 
�سوف ت�سهد تطورا كبريا جدا  يف جميع املج�لت ، واأي�س�ً 
املعلوم�ت  ت��راك��م���ت  على  الآيل  احل��سب  علوم  اعتمدت 

املخزنة على �سبكة الإنرتنت.
ال�سطن�عي،  الذك�ء  ت�ريخ  اإىل  مق�له  يف  الك�تب  تطرق 
ال���دول،  ب��ني  ال��ع��الق���ت  و�سلبي�ته يف  وف��وائ��ده  واأن���واع���ه، 

وتطويره يف جم�لت اأخرى. 
مت اكت�س�ف م�سطلح الذك�ء ال�سطن�عي يف ع�م 1956 من 
قبل الع�مل جون م�ك�رثي، حيث مت عقد املوؤمتر العلمي 
الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي���ت  م��وث يف  دارت  يف ج�معة 
ك��ربن���م��ج ملع�جلة  1973م  ع���م  ب��داي��ة ظ��ه��وره يف  وك���ن��ت 
ال��ك��الم وال���رد وال��ن��ق������س���ت،  اأم���� يف ع���م 1980م ف��ق��د مت 
الذك�ء ال�سطن�عي يف حتميل  تفعيل نظ�م  اإىل  التو�سل 
نط�ق  على  وا�سرتج�عه�  الأوام���ر  وا�ستقب�ل  ال��ب��ي���ن���ت، 
يف  الأبي�س  البيت  يف  موؤمتر  عقد  ومت  وملحوظ،  وا�سع 
ال�سطن�عي؛  الذك�ء  حول  الأمريكية  املتحدة  الولي�ت 
املج�لت،  من  العديد  يف  احلكوم�ت  تتطلبه  م�  لتوفري 
العالق�ت  حت�سني  على  تقوم  التي  املج�لت  تلك  واأهمه� 
والراحة يف ظل  ب�لأم�ن  ال�سعوب  لينعم جميع  الدولية؛ 
ال�سطن�عي  الذك�ء  من  نوع�ن  وهن�ك  امل�ستمر.  التطور 
والذك�ء  امل�سور(،  اأو  )ال�سيق  ال�سطن�عي  الذك�ء  وهم� 
الأول  النوع  ويتم  ال�سرعة.  ف�ئق  اأو  املتعدد  ال�سطن�عي 
يف جم����ل واح�����د  ف��ق��ط، وم���ث����ل ع��ل��ي��ه ن��ظ���م ال��ت��وا���س��ل 
الج���ت���م����ع���ي امل���ح�������س���ور  يف حت��م��ي��ل ال�������س���ور، واإر�����س�����ل 
ب�لن�سبة  اأم���  املج�ل،  ه��ذا  يخ�س  مب�  وغريه�  الر�س�ئل، 
ال��ذك���ء  ال��ث���ل��ث م��ن  ال��ث���ين، فهو يعد م��ن اجل��ي��ل  للنوع 
املعلوم�ت،  مع�جلة  جم�ل  يف  الإن�س�ن  على  يتفوق  ال��ذي 

امل�ستقبلية  الظروف  ظل  يف  الأح��داث  وتوقع  والبي�ن�ت، 
اإلخ..؛ حيث  واملن�خ  ال�سي��سي،  و  النحو القت�س�دي،  على 
اأم���م  التح�ليل  م��ن  املنمطة  واحلق�ئق  املعلوم�ت  ي�سع 
اإت�حة  يف  والت�سور  الذك�ء،  هذا  مل�ستخدم  الأول  امل�سوؤول 
متطور،   علمي  بت�سور  الدولية  العالق�ت  لبن�ء  امل��ج���ل 
وحل اخلالف�ت بطريقة �سلمية و�سل�سة جدا على الإط�ر 

الإقليمي والدويل. 
اإن جم�ل تقنية الذك�ء ال�سطن�عي يف ع�سرن� احل�يل يف 
ويتميز  وا�سع؛  نط�ق  على  ومتطور  جدا  م�ستمر  ت�س�رع 
بفوائده الكثرية والعك�س؛ وتكمن فوائده يف امل�س�عدة يف 
الربجمي�ت:  يف  وا�ستخدامه  الكالم،  �سيغ  على  التعرف 
ك��ربجم��ي���ت ال�����س��ب��ك���ت ال��ع�����س��ب��ي��ة، والت�������س����لت. لي�س 
يف  كبري  دور  ال�سطن�عي  للذك�ء  ك���ن  بل  فح�سب،  ذل��ك 
ال�سني  لعبت  فقد  ال���دول؛  بع�س  يف  القت�س�د  حت�سني 
وا�ستخدامه  املتطور،  املج�ل  ه��ذا  اح��ت��واء  يف  كبريا  دورا 
بني  تظهر  جعله�  ب��دوره  وال��ذي  القت�س�دي،  التو�سع  يف 
فق�مت   من�ف�سته،  لميكن  وال��ذي  القوي  بج�نب  ال��دول 
ب���ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ن���ط����ق ت��ط��وي��ر خ��ط��ة ت���ق���وم ب���إن��ع������س 
والإن��ت���ج  ال��ت��وري��د،  حيث  م��ن  ال�سيني  ال��ت��ج���ري  ال�سوق 
تقنية  �سهدت  كم�  ج��دا،  ق�سرية  ف��رتة  يف  وال���س��ت��ه��الك 
ال��ذك���ء ال���س��ط��ن���ع��ي ع��ل��ى احت����د ال�����س��ني م��ع رو���س��ي��� يف 
ت��ط��وي��ر روب����وت ي��ق��وم ب��ع��م��ل ال���ف���رد ال��ب�����س��ري يف جم���ل 
الإعالن يف الن�سرة الإخب�رية وذلك يف ع�م 2019م، وهذا 
ال��دول��ي��ة على  ال��ع��الق���ت  ال��ع��م��ل يفتح جم����ل وا���س��ع��� يف 
كم�  لل�سعوب،  ال�����س��الم  �سنع  يف  الدبلوم��سية  م�ستوى 
الدف�عية  وال��ق��درة  الع�سكري  الط�قم  حت�سني  يف  �س�عد 
ال�����س��ع��وب، حيث  ب��ني  ال�����س��الم  اأم���ر يعكر جم����ل  اأي  ل���رد 
ت�ستخدمه الدول يف بن�ء عالق�ت �سلمية وا�سعة الت�سور 
العلمي، والقت�س�دي، والأمني، ومير تعزيز التع�ون بني 
نظرية  مب��راح��ل  ال�سطن�عي  ال��ذك���ء  تطوير  يف  ال���دول 
من  ج��دا  مثمرة  الجته�د  خمرج�ت  لتكون  وتطبيقية؛ 

اأ�س��س  علمي بحت، وت�س�هم يف  ن�حية علمية مبنية على 
العالق�ت  متكني  يف  ال�سطن�عي  ال��ذك���ء  م��ن  ال�ستف�دة 
الدولية كم� يتوقع الع�ملون يف هذا املج�ل  النته�ء من 
العمل خالل الع�م 2021م. اأم� من الن�حية ال�سلبية، فنجد 
اأن بع�س الدول �س�همت يف ا�ستخدام الذك�ء ال�سطن�عي 
يف تدمري الدول الأخرى؛  وذلك من خالل قي�م العلم�ء 
ب���درا����س����ت م��ع��ق��دة ج���دا ب��ح��ي��ث ت�����س���وي ت��ع��ق��ي��د ال��ذك���ء 
املعلوم�ت  تلقي  حيث  وم��ن  تعقيدا،  تفوقه  اأو  الب�سري 
الو�سع  على  املنوطة  احللول  اإي��ج���د  و�سرعة  ومع�جلته� 
الذي يتعر�س له الذك�ء ال�سطن�عي، وكم� متثلت اإ�س�ءة 
حكومتني  بني  ال��دول  بني  ال�سطن�عي  الذك�ء  ا�ستخدام 
اتهمت  حيث  واأم��ري��ك���؛  رو���س��ي���  ب��ني  التج�س�س  جم���ل  يف 
الذك�ء  جم���ل  بوا�سطة  عليه�  ب�لتج�س�س  رو�سي�  اأمريك� 
بو�سفه�  الأمريكية  النتخ�ب�ت  م�س�ألة  يف  ال�سطن�عي 

اأنه� تتالعب ب�لنت�ئج عرب و�س�ئل الإنرتنت. 
عن  الب�سري  العقل  يح�كي  نظ�م  لتطوير  العلم�ء  ي�سعى 
وال�سرعة  الع�سبي،  اجله�ز  يف  الفعل  ردة  اختب�ر  طريق 
والكمية  به،  حتيط  التي  للظروف  لال�ستج�بة   الف�ئقة 
اله�ئلة لتخزين املعلوم�ت، واللغ�ت جلميع اأنح�ء الع�مل، 
كم� ي�س�هم هذا النظ�م يف حمل عبء احلي�ة عن الك�ئن 
املتطلب�ت،  بك�فة  وت��زوي��ده  الأر����س،  وج��ه  على  الب�سري 
بتطوير  �سهلة  احلي�ة  جلعل  واملتوا�سل  امل�ستمر  وال�سعي 
على  الأم���ر  ه��ذا  وليقت�سر  لل�سعوب.  ال��راح��ة  اأ���س���ل��ي��ب 
البنوك واملح��سب�ت  اأي�س� جت�وز  الع�سكري  ولكن  املج�ل 
م��ن ح��ي��ث م��ع���جل��ة ب��ي���ن���ت اإدخ�����ل امل��ب��ل��غ، وال��ت��ح��وي��الت 
برامج  طريق  ع��ن   - ن��رى  كم�   - و�سرية  �سهلة  بطريقة 
ع�سرن�  يف  ملمو�س  اأم��ر  وه��ذا  البنكي  ب�حل�س�ب  مت�سلة 
جم�ل  يف  واأي�س�  بت�ت�ً،  عنه  التغ��سي  ولميكن  احل���يل، 
ال���درا����س���ة وواق���ع���ن���� احل������يل، ودل���ي���ل ع��ل��ى ذل����ك، جم���ل 
والتوا�سل  البي�ن�ت  مع�جلة  وكيفية  بعد  ع��ن  ال��درا���س��ة 

الجتم�عي بني الطرفني- الط�لب واملعلم. 

ترتبط حياة الب�صرية ارتباطًا كبريًا بالتقنية، ويتطور ا�صتخدامها، ويختلف ح�صب احلاجة اإليها، ومثال على هذه التقنية الذكاء ال�صطناعي كما تطرق اإليه ح�صن 
العمري يف مقاله بعنوان )الذكاء ال�صطناعي ودوره يف العالقات الدولية( املن�صور يف املجلة العربية للن�صر العلمي، العدد 29، اآذار 2021. ويعرف باأنه عبارة عن  
اآلت مطورة من قبل الباحثني يف مال التكنولوجيا؛ ملواكبة الذكاء الب�صري، وتعتمد هذه الآلت على ال�صبكة العنكبوتية )الإنرتنت( املرتبطة بقواعد البيانات 
املخزنة يف تلك الآلت املبمة، واملعلومات العاملية التي توفر ماًل وا�صعًا للمعرفة، وحتاكي الذكاء الب�صري يف �صتى مالت احلياة؛ بحيث تكون  فائقة ال�صرعة 

يف تخزين، ونقل، وا�صرتجاع املعلومات من حيث توقع الأحداث لكل و�صع من الأو�صاع والتعامل معها بكل �صرعة، و�صهولة وتفادي اأي اأخطاء حتدث. 
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اإلعالم الجديد
شيخة النهدية

ف�س�ء  ف�بتدع  املعلوم�ت،  ت��ب���دل  م�س�ر  اجل��دي��د  الإع���الم  غ��رّي   
وا�سع� للخط�ب الإعالمي تغيب فيه الرق�بة ال�س�رمة واحلدود 
اأكرب  �سريحة  مع  التوا�سل  اخلط�ب  ل�سن�ع  و�سهل  الف��سلة، 

من اجلمهور.
ت�أثري  اهلل  عبد  ح�سني  وول��ي��د  �سكري  خ�لد  اأح��م��د  ن�ق�س  لقد 
بحثهم�  يف  الإ�سالمي،  واملجتمع  الأ�سرة  على  اجلديد  الإع��الم 
»اأ�سرن� وجمتمع�تن� والإعالم اجلديد بني مع�ول الهدم واآف�ق 
اخل�م�س  املجلد  والجتم�عية  الإن�س�نية  العلوم  )جملة  البن�ء« 

- العدد الث�ين فرباير 2021(. 
2011، ويف  ع�م  »توتري« مئتي مليون  بلغ عدد م�ستخدمي  لقد 
فيم�  الواحد،  اليوم  يف  تغريدة  مليون   177 اأر�سلت  نف�سه  الع�م 
اإن« مئة وع�سرين مليون� ع�م 2011،  بلغ عدد م�سرتكي »لينكد 
مع  ب�لتع�مل  �سلب�ً  يت�أثرون  اجل�مع�ت  طلبة  من   ٪  86 ون�سبة 
الإنرتنت، وقد قفزت هذه الأرق�م لحق�ً: فقد بلغ م�ستخدمو 
وو�سل  م�ستخدم(،  ملي�ر   2.5(  2019 ع���م  اأواخ��ر  ب��وك  الفي�س 
اإن  لينكد  اأم���  ملي�ر(،   1.3(  2020 ع�م  تويرت  م�ستخدمي  عدد 

فو�سل عدد م�ستخدميه )660 مليون( ع�م 2020.
م���ن ه��ن��� ت���ربز اأه��م��ي��ة ت��وع��ي��ة م�����س��ت��خ��دم��ي الإع�����الم اجل��دي��د 

ب�لأ�س�ليب املتبعة يف ا�ستقط�ب ال�سب�ب يف الق�س�ي� الفكرية.
م�هية الإعالم اجلديد:

 : ت��و���س��ل ال��ب���ح��ث���ن م��ن خ���الل ج��م��ل��ة م��ن ال��ت��ع��ري��ف���ت اإىل اأنَّ
اإع��الم��ي��ة ج��دي��دة ي�ستغل يف  الإع����الم اجل��دي��د )ي��ع��دُّ ظ���ه��رة 
اإىل  امل��ك��ت��وب وامل�����س��ط��ور  ي��ت��ج���وز فيه ح���دود  اف��رتا���س��ّي،  ف�س�ء 
اأطي�ف ال�سوت وال�سورة يتميز ب�سرعة النت�س�ر والو�سول اإىل 
اإنه  تكلفة،  واأق��ل  ممكن  وق��ت  وب�أق�سر  اجلمهور  من  اأك��ربع��دد 
منجز معريف تن�سهر فيه الفكرة واملعلومة مع تقني�ت الت�س�ل 
الإن�س�ن  عالقة  غ��رّي  نحو  على  احلديثة  والب�سرية  ال�سمعية 

وامل�س�فة(. والزمن  ب�ملعلومة 
ميزات الإعالم اجلديد:

اإمك�ن الّتف�عل مع اخلرب ب�إبداء الّراأي ون�سره اإم� ب�سكل فورّي 
اأو قريب منه، ويدخل فيه املنتدي�ت الإلكرتونية التي تتيح ملن 

ي�سّجل فيه� امل�س�ركة يف احلوار والنق��س.
مق�رنة  الآخ��ري��ن،  مع  والتوا�سل  اخلرب  على  احل�سول  �سرعة 

مع الإعالم التقليدي.
رفع الّرق�بة والقيود عن الأخب�ر واملعلوم�ت.

ان���ت�������س����ر ال��ت��ع��ل��م ال�����ذات�����ي: م����ن خ�����الل ال���ب���ح���ث يف امل��ك��ت��ب���ت 
الن�سو�س  مع  التع�مل  و�سهولة  ق�سري،  وق��ت  يف  الإلكرتونية 

ب�لن�سخ، والل�سق، واحلفظ، والتعديل.
والتطوير  ب���ل��ت��ع��دي��ل  فيه�  ال��ّت��ح��ك��م  واإم���ك����ن  ال�����س��ورة  و���س��وح 
بتقنية  املتحركة  ال�سور  عر�س  واإمك�نية  ال�سورة،  يف  والتغيري 

.HD 3 وD
واحل�سول  املن��سبة  والإع��الم��ّي��ة  العلمّية  امل���دة  انتق�ء  �سهولة 

عليه� يف اأي وقت.
اإىل  ال��ك������س��ي��ت  وال��ف��ي��دي��و  ال���رادي���و  م��ن  التقنية  ت��ط��ور  ���س��رع��ة 

الإنرتنت والهواتف الذكية.
اأثر الإعالم اجلديد على الأ�سرة:

ت��ع��ت��رب الأ����س���رة ن���واة امل��ج��ت��م��ع؛ ل��ذل��ك ���س��ع��ى الإع����الم اجل��دي��د 
لإر����س����ء اأف���راده����، و���س���ه��م م��ع ال��ب��ي��ت وامل��در���س��ة وامل�����س��ج��د يف 
اأفراده�  ق��درات  تنمية  ويف  الرتبوّية،  والّتن�سئة  البن�ء  عملّية 

لالنخراط يف املجتمع.
يتبواأ  اأن  مكنته  اجلديد  الإع���الم  خط�ب  يف  املطلقة  ف�حلرية 
اأينم�  للمتلقي  ي�سل  اأن  ا�ستط�ع  فقد  ال��رف��ي��ع��ة،  امل��ك���ن��ة  ه��ذه 
اأي وقت ف�حتل مك�ن� يف ك�فة مي�دين الفكر والثق�فة  ك�ن ويف 
ا�ست�سلم  ال��ع��ق��ول وال��ع��واط��ف ح��ت��ى  وال��رتف��ي��ه، و���س��ي��ط��ر ع��ل��ى 
الأوق����ت  بع�س  يف  اأ�سبح  وال���ذي  اجل��دي��د  امل��وّج��ه  لهذا  الطفل 

يقوم بدور الأب واملعلم واملدر�سة.
ي��ع��د الأط���ف����ل اأك���ر اأف����راد الأ����س���رة ت����أث���راً مب�����س���م��ني خط�ب 
الإع���الم اجل��دي��د، فقد وج���دوا فيه م��� مي��الأ ف��راغ��ه��م، وينمي 
وال�سبك�ت  التثقيفية  وال��ربام��ج  الأل��ع���ب  خ��الل  من  معرفتهم 
الج��ت��م���ع��ي��ة، و���س��ج��ع ل��دي��ه��م ال��داف��ع��ي��ة ن��ح��و ال��ب��ح��ث والتعلم 
على  �س�عد  ال��ذي  الأم��ر  املعلوم�ت،  وت��ب���دل  الت�س�وؤلت  وط��رح 
التعبري  على  حفزهم  كم�  العقلية،  وقدراتهم  مداركهم  تو�سيع 

عن اآرائهم.
��ه يحمل يف طي�ته  اأنَّ اإل  الإع���الم اجل��دي��د  ف��وائ��د  م��ن  ب�لرغم 
ب��ت��ع��ر���س��ه��م للتحر�س  ي��ت��ع��ل��ق  امل��خ���ط��ر م��ن��ه��� م����  ال��ك��ث��ري م���ن 
كم�  النفو�س،  �سع�ف  قبل  من  اجلن�سي  وال�ستغالل  والبتزاز 
وم�  ي�س�هدونه  م�  بني  متوترة  نف�سية  ح�لة  بداخلهم  يخلق 
ب�لإ�س�فة  انطوائي�ً،  �سخ�س�ً  منهم  يخلق  قد  كم�  عليه،  تربو 
ي�ستت  كم�  الإب���ح��ي��ة،  وامل�س�هد  العنف  مب�س�هد  ت�أثرهم  اإىل 
وال��ع���دات  القيم  على  وي��وؤث��ر  عقولهم،  امل�����س��وؤول  غ��ري  ال��ت��ن��وع 
ويزعزع مت��سك  امل�سلمة  الأ�سرة  ال�سموم يف  فيبث  الجتم�عية 

املجتمع.
اأثر الإعالم اجلديد على املجتمع:

تعي�س يف موقع  الأفراد واجلم�ع�ت  املجتمع هو جمموعة من 

ج��غ��رايف واح���د وت��رب��ط بينهم ع��الق���ت اج��ت��م���ع��ّي��ة وث��ق���ف��ّي��ة 
ودينّية.

لقد ت�أثرت املجتمع�ت ب�لإعالم اجلديد من ن�حيتني:
الإيج�بية:

اخت�س�ر اجلهد والوقت مم� يوؤدي اإىل كرة الإجن�ز.
و�سغ�را،  كب�را  التقنية:  ه��ذه  مع  املجتمع  فئ�ت  جميع  تع�مل 
اأغني�ء وف��ق��راء، يف امل��دن والقرى وال��ب��وادي مم�  ذك��ورا واإن���ث���، 
اأدى لتي�سري التوا�سل ونقل الأخب�ر واملعلوم�ت ب�سرعة ف�ئقة.

ت�سجع  التي  الن�فعة  فمنه�  وال��رتوي��ح:  الرتفيه  و�س�ئل  زي���دة 
على التفكري واإعم�ل العقل.

التف�عل مع الآخرين والتوا�سل مع الأفراد واملجتمع�ت وتب�دل 
املعلوم�ت.

ذي���وع الإع����الم وع���دم ان��ح�����س���ره يف ال�����س��ل��ط��ة: يق�سد ب��ه ع��دم 
اأن  �سخ�س  اأي  فب�إمك�ن  بثه�،  وطريقة  املعلومة  م�سدر  احتك�ر 
ين�سر اخلرب املتعلق به اأو مبجتمعه دون احل�جة اإىل موافقة اأو 

اإذن م�سبق مثال عن طريق ه�ست�ق اأو فيديو.
ال�سلبية:

الن��س  ان�سغل  فقد  الج��ت��م���ع��ّي��ة:  ال��ع��الق���ت  ان��ق��ط���ع  اأو  ف��ت��ور 
ب�أجهزتهم بدل التع�رف وم�س�عدة الآخرين اأو ال�ستم�ع اإليهم.
من  واملتخ�س�سون  الأطب�ء  حذر  فقد  ال�سحية  امل�س�كل  ظهور 
الرقبة  ب���آلم  وت�سببه�  حة  ال�سّ على  احلديثة  الأج��ه��زة  خطر 

واملف��سل والعقم والأذن والقلب والتوترات الع�سبية.
الإلكرتونّية انت�س�ر اجلرائم 

الفكرة. ال�سخ�سّية ل�س�حب  �سي�ع احلقوق 
اجلغرافية  احل���دود  تعد  مل  العوملة:  وتكري�س  الفكري  ال��غ��زو 
اإذن،  ب��دون  الن��س  بني  املعلوم�ت  ونقل  ت��داول  منع  على  ق���درة 
واأ���س��ب��ح��ت امل���واق���ع ال��ّداع��ي��ة اإىل الأف���ك����ر امل��ن��ح��رف��ة والإحل�����د 
اإليه�  ب�لدخول  يرغب  من  اأم�م  مفتوحة  الّدين  يف  والت�سكيك 

منه�. والّتعلم 
املعلوم�ت وال�سور غري  ال�ّسلوك والقيم: من خالل  الت�أثري يف 

الالئقة 
ي��ح��دث مع  مّم���  والإدم�����ن  الآخ��ري��ن  نحو  وال�ّسلبّية  الن��ط��واء 

الوقت فجوة يف العالق�ت بني الأجي�ل.
الف�س�د اخللقّي. انت�س�ر 

والإيج�بية لالإعالم اجلديد  ال�سلبية  الآث�ر  من خالل معرفة 
ن�ستنج �سرورة تر�سيخ دور الأ�سرة واملوجهني والع�ملني بقط�ع 

الإعالم ملواجهة خطر هذا الإعالم.

لقد غزت ثورة املعلومات اأرجاء املعمورة كلها، فلم ترتك اأّية ُردهة اأو ركن من العامل اإل واأ�صابته ب�صظى عوملتها، حتى �صّمى هذا الع�صر با�صمها )ع�صر املعلومات(، ولعّل 
قطاع الإعالم هو اأكرث حقول املعرفة حظا يف ال�صتفادة من تطور التكنولوجيا، فبامل�صاركة بني املعلومة والتقنية ن�صاأ)الإعالم الرقمي( ، وباحتاد اخلب واحلا�صوب 

ظهرت)�صبكات التوا�صل الجتماعي(.

sam992alnahdi@gmail.com
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مشكلة اإلنسان هي اإلنسان 

هاجر السعدية

 امل��ب��ح��ث الأول م��ف��ه��وم و���س���ئ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م���ع��ي وم��راح��ل 
تطوره�. املبحث الث�ين: اآث�ر و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي. املبحث 
يف  املوؤثرة  الجتم�عي  التوا�سل  و�س�ئل  اآث�ر  بع�س  درا�سة  الث�لث: 

الأ�سرة من ن�حية فقهية.
ي��ع��د م��ف��ه��وم و���س���ئ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م���ع��ي غ��ن��ي���ً ع��ن ال��ت��ع��ري��ف، 
لفكرة  ملوازاته  يومي�ته بكرة  الب�حث يف  ال�س�رع قبل  يردده رجل 
الفرتا�سي  الع�مل  ت�سكل  الجتم�عي  التوا�سل  فو�س�ئل  العي�س؛ 
الواقعي من حيث قدرتن� على تب�دل  الع�مل  الذي نعي�سه وتوازي 
الأفك�ر وامل�س�عر والتف�عل، فهي جمتمع�ت افرتا�سية عرب �سبك�ت 
الإن��رتن��ت- جم���ل ع���م اف��رتا���س��ي- جتمع جمموعة م��ن الأف���راد 

يحملون الهتم�م�ت نف�سه� ويتب�دلون اخلربات واملعلوم�ت. 
على  منه�  ك��ل  يرتكز  حيث  الجتم�عي؛  التوا�سل  �سبك�ت  تتنوع 
طريق  عن  التوا�سل  فهن�ك  الإن�س�ين،  التوا�سل  اأ�سك�ل  من  �سكل 
واحلقيقة  الفيديو،  ومق�طع  ال�سوتي  والت�سجيل  وال�سور  الكت�بة 
ل ميكنن� ح�سره� نتيجة تزايده� ولكن ثمة مواقع تعد الأبرز يف 

هذا املج�ل وهي: 
ال�سخ�سية  وال�����س��ور  امل��ع��ل��وم���ت  ت��ب���دل  ع��ل��ى  ي�����س���ع��د  ف��ي�����س��ب��وك: 

الفيديو. ومق�طع 
تويرت: يقدم خدمة التدوين امل�سغر التي ت�سمح ب�إر�س�ل تغريدات 

عن احل�لة.
الذكية،  للهواتف  املن�س�ت  فورية متعدد  تطبيق مرا�سلة  وات�س�ب: 
ال�سوتية  وال��ر���س���ئ��ل  ال�����س��ور  اإر����س����ل  امل�����س��ت��خ��دم��ني م��ن  ومي��ك��ن 

واملك�مل�ت.  والو�س�ئط  والفيديو 
اإن�������س���ت���ج���رام: ت��ط��ب��ي��ق خم�����س�����س لل���ت���ق����ط ال�������س���ور وت��ع��دي��ل��ه��� 
ب�لر�س�ئل  امل��ح���دث���ت  م��ي��زة  م���وؤخ���راً  اإل��ي��ه  واأ���س��ي��ف  وم�����س���رك��ت��ه���، 

اأي�س�ً. وال�سوتية  الن�سية 
والفيديوه�ت  ال�سور  تب�دل  اإمك�نية  للم�ستخدم  يتيح  تيلجرام: 
والر�س�ئل ب�سهولة وب�سرعة ع�لية، يتميز هذا الربن�مج ب�هتم�مه 
يف  اأم���ن���ً  التطبيق�ت  اأك��ر  فهو  للخ�سو�سية.  الأمنية  ب�لن�حية 

املعلوم�ت.  تب�دل 
ويف امل��ب��ح��ث ال���ث����ين ع��ك��ف ال���ب����ح���ث ع��ل��ى ذك����ر الآث�������ر ال�����س��ل��ب��ي��ة 
والإي��ج���ب��ي��ة ل��و���س���ئ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م���ع��ي، ويف احل��ق��ي��ق��ة هي 
اأو واقعي�؛  �سواء ك�ن افرتا�سي�  اأي جم�ل ع�م  التي ترد يف  نف�سه� 
ف�مل�ستخدم ينتفد م� ي�ستخدمه من هذه الو�س�ئل.ويبدو اأن الآث�ر 
ال�سلبية والإيج�بية مت�س�بهة يف جميع اأقط�ب الع�مل مع اختالف 
اإليه�  اأ�س�ر  التي  ال�سلبية  اإلخ. ف�لآث�ر  اجلعرافي� والثق�فة والدين 

الب�حث على �سعيد  الأ�سرة هي: 
ارت���ف����ع ن�����س��ب��ة ال���ط���الق ب�����س��ب��ب و���س���ئ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م���ع��ي: 
ف�لق�نونيون اأو�سحوا اأن اأ�سب�ب� عديدة تقف وراء تف�قم م�سكالت 
ال���ط���الق واخل���الف����ت الج��ت��م���ع��ي��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��� ت����أت���ي م��واق��ع 

الجتم�عي.  التوا�سل 
�سعف العالق�ت الأ�سرية والعزلة الن�سبية لالأ�سرة.

ازدي�د اخلي�نة الزوجية
الق�س�ء على �سلة الأرح�م والزي�رات بني الأق�رب

ال�سرعية التهنئة  غي�ب 
الدرا�سي امل�ستوى  �سعف 

الك�ذبة الوهمية  ال�سخ�سية  ا�سطن�ع 
كرة الأمرا�س اجل�سدية

وعلى ال�سفة الأخرى ذكر الب�حث الإيج�بي�ت، وميكنن� تلخي�سه� 
ال���زواج  ت�سهيل  ال��ع���ئ��ل��ة،  داخ���ل  الأ���س��ري��ة  ال��ع��الق���ت  ت��دع��ي��م  يف: 
م��ن خ��الل ال��ت��ع���رف ع��رب ه��ذه ال��و���س���ئ��ل، اإب���رام ال��ع��ق��ود بوا�سطة 
ه���ذه ال��و���س���ئ��ل، اك��ت�����س���ب اخل����ربات وت��ك��وي��ن ال�����س��داق���ت، و�سيلة 
الأ�سرة،  لأف��راد  تعليمية  و�سيلة  الأ���س��رة،  اأف��راد  بني  ال��ود  لرتميم 
زي����دة احل�سيلة  ال��ق��دام��ى،  الأ���س��دق���ء  ب��ني  ال�سداقة  اأوا���س��ر  م��د 
م�سدرا  تعد  الأ���س��رة،  لأف��راد  جديدة  مفردات  وا�ستخدام  اللغوية 
للمعلوم�ت والأخب�ر لالأ�سرة، البحث عن الفر�س، عقد املوؤمترات 

والجتم�ع�ت.
و�سع  اإىل  الب�حث  خل�س  ال�سلبية،  الآث����ر  م��ن  احل��د  �سبيل  ويف 
الجتم�عي  التوا�سل  و�س�ئل  ا�ستخدام  عند  واإر���س���دات  �سوابط 
متثلت يف الآتي: جتنب اخل�سوغ واللني يف القول من اجلن�سني، 
عدم ت�سّبه الن�س�ء ب�لرج�ل اأو الرج�ل ب�لن�س�ء خ��سة يف الأ�سم�ء 
ع�ئلية  �سور   اأو  �سورته�  امل��راأة  و�سع  ع��دم  امل�ستخدم(،  )ال���س��م 
ب�حلب  توحي  ل  التي  الرموز  انتق�ء  الأ�سرية،  للخالف�ت  جتنب�ً 
بني  الكتف�ء  الآخ���ر،  اجلن�س  م��ع  احل��دي��ث  عند  خ��سة  وال��غ��رام 
عدم  ال�����س��وت��ي،  دون  الكت�بي  الإل��ك��رتوين  ب���لت�����س���ل  اجلن�سني 
والإمي���ء  املغ�زلة  كلم�ت  اأو  والدع�بة  امل��زاح  تعبريات  ا�ستخدام 
اأن  لينبغي  كم�  واللتق�ء  الت�س�ل  التم��س  اإىل  تدفعهم�  التي 
التخ�س�س  احرتام  وردة،  اأو  قلب  بر�سمة  عب�رته  اأحدهم�  يختم 
ال��ع��ل��م��ي وع����دم ال��ن�����س��ر يف غ���ري ال��ت��خ�����س�����س وت����رك اخل���و����س يف 
فمج�ل  الأذى،  وحتمل  ال�سرب  به�،  ل��ه  ل�سلة  التي  التعليق�ت 
ال�����س��رب. ويف  ف��الب��د م��ن  ب�ل�ست�ئم  ي��ع��ج  الإل���ك���رتوين  ال��ت��وا���س��ل 
والثق�فية  الدعوية  املوؤ�س�س�ت  الب�حث  املبحث يط�لب  نه�ية هذا 

مع  التع�مل  ب�أ�س�ليب  لالرتق�ء  ال�سوابط  هذه  وتعمم  تبني  اأن 
الو�س�ئل.  هذه 

النك�ح  عقد  اإب��رام  م�س�ألة  اإىل  الب�حث  تطرق  الأخ��ري  املبحث  ويف 
وح��ك��م ال��ط��الق ع��رب و���س���ئ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م���ع��ي، وخل�س اإىل 
املجل�س  بدون احت�د  اأو نطق�ً  الزواج كت�بة  اإبرام عقد  اأنه ل يجوز 
افرتا�سي� عرب هذه الو�س�ئل، كم� ي�سح عقد النك�ح مبك�ملة �سوتية 
ويجوز  والأرك�ن  ال�سروط  فيه�  وتتوافر  ال�سهود  ي�سمعه�  مب��سرة 

الطالق عرب هذه الو�س�ئل لأنَّ الطالق ل يحت�ج اإىل �سهود. 
حم�ولة  خ��الل  م��ن  ج���دا؛  م�ستفزا  يل  ب�لن�سبة  امل��ق���ل  ه��ذا  يعد   
اأ�سلمة واأدجلة و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي ح�سب املفهوم  الب�حث 
يف  واجل��م��ود  التزمت  �سفة  يعك�س  م���  وه��ذا  ل��الإ���س��الم،  التقليدي 
الفكر. وهن� تربز احل�جة اإىل �سرورة جتديد يف اخلط�ب الديني. 
وفق  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  احل��ي���ة  معطي�ت  م��ع  التع�مل  ميكنن�  ل 
�سي�غة يجب اأو ل يجب، حالل اأو حرام اإلخ، بل علين� اأن نتع�مل 
اأح���داث ال��ي��وم وم��ع الأج��ي���ل اجل��دي��دة وف��ق التفكري املنطقي  م��ع 
والعط�ء  والأخ��ذ  وال�ستف�س�ر  ال�سوؤال  ب�ب  يتيح  الذي  والعقالين 
امل�ستع�رة  الأ�سم�ء  كت�بة  ظ�هرة  مع�جلة  ميكن  هل  م�.  م�س�ألة  يف 
التي  الن�سح  عملية  خ��الل  م��ن  الجتم�عي  التوا�سل  و���س���ئ��ل  يف 
اأم��ر م� يجوز  الإق���رار يف  واحل���رام؟ قبل  اأ�سلوب احل��الل  تت�سمن 
اأو ل يجوز علين� اأن نفكر قليال: م� الذي يدفع املرء اإىل التخبي 
قد  ���س��ورت��ه؟  غ��ري  و���س��ورة  ا�سمه؟  غ��ري  �سع�ر  اأو  ا�سم  �ست�ر  حت��ت 
الفعل  ي�سف  ال��ذي  الديني  التف�سري  عن  كثرياً  اأبعد  الأم��ر  يكون 
هذا  �سكلت  الذي  العوامل  يف  الغو�س  دون  الآخ��ر  ب�جلن�س  ت�سبه� 

الفعل.
ظواهر  من  الجتم�عي  التوا�سل  و�س�ئل  يف  ن��راه  م�  احلقيقة  يف 
الذي  والجتم�عي  الثق�يف  الرباديغم  نتيجة  هي  ب�ل�سلبية  تت�سم 
و�سيلة  ب�سبب  اأ�سري  تفكك  اأو  طالق  حدث  ف���إذا  امل��رء،  فيه  يعي�س 
ي�سري  حقيقي  موؤ�سر  وجود  يعني  ذلك  ف�إن  الجتم�عي  التوا�سل 
اإىل خلل يف الرباديغم الثق�يف والجتم�عي الذي يعي�س فيه الفرد، 
ول ميكنن� القول اإن الفي�سبوك اأدى اإىل زي�دة ح�لت الطالق ط�مل� 
معه�  وتتع�مل  الو�س�ئل  ه��ذه  من  م�ستفيدين  اأف��راد  وج��ود  هن�ك 
والثق�فية  والج��ت��م���ع��ي��ة  النف�سية  م�سلحته�  ت��رت���أي��ه  م���  ح�سب 
م�سكلة  اأي�س�.  امل�سكلة  يحذف  ل  في�سبوك  وحذف  والقت�س�دية،   
الإن�س�ن هي الإن�س�ن، جميع م� نراه من ظواهر يف املجتمع�ت هي 
عب�رة عن جمموعة من ممكن�ت الإن�س�ن يف خمتلف الع�سور ومع 

تعدد الظروف. 

ت�صكل و�صائل التوا�صل الجتماعي اأحد اأ�صكال ثورة التقنية يف القرن احلادي والع�صرين؛ نتيجة ما اأحدثته هذه الو�صائل على جميع الأ�صعدة الجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية 
والأمنية والفكرية من تغريات جذرية يف املفاهيم الكال�صيكية التقليدية. هذه التقنية جعلت العامل مفتوحًا على �صا�صة الهاتف الذكي، فاملجتمعات اليوم ُيعاد �صياغتها وت�صكيلها وفقًا 
للواقع الذي اأفرزته و�صائل التوا�صل الجتماعي، وهذا ما جعل و�صائل التوا�صل الجتماعي من الق�صايا التي ت�صدح يف قاعات اجتماعات الوزارات والهيئات احلكومية واخلا�صة، ومتثل 
�صجال عاما يف مال�س الأ�صدقاء والأ�صر، وحمط اهتمام الباحثني العلميني يف خمتلف التخ�ص�صات ب�صبب حالة التقوي�س والتغيري التي حتدث يف املفاهيم الكال�صيكية وامتدادها يف 
ا. ومن الباحثني الذين در�صوا هذه الظاهرة الباحث: عمار حم�صو يف الربع الأول من عام  كل مال. وبطبيعة احلال لكل ظاهرة اأو فكرة جديدة يف متمع ما اأن�صارها واأعداوؤها اأي�صً
2020م، حيث جاء عنوان مقاله العلمي )و�صائل التوا�صل الجتماعي واأثرها على الأ�صرة امل�صلمة( املن�صور يف ملة مقارنات، العدد الثامن. فتكونت درا�صته من ثالثة مباحث وخامتة.

hajirwork@outlook.com
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تمثالت الهوّية يف األدب والثقافة 
الُعمانّية 

نادية اللمكية

الهوّية يف املفهوم العربي والعماين
بح�سب الك�تبة، متثل الهوّية مدخال للتعريف ب�لأفراد واجلم�ع�ت 
العرقّية،  اأو  الدينية  اأو  اللغوّية  اأو  الثق�فّية  انتم�ءاتهم  على  بن�ًء 
وهي تتخذ زواي� خمتلفًة من التعريف بن�ًء على الخت�س��س الذي 
تدر�س فيه وتن�ق�س على �سوئه، ويف الع�مل العربي يرتبط مفهوم 
ت�سريع  وهو  القراآن  اإّن  اإذ  والدين؛  ب�للغة  وثيًق�  ارتب�ًط�  الهوّية 
والدين  اللغة  يجعل  م�  العربية،  ب�للغة  ج�ء  الإ�سالمي  الدين 
وجهني لعملٍة واحدة؛ لذلك متثل كلمة »عربي« امل�ستقة من امل�سدر 
»العربّية« وهي اللغة، ت�سويًرا اأوليًّ� �س�مال عن العن��سر الثق�فّية 
 � والدينّية والت�ريخّية املكونة لهويته، وي�سقط هذا الت�سوير اأي�سً
على الإن�س�ن الُعم�ين الذي تت�سكل ثق�فته وهوّيته بدًءا من الدين 
واللغة، وت�أخذ الك�تبة ال�س�عر اأب� م�سلٍم البهالين منوذًج� لل�سعر 
وُعم�ن  زجنب�ر  بني  ع��س  ف�ل�س�عر  الأ�سيلة،  الهوّية  ميثل  الذي 
وع��سر التحولت يف املجتمع الُعم�ين على اجل�نبني، فج�ء �سعره 
مزيًج� بني اآرائه ال�سي��سية حول الإم�مة وال�سلطة، وبني اجت�هه 
الديني، م�ستخدًم� لغة حديثًة ور�سينًة م�ستقًة من املعجم الديني، 
-بح�سب  ميثل  وهو  ال�سعرّية،  الق�س�ئد  من  ثريًّ�  ديواًن�  فكّون 
العم�نيني يف تلك احلقبة  الروحي لل�سعراء  الأب  الك�تبة-  و�سف 

وم� بعده�، وم� زالوا يعرفون اأنف�سهم به ك�سعراء.
ات�صاع مفهوم الهوّية عند جيل اأدباء اخلم�صينّيات

ميثل اجليل الث�ين من الأدب�ء العم�نيني فرتة م� بعد الإم�مة يف 
اأدب�ء هذه  اأهم  الك�تبة من بني  امل��سي، وتذكر  القرن  خم�سيني�ت 
اخلليلي،  وعبداهلل  ال�س�ملي،  و�سليم�ن  الكندي،  �سالم  اأبو  املرحلة: 
من  اأدبهم  يف  والهوّية  اجلذور  مفهوم  حتول  مالحظة  وميكن 
عن  احلديث  يتج�وز  اإذ  ين�ق�سه�؛  التي  الق�س�ي�  ات�س�ع  خالل 
العربّية  الوحدة  اإىل مفهوم  الُعم�ين وطموح�ته  املجتمع  عن��سر 
الأمة  ق�س�ي�  طرحه  يف  يع�لج  والأديب  ف�ل�س�عر  والإ�سالمّية، 
م�  يف  براأيه  وي�س�رك  اأحداثه�،  مع  ويتف�عل  العربّية،  وال�سعوب 

يجري من ثوراٍت وحروب على اأرا�سي الأمة الإ�سالمّية.
ال�ستيني�ت مرحلًة مهمة  � متثل حقبة  اأي�سً الآخر  وعلى اجل�نب 
�سرق  البو�سعيدي يف  الُعم�ين  احلكم  ب�نته�ء  الُعم�ين  الت�ريخ  يف 
الأدب  يف  تظهر  بداأت  »ال�ست�ت«  فكرة  اأن  الك�تبة  وترى  اأفريقي�، 
الإمرباطورّية  من  اجلزء  هذا  ب�نف�س�ل  مرتبطًة  الُعم�ين 
العم�نّية عن ع��سمة احلكم »م�سقط«، فك�نت مدخال لأدب ي�سور 
يف  البو�سعيد  دولة  اأطالل  وبق�ء  الأم  الوطن  اإىل  العودة  رحلة 

زجنب�ر وم� حوله�.

الأديب  هوّية  الُعم�ين  الأدب  ت�ريخ  من  احلقبة  هذه  تظهر  كم� 
بو�سفه جزًءا يحمل خ�سو�سّيًة مرتبطًة مبنطقة اخلليج العربي، 
يظهر ذلك جليًّ� يف كت�ب�ت عبداهلل الط�ئي الذي يرى يف امل�سرتك 
اخلليجي العربي وحدًة ا�ستط�عت اأن تقف خالل فرتات متع�قبٍة 
اأدبه  يف  م�سرتجًع�  والفر�س،  الربتغ�ليني  وجه  يف  الزمن  من 
بطولت اخلليجيني ومالحمهم جت�ه هذا العدو امل�سرتك، وتظهر 
ت�ريٍخ  على  م�ستنًدا  والبطولة  واملجد  القوة  مف�هيم  كت�ب�ته  يف 
من ال�سمود واملق�ومة الذي كلل بطرد الربتغ�ليني والفر�س من 

الأرا�سي الُعم�نّية واخلليجّية.
حتول مفهوم الهوية عند اأدباء النه�صة

النه�سة  جيل  من  الأدب�ء  عند  وت�سكالته�  الهوّية  مفهوم  يتحول 
وظهور  ال�سي��سي  ال�ستقرار  اإّن  اإذ  ب�لوطن؛  ارتب�ًط�  اأكر  ليعود 
�سعيد  بن  ق�بو�س  ال�سلط�ن  بتويل  القت�س�دي  التح�سني  مالمح 
البلد  بت�ريخ هذا  ب�لفخر والعتزاز  �سعوًرا مرتبًط�  احلكم ولدت 
اأبو �سرور عبداهلل بن  اأمث�ل:  ومالمح قوته، فيعر�س الأدب�ء من 
بطولت  اأهم  �سرد  خالل  من  الُعم�ين  الت�ريخ  اجل�معي  حميد 
يف  منعطًف�  �سكلت  التي  املحط�ت  اأبرز  على  والوقوف  الُعم�نيني 
الت�ريخ املجيد لُعم�ن لي�سوروا ُعم�ن احلديثة وهي امتداٌد مل� بن�ه 

العم�نيون الأجم�د الأوائل.
اإذ  خمتلفة،  عن��سر  اإىل  انتب�ههم  الت�سعيني�ت  اأدب�ء  يحيل  فيم�   
والقت�س�دي على  الجتم�عي  والتطور  ال�سي��سي  ال�ستقرار  يوؤثر 
والطبيعة  الوطن  فيغدو  وت�سكالته�؛  الهوّية  لعن��سر  نظرتهم 
اأمث�ل:  من  لالأدب�ء  الأدبية  الكت�ب�ت  عليه�  ق�مت  اأر�سيًة  واحلب 
�سعيد ال�سقالوي، و�سيف الرحبي، وحممد احل�رثي، وعلى الرغم 
من اختالف الأ�س�ليب اللغوية التي يكتبون به� يظل حب الوطن 
امل�سرتك  الق��سم  العم�نيني،  جتمع  التي  املقوم�ت  على  والت�أكيد 

الذي يجمع كت�ب�تهم.
 احلراك الثقايف وتاأثرياته على الهوّية

تن�ق�س الك�تبة الأثر الذي حققه اإن�س�ء النوادي الأدبية والثق�فّية 
على م�ستوى احلركة الأدبية والثق�فية يف ُعم�ن، ومراحل ت�سكل 
وتوجيه  ال�سب�ب  مواهب  احت�س�ن  على  وقدرته�  النوادي،  هذه 
لتب�دل  اخل�رجّية  واملراكز  ب�ملوؤ�س�س�ت  وات�س�له�  اهتم�م�تهم، 
مفكرين  واجتذابه�  واملف�هيم،  الق�س�ي�  خمتلف  حول  احلوار 
واأدب�ء وب�حثني ع�مليني للم�س�ركة يف الأن�سطة والربامج والندوات 

التي تنظمه�.
امل�سرحي�ت  مثل  الثق�فية  الأن�سطة  متثل  ذلك  على  وعالوًة 

واملو�سيقى  والت�سوير  الفنون  ومع�ر�س  ال�سعرية  والأم�سي�ت 
واملثقفني  والفن�نني  الأدب�ء  اإثراء  يف  وي�س�هم  �س�هم  مدخال 
اأقرانهم  مع  الثق�فة  ف�س�ء  يف  وامل�س�ركة  التف�عل  نحو  ودفعهم 
وثق�فّية  اأدبية  مب�س�حٍة  املراأة  حتظى  كم�  الع�مل،  دول  مبختلف 
تتيح له� امل�س�ركة ب�إنت�جه� املعريف والتف�عل مع م� يقدم من اأدٍب 

وثق�فٍة يف جمتمعه�.
وقدرته�  ُعم�ن  يف  ال�سحفّية  الكت�بة  تطور  الك�تبة  تعر�س  كم� 
على الت�أثري يف الق�س�ي� املختلفة، وُت�سري اإىل اأن التنوع يف الكت�بة 
الأفك�ر  خمتلف  ب�حتواء  �سمح  واملجالت  ال�سحف  بني  ال�سحفّية 
والجت�ه�ت، م� �س�هم يف ت�سكيل تنوٍع وثراٍء ملحوظ بني ال�سب�ب 
الُعم�ين ُكت�ًب� ومفكرين وفن�نني ومثقفني، غري اأّن جذور الهوّية 
م�  وبكل  ُعم�ن  ب�لوطن  بعيد  حد  اإىل  ومرتبطًة  م�سرتكًة  بقيت 
ميثله من عن��سر طبيعّية ومقوم�ٍت ت�ريخّية وتطلع�ٍت م�ستقبلّية.

 �صورة الهوّية يف الكتابة النرثّية 
الكت�ب  اأجي�ل  عرب  الهوّية  مفهوم  حتول  على  الك�تبة  روؤية  تركز 
ب�لإم�مة(  )املرتبط  ال�سي��سة  مفهوم  من  الُعم�نيني  والأدب�ء 
والدين واللغة، اإىل مفهوم اأكر تركيًزا على الوطن بو�سفه اجلزء 
الذي ميثل انتم�ءات الك�تب بعمقه� وح�سوره�؛ ف�لق�سة الُعم�نّية 
لتوؤكد  العم�ين  الت�ريخ  عمق  من  الأحداث  ت�ستدعي  الق�سرية 
ي�سكل  التي  احلبيبة  الوطن  في�سبح  للوطن،  ب�لنتم�ء  الوعي 
من  ومظهًرا  الرجل  كرامة  من  جزًءا  وحم�يته�  عليه�  احلف�ظ 
مظ�هر نبله ي�ست�سعر به� م�سوؤوليته كم� يف ق�س�س علي املعمري، 
مالمح  من  �سوًرا  النرّية  الكت�بة  ت�ستدعي  ذلك  على  وعالوًة 
الهوّية الُعم�نية التي ميثل فيه� الكدح يف الأر�س، وال�سعي للرزق، 
والرتب�ط ب�لبحر وال�سحراء واملزرعة، والت�س�رك يف احلزن والأمل 

والفرح مظهًرا حلي�ة الُعم�ين.
اخلال�صة

اإّن الأديب الُعم�ين يخترب يف الأدب قدرته على ال�سمود واملواجهة 
اأحداث  مع  التف�عل  على  وقدرته  الت�ريخ،  مع�رك  امتداد  على 
اليوم وم�سكالته بذات القدر الذي يتف�عل معه� الأديب يف ال�سرق 
والغرب، يرى فيه الإن�س�ن الُعم�ين بروؤية متك�ملة جت�سد الرغبة 
م�ستقبل  �سنع  على  والعزمية  الأجداد  بطولت  من  ال�ستله�م  يف 
كم�  الُعم�ين  املجتمع  ي�سور  اأن  ين�سى  ل  كله  هذا  وهو يف  اأف�سل، 
وانك�س�راته،  ب�سالبته  وطموح�ته  برغب�ته  واأفراحه  بهمومه  هو 
غري اأن الذي ي�سعى دائًم� حلفره يف هوّية الأجي�ل الق�دمة هو اأن 
الوطن بكل عن��سره وعلى امتداده� الزمني ت�سكلن� وت�سكل ذواتن�.

ن�صرت الباحثة والأكادميّية البولندّية باربرا ميت�صالك بيكول�صكا مقال باللغة الإجنليزية  بعنوان »الهوّية يف خمرجات احلياة الأدبية والثقافية يف ُعمان« يف 
�صنوّية حمكمة ت�صدر عن جامعة  « وهي ملة   Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis  « العدد اخلا�س من ملة 
ليرتيريا البولندّية، خمت�صة بن�صر املقالت البحثّية يف اللغة والأدب والنقد. يناق�س املقال جملة العنا�صر املكّونة لهوية الأديب الُعماين، والنعطافات التاريخّية 

والثقافّية التي مر بها يف مراحل زمنّية خمتلفة واأثر ذلك على تكوين هوّية الأدب الُعماين، مركًزا على مناذج من اأدباء الع�صر احلديث.
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املن�سرم،  الع�سرين  القرن  وثم�نيني�ت  �سبعيني�ت  منذ  الع�مل  �سهد 
لبث  اأداة  اأول  ُعدَّ  الذي  التلف�ز،  جه�ز  انت�س�ر  تزايد  يف  وا�سع�ً  حراك�ً 
الت�س�ل  ق�ئمة  راأ�س  على  اأ�سحى  اأن  اإىل  اآنذاك،  الف�س�ئي  الإعالم 
ر�س�ئل  ف�أ�سبحت  امل��سي؛  القرن  من  الأخري  العقد  يف  اجلمعي 
الت�س�ل اجلم�هريي -ب�سبب التلف�ز- ذات كث�فة ع�لية يف النت�س�ر؛ 
التقدم  هذا  حتقق  وقد  وتنوع،  تطّور  من  الف�س�ئي  ب�لبث  حلق  مل� 
الإعالمي الت�س�يل املتطّور بفعل وجود الأقم�ر ال�سن�عية. وكون اأن 
اجلمهور هو العن�سر الأبرز يف هذه العملية الت�س�لية، �سّلطت هذه 
الدرا�سة ال�سوء على دور الإعالم الف�س�ئي يف حي�ة الن��س، وت�أثريه 
اجت�ه�تهم  وت�سكيل  و�سلب�ً،  اإيج�ب�ً  لالأفراد  ال�سلوكي  النمط  على 

وقيمهم ودوافعهم.
اأيدين� تكمن يف الو�سول احلقيقي  اأهمية هذه الدرا�سة التي بني  اإنَّ 
وو�سع  الف�س�ئي،  الإعالم  يقدمه  مل�  وال�سلبي  الإيج�بي  الأثر  اإىل 
الب�حث�ن  واأب�ن  ال�سلبية.  الآث�ر  من  للحد  حقيقيٍة  تربوية  حلوٍل 
املق�ل؛  املقدمة يف هذا املج�ل؛ لذا اجته م�سمون  الدرا�س�ت  عن قلة 
قنوات  انت�س�ر  ظ�هرة  ملع�جلة  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  ب��ستخدام 
البث الف�س�ئي يف املجتمع�ت العربية؛ لالإ�سه�م يف �سنع القرار ون�سر 

الوعي.
ال�سن�عية،  الأقم�ر  بتقني�ت  مرتبط�ً  الف�س�ئي  الإعالم  تعريف  ج�ء 
من  وا�ستقب�له�  واملتحركة  املرئية  ال�سورة  اإر�س�ل  على  تعتمد  التي 
الإعالم  اأّن  اأحد  على  يخفى  ول  التلفزيونية.  القنوات  �س��سة  طريق 
الأمريكية  املتحدة  الولي�ت  مثل:  املتقدمة،  الدول  بقي�دة  الع�ملي 
الأقم�ر  لأهداف  الرئي�س  املحرك  يعد  وفرن�س�،  وبريط�ني�  ورو�سي� 
الهوية  وت�سويه  الثق�يف  ال�ستعم�ر  حتقيق  اإىل  الط�مع  ال�سن�عية، 
للتج�س�س  من�فذ  اإر�س�ء  ذلك  اإىل  اأ�سف  العربية،  واحل�س�رة  والقيم 

ال�سرتاتيجي والع�سكري والأيديولوجي.
مل ت�ستطع املجتمع�ت مق�ومة الألفة التي حتققت بينه� وبني �س��سة 
التلف�ز، تلك التي خلقت �سعور الراحة والطمئن�ن، ف�حتل هذا اجله�ز 
معظم الأم�كن؛ �س�غال ببثه امل�ستمر اأوق�ت الن��س، حتى ذلك ال�س�ئق 
�س��سة  مميزات  اأبرز  اإجم�ًل  وجند  �سي�رته.  واجهة  يف  و�سعه  الذي 
التلف�ز: اجلمع بني ال�سوت وال�سورة » �سهولة الو�سول وال�ستخدام 
يف  دوره  الع�م   الراأي  خم�طبة  على  القدرة   » الواقعية   « اجل�ذبية   »

التعليم والتنمية.
كبرية  �سرعة  ال�سن�عية  الأقم�ر  عرب  الت�س�لت  جم�ل  فر�س  لقد 
فك�نت  الف�س�ئي،  والبث  واملعلوم�ت  الت�س�لت  تكنولوجي�  تطور  يف 
و�سيلة اقت�س�دية لالت�س�ل ب�جلم�هري واإي�س�ل الر�س�ئل والتعرف اإىل 

التغذية الرائجة واأخب�ر الع�مل؛ ليحقق �سيطرة على بيئ�ت التفكري 
ب�لتلفزيون  الهتم�م  ازداد  وقد  �سواء.  حد  على  واجلمعي  الفردي 
كث�فة  ب��سطراد  فتزايدت  وامل�سموع؛  املرئي  بني  ج�مع�ً  ب�عتب�ره 
اأن التلف�ز من طريق البث الف�س�ئي، يعد  القتن�ء وامل�س�هدة. ورغم 
من اأكر و�س�ئل الت�س�ل اجلم�هريي جذب�ً وقوة وت�أثرياً يف ت�سكيل 
العلمي  البحث  مكتبة  اأن  اإل  وقي�دته،  �سلبي�  اأو  اإيج�بي�  الع�م  الراأي 
مق�رنة  وواقعه؛  اآث�ره  ودرا�سة  ب�ملو�سوع  الهتم�م  قلة  على  توؤكد 
والدول  واجلم�ع�ت  الأفراد  اآراء  على  و�سيطرته  انت�س�ره  مب�ستوى 

واجت�ه�تهم، واأهميته يف ت�سكيل �سلوك املجتمع�ت وثق�ف�تهم.
�سلوك  يف  الف�س�ئي  لالإعالم  الرتبوي  »الأثر  مق�ل:  دفتي  وبني 
الأفراد«؛ جند جملة من الآث�ر الرتبوية الإيج�بية لالإعالم الف�س�ئي 

كم� و�سعه� الب�حث�ن، هي:
النمو املعريف.

و�سيلة للتعليم.
و�سيلة ملك�فحة انحراف�ت املجتمع.

و�سيلة للتثقيف ال�سحي.
و�سيلة للرتفيه النف�سي.
و�سيلة ات�س�ل ب�جلمهور.

ال�سلبية  الت�أثريات  من  جمموعة  هن�ك  ك�نت  املق�بل،  اجل�نب  يف 
لالإعالم الف�س�ئي، اأبرزه�:

الت�أثري ال�سحي.
اإ�س�عة الوقت والعمر.

التفريط يف الأولوي�ت.
العنف والعدوان.

الت�أثري امل�يل.
التلف�ز  طريق  عن  الف�س�ئي  الإعالم  يبثه�  التي  الربامج  طبيعة  اإن 
اأخالقية واجتم�عية وثق�فية متعددة، فت�رة جنده  ذات وجه�ت نظر 
داخل الف�سول الدرا�سية يف املدار�س واجل�مع�ت ُي�ستعمل لدواٍع علمية 
واجتم�عية واقت�س�دية و�سي��سية و�سحية منهجية، وت�رة اأخرى جنده 
و�سيلة تهدر وقت الط�لب وجهده، وت�سغله عن املذاكرة وال�ستطالع 
الإجرام  ملح�ربة  ُي�ستعمل  �سعيد  ويف  الدرا�سية.  بواجب�ته  والهتم�م 
منظم�ت  ت�ستعمله  اآخر  �سعيد  وعلى  الف�س�د،  وق�س�ي�  واملجرمني 
بع�س  وتعمل  املمنوعة.  واملواد  ب�لب�سر  لالجت�ر  و�سيلة  وجم�ع�ت 
ب�لق�س�ي�  الهتم�م  على  تعني  برامج  بث  على  التلفزيونية  القنوات 
الدينية والفكرية وال�سحية، والرتويج للقدوات وال�سخ�سي�ت املهمة؛ 
وذلك دعم�ً لهموم الأمة وال�سعوب ال�س�حلة. بينم� ت�ستغل كثري من 

والفن�نني  الري��سيني  فئة  لت�سخيم  براجمه�  التلفزيونية  القنوات 
واملطربني واملمثلني، وبث الربامج اله�بطة والق�س�ي� ذات ال�سلوكي�ت 
التن�ق�س  هذا  اإن  وال�سذوذ.  والعدوانية  للرذيلة  تدعو  التي  املدمرة 
من  كثري  نت�ئج  جعل  الف�س�ئي  الإعالمي  البث  خلقه  الذي  الكبري 
البحوث والدرا�س�ت توؤكد على الرتابط العقلي وال�سلوكي الكبري بني 
الفرد ومت�بعته لهذا البث؛ �سواء اأك�ن ت�أثريه اإيج�ب� اأم �سلب�، خ�سو�س� 

على م�س�هدات الأطف�ل يف �سلوكهم واجت�ه�تهم وميولهم.
لالإعالم  ال�سلبية  الت�أثريات  من  بع�س  عن  البحث  حتّدث  كم� 
والإ�سالمية؛  العربية  املجتمع�ت  الإ�سالمية يف  القيم  الف�س�ئي على 
وذلك لتحطيم مكت�سب�ته� ومنجزاته� املنوطة بدوافع ال�سراهة، وعدم 
واقعية الطموح�ت، وغي�ب النزاهة، وزي�دة اجلرمية والعنف. وجميع 
ذلك للت�أثري يف القيم الثق�فية؛ ت�سكيك�ً يف الهوية الإ�سالمية لإحالل 
املف�هيم الغربية. والت�أثري يف القيم العق�ئدية والدينية، والت�أثري يف 
القيم الأخالقية ب�إث�رة الغرائز الدنيوية؛ لذا تدّخل البحث ملع�جلة 
هذه الظ�هرة من طريق و�سع مقرتح�ت تربوية للتع�مل مع الت�أثري 
ال�سلبي لالإعالم الف�س�ئي؛ فك�ن دور الأ�سرة ممثاًل يف توعية اأفراده� 
التلفزيوين  البث  قنوات  انتق�ء  يف  اجليدة  الع�دات  اكت�س�ب  ب�أهمية 
فيكمن  والرتبوية  ال�سي��سية  املوؤ�س�س�ت  دور  اأم�  واأوق�ته.  وبراجمه 
يف التخطيط ال�سليم، والتفكري اجليد ل�سنع قرارات �س�ئبة لتمكني 
من  واحلد  املجتمع،  وثق�فة  يتن��سب  الذي  النظيف  الف�س�ئي  البث 
الإعالمية  املوؤ�س�س�ت  دور  يتحقق  فيم�  الغربي.  الإعالمي  التدفق 
املحلية بو�سع �سل�سلة براجمية �سليمة، والتقليل من ا�سترياد الربامج 
الغربية؛ بل اإنت�ج برامج حملية تبث الدين احلنيف والثق�فة والعلم 
كبريا  اأثرا  الدينية  املوؤ�س�س�ت  دور  ويربز  الن�فعة.  املجتمعية  والقيم 
الوعظ  وحم��سرات  اخلطب  يف  عنه�  احلديث  ا�ستثم�ر  طريق  من 
والإر�س�د والت�سجيالت الدينية املتخ�س�سة وحمط�ت القراآن الكرمي، 

وبثه� يف الإعالم الف�س�ئي.
عند قراءة ملخ�س هذا البحث، والآراء الواردة فيه من قبل الب�حثني 
ووا�سع امللخ�س، يفر�س الواقع املعي�س للبث الف�س�ئي املحلي اتخ�ذ 
التلفزيونية؛  الفني للربامج  ب�مل�ستوى  ا�سرتاتيجي�ت ج�دة لالرتق�ء 
فئ�ت  �ستى  بني  والدينية  والثق�فية  الجتم�عية  لالحتي�ج�ت  تلبية 
املجتمع، وت�أطري حدود التدفق الكبري لالإعالم الف�س�ئي الع�ملي؛ مل� 
له من �سلبي�ت واأ�سرار على ال�سحة والوقت وامل�ل والدين والع�دات 
دور  اأهمية  عن  املق�لة  هذه  اأب�نت  وقد  الع�مة.  الوطنية  والجت�ه�ت 
املوؤ�س�س�ت الرتبوية والإعالمية يف املجتمع للحد من الآث�ر ال�سلبية 

لالإعالم الف�س�ئي الع�ملي.

ُيعد الإعالم الف�صائي واحدًا من اأبرز اأدوات التلقني والتوجيه ال�صلوكي يف وقتنا احلا�صر؛ مما جعل كثريا من املنظمات واحلكومات والدول تعتمد عليه اأمّيا اعتماد يف كثرٍي من 
حمالت التوعية والإر�صاد؛ لقدراته الكبرية والوا�صعة يف التاأثري. بيد اأن الإعالم الف�صائي يبقى �صالحًا ذا حّدين؛ لذا وجب درا�صة مفهومه من حيث الن�صاأة والتطّور وال�صتخدام، 
وهذا الذي قدمه الدكتور اأحمد �صياء الدين ح�صني -اأ�صتاذ م�صارك، اأ�صول الرتبية الإ�صالمية، بجامعة الريموك الأردنية- رفقة الأ�صتاذة نهى �صبي حممد القطاونة -باحثة، 
ماج�صتري يف الإعالم، مبوؤ�ص�صة الإذاعة والتلفزيون بالأردن- اللذان قّدما بحثا باللغة العربية عنوانه: »الأثر الرتبوي لالإعالم الف�صائي يف �صلوك الأفراد«، ُن�صر يف املجلد ال�صابع، 
عدد )1( رم�صان 1441هـ/ ني�صان 2020م، يف ملة امل�صكاة للعلوم الإن�صانية والجتماعية، ملة علمية عاملية حمّكمة �صادرة عن عمادة البحث العلمي يف جامعة العلوم الإ�صالمية 

العاملية باململكة الأردنية الها�صمية. وقد اأفاد هذا البحث بيانًا عن اإيجابيات الإعالم الف�صائي و�صلبياته، ودور املوؤ�ص�صات الرتبوية والإعالمية يف ذلك وكيفية التعامل معه.
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اإلسالم حضارٌة وفكٌر
حميد الصلتي

والتفكر  النظر  بقوة  ي�سجع  الذي  الدين  هو  ف�لإ�سالم 
من  الإن�س�ن  اأوتي  م�  بكل  الأم�م  نحو  وال�سري  والتفح�س 

ال�سبل امل�سروعة واملب�حة من قبل الإله العظيم.
خ��سًة  منزلًة  العلم  لطلبة  جعل  الإ�سالم  اأن  جند  ولذلك 
وفق  �س�روا  هم  اإن  عليني  اأعلى  يف  وجعلهم  �سواهم  دون 
املنهج املر�سوم الذي ل يخرج عن النهج القومي، وقد حر�س 
الإ�سالم على ت�سجيع معتنقيه ب�لتوغل يف �ستى العلوم وفق 
ال�سوابط املر�سومة �سواًء ك�نت هذه العلوم دينية اأو طبية اأو 
اأو كل م� ميت بخدمة  اأو ري��سية  اأو نف�سية  اأو كونية  فلكية 
اأدائه� وتطوره� والدفع بعجلة  الب�سرية والرتق�ء مب�ستوى 

م�سيه� نحو الأم�م.
ولذلك جند اأن اهلل يف موا�سع كثريٍة من كت�به العظيم ي�أمر 
ب�لتفكر والتبحر والنظر والت�أمل يف هذا الكون ال�س��سع ويف 
�ستى  اإىل  النفت�ح  اإىل  دعوة  ذلك   ويف  الآف�ق  ويف  الأنف�س 
العلوم املختلفة، ويف مق�ل »تطور الفكر واحل�س�رة الإ�سالمية 
يف منظور الت�ريخ« للك�تب دين حممد زكري� واملن�سور ب�للغة 
 Studia Relegia Jurnal جملة  يف  الإجنليزية 
Pemikiran dan Pendidkan islam )عدد 
4، يونيو 2020( م� ي�سبع بطن اجل�ئع واملتلهف ملعرفة املزيد 

عن تطور الفكر واحل�س�رة الإ�سالمية.
وقد اأ�س�ر الك�تب يف مقدمة مق�له اإىل اأ�سب�ب التطور ال�سريع 
للفكر الإ�سالمي عرب الت�ريخ والتي ميكن اإجم�له� يف الآتي:

1. انفت�ح الإ�سالم على الدي�ن�ت واحل�س�رات الأخرى: وهذا 
على  الإ�سالم  انفت�ح  اإنَّ  اإذ  الك�تب،  مع  فيه  نختلف  ل  م� 
الدي�ن�ت واحل�س�رات الأخرى قل�س من حجم الفجوة التي 
احل�س�رات  اإجن�زات  ُهم�ست  لو  فيم�  حتدث  اأن  املمكن  من 

الأخرى. 
الفكر  هيمنة  مع  واملتوافق  املت�س�مح  امل�سلمني  موقف   .2
من  التي  الق�سية  يدعم  مم�  وهذا  الأجنبية:  واحل�س�رة 
اأجله� ُترفع راية الإ�سالم ف�لت�س�مح مع الفكر املنبلج من قبل 
الطرف الآخر والأخذ منه وتعديله مب� يتن��سب مع ال�سريعة 
يف  مهم  دور  له  ك�ن  الإ�سالمية  احل�س�رة  عليه�  تقوم  التي 

من  بدًل  الإ�سالمية  احل�س�رة  تقدم  عجلة  دوران  ا�ستمرار 
النعزال وبن�ء احل�س�رة من حجر ال�سفر.

تدعمه  مم�  وهذا  به:  وتعلقهم  للعلم  امل�سلمني  حب   .3
�ستى  يف  ب�رز  دور  للم�سلمني  ك�ن  حيث  الت�ريخية  ال�سواهد 
من  كثرٌي  متكن  وقد  والري��سية  والطبية  الفلكية  العلوم 
العلم�ء امل�سلمني يف هذه العلوم نتيجة حبهم وتعلقهم ب�لعلم 
اأن ينغلق على نف�سه  ب�أنَّه ل ميكن للم�سلم  اإمي�نهم  ونتيجة 
دون اأن يبحر يف العلوم التي �سخره� اهلل له من اأجل خدمة 

الب�سرية جمع�ء.
4. دمج العلم�ء امل�سلمني وانخراطهم يف العمل مع احلكوم�ت: 
اإىل  احل�س�رة  عجلة  دفع  يف  كبري  دوٌر  له  ك�ن  كذلك  وهذا 
الأم�م اإذ اإنَّ احلكوم�ت الإ�سالمية ك�نت تعتمد على العلم�ء 
والقت�س�دية  التعليمية  اأنظمته�  تطوير  �سبيل  يف  كثريا 

والجتم�عية اإ�س�فة اإىل اأنظمته� ال�سحية والدف�عية.
5. حرية الفكر: ول يخفى على ذي لب م� حلرية الفكر من 
ولأن  النجوم  اإىل  الإ�سالمية  ب�حل�س�رة  ال�سري  يف  ب�لٍغ  اأثٍر 
على  احل�س�رات  ي�سعوا  مل  الفكر  بحرية  اآمنوا  امل�سلمني 
يتن��سب  م�  احل�س�رات  تلك  من  اأخذوا  بل  الورقة  ه�م�س 

وعدلوا واأ�س�فوا ب�سمتهم اإىل الكثري من العلوم.
املوؤ�س�س�ت التعليمية خالل حكم اخلالفة الرا�سدة  6. تطور 
والع�سر الأموي والعب��سي: ول ميكن اأن نغفل الدور الكبري 
الأموية  والع�سور  الرا�سدة  اخلالفة  به  ا�سطلعت  الذي 
والعب��سية عند بع�س خلف�ئه� الذين ك�نت لهم نظرات ث�قبة 
تتطلع اإىل تطوير املوؤ�س�س�ت العلمية وتهتم ب�لعلم وطلبته بل 
اأدى احل�ل اإىل بع�سهم ك�خلليفة ه�رون الر�سيد اإىل مك�ف�أة 
من يوؤلف كت�ًب� بوزن ذلك الكت�ب ذهًب� ول يدل ذلك اإل على 
اهتم�م ذلك ال�سلف بتطوير البالد امل�سلمة وت�سليحه� ب�سالح 

العلم واملعرفة.
وانتقل الك�تب بعد ُمقدمة مق�له اإىل احلديث ب�سكل مف�سل 
عب�رة  هو  الفكر  اأن  يرى  فهو  واحل�س�رة  الفكر  تعريف  عن 
الني�ت  اأو  القلبية  الأح�ديث  اأو  اخلي�لت  من  �سل�سلة  عن 
التي تدور حول البحث والربط بني الأ�سي�ء ملع�جلة ق�سية 

الفكر  اإنَّ  اإذ  هذا؛  تعريفه  اأجزاء  من  الكثري  مع  واأتفق  م�، 
وليدة وجود  تكون  التي  الأفك�ر  يبدو يل جمموعة من  كم� 

مع�سلة اأو حدث ع�بر اأو ق�سية معينة.
كم� ي�سري الك�تب اإىل اأنَّ الكثري من الن��س يرى اأن م�سطلح 
احل�س�رة مرتبٌط ارتب�ًط� وثيًق� ب�لثق�فة والع�دات والتق�ليد 
من  احل�س�رة  اإن  اإذ  اثن�ن  فيه  يتم�رى  ل  وهذا  واملعتقدات، 
وجهة نظري هي وليدة وجود قوا�سم م�سرتكة بني جمموعة 
والتق�ليد  والع�دات  والدين  الثق�فة  كوحدة  الن��س  من 
وتوحد  الفرقة  جتمعة  التي  هي  الوحدة  وهذه  واملعتقدات 

ال�سف وتكون احل�س�رة.
اإذ  الإ�سالمية  احل�س�رة  مع  م�  نوًع�  خمتلف  الأمر  ولكن 
ثق�فة  اأو  ع�دة  اأو  معتقد  كل  تعطل  الإ�سالمية  احل�س�رة  اإن 
توؤهل  �سمة  اأهم  هي  وهذه  الإلهية،  الأوامر  مع  تتع�ر�س 
جلميع  من��سبة  ع�مة  ح�س�رة  لتكون  الإ�سالمية  احل�س�رة 
الن��س مبظلة واحدة  ي�ستظل بظله� فهي تظل  اأن  يريد  من 
ل ت�ستقي ظله� اإىل من خ�لق الكون فقط وموجد املوجودات.
احل�س�رة  ولدة  عن  ي�سفر  الفكر  خم��س  اأن  الك�تب  ويرى 
الفكر  ولدة  عن  ي�سفر  احل�س�رة  فمخ��س  �سحيح  والعك�س 
احل�س�رة  ن�س�أة  اأن  يف  الك�تب  �سطره  م�  بني  الربط  وميكن 
جتعل من الفكر يتحرك وذلك لتقويته� وتطويره� والرقي 
يتحرك  الفكر  يجعل  الفكر  فن�س�أة  �سحيح؛  والعك�س  به�، 
لبن�ء ح�س�رة م�ستقلة �س�خمة بنف�سه� كم� هو ح�ل الإن�س�ن 

الفطري يف حب ال�ستقاللية.
اأوج  يف  و�سلت  الإ�سالمية  احل�س�رة  اأن  الك�تب  يرى  كم� 
تطوره� يف الع�سر العب��سي حيث انت�سرت املدار�س وبنيت دور 
العلم وتطور التعليم وزاد اإكرام طلبة العلم وخ��سة يف عهد 

اخلليفة ه�رون الر�سيد وابنه امل�أمون.
ويف اخلت�م ل ي�سعن� اإل اأن نقول اإن احل�س�رة الإ�سالمية ك�ن 
له� ف�سل ال�سبق يف كثري من العلوم وهي واإن �َسّلت حركته� 
�سي�ستيقظ  داخله�  الن�ئم يف  امل�رد  اأن  يقني  على  ف�إنن�  اليوم 
يوًم� م� ويرى النور ويدح�س دي�جري الظالم ويقتحم �ستى 

العلوم ويتمكن فيه� وي�سبح الرائد الأول عليه�.

مه وجعل له ال�صمع والب�صر والفوؤاد ليهتدي بها وُيعملها وفق ما يتوافق مع ال�صريعة التي �صنها له يف احلياة؛ فاهلل جعل الإ�صالم ديًنا للب�صرية  اإنَّ اهلل خلق الإن�صان وكرَّ
كلها على اختالف اأجنا�صها واألوانها واأ�صنافها، واإىل جانب اأمره �صبحانه بالتدين فاإنِّه جعل النفتاح على العلوم الأخرى مطلًبا وجزًءا ل يتجزاأ من اإميان املرء.
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