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بازار التعليم األهلي والخاص في العراق
أ.د .دأخل حسن جريو
عضو ألمجمع ألعلمي ألعرأقي
تعد جامعة الحكمة أول جامعة خاصة في العراق  ,أسسها األب توماس اليسوعي
رئيس كلية بغداد  ,بتقديمه طلبا في الثالثين من نيسان سنة  6591للبدء رسمياً بالتعليم
العالي ,والموافقة على تسمية مؤسسته الجديدة باسم(جامعة الحكمة)  ،وقد حصلت
الموافقة على هذا الطلب في حزيران  .6591ويبدو أن اختيار اآلباء اليسوعيين
(للحكمة) اسماً لجامعتهم الجديدة جاء تيمناً بإحدى المرافق العلمية التي كان يطلق عليها
اسم (بيت الحكمة) في العصرالعباسي .وفي تشرين الثاني سنة  6591وضع الحجر
األساس للجامعة في منطقة الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد ،ولم يتم انجاز مبنى الحرم
الجامعي إ اال عام  6595الذي شهد انتقال الجامعة إليه بصورة كاملة .بقيت جامعة الحكمة
مبعث اهتمام ورعاية من قبل موظفي الدولة خالل العهود السابقة ،وظلت تحت إدارة
اآلباء اليسوعيين تمارس أعمالها على أتم وجه وتعمل على تخريج كوادر هندسية وفنية
جيدة من الشباب العراقي المثقف .استطاعت هذه الفئة فيما بعد أن تشغل وظائف علمية
ومهنية وإدارية عد يدة في مختلف المؤسسات الحكومية التي كانت بدورها بحاجة ماسة
إلى من يدير أعمالها.لم يستمر هذا الحال طوي ًال ،فبعد سيطرة حزب البعث العربي
اإلشتراكي على الحكم في البالد عام  ،6511شرعت الحكومة الجديدة ولدواعي وأسباب
سياسية إنهاء أعمال جامعة الحكمة التي دامت ما يقارب االثني عشر عاماً ,وتحويلها إلى
جامعة حكومية بموجب قانون جامعة الحكمة ذي الرقم (  ) 651لسنة  .6511ولم يدم
هذا الحال طوي ًال أيضا  ،فسرعان ما صدر قرار جديد عمل على إلغاء جامعة الحكمة إلى
األبد وذلك في الخامس من آب عام  6515بعد أن ألحقت جميع كلياتها بجامعة بغداد طبقاً
للقرار المرقم ( .)243تحولت ابنية الجامعة فيما بعد الى معهد التكنولوجيا في منطقة
الزعفرانية بعد إلغاء جامعة الحكمة.
أما التعليم العالي األهلي فتعود بدايته إلى عام  6591بتأسيس كلية الفقه في مدينة
النجف  ,ألحقت فيما بعد بالجامعة المستنصرية وبعدها بجامعة الكوفة عند تأسيسها عام

1

،6511وفي عقد الستينيات من القرن المنصرم سعى المهندس المعماري المعروف
الدكتور محمد مهدي مكية لتأسيس جامعة أهلية بإسم جامعة الكوفة حيث تمكن من جمع
األموال وتخصيص ارض مناسبة إلقامة المشروع والشروع بإعداد مخططاته  ,إ اال أنه
صدر قرار حكومي بإيقاف المشروع واإلستعاضة عنه بفتح عدد من الكليات الحكومية في
الكوفة كان أبرزها كلية الطب وربطها بالجامعة المستنصرية .
وتأسست في العام  6512الكلية الجامعة ببغداد بمبادرة من نقابة المعلمين ,التي
تطورت في عام 6511لتصبح الجامعة المستنصرية بموجب قانون الجامعة المستنصرية
رقم (  ) 611لسنة  .6511وبإلغاء التعليم األهلي عام  6514أصبحت الجامعة
المستنصرية جامعة رسمية.وبسبب تداعيات الحرب العراقية اإليرانية وما نجم عنها من
شح في الموارد المالية دعت الحاجة للسماح بتأسيس كليات أهلية ,فقد تأسست في بغداد
عام  6511كلية المنصور وكلية التراث وكلية الرافدين  ،وكلية المأمون الجامعة عام
 .6551وتأسست كلية شط العرب في البصرة وكلية المعارف في األنبارعام  ،6552وكلية
الحدباء في الموصل عام  ,6554وكلية بغداد للعلوم االقتصادية وكلية اليرموك في ديالى
عام  .6551وكلية بغداد للصيدلة عام  .3111وفي عقد التسعينيات قام معهد التاريخ
العربي التابع إلتحاد المؤرخين العرب الذي يتخذ من بغداد مقرا له  ,بإستحداث دراسات
الماجستير والدكتوره  ,حيث كان يقبل فيه ضباط كبار في القوات المسلحة والجهات
األمنية وبعض كبار موظفي الدولة والحزبيين ,خارج سياق الضوابط المعتمدة من قبل
وزارة التعليم العالي ,مما إضطر رئاسة الجمهورية للتدخل ومنعهم من التقديم لهذه
الدراسات بعد أن تخرج عدد منهم .كما لم يتمكن اإلتحاد من الحصول على إعتراف
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشهادات الممنوحة من قبله برغم كل المحاوالت
التي بذلها ,إ اال أنه قد حصل على هذا اإلعتراف بعد سقوط النظام السياسي السابق بعد
غزو العراق وإحتالله عام  , 3112حيث لم يعد يكترث من آلت إليهم مسؤولية قطاع
التعليم العالي والبحث العلمي  ,برصانة الشهادات العلمية التي بات الكثير من المسؤولين
الجدد بحاجة إلى هكذا شهادات حتى وإن كانت شهادات مزورة تمنحها مؤسسات وهمية
ال وجود لها.
إقتصرت الدراسات في الكليات األهلية (عدا كلية الصيدلة ) على الدراسات الجامعية
األولية في التخصصات األدبية واإلنسانية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ,
كونها ال تتطلب إستثمارات مالية كبيرة سوى توفير قاعات دراسية وبعض الحواسيب
وأجور المحاضرين ورواتب الموظفين .إمتاز التعليم األهلي منذ نشأته وحتى يومنا هذا
بتدنى مستويات معدالت الطلبة المتقدمين للدراسة بكلياته  ,بقبول الطلبة الذين لم يتمكنوا
من اإللتحاق في الجامعات الرسمية  ,او الطلبة الذين يرغبون باإللتحاق بتخصصات لم
تؤهلهم معدالتهم الدراسية للقبول في الجامعات الرسمية  .لم يسمح للكليات األهلية بفتح
برامج دراسات عليا كالماجستير والدكتوراه  ,كما لم يسمح لها بفتح دراسات علمية أو
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تقنية كالطب أو الهندسة .وفي جميع األحوال كان يغلب عليها الطابع التجاري على الرغم
من خضوعها إلشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ,إ اال أن ثمة مصالح تتداخل
بين مسؤولي الوزارة وأصحاب هذه الكليات بطريقة أو بأخرى  .كان أداء طلبة الكليات
األ هلية كما هو متوقع ضعيف جدا في اإلمتحانات المركزية التي أجرتها وزارة التعليم
العالي في أواخر عقد التسعينيات من القرن المنصرم بهدف الوقوف على مستويات أداء
طلبة الجامعات الرسمية واألهلية لغرض ضبط جودة مخرجاتها  .ولغرض تنظيم عمل هذه
الكليات فقد صدر قانون الجامعات والكليات األهلية ذي الرقم (  ) 62لسنة  ,6551إ اال أن
واقع حال هذه الكليات بقى على ما هو عليه.
يالحظ أنه لم تؤسس أية جامعة أهلية في العراق في فترة ما قبل غزو العراق
وإحتالله عام  , 3112إ اال أن الحال إختلف كثيرا بعد ذلك  ,فقد تأسست أول جامعة أهلية
في مدينة كربالء عام  3114بإسم جامعة آل البيت  ,تلتها جامعة اإلمام الصادق ببغداد
عام  , 3161ليزداد عدد الكليات والجامعات األهلية بعد ذلك ليصل عددها اآلن بحسب
إحصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( )5جامعات و( )41كلية جامعية ,موزعة
في جميع محافظات العراق ,وبمختلف التخصصات العلمية ,تضم هذه المؤسسات ( )21
كلية هندسية و (  ) 62كلية طب اسنان و(  ) 61كليات صيدلة وكلية طب واحدة وكلية
تمريض وعدد من أقسام التحليالت المرضية .والمعروف أن جميع التخصصات الهندسية
والطبية والصحية  ,تتطلب كوادر مهنية متخصصة عالية التأهيل والتدريب لم يكن الكثير
منها متوفر كما ونوعا في العراق في ظروفه السابقة من جراء الحصار الظالم الذي أفرغ
العراق من كوادره  ,وفي ظروفه الحالية بسبب موجة العنف واإلرهاب التي ضربته في
أعقاب غزوه وإحتالله عام  3112حيث أفرغته مما تبقى من هذه الكوادر وبخاصة
الكوادر ا لطبية التي إستهدفتها عصابات الجريمة المنظمة باإلغتياالت دون رحمة  ,فضال
عن إفتقار الكليات والجامعات األهلية إلى أبسط مستلزمات قطاعي التعليم الطبي
والهندسي من األجهزة المختبرية والمعدات العلمية والطبية ذات التكلفة المالية الباهضة,
وهذا أمر يجعل من هذه الكليات مجرد دكاكين لبيع الشهادات العلمية التي ال رصيد علمي
لها ,ليجني أصحابها أمواال طائلة من طلبة الهثين للحصول على شهادات جامعية بصرف
النظر عن فحواها وقيمتها العلمية  ,وأصحاب أموال سحت حرام ال يهمهم خراب الوطن
وتدمير منظومته التعليمية الرصينة التي بنتها عقول عراقية خيرة عبر عقود بالجهود
المخلصة والعمل المثابر الدؤوب.
ولعل ما يدعو إلى السخرية هيمنة بعض األحزاب السياسية على عدد من الكليات
والجامعات األهلية ليمتد عبثها إلى قطاع التعليم العالي وتوجيه بما يخدم توجهانها
الطائفية واألثنية الهادفة لتمزيق العراق وخرابه ,حيث ال تخضع هذه الجامعات لسلطة
وزارة التعليم العالي  ,فجامعة وارث األنبياء التي تأسست في مدينة كربالء عام 3161
تابعة للعتبة الحسينية  ,وكلية اإلمام األعظم التي تأسست عام  6551في مدينة بغداد ولها
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فروع موزعة في محافظات ديالى وصالح الدين واألنبار والبصرة وكوكوك ونينوى تابعة
لديوان الوقف السني ,وكلية اإلمام الكاظم التي تأسست عام  3114في مدينة بغداد ولها
فروع موزعة في محافظات ميسان وواسط وديالى والنجف وذي قار تابعة لديوان الوقف
الشيعي  .كما أن هناك كليات وجامعات تحمل مسميات رمز دينية معينة  ,نذكر هنا البعض
منها على سبيل المثال  :جامعة اإلمام جعفر الصادق وكلية الكفيل الجامعة وكلية الشيخ
الطوسي الجامعة وكلية اإلمام الجامعة وغيرها .وتناقلت األنباء قبل مدة قصيرة الشروع
بتأسيس جامعة علمية خاصة في مدينة النجف متخصصة في العلوم الطبية  ,وجامعة
أمريكية في بغداد أثير حولهما الكثير من اللغط بتهم بفساد وما شابه ذلك وهللا أعلم.
وفي إقليم كردستان يتمتع قطاع التعليم العالي بشقيه الرسمي واألهلي بإستقالل تام
عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نظمه وخططه وبرامجه ومناهجه .يوجد في
اإلقليم حاليا (  )69جامعة حكومية و( )64جامعة خاصة منها ( )9جامعات أجنبية ,
جامعتان أمريكيتان  ,األولى في السليمانية التي أسسها برهم صالح القيادي في حزب
اإلتحاد الوطني الكردستاني عام  , 3111والثانية في محافظة دهوك التي تأسست عام
 3164ويرأسها مسرور البرزاني القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني  ,والجامعة
اللبنانية الفرنسية التي تأسست في أربيل عام  ,3111والجامعة الكاثوليكية التي تأسست
في اربيل عام  ,3169والجامعة الملكية البريطانية التي تأسست في أربيل عام .3115
يالحظ أن معظم مؤسسات التعليم األهلية إن لم يكن جميعها تفتقر إلى أبسط
مستلزمات العملية ا لتعليمية من مبان الئقة بالتعليم الجامعي ومستلزمات الدراسة
الجامعية ,وتعتمد بأنشطتها على المتقاعدين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات
الرسمية بالدرجة األساس ,وهي متفاوتة بحجومها فبعضها ال يزيد على بضعة اقسام
علمية أو كلية أو كليتين.
ويبدو أن دور وزارة ا لتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها في هذا الجانب أشبه
بشاهد الزور إن لم تكن فعال مساهمة بتخريب التعليم العالي والبحث العلمي بتأدية دور
مرسوم لها في إطار الفوضى الخالقة التي جاءت بها اإلدارة األمريكية إلى العراق بعد
غزوه وإحتالله عام  .3112لذا يحدونا األمل أن تتضافر الجهود الخيرة إلنقاذ التعليم
العالي والبحث العلمي من محنته الراهنة  ,بإجتثاث كل بؤر الفساد في قطاعات التعليم
العالي والبحث العلمي المختلفة الرسمية منها واألهلية  ,وإعتماد سياسة تعليمية سليمة
تلبي حاجات العراق من الكوادر على وفق مؤشرات تخطيطية بما يتماشى وحاجة سوق
العمل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة  ,ذلك أن التعليم وال شيئ سواه أن يحقق ألية
أمة رقيها وتقدمها.
ولكي يكون قطاع التعليم األهلي والخاص رافدا حقيقيا من روافد التعليم العالي
والبحث العلمي في العراق نقترح األخذ باآلتي :
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 .6فحص جميع الجا معات والكليات والمعاهد األهلية للتأكد من إستيفائها لجميع
شروط ومتطلبات العملية التعليمية والتربوية على وفق المعايير الجامعية المعتمدة
دوليا فيما يتعلق بكوادرها التدريسية ومساعديهم كما ونوعا ممن هم على المالك
الدائم ,ومستلزماتها المادية من مبان وأجهزة علمية ومعدات مختبرية وكتب
ومطبوعات ولوازم دراسية.
 .3أيقاف التدريسات كال أو جزءا في الدراسات التي ال يتوفر فيها الحد األدنى من
المتطلبات المذكورة في الفقرة ( )6اعاله.
 .2طلب تقديم دراسات جدوى مجتمعية وإقتصادية قبل منح إجازة فتح جامعة اهلية
أوكلية أو معهد  ,لضمان تخريج كوادر يمكن أن تسهم بتنمية مجتمعاتها ثقافيا
وإقتصاديا .
 .4أن تتوفر الشروط العلمية فيمن يشغلون المواقع القيادية ( رؤساء جامعة أو
عمداء كليات أو رؤساء أقسام أو من في حكمهم ) ذاتها الالزم توفرها لدى
أقرانهم في الجامعات الرسمية.
 .9أن تدار مؤسسات التعليم األهلية من قبل أكاديميين حصرا وتحت إشرافهم  ,وال
يسمح ألية مداخالت أو تأثيرات خارجية ألي سبب كان.
 .1أن ال تكون مؤسسات التعليم األهلية واجهات وأقنعة ألية فعاليات أو ممارسات ال
تمت للعلم والتعليم بصلة لضمن أمن حرمها وحفظ هيبة علمائها وقدسية العلم
والمعرفة.
 .1أن تخضع مؤسسات التعليم األهلية إلجراءات الرقابة المالية بكل شفافية لضمان
حسن التصرف.
 .1أن تخضع مؤسسات التعليم األهلية إلجراءات السيطرة النوعية وضمان الجودة
شأنها بذلك شأن الجامعات الرسمية.
 .5أن تتمتع إدارات مؤسسات التعليم األهلية بكافة الصالحيات التي يخولها إياها
قانون التعليم األهلي .
أن تقدم رئاسات الجامعات وعمادات الكليات والمعاهد األهلية تقارير سنوية
.61
تتضمن أنشطتها العلمية وإنجازاتها ومعوقات عملها وإقتراح سبل تجاوزها إلى
مجالس أمنائها أو من بحكمهم.
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تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على اداء
الالعبين المحترفين بكرة القدم.

ريسان خريبط
رئيس ألمجمع ألعلمي ألعربي لعلوم ألرياضة

فييي هييلة الدراويية أويييا تييأثير ارتفيياع درجييات الحييرارة والرطوبيية علييى الالعبييين
المحترفين بكرة القدم وبشكل خاص اللين يقطنون (يعيشون) بشكل دائيم فيي المنياطل التيي
ترتفييب ب ييا الحييرارة والرطوبيية فييي اهلييل نةي ر الايينة ق واي ييا تنطبييل هييلة الدراويية علييى
اهليل اللعياا الريايييية ريب رراعيياة الفيروق الفرديية ريين لييا راييتوو الريايييين وأييوع
النشاط الممارس والوقت اللي ياتغرقة النشاط وكيف يمكن للمدربين رعالجة هلة الظروف
التي تابل تاثيرات فالجية على اجاام الرياييين وبالتالي على ادائ م نثناء المباراة ق في
هييلة الدراويية أ ييب المعالجييات ل ييلة الظييروف وال ييغوط الهييعبة التييي يواج ييا الالعبييين
المحتيرفين بكيرة القيدم رين جياأبين الوم اللميام العاليية التيي يالدي يا الالعبيين المحتيرفين
اثناء المبياراة ق والاياأي ارتفياع درجيات الحيرارة والرطوبية ق وريا يرافق ميا رين اأعكاويات
ويلبية ريين الناليية الفاييلجية والبدأيية التييي تيالثر علييى اداء الالعبيين وبالتييالي عليى أتيجيية
المباراة  .وعليه ونجيل قدر الركان على الهعوبات التي تواجة الالعبين المحترفين اللين
يعيشون في المناطل عالية الحرارة والرطوبة ولزيادة الطالع على هيلا الموييوع وبشيكل
اكار تفهيال يرجى رراجعة المهادر لكاتل المقام والملكورة في أ اية المويوع.
 ان الطريقة الرئياية لتخلص الجام رن الحرارة اثناء المباراة هو تبخر العرق
رن الجلد وكلما ارتفعت درجة الحرارة الخارجية ت اعف دور هلة اللية للتخلص
رن الحرارة  .وهناك أوعين رن درجات الحرارة:
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 درجة لرارة الجام الداخلية وهي الدرجة الاابتة  73درجة رئوية وتشمل درجةلرارة الع اء الداخلية رال ( المخ ق العهاا ق التجويف البطني ق نع اء
القفص الهدري) .
 درجة لرارة الجام الخارجية وهي التي تتاثر بشكل را بدرجة لرارة البيئةالخارجية التي يمارس في ا الالعبين التدريل والمنافاات الريايية فترتفب اذا
ارتفعت وتنخفض اذا اأخف ت  .وهلة الحرارة تنتقل رن والى الجام عن طريل
الةعاع ق التوصيل ق تيارات الحمل ق التبخر ان رفتاح التحكم في درجة الحرارة
هو الدراغ وهو الماالوم عن تنظيم درجة لرارة الجام ويامى بال يبوثالرس
وقد تم يبطة على درجة  73درجة رئوية ق وكلما زادت درجة لرارة الجام عن
هلا الحد يقوم بأروام اةارات عهبية للمنظمات الحيوية التي تعمل على ارجاع
لرارة الجام الداخلية كما هي للويب الطبيعي .
 وان هبوط كفاءة اداء الالعبين المحترفين عند اجراء رباريات في ظروف لرارة
ررتفعة تحددها العوارل اآلتية :
لرارة الجام.
فقدان الماء.
اأخفاض اركاأيات أقل الوكاجين في رنظورة القلل الوعائي.
 وتعتمد ورعة تكوين العرق ونفرازة على عدد كبير رن العوارل:

ورعة أواتج الطاقة .
درجة لرارة ورطوبة ال واء فكلما كان الحمل البدأي المنفل عالي ق كلما كاأت
ورعة افراز العرق المعدم درجة لرارة الجلد أفا ا اعلى ق وهكلا فأن ورعة
افراز العرق تعتمد على درجة لرارة رركز الجام ووطحة الخارجي.
 ورن اهم النتائج الالبية لفقدان الماء هو:

هبوط في أشاط الغدد الدرقية .
اأخفاض لجم بالزرا الدم.
اأخفاض لجم الدم المدور .
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اأخفاض لجم الاائل الموجود را بين الخاليا( الأاجة ) والاائل الموجود داخل
الخاليا ق ويحدث في تلك الخاليا تغير توازن رحاليل ا ويابل هلا في هبوط كفاءة
الع الت ال يكلية والقلبية .
وينخفض تيار الدم الكلوي بحيا ان هلا الأخفاض يكون نكبر كلما كاأت كاافة
العمل نكبر ق كما ان ورعة ترةيا الماء في المجاريب الكلوية ت بط بهورة
رتوازية ق وينخفض ورعة تكون البوم ق وان اأخفاض تيار الدم الكلوي وورعة
تكون البوم عند العمل الع لي في الظروف الحارة يعزز لبس المياة في الكلى (
ندرار البوم ).

 اثبتت الدراوات الفالجية ان فقدان الماء أتيجة العمل الع لي الماتمر وذو الشدة
العالية في ظروف رناخية لارة ورطبة يجل ان يعوض بارعة قدر الركان ويف ل
ان يكون بالمقدار أفاة  .وهكلا فأن تناوم الاوائل اثناء المباريات في ظروف لارة
يقلل رن خطر لرارة الجام  .وان ةرا كمية والدة رن الاائل لمرة والدة يابل
الااس هير رريا الى المعدة وتنفس ثقيلق للا يف ل تناوم الاوائل بكميات تقدر
 051 -051رل وبفواصل زرنية تتراوح بين  05-01دقيقة ق وان ةرا الماء
البارد اثناء المباريات يكون اف ل رن ةرا الماء الدافىء أظام ةرا الماء
والا وئل في ظروف الحرارة العالية لالعبين المحترفين اثناء المباراة وفي الولدات
التدريبية ينها بتناوم رشروبات باردة وقبل  0واعة رن المباريات او التدريل
يجل ةرا  011-711رل رن الاوائل ونرا قبل  05دقيقة رن بداية المباريات
 011-051رل وخالم كل  01-05دقيقة اتناء المباريات يجل ةرا 011-051
رل رن الاوائلق ول يجوز اوت الك المشروبات التي تحوي الكافايين لأ ا ترفب رن
ادرار البوم وتزيد الجفاف وينها في ظروف المناخ الحار وعشية المباريات
اةباع جام الريايي بالاوائل وان التعويض المتأخر للمياة يالدي الى ازدياد كبير
رن لرارة الجام وا أخفاض قدرة الريايي على الداء وووء الحالة الهحية
وتباطال ةديد لعمليات اوتعادة الشفاء بعد الحمولت التدريبية والتنافاية .
 اثناء المباريات في كرة القدم تلعل لركة الاوائل رن المعدة الى الرعاء دورا ر ما
ليا اثبتت البحاث العلمية بأن ةدة تفريغ المعدة تحدد بحجم الاوائل ولرارت ا
وروكوأات ا  .وهناك اركاأية رفب اوت الك الاوائل بشكل اكبر ويهعل كايرا تفريغ
المعدة ونثناء ج د ةديد على راتوو  %31رن اوت الك اقهى لالوكاجين قد
يمنب التفريغ لللك يجل الهتمام اكار بمختلف اأواع المشروبات التي تحوي كايرا
رن الغلوكوز لأ ا بالمقارأة رب الماء ورعة افرازها رن الجام نقل ق وفي الوقت
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ذاتة اوت الك رشروبات تحوي كمية لزرة رن الشوارد والغلوكوز والاكريات ق
ليس فقط تالرن رهادر طاقة للع الت العارلة بل وتحفز ارتهاص المعدة ان
ورعة لركة المعدة وتفريغ ا تمتد جزئيا في يوء خهوصية رحتويات ا فالماء
يغادر المعدة با ولة كما ان المتااوي التركيز رن رلا الطعام اللي يشكل رحلوم
كلوريد الهوديوم فية أابة رقدارها  %55يخرج اورع رن الماء ان وجود
الكلوكوز في المحلوم لتى وان كاأت بكميات صغيرة اقل رن  %5تابل تباطال
رلحوظ في تفريغ المعدة ارا ايافة الرالح الى ووائل الشرا فأأه يابل زيادة في
أ ول ا ان رال هلة المحاليل التي ت م قليال رن الاكر اقل رن  0هرام تغادر
المعدة بارعة للا فأأة رن الممكن ارتهاص ا با ولة رن الرعاء الى الدم ويالرن
بللك تعويض الماء المفقود وبارعة كبيرة عند تحديد الكمية الجمالية لتناوم
الاوائل ق للا لبد رن تناوم رحاليل ذات تراكيز رنخف ة باردة تحتوي على
الاوائل ان التعويض هير البطىء عن المحاليل الك ربائية المفقودة اثناء تأدية
العمل اللي يهالبة نفراز ةديد للعرق ليلعل ذلك الدور كالتعويض عن الماء
المفقود لن الجام يفقد رن العرق كميات كبيرة أابيا رن الماء رقارأة بفقدة
الرالح ايف لللك فأن وجود الرالح رب العرق عند المحترفين المتدربين تدريبا
جيدا واللين تاقلموا على الجو الحارتكون رنخف ة رقارأة بالفراد اللين تدريب م
اقل راتوو ق لللك فأن فقدان الرالح اثناء المباريات عند الرياييين ل تكون كبيرة
أابيا ايافة لللك فأن نفرازات العرق تابل ر اعفة تركيز الرالح ( رلا الطعام )
قبل كل ةيىء في الدم وهيرة رن ووائل الجام ق واوتنادا ل لا فأن تناوم كمية
ايافية كبيرة رن الرالح اثناء العمل الع لي يمكن ان يكون يارا للجام وان
الشرا الكاير للاوائل المهحوبة بالرالح بتركيز طفيف ويكون كافيا للتعويض
رن الكميات المفقودة رنة  .وتجدر الةارة الى ان تناوم الاوائل بكميات زائدة
يمكن ان يقود الى هبوط أ ولية الدم والاوائل الخرو في الجام وهلا يالدي
بدوره الى بعض العراض هير المرهوا ب ا بما في ذلك التشنج الع لي ق للا فأن
ةرا الماء في فواصل را بين التمارين يجل ان يكون بكميات هير كبيرة ولكن بعدد
رن المرات.
 لن الجام يحتوي على را يقارا  01لتر رن الاائل بما في ا الاائل را بين الخاليا
والاائل داخل الخاليا ويشكل الدم لوالي  5لتر رن وائل الجام (  7لتر بالزرا و0
لتررن خاليا الدم وللا فأن الاائل اللي يفقدة الجام اثناء الداء الريايي في
الجوالحار والرطل اذا أقص رن الدم فأأة تبعا لللك ياللظ اأخفاض في لجم الدم
والدفب القلبي ويغط الدم يفقد الجام اثناء التدريل والمنافاات  0’5لتر رن الماء
وان رعظم الاائل المفقود رن العرق يأتي رن داخل خاليا الجام رب أابة ل تتعدو
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 %01رن البالزرا وهي اقل عادة رن رن  011رللي لتر يفقدهم لجم البالزرا في
رال هلة التدريبات .

 ان بنية الجام وتناول الأاجة الع لية تحدد الى لد كبير قدرة الجام على تحمل
لرارة عالية ورنخف ة ق والةخاص النحيفين بأطراف طويلة ورفيعة وقليل رن
الدهون ينشرون الحرارة بشكل اف ل وتحمل م للحرارة او ل ق وبلعكس الةخاص
اللين تتم يز اجاار م بكمية كبيرة رن الأاجة الدهنية لدي م القدرة على تحمل
البرد بشكل اف ل ولكن يتأثرون جدا بالحرارة العالية .وان القدرة على تحمل
الحرارة ررتبط بعمر وجنس الريايي اي ا ق ويتحمل الطفام والمراهقون بشكل
خاص الحرارة بهعوبة ق ويعود ذلك بالدرجة الولى الى عدم اوتقرار أظام القلل
والوعية  .وثبت ان الايدات يتحملن بشكل اف ل الحرارة العالية والرطوبة ق
والرجام الحرارة الجافة ق والابل في ذلك هو ان الايدات لدي ن تناول وطا
الجام رب الوزن نعلى رما يعطي م اف لية في ظروف الرطوبة العالية وصفة
يعيفة في المناخ الجاف  .ففي ظروف الحرارة في المناخ الجاف يعتبر تناول
وطا الجام رب الوزن هير كاف لأة ل ياما بتلقي لرارة نكار عن طريل
التوصيل والةعاع ق ان ارتفاع توليد الحرارة يالدي الى زيادة ورعة التعرق
وتطور الجفاف في الجام ق وفي المناخ الحار قد تبلغ ةدة التعرق رن  0,5 -0لتر
بالاا عة ق ارا اذا كان التدريل او المباريات تقترن بالشدة العالية فقد يهل الفقدان
الى اكار رن  0لتر ورن الطبيعي ان يالدي هلا الى اأخفاض الحجم العام لجريان
الدم وارتفاع لزوجة واأخفاض القلف القلبي  .ان اأخفاض لجم الدم فقط بنابة
 %7يالدي الى اأخفاض القدرة على العمل وووء الحالة الهحية للريايي
وظ ورنعراض كألم الرنس ق والخموم ق والتعرق المفرط ق اوعدم التعرق ق وان
تطور الجفاف يالدي الى ارتفاع رتهاعد لحرارة الجام ق وان الد اهم الثارالالبية
للجفاف هو اأخفاض لجم بالزرا الدم  .ان اثناء الجفاف المعتاد رب فقدان %0رن
وزن الجام ينخفض لجم البالزرا بنابة  % 05-00ورع ا ينخفض لجم جريان
الدم والحجم الأقبايي ق وياللظ تكاف الدم رب ارتفاع رالةرات لجم الكريات
الحمر  .ولزوجة الدم رم يزيد الحمل على القلل ويخفض رن اأتاجيتة ق وتاوء
التغلية بالدم في الع الت العارلة بابل ازدياد أهيل القلف القلبي الموجة الى
اوعية الجلد لرفب الةعاع الحراريق ورن اثار الجفاف اي ا اأخفاض لجم الاوائل
خارج وداخل الخاليا ويختل عمل الخاليا الطبيعي رب اأخفاض رحتوو الماء وتغير
توازن الشوارد ق واذا لم يتم تخفيض الحمل او عدم ود التياطي الاوائل في الجام
قد يالدي رواصلة الج د الع لي ب لة الحالة الى فقدان الوعي عند الريايي  .ان
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فقدان الكاير رن ووائل الجام يالدي الى اختاللت وظيفية خطيرة ق وان الأاان
قادر على الجوع دون خطر الموت فاقدا  %01رن الدهون ونكار رن  %51رن
بروتينات الخاليا ق وفي الوقت اللي يالدي فقدان  %01رن الماء الى تغيرات
خطبرة في الجام رن يمن ا خطر الموت  .ويجل لفت الأتباة الى لقيقة ان
الماتوو العالي لجفاف الجام ليا يفقد المياة بنابة  % 01-5ل يحدث توقف
كبير في التاثير على افرازات العرقق ب لة الهورة فأن فقدان الاوائل ياتمر بشدة
رهم الماتوو الخطر لماتويات جفاف الجام والمخرج الوليد الحقيقي رن هلة
الحالة هو اوت الك الماء بحجم يناول الفقدان الحقيقي للاوائل  .ويجل التلكر بان
الج د اللي ياتمر اكار رن واعة يتطلل ليس فقط تعويض ةديد في الاوائل بل
اوتشفاء التياطي الطاقة اللي ينفل الى لد كبير خالم  0,5 -0واعة رن الج د
الشديد ق فالوتمرار بالج د الاللل يتطلل تعويض التياطي الجام رن
الكربوهيدرات بنابة ل تقل عن  01-01غ  /واعة ق لكن يجل هنا ايجاد تناول
راالي بين لجم الاوائل وكاافة الغلوكوز في ا لن المحتوو العالي رن الغلوكوز
يقلص ورعة تفريغ المعدة وارتهاص الاوائل  .يجل اي ا رعرفة اأة بغض النظر
عن أظام اوت الك المشروبات وتكايف الكربوهيدرات في ا خالم الااعة الولى رن
الج د ل يمكن ان تتاكاد في ا اكار رن  01هرام رن الكربوهيدرات الماتخدرة في
الوقت اللي ترتفب في ا بحدة ةدة اكادت ا اثناء ج د للل وقد تهل الى  01هرام
 /واعة عند ذلك فأن ةرا المشروبات بكربوهيدرات ررتفعة الكاافة خالم الدقائل
 01الولى تالثر ولبا على اكادة الدهون وتارع رن صرف الكربوهيدرات
وتخفض تقنين الج د وتالدي الى تعل ربكر ق ان اوت الك الكربوهيدرات بعد هلا
الوقت ياما بالحفاظ على راتوو ارال لتكايف الغلوكوز في الدم واوتخدار ا
كعنهر هلائي لالكادة رما ياما بأطالة الج د البدأي دون تخفيض تكايف
الجليكوجين في الع الت.
 ويجل رعرفة ثياا الريايي بحيا يرتدي الفريل رالبس رريحة وهير ييقة
ووميكة لن المالبس هله تابل اأخفاض في راالة الجام اللي يجري في ا
التبخر وصعوبة بابل ييل الاياا واثبتت البحاث بان اصابات الحر تحدث في
الهلل لدو الرياييين باياا وميكة بالمقارأة رب اولئك اللين يرتدوأ ا خفيفة
واثناء ج د عالي الشدة قد يرتفب اليض رن  71-05ررة رما يالدي الى تعرق
ةديد جدا ق لللك يجل ان تكون الاياا خفيفة ويمر رن ا العرق وذلك لن تراكمه
يالدي في ظروف الحرارة العالية الى افراط الاخوأة .
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ون ن ارتفاع الحرارة والرطوبة تالثر على اداء الرياييين وتابل را يلي:

يفقد الجام  0لتر عرق كل واعة ق ويحتاج الريايي رن  0-0يوم لغرض تعويض
أقص الماء بعد المباراةق ايافة الى التعويض اثناء المباراة كما رر ذكرة في اعاله
وعند عدم تناوم الماء وبعض الاوائل بالحد المطلوا فاأه يحدث خطورة في أقص
الوزن على لااا الماء ويابل رايلي :


1%عطش -تغير الحرارة – بداية تأثر الداء .


 % 2-3رزيد رما وبل.


 % 4اأخفاض راتوو الداء بنابة .%71-01


 % 5ةعور بالهداع والنفرزة والشعور بالتعل .


 % 6فقدان لاد لتنظيم الحرارة .


 % 7يعف ةديد وتوقف التدريل .
ورن الخطورة التي تحدث أتيجة قلة تناوم الاوائل اثناء المباراة اي ا ان اداء
النشاط البدأي يالدي الى اعادة توزيب الدم ويقل تكوين البوم لنقص الدم عن الكلى
تقوم الغدد العرقية رالقتا بخروج العرق لتلطيف درجة لرارة الجام والتخلص رن
الحرارة الزائدة .
 يحافظ الجام دائما على ثبات الحرارة .
 يحافظ الجام دائما على ثبات الاوائل.
 ونرا توازن الماء يكون رايلي:

دخوم :عن طريل الشرا والتمايل الغلائي .
خروج :عن طريل العرق والتنفس – البوم .
 توازن الحرارة:
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اكتااا تمايل هلائي – بيئة رحيطة .
فقدان تيارات تبخر -لمل – اةعاع .
 ارا تنظيم الحرارة :
تغير وريان الدم .
التحكم في اخراج العرق .
يفقد الجام  %31رن الحرارة عن طريل التبخر .
كل لتر عرق =  551وعرة لرارية .
 ارا اأتاج الحرارة في الجام في الرالة واثناء الج د في الرالة 0,51 – 0,05
وعر  /دق وفي الج د تهل الى  05وعر /دق رايقارا  35وعرة لرارية في
الااعة تهل في الج د الى  0511وعرة لرارية .

 وفي الج د تت اعف الطاقة رن  01-01ررة لوالي  % 51رن ا لرارة .

ت يف الشمس  051وعرة  /واعة .
اذا لم يتخلص الجام رن الحرارة الزائدة .
ترتفب درجة الحرارة درجة كل  5-5دقائل .
وتكار الخطاء .
ايافة الى لدوث التعل .

 وان اهم الصابات الحرارية اثناء المج ود البدأي في الجو الحار هو عندرا يفقد
الالعل كمية كبيرة رن الاوائل أتيجة التعرق فان ذلك يالدي الى فقدان كمية رن
الهوديوم والبوتاويوم والكلوريد وبللك ينخفض تركيز هله العناصر رن الاوائل
المحيطة بالخاليا الع لية رما يالدي الى تغير لااوية النشاط الك ربائي في الخاليا
الع لية اأقبايا راتمرا لتلك الع الت اي ( التشنج الع لي) وتالدي الحرارة الى
تقليل لزوجة او رقاورة الع لة لتغير طول ا وهلا يالدي الى تقليل الطاقة الالزرة
للتغلل على ذلك .
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 عالج أقص الهوديوم عندرا يحدث أقص في الهوديوم يمكن عالجة رب رراعاة
الفروقات الفردية لالعبين .

اختبار لون البوم قبل الدخوم الى المباراة بنهف واعة اذا كان لوأة داكنا فعليك
بشرا الماء.
نكل الطعمة المملحة في الوجبات الغلائية قدر الركان .
زيادة رعدلت اوت الك الهوديوم رن  05-05هرام يوريا ولمدة وبعة ايام وابقة
والتركيز الزائد رن الهوديوم وياما بالمزيد رن رن المياة التي تحقل التوازن في
الجام وعدم ذوبان الهوديوم في الدم تجنل اوتخدام األوبرين ق اليبوبروفين
لأ ا تزيد رن رخاطر التعرض لنقص الهوديوم .
عدم الفراط في ةرا الماء بحيا ليكون نكار رما يفرزة الجام رن العرق .
وزن الجام قبل وبعد المباريات لمعرفة الفاقد رن الاوائل ورحاولة تعويض الجام
ل ا بعد الأت اء رن المباراة وذلك بشرا كم رن المشروبات التي تحوي على
الهوديوم.
تناوم المشروبات الريايية التي تحوي على الهوديوم نثناء المباراة .
 في بعض الليان يحدث عدم قدرة الج از الدوري وج از التحكم الحراري على
رجاب ة ارتفاع درجة لرارة الجام أتيجة للج د البدأي في الجو الحار وقد تهل
درجة لرارة الجام  01-70درجة رئوية ق وأزداد ورعة يربات القلل ق
وتنخفض كمية العرق أتيجة لدوث جفاف في الجام لللك فأن الريايي ل يتحمل
ذتك فياقط ول يتمكن رن اكمام المباراة ق وهلا يحدث أتيجة الجفاف بابل عدم
تناوم المشروبات بالكميات وبالتوقيتات التي تم ذكرها ق وهلا را يابل العياء
الحراري ق ورن اعرايه :
العرق الغزير.
الهداع .
ال عف العام .
الدوخة .
ارتفاع رعدم يربات القلل .
اأخفاض يغط الدم .
 ولعالج هلة الحالت :
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يجل التوقف عن اداء المباراة .
تبريد الجام عن طريل ةرا الماء او الاوائل الباردة .
ترطيل الجام بماء او قماش ربلل .
توفير الت وية الجيدة للمهاا .

 المهادر:
 رياان خريبط  :تطبيقات في علم الفايولوجيا والتدريل الريايي دار الشروق ق عمان
ق الردن .7991
 رياان خريبط  :المجموعة المختارة في التدريل وفايولوجيا الرياية ق رركز الكتاا
ق القاهرة ق .6172
 رياان خريبط وابوالعال المد عبد الفتاح ق التدريل الريايي رركز الكتاا ق القاهرة
.6172
 رياان خريبط  :روووعة التدريل الريايي -الجزء الاالا ( الحمل البدأي والمتغيرات
الفيزيائية والبيوفايولوجية والجغرافية لتكيف الرياييين )  .دار الفكر العربي ق
القاهرة .6171
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قوالل اللغة العراقية المحكية

فهيم عيسى ألسليم
دمج ألكلمات في أللغة ألعرأقية ألمحكية
ألجزء ألخامس عشر
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درج العراقيون أبناء وادي الرافدين في وسط وجنوب العراق على دمج
أكثر من كلمة لسهولة النطق وألن غاية اللغة في نهاية المطاف هي
إيصال المعنى المطلوب بشكل مباشر.
إن هذه الوسيلة منتشرة بشكل كبير ومتعدد األشكال في العامية العراقية
في حين إن هذا األمر غير ممكن في العربية الفصحى إال بحدود قليلة جدا
وغير مرغوبة ومقحم أحيانا في حين أن التداول العامي سلس وتلقائي
ويأتي في السياق تماما.
سنحاول تقسيم الموضوع لعدة أجزاء حسب طبيعة الدمج وكالتالي:
 .6دمج حروف الجر مع االسم المجرور
أ .حرف الجر على
دمج حرف الجر (على) وهذا الدمج إنتقائي أي بإختيار المتكلم فنقول
عالرف وعلى الرف
عالبال وعلى البال
عالماشي وعلى الماشي
وهناك دمج خاص للحرف (على) مع اإلسم الموصول الذي (على الذي)
لتصبح الكلمة الجديدة ع الي كقولنا (العتب ع الي خربط الشغلة )
وهناك دمج خاص بالحرف (على) مع (من) (على من) لتصبح َع َلمنْ
لتحور إلى ْعلي َمنْ و َعلي َمنْ المستخدمة بكثرة في العامية العراقية ويقول
الشاعر ويغني المغني
عليمن يا ﮔلب تعتب عليمن
هويت وجربت وأمنت بيمن
وهناك دمج خاص للحرف (على) مع (ما) (على ما) لتصبح الكلمة
الجديدة ( َع ْلما )وهي زمنية قريبة من ( ل اما ) و(حتى) الفصيحتين كقولنا
إنتظِ ر علما أجي
علما إجيت لكيت كلشي خلصان
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وهناك إستعمال آخر مختلف ل (علما) في العامية لتصبح أداة نفي كقولنا
يتعارك عاليسوه وعلما يسوه
دمج حرف الجر (على) مع األفعال والمعروف أن على ال تدخل مطلقا في
الفصحى على فعل ألنها مختصة بالدخول على األسماء لكننا نقول في
العامية
األمر ينطبق عاليدري والما يدري ونقول العتب عاليحرس البيت
تدمج على مع اإلسم (أبو) لتصبح َع َلبو ويتحول معناها بالكامل إلى (على
أساس) أو (بحجة) مثل قولنا
ما قِبل أبويا إنروح للسينما علبو الفلم مو لعمرنا
يستخدم العراقيون َع َل اوا كثيرا بمعنى (ياليت) والبد أن أصلها هو دمج
على مع كلمة أخرى جرى حذف جزء منها مع طول اإلستعمال وأظن أنها
علوا
كانت (على واهس) ونحتت مع الزمن إلى ا
يستخدم العراقيون علمود بمعنى ألجل وأن أصلها هو دمج على مع كلمة
مود المندائية اآلرامية التي تعني شأن،كيف (راجع معجم المفردات
المندائية في العامية العراقية للدكتور قيس مغشغش ص  221تحت باب
مود).
جوا آراميتان
يستخدم العراقيون عالب ارا
وعالجوا وكالهما أي ب ارا و ا
ا
مندائيتان للتعبير عن اإلتجاه إلى الخارج أو إلى الداخل ومن الواضح
عالجوا و ك ارادة عالب ارا.
أنهما دمج على مع الكلمتين فنقول ك ارادة
ا
ينتشر دمج على بالكلمات في العامية العراقية عند تأليف األبوذية ألنها
تعطي معنى مضافا يحتاجه الشاعر للوصول للمعاني الثالثة المطلوبة
لكلمة واحدة واألمثلة على ذلك كثيرة ومنها
عالمك تحمس بروحي عليمر (على جمر)
أهيم وصار مشروبي علي مر (عل َّي م ار ًا)
يوم إنساك مضعونك علي َمر (م َّر عل َّي)
غدت شمس الضحى ظلمة عل ايه عالمك  ..تحمس بروحي علي
مرعالمك  ..تحمس بروحي علي مر ؟  ..اهيم وصار مشروبي علي
مر  ..يوم انساك مضعونك علي مر ..غدت شمس الضحى ظلمة
عل ايهعالمك  ..تحمس بروحي علي مر ؟  ..اهيم وصار مشروبي علي
مر  ..يوم انساك مضعونك علي مر  ..غدت شمس الضحى ظلمة عل ايه.
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ب.حرف الجر من
تدمج هنا و هناك بحرف الجر من (من هنا و من هناك) لتشكل الكلمتين
العاميتين م انا و م اناك وألننا نستخدم هنانه فقد جرى إلصاق )من( بها
لتصبح م انانه
فنقول روح منا مو م اناك ونقول إجينه م انانه
ج .حرف الجر إلى  :من الواضح أن حرف الجر (إلى) إختفى تماما من
اإلستخدام كحرف جر منفصل وجرى دمجه على النحو التالي:
مع الضمائر المتصلة والمنفصلة فنقول إلي وإله وإلك وإلكم وإلنا وإلهم
وإلهن
لتكون (إلمن) لتحل محل (لمن) الفصيحة
تلصق مع ) َمن( ا
ت.حرف الجر (الباء)  :ينتشر دمج حرف الجر الباء مع ما بعده مثل
بهداي  :أي بهدوء
بالراض أو براضة محورة من بالرضا ومنها األغنية الشهيرة بالراض
أمش بالراض ﮔتلك دريض واألغنية األخرى براضة إمشي براضه براضة
إمشي براضة
بسكوت  :أي بسكوت وهدوء
بالبوش :محرفة عن بال بوشي أي بال ستر أو غطاء أو بمعنى بال حياء
من دمج حرف الباء مع ال مع بوش المحرفة عن بوشي.
بالهوش :أي بال وعي أو إدراك والفعل من هاش يهوش
بساع  :أي بسرعة وهي دمج الباء مع ما هو مقتطع من كلمة ساعة.
بطرﮒ :أي بدون أي شيئ عدا شيئ واحد مثل إجا بطرﮒ الدشداشة
 .3دمج ظروف الزمان والمكان
أ .جرى تحوير إستعمال ظرف الزمان )كيف( ليستعمل كإسم يدل على
الحالة فنقول
كيفك
شلون كيفك
شلون كيفكم
كما نربطه بحرف الجر الباء لنقول بكيفك و بكيفي وبكيفنا وبكيفهن أي
كما تشاء وكذلك تضاف له (أل) التعريف فنقول بالكيف أي حسب اإلختيار
ب.جرى في العامية العراقية جمع ظرف المكان (بين) إلى (بينات)
ونستخدمه في العامية بالقول ﮔاعد بيناتنه أو خ اليها بيناتنه بدال عن
الفصيح بيني وبينك .ونقول بيناتهم وبيناتنا وبيناتهن.
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جوه) و(ب اره) اآلراميتين مع حرف الجر
ت.جرى دمج ظرفي المكان ( ا
عالجوه وعالب اره.
(على) لتقرأ
ا
ث .نضيف(لي) إلى ظروف المكان مثل (ليﮕدام ) و(ليوره) و(ليفوﮒ)
و(ليجوه) واألصل الم حرف الجر
 .2دمج األفعال  :ينتشر دمج وإدخال أل التعريف على األفعال بشكل
متأصل في جسم اللغة مما يوضح مدى إستقاللية العامية العراقية عن
العربية الفصحى وإعتبار اإلسم الجديد بمثابة إسم فاعل مثل اليدري
واليعرف والينام وكأنك تقول الداري والعارف والنائم ويحلل البعض هذه
األل بأنها ليست أل التعريف وإنما هو دمج إسم الموصول الذي مع
األفعال أي أن (الذي) نحتت إلى (اللي) ثم إلى (إل) التعريف (كقولنا الذي
يدري ونحتناها إلى اليدري) واألمر سيان ألن األمرين ال يجوزان في
الفصحى.
ثم أدخلنا أداة النفي(ما) ودمجنا الكل فقلنا (المايدري و المايعرف)
إن هذا اإلستخدام يأتي بأشكال متنوعة أهمها:
في بداية الجملة  :اليدري يدري والمايدري ﮔضبة عدس أو اليثرد يدري
والياكل ما يدري
في وسط الجملة:راحوا اليقرون وظلوا اليخرون أو الشاطر اليعبي بالسلة
ركي
في آخر الجملة  :خوفك من اليغافلك
مع مالحظة أن بعض مناطق العراق الوسطى والجنوبية تلفظ (اللي)
منفصلة عن الفعل فنقول اللي يسوكه مرضعة سوك العصا ما ينفعه
أ .إضافة الجار والمجرور إلى آخر الفعل المضارع واألمر و الماضي:
يقرالي ويقرالكم ويقرالنا ويقرالجن ويقرالهن
إشتريلي و إشتريلنا وإشتريلهن
بقالي وبقالك وبقالنا وبقالهن وبقالهم وبقالجن
ج .دمج ما مع األفعال وتأتي بأكثر من شكل
مباشر مثل مندل دلوني و متروح إال وآنه وياك
مدمجة مع إل فنقول إنت تعرف اليصير والمايصير
مدمجة مع (إش) التي هي أصال تعني أي شيئ فنقول إشمدريني والتي
تتجزأ إلى
(إش ما أدري أنا )
مدمجة مع (على) المنحوتة إلى (عل) فنقول علماتوصل لهنا هللا كريم
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د .دمج (دا) مع األفعال المضارعة لتفيد اإلستمرارية دتتشاقه ،دنتعارك،
ه .دمج حرف الدال(د) مع أفعال األمر فنقول دروح أو دو الي وربما هي
آرامية
 .4إش المنحوتة من(أي شيئ) ثم إلى (أيش) ثم إلى إش
ينتشر في العامية العراقية بشكل واسع منقطع النظير دمج (إش) مع
األسماء واألفعال وإليكم األمثلة الشهيرة فقط وهناك عشرات غيرها :
أ .لصق إش إلى أول الكلمات:
األصل إشلون للسؤال عن الصحة فنقول إشلونك وإشلونج وإشلونكم
وإشلونجن
لتكون اشراح لإلستفسار عما ستعمل
نضيف (إش) إلى راح ا
نضيف(إش) إلى (ﮔد) المنحوتة أص ًال من (قدر) لتصبح إشﮔد للسؤال عن
القيمة أو الكمية و إشﮔد تختصر جملة أي شيئ قدر بكلمة واحدة ومثلها
كلمة إشكثر
ندمج (إش ) مع مالك لتكون (إشمالك) بمعنى ماذا حصل لك
ندمج (إش )مع (ﭽان) أي كان لتقرأ (إشﭽان) لتعبر عن جملة ( أي شيئ
كان )
نربط (إش)مع ِعداه وعدي وعدك وعدنا وعدهم وعدهن لإلستفسار
بمعنى ماذا لديه مثل اشعده واشعدهم مع مالحظة حذف النون ألن األصل
هو عند
إشسويت -:ماذا عملت
ب .دمج (إش) إلى نهايات الكلمات
ليش بمعنى لماذا متألفة من حرف الجر الالم وأي شيئ
ندمج (ب ِ َك ْم) لإلستفسار عن سعر الحاجة مع أيش فنسأل بيش؟
ندغم (على إي شيئ ) فنسأل عليش؟
ندغم (من أي شيئ) فنسأل م انيش؟
ندغم (بال أي شيئ) فنقول بالش تعبيرا عن كون الشيئ ال قيمة له ونقول
بالش ما ينحاش
ندغم (ما من شيئ ) فنقول مامش ويقول الشاعر  :يا مامش بمامش
وترخص وأغ اليك وأحبك

 .9دمج الشين إلى األفعال واألسماء:
ينتشر في العامية العراقية بشكل واسع منقطع النظير دمج حرف الشين
مع األفعال واألسماء مثل
شجابك وشجاك
 بالش ناجمة عن دمج أربع كلمات هي حرف الجر(الباء)وحرف النفي
(ال ) و(أي)
 كلمتين مدغمتين بكلمة واحدة
 .1هناك كلمات كثيرة في العامية العراقية تكونت نتيجة دمج كلمتين
وأليكم بعضاً منها:
شكرلمه
حامضحلو
داوركيسة
قارشوارش
شكرلي
عجيربحاس
ﭽمدوب  :إلى متى أو حتى متى
خردهفروش
قدمكاع
بالبوش
سفرطاس
طخماخ
بيعار
 .1دمج الجمل الكاملة وأشباه الجمل بكلمة واحدة:
يتداول العراقيون الكثير من الجمل الكاملة وأشبه الجمل مدغمة بكلمة
واحدة ألسباب كثيرة أهمها
 إستجابة التركيب لفكر العراقيين أبناء الحضارة الرافدينية العراقية
التي تمتلك خزينا لغويا هائ ًال خصوصا وأن عملية اإلدغام والدمج
تتضمن بشكل واضح فكرة اللصق أي لصق كلمة أو ضمير أو حرف
جر بكلمة أخرى كما مبين في عشرات بل مئات األمثلة التي تعج بها
العامية العراقية والتي بينا جزء يسيرا منها أعاله ،علما أن السومرية
لغة الصقة وليت لغة متصرفة.إن ذلك يعني ضمن ما يعني أن العامية
العراقية كانت والزالت وستبقى الجسر الخالد المتطور بين لغات
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العراق القديم (السومرية-األكدية -اآلرامية) والعربية الوافدة من شبه
الجزيرة.
 اإلختالف الواضح آليدولوجية اللغات العراقية القديمة وهي لغة المدن
أساساً ،تطورت ونمت وإكتملت في جو المدن واألراضي الخضراء
الخصبة اللين المنفتح وبين فكر العربية الفصحى الصحراوي المتزمت
المقيد بالقوانين الصارمة التي سيجت اللغة فصبغتها بالصبغة القاسية
المعروفة الواضحة المعالم التي يستعصي فيها التغيير والتطوير
والتعديل وبالتالي الدمج واإلدغام واللصق ألخ من األساليب التي
تتصف بها اللغة العامية العراقية.وحين أصبحت الفصحى اللغة
المقدسة للعرب بنزول القرآن تسيجت بسياج القداسة األبدي الذي
يصعب تماما تجاوزه.
 تبقى النقطة الثالثة التي تناولناها مرار ًا وهي أن اإلدغام والدمج
واللصق في العامية العراقية يحقق أعلى قدر ممكن من التعمية
واإلبهام ويجعل اللغة مستغلقة على الفهم لغير أبناء وسط وجنوب
العراق.
وإذا أردنا تعداد وحصر الجمل وأشباه الجمل التي إختصرها العراقيون بكلمة
واحدة فلربما نحتاج لتعداد الكثير منها ولهذا سنأتي بنماذج فقط :
عالبالسيارة  :على الذي في السيارة
المايمشي  :الذي ال يمشي
عليش  :على أي شيئ
هنيالك  :هنيئاً لك
المايعرف  :الذي ال يعرف
إشمدريني  :ما أدراني
بالليصرفله :بالذي يروق له
خيعونك  :هللا يعينك يا أخي
دروح  :والدال من أصل آرامي
بسعاد  :طلب الكف عن فعل شيئ
أوكالند
تشرين الثاني 3161
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الوقاية رن آلم نوفل الظ ر

ألدك تور وسيم علوأن علي ألخليل
أستشاري جرأحة ألعظام وألكسور وألمفاصل
آالم أسفل الظهر ليست مرض إنما هي أعراض لحاالت مرضية تؤثر على
منطقة أسفل الظهر  .معظم اإلحصائيات تشير إلى ان %08من سكان الدول
المتقدمة يعانون من آالم أسفل الظهر في مرحلة من مراحل عمرهم ،حيث تبدأ
المعاناة من آالم أسفل الظهر غالبا بعد العقد الثاني من العمر ولكنها شائعة أكثر
في الفئة العمرية  08 - 08عام.اغلب حاالت آالم أسفل الظهر الحادة ال يوجد
سبب محدد لها وفي الغالب يعزى السبب إلى تعرض العضالت واألربطة إلى
إجهاد نتيجة إساءة استعمال منطقة أسفل الظهر أثناء ممارسات الحياة اليومية.
المقصود بأسفل الظهر من الناحية التشريحية هي منطقة الفقرات القطنية
وأعلى الفقرات العجزية ،حيث تعمل منطقة أسفل الظهر على دعم وزن الجزء
العلوي من الجسم كما وتلعب المنطقة دورا أساسيا في حركات االنحناء
واالستقامة وكذلك الدوران الذي يحدث في منطقة الخصر ،لذلك أي إصابة ألي
من مكونات المنطقة (عظام العمود الفقري ،العضالت ،األوتار واألربطة) من
الممكن أن تؤثر على الحركة في منطقة الخصر وانتصاب القامة أثناء الوقوف
والجلوس .باإلضافة إلى ما تقدم فان منطقة أسفل الظهر تساهم في حماية النخاع
ألشوكي واألعصاب المتصلة به وكذلك تساهم في حماية محتويات الحوض و
الجوف البطني من الصدمات والشدة الخارجية.
لغرض التعرف على كيفية الوقاية من آالم أسفل الظهر من األفضل أوال اخذ
فكرة سريعة عن واحدة من عدة طرق لتصنيف آالم أسفل الظهر:
 -1آالم أسفل الظهر الميكانيكية :وتعد من أكثر األسباب شيوعا وتشكل
 %08أو أكثر من آالم أسفل الظهر؛ حوالي  %08منها ال يوجد سبب محدد
لحدوثها ولكن يعزى ذلك إلى إجهاد وإرهاق العضالت واألنسجة الرابطة ألسفل
الظهر .من األسباب األخرى :فتق ونتوء القرص الغضروفي بين الفقرات،
ضغط على جذور أعصاب النخاع ألشوكي ،وكسور الفقرات القطنية.
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 -2آالم أسفل الظهر غير الميكانيكية:
وتشمل اآلالم الناتجة عن التهاب و روماتزم المفاصل ،التهابات العمود
الفقري الجرثومية (تدرن الفقرات ،حمة مالطا)،هشاشة العظم ،أورام العمود
الفقري الحميدة والخبيثة.
 -3اآلالم المنتشرة :
وهي آالم يشعر بها المريض في منطقة أسفل الظهر ولكن مسبباتها هي
حاالت مرضية تصيب أعضاء ليست مكون تشريحي من مكونات منطقة أسفل
الظهر (المرارة ،الكلية ،الرحم والمبيض.)....
نصائح لتجنب اآلم أسفل الظهر:
 -1قم بتمارين اإلحماء لتهيئة الجسم والعضالت قبل ممارسة التمارين أو
األلعاب المجهدة.
 -2استشارة المعالج الطبيعي قد تكون ضرورية لتحديد برنامج مناسب لتقوية
عضالت أسفل الظهر والبطن.
 -3تجنب االنحناء أثناء الوقوف أو الجلوس؛ أسفل الظهر يقوم بدعم وزن الجسم
بصورة أفضل كلما قل انحناء العمود الفقري .أثناء الوقوف والمشي حافظ على
أن يكون الرأس على خط مستقيم مع مفصل الورك وكعب القدمين مما يساد على
أن يكون مركز ثقل الجسم عموديا على القدمين( .شكل )1
 -0في البيت أو في العمل تأكد من أن سطح العمل علي ارتفاع مريح (شكل .)2
 -9عند الجلوس في كرسي (شكل: )3 ،6
* تأكد من وجود دعم جيد لمنطقة الفقرات القطنية؛ وان تكون وضعية
الجلوس واالرتفاع مناسبين للمهمة.
* حافظ علي الكتفين إلى الوراء مع تبديل وضعية الجلوس من حين ألخر؛
والمشي بشكل دوري في أنحاء المكتب أو تحريك العضالت بلطف لتخفيف
التوتر.
* خالل فترات طويلة من الجلوس :ينصح بوضع وساده صغيرة أو منشفه
صغيرة مطوية خلف المنطقة القطنية  ،ورفع القدمين علي قطعة خشبية أو كومه
من الكتب حيث يمكن ان يساعد على توفر بعض الدعم ألسفل الظهر .
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 -6ينصح بتجنب األحذية ذات الكعب العالي .ال يوجد ما يؤيد أن استعمال
الوسائد داخل األحذية يساعد على تقليل المعاناة من آالم أسفل الظهر.

 -0النوم على احد الجانبين مع سحب الركبتين نحو البطن ( ما يدعى
وضعية الجنين) مع  /أو بدون وسادة بين الفخذين (شكل )5 ،0 ،3؛ يقلل من
تقوس الفقرات القطنية مما يساعد على تقليل الضغط على المفاصل الصغيرة ما
بين الفقرات.

 -0ينصح باستخدام المراتب ذات المرونة المتوسطة الشدة.
 -0عند رفع األجسام من األرض ( شكل :)0 ،6
* تجنب رفع األجسام الثقيلة بدون مساعدة.
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* ارفع من الركبة (أي بوضعية القرفصاء) مع سحب عضالت البطن
للداخل والمحافظة على الرأس لألسفل وموازيا الستقامة الظهر.
* عند الرفع؛ حافظ على أن يكون الجسم المرفوع قريبا لجسمك وتجنب
االستدارة من منطقة الخصر ألي جهة أثناء الرفع.

-18ال توجد أدلة علمية تثبت أن استعمال مشد أو حزام للظهر يساعد على
الوقاية من اآلم أسفل الظهر ،ولكن من المؤكد أن استعمالها لفترات طويلة يؤدي
إلى ضعف ورخاوة عضالت أسفل الظهر والبطن مما يؤدي إلى زيادة في
احتمال المعاناة من آالم أسفل الظهر.
 -11تجنب الزيادة في الوزن وخصوصا منطقة الخصر حيث انه يعرض
عضالت أسفل الظهر إلى جهد يتناسب طرديا مع زيادة الوزن.
 -12اإلقالع عن التدخين؛ حيث أن التدخين يساعد على زيادة إمكانية
التعرض آلالم أسفل الظهر ألنه:
* يؤدي إلى تصلب الشرايين وما يتبع ذلك من إعاقة لجريان الدم وتغذية
الفقرات والقرص الغضروفي بينهما مما يساعد على تحلل مكونات القرص
الغضروفي بوقت مبكر وما يتبع ذلك اآلم ناتجة عن حاالت مرضية تصيب
القرص الغضروفي
* التدخين من العوامل المساعدة على اإلصابة بهشاشة العظم.
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* السعال الناتج عن التدخين المفرط من الممكن أن يزيد من احتمال اإلصابة
بآالم أسفل الظهر ويعيق عالجها.
 -13حقيبة الظهر المدرسية لألطفال:
تتفق معظم الجمعيات والهيئات العلمية على أهمية االلتزام بالمواصفات
التالية لحقيبة الظهر المدرسية لألطفال وذلك لتجنب العواقب السيئة لهذه الحقائب
على تكوين ونمو العمود الفقري لألطفال:
* تكون الحقيبة بحجم مناسب للطفل على أن ال يصل طولها إلى أكثر من
 18سم تحت خط خصر الطفل (شكل .)11 ،0
*ال يزيد وزن الحقيبة بمحتوياتها عن  %18من وزن الطفل.
* حزام لكل كتف يمكن التحكم بطوله؛ حيث يساعد ذلك على التحكم بتثبيت
الحقيبة بصورة جيدة .وينصح أن يكون الحزام عريض و ببطانة جيده لحماية
الكتف وتوزيع ثقل الحقيبة على مساحة أوسع ،و على الطفل استعمال الحزامين
دائما وتجنب استعمال حزام واحد (شكل .)18 ،0
*الحقيبة مبطنة ببطانة جيدة خصوصا من جهة الظهر لتخفيض الضغط
المباشر لثقل محتويات الحقيبة على ظهر الطفل.
* تحتوي الحقيبة على عدة مقصورات لتجنب تجمع محتويات الحقيبة في
مكان واحد.
* إذا كانت محتويات الحقيبة ثقيلة؛ ستشاهد الطفل يسير بظهر وكتفين
منحنيين لألمام (شكل  )0؛ اتصل بإدارة المدرسة إلمكانية ترك الكتب الثقيلة في
المدرسة.
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روقب جمعية الكاديميين العراقيين في اوتراليا
وأيوزلندا
http://www.iraqiacademics.com/
اطلقت جمعية االكاديميين العراقيين في استراليا موقعها االلكتروني الذي جاء
حصيلة جهود دؤوبة تصدرها الزميل المهندس هاني كوركيس عضو الهيئة
االدارية للجمعية.
الموقع يحتوي ابوابا مختلفة للتعريف بالجمعية وانشطتها وانشطة واخبار
الوسط االكاديمي وراوبط مهمة لالكاديميين باالضافة الى اعداد مجلة "
االكاديمي " كاملة.
الطموح ان يتطور الموقع لكي يتحول الى منبر للتعريف باالكاديميين العراقيين
وانجازهم في العراق والمهجر ورصد التطورات العلمية في المجاالت المختلفة.
هي دعوة أيضا لكم جميعا لإلسهام برفد الموقع بالمقاالت والبحوث واألخبار
االكاديمية والعلمية وكذلك الترويج للموقع وإرساله عبر شبكة اتصاالتكم.

يسر أدارة المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة دعوته لجميع أعضاء المجمع
لحضور أجتماع الجمعية العامة للمجمع والتي ستعقد جلستها إلنتخاب مجلس
أدارة جديد وسيقام األجتماع على هامش المؤتمر الدولي األول الذي سيعقد في
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة الكوفة بتاريخ /66 /69- 64
 3161والدعوة موجهة لجميع أعضاء المجمع من األساتذة العرب.
وسيبدأ تسجيل أسماء المرشحين لمجلس أدارة المجمع أعتبار ًا من
 3161 /5 /69ولغاية  3161 /66 /61وعلى المناصب (المواقع) اآلتية:
الرئيسالنائب األولالنائب الثانياألمين العاماألعضاء وعددهم (.) 5وسيتم استالم طلبات االساتذة من خارج العراق والذين لديهم الرغبة في تجديد
العضوية عبر البريد االلكتروني وفِي حالة عدم إرسال الطلب فأنه يدل على عدم
رغبة العضو بتجديد العضوية.......
االتصال على اميليnamanea@yahoo.fr :
ويسمح لألعضاء من خارج العراق بالترشح األلكتروني للمناصب األدارية
وعضوية مجلس األدارة  ،وسيتم طرح األسماء داخل أجتماع الجمعية العامة
للتصويت السري.

البيئة اإلفترايية للتعليم
رال ا ورا علي ا
أ.د .مضر خليل عمر
المقدمة:

يعكس مستوى التعليم في اي بلد او عند اي شعب من شعوب االرض المستوى

الحضاري لذلك البلد او الشعب  ،و قد تغيرت اساليب التعليم وتطورت مع التطورات
الحاصلة في الحضارة البشرية وانتقالها من االقتصاد الزراعي الى االقتصاد التجاري و

بعدها االقتصاد الصناعي بطفراته النوعية وصوال الى مرحلة تكنولوجيا االلكترونات التي

ساعدت االنسان في ولوج الفضاء وسبر اغواره  .ومع كل مرحلة من هذه المراحل  ،ومع

كل انتقالة نوعية في الصناعة  ،برزت تقنيات وسادت اساليب تعليمية تناسب عصرها ،

رغم أن الهدف بقي واحدا وهو  :بناء جيل يحمل مشعل الحضارة وينير الدرب له ولمن
يأتي من بعده.

وعبر العصور  ،كانت ثروات االمم تحت اقدامها  ،وكان االنسان مستثم ار و مدافعا

عن مصالحه فيها  ،وفي كثير من االحيان كان يسيء استخدامها فتنضب او تؤدي الى

كوارث طبيعية وبشرية  .اما في العصر الصناعي الرابع  ،عصر االلكترونيات فقد ثبت ان
ثروة االمة ليست تحت االقدام  ،بل في رؤوس أبنائها ،وان الحاجة الى حسن استثمار

الموارد البشرية (عقال وبدنا) هو مفتاح التقدم و السبق الحضاري  .ولهذا السبب برزت

حملة كبيرة و واسعة االنتشار تطالب باعادة تعريف التعليم في االلفية الثالثة  .وفي ضوء

ذلك ت م فعال اعادة النظر في المنظومة التعليمية في كثير من دول العالم  .رافق ذلك و
سانده مؤتمرات دولية ترسم استراتيجيات التعليم في القرن الحادي والعشرون (. )i

من هنا بدأ التنافس الحاد لالفادة من التقنيات العصرية في التعليم وابتكار اساليب

جديدة لتوليد المعرفة ونشرها دون االكتفاء بالمعلومة وخزنها  ،مما ادى في محصلته

النهائية الى تسمية العصر الراهن بعصر المعرفة  .فالمعرفة  Knowledgeقد اصبحت

هدفا و وسيلة  ،وهذا ال يتحقق اال بنشر التعليم وتحفيز التعلم الذاتي تطوير قدرات الفرد

29

العقلية والبدنية  ،وتأهيله للمستجدات واس تدامة فاعليته االيجابية مع الحضارة االنسانية من

خالل تحقيق مقولة المصطفى (عليه الصالة والسالم) (اطلب العلم من المهد الى اللحد).

لقد ارتبط تقدم المجتمعات بعملية التنمية (االقتصادية – االجتماعية – الحضارية)

التي بدورها مرهونة بالتعليم كاحد اركان مثلث التنمية االنسانية ((التعليم – الصحة –

االقتصاد)) ( )iiولهذا السبب انتقلت المجتمعات من جمع المعلومات الى تحويلها الى معرفة
تخدم عملية صناعة القرار ورسم االهداف االستراتيجة والتخطيط المنهجي بقصد التنفيذ

والمراقبة والتقييم الدوري لتقدم المجتمع وتحقيقه مستوى حضاري – انساني يواكب األمم

والشعوب في نهضتها وتطورها  .وبانتقال المجتمعات من المعلومة الى المعرفة فقد اصبح

معيار تقدمها هو انتاج المعرفة والتفاعل ايجابيا مع الحضارة االنسانية والبيئة

واستدامتها  .وبهذا لم يعد التعليم اداة للتعريف بالمعلومات وحفظها من قبل الجيل  ،بل
أصبح التعليم وسيلة للتجديد واالبتكار واالبداع وأداة لتثوير العقول وتحفيزها لتنتج

المعرفة ذاتيا وتساهم بفاعلية في بناء مستقبل مشرق لها  ،وتحافظ على الثروات

الوطنية من الضياع وعلى البيئة من التردي  .وبهذا تتحقق مقولة ان ثروة الشعوب فوق

االقدام وليس تحتها  ،وأن حسن استخدامها يضمن للشعب الرفاه المادي والرقي الحضاري
واالنساني .

وقد وسم القرن الحادي والعشرون بتسارع ظهور المبتكرات و التطورات التقنية و ترادفها

مما أدى الى أن يتسم العلم (القائد الفكري لعملية التغيير والتطور) باالتي (-: )iii

( )1اإلشتراك في التقنيات  ،حيث لم تبق تقنية ما حك ار على مهنة او تخصص معين ،
بل االشتراك في استخدام وتطوير مختلف التقنيات واالدوات و الوسائل .

( )2تداخل التخصصات العلمية  ،حيث ظهرت تخصصات حدودية جديدة  ،مما ادى في
الكثير من االحيان الى غياب فلسفة االختصاص .

( )3تكامل المقاييس والمستويات البحثية  ،من المستوى الدقيق microالى المتوسط

mesoفالكبير macroفجميعها تنظر الى الظاهرة من زوايا مختلفة تكمل بعضها البعض
لتعطي الصورة الشمولية عن الظاهرة قيد الدرس من الداخل ومن الخارج وبهذا يتحقق العلم

بالظاهرة قيد الدرس وتتكامل جوانب معرفتها .
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( )4إرتباط مناهج التعليم بالبيئة و االستدامة  ،فلم يعد التعليم ترفا فكريا بل ارتبط
بالواقع  ،بالبيئة و سبل معالجة االضرار التي اصابتها جراء سوء استخدام االنسان لها .

( )5االستخدام الواسع للحاسوب  ،كمادة تدريسية و كوسيلة للتعليم والتعلم  ،وفي مختلف
المهن وعلى مختلف مستوياتها ومختلف المجاالت المهنية .

( )6االستخدام الواسع والمعمق لتقنيات االتصاالت والحاسوب اليجاد بيئات افتراضية

 Virtual Environmentsتعتمد في التعليم والتدريب في مختلف وظائف التخصصات المهنية
والعلمية  .وقد وصل االمر الى ان البعض يعد (الواقع االفتراضي) بمثابة الحياة الثانية
 Second Lifeله  ،وانه يعيشها يوميا وفق رغبته و احالمه (. )iv

كما اتسم القرن الحادي والعشرون باالستراتيجيات العالمية (العولمة) التي فرضت على

الشعوب والدول اهدافا تنموية سمتها (اهداف االلفية الثالثة) ( )vوتقوم منظمات دولية و

مدنية بمتابعة المنجز منها دوريا مع رسم سياسات تنفيذية مرحلية .

كل هذا يؤكد على أن ال مهرب من ركوب الموجة الحضارية العالمية  ،وعدم البقاء

في اسفل درجات سلم التقدم  ،خاصة وان أول ما قاله الوحي لنبينا الكريم (( :إق أر)) ،

وأمرنا كمسلمين بالتدبر والنظر في ملكوت السماوات واالرض  ،وطلب العلم (ولو كان في

الصين – التي كان الوصول اليها صعبا جدا لبعدها وطبيعة وسائط النقل واالتصال

آنذاك).

التعليم االلكتروني

ال يحدث التطور (وفي اي مجال من المجاالت) فجأة  ،بل انه تراكمي  ،يبدأ بفكرة

بسيطة يتم تحقيقها  ،بعدها يتم تجديدها واالضافة اليها وتطويرها تدريجيا طبقا الستيعابها
ومتطلبات تطبيقها و مستوى الحاجة اليها  .وقد توحي تطبيقات فكرة ما وتشحذ الذهن
البتكار ما يكملها ويعزز تطبيقاتها في مجاالت اخرى بما لم تكن في ذهن روادها  ،وال في

تصورهم .

لقد بدأ التعليم االلكتروني دورته ( )viكتعليم عن طريق المراسلة  ،حيث اعتمدت

بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية هذا النهج تيسي ار للتعلم والحصول على شهادة

جامعية لمن صعب عليه االنتماء الرسمي بالسياقات المعتادة  .وتعاظمت الحاجة الى التعلم
ونيل شهادة جامعية رسمية عند العديد من األشخاص مما ادى الى استحداث جامعة لهذا
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الغرض  ،عرفت بالجامعة المفتوحة  . )vii(Open Universityولهذه الجامعة مطبوعاتها
ومناهجهها التعليمية و مقرها الرسمي  ،وتحدد مسبقا اماكن التقديم واالمتحان و سبل

التواصل بين الطلبة و أقسامها العلمية واالدارية وتمنح شهادات جامعية معترف بها رسميا

 .وتعرض محاضراتها على قناة تلفزيون خاصة بها  ،ويختار المحاضرون من مختلف
الجامعات ومن ذوي العلم والدراية بموضوع المحاضرة والمشهود لهم بالسمعة العلمية

الرصينة .

وبعد انتقال الحاسبات من نظم  Disc Operating Systemsولغات البرمجة

 Assembly Languagesالى نظم  Windowsشاع االستخدام فتعددت التطبيقات

والبرمجيات  ،واصبح التواصل بين الناس يسي ار من خالل الشبكة العنكبوتية . Internet

فتشكل الواقع االفتراضي الذي يلتقي به اعضاء المنتدى (اي منتدى كان) مما حفز

المجاميع االجتماعية  Communitiesللتالقي وتبادل االفكار و النشر المتبادل عبر
االنترنيت رغم التباعد المكاني بين اعضاء المجموعة ( ،منتدى الجغرافيون العرب  ،على

سبيل المثال ال الحصر) ( ، )viiiو تسارعت دور النشر الى الطباعة االلكترونية والنشر

الزهيد الكلفة والواسع االنتشار  .فقد اصبح النشر االلكتروني وسيلة للتعريف بالكاتب و
سبيل للصدقة الجارية عند البعض  .لقد أدى ذلك الى أن الكل قد أصبح مرتبطا بالكل عن
طريق شبكة االنترنيت .

وبهذا انتشرت ظاهرة الكتب االلكترونية  E-Booksوالمكتبات االلكترونية

(، )ix

والمنتديات ومواقع تجاذب الحديث  ،وبرمجيات تسمح بالتالقي االفتراضي عن طريق

الصوت والصورة  .واعتمدت هذه التقنيات في االعمال الرسمية وشبه الرسمية للحكومات
فظهر مصطلح الحكومة االلكترونية وغيرها من مفردات ومصطلحات متعارف عليها في

الحياة بعد اضافة كلمة الكترونية او الحرف  Eلتدل على ذلك .

وسمحت التقنيات الحديثة بعقد مؤتمرات افتراضية  ،واقامة دروس تعليمية وتدريبية

عرفت ب  Online Coursesأو التعلم عن بعد  .)x(Distance Learningو استحدثت
جامعات تعتمد كليا على هذا النوع من المناهج  ،منها جامعة  UNITARالتابعة الى االمم

المتحدة ( )xiعلى سبيل المثال ال الحصر  .ثم اخذت بعض الجامعات الفكرة واضافت

تطبيق التقنية الى مناهجها واستحدثت مراكز بحثية( )xiiخاصة بها  ،واخرى شكلت مراكز
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دراسية للتعلم عن بعد ( .)xiiiكما ظهرت مؤسسات رسمية وشبه رسمية تنظم عملية
المشاركة في مثل هذه البرامج والمناهج ( )xivالتعليمية والتطبيقات الخدمية  .وعلى سبيل

المثال ال الحصر Online Courses (( MOOC

( ))Massive Openالتي تضم

 444كورس من  78جامعة عالمية)  .فالتقدم في هذا الميدان متسارع ومتشعب بشكل
يفوق التصور .

يستخلص من هذا  ،ان التعليم االلكتروني قد اصبح واقعا ملموسا ومعاشا في حياتنا

اليومية  ،سواء من خالل قراءة مقاالت أو صحف أو كتب عن طريق االنترنيت  ،او

مشاهدة محاضرات مسجلة ) )xvوغيرها او من افالم وثائقية واعالمية يمكن خزنها واالفادة

منها الحقا  .وعلى الرغم من اننا نتمتع بمثل هذا الواقع (االفتراضي) وهذا النوع من التعليم

يوميا  ،ولكن الكثيرين لم يعي بعد ماهيته وطبيعة بيئته  ،و ما هي عناصرها ؟ ما هي

ايجابيات التعود عليها؟ وسلبيات اإلدمان عليها ؟ لقد ركب الموجه مع اآلخرين .

تعريف التعليم االلكتروني ،

يرى البعض أن التعليم االلكتروني طريقة للتعليﻢ تستخدم ﺁلياﺕ ﺍالتصال الحديثة مﻦ
حاسﺐ ﻭشبﻜات ﻭﻭسائﻄ متعددة

ﻭﺭسﻮماﺕ ،ﻭﺍلياﺕ بحث ،ﻭمﻜتباﺕ ﺍلﻜتﺮﻭنية،

ﻭبﻮﺍباﺕ ﺍإلنتﺮنيﺖ المختلفة ،سواء أكاﻥ هذا عﻦ بعﺪ ﺃﻭ في داخل ﺍلفصﻞ ﺍلﺪﺭﺍسي .
المهم في األمر  ،ﺍستخﺪﺍﻡ ﺍلتقنية إليصال المعلومة للمتعلﻢ بأقصﺮ ﻭقﺖ ﻭﺃقﻞ جهﺪ ﻭأكبر
فائﺪﺓ ممكنة .مما يعني  ،أن كﻞ تعليﻢ يعتمﺪ على ﺍلتقنياﺕ ﺍﳊﺪيثة بمختلف أشكالها ﻭال
يهﻢ فيه مﻮقع المتعلم سواء أكاﻥ عﻦ بعﺪ مﻦ خالل ربطه بمختلف قنﻮﺍﺕ ﺍالتصال بالمادة
ﺍلتعليمية ﺃﻭ ﺃﻥ يعتمﺪ هﺬه ﺍلتقنياﺕ الحديثة ﻭهﻮ في مﻮقعه في داخل المؤسسة التعليمية

يعد تعليما الكترونيا (. )xvi

كما ويعرف التعليم االلكتروني ايضا بانه نﻈاﻡ تفاعلي يعتمﺪ على بيئة ﺍلﻜتﺮﻭنية
متﻜاملة ،يستهﺪﻑ بناء ﺍلمقررات ﺍلﺪﺭﺍسية بﻄﺮيقة يسهﻞ تﻮصيلها ،بﻮﺍسﻄة ﺍلشبﻜاﺕ
ﺍإللﻜتﺮﻭنية ،ﻭباالعتماﺩ على البرامج ﻭﺍلتﻄبيقاﺕ ،التي تﻮفﺮ بيئة مثالية لدمج ﺍلنﺺ
اء المعلومات مﻦ خالل ﺍلﺮﻭﺍبﻂ
بالصﻮﺭﺓ ﻭﺍلصﻮﺕ ،ﻭتقﺪﻡ ﺇمﻜانية إثرﺀ
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بين مختلف

مصاﺩﺭ المعلومات  ،مع ﺇمﻜانية ﺍإلﺭشاﺩ ﻭﺍلتﻮجيه ﻭتنﻈيﻢ ﺍالختباﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ المصادر
ﻭﺍلعملياﺕ التعليمية وتقويمها (. )xvii

ويرى البعض أن التعليم (االفتراضي) شبيه بالتعليم التقليدي  ،اال انه يعتمد الوسائط
االلكترونية لتقديم المادة التعليمية (صوت وصورة ) الى المتعلم من خالل فصول افتراضية
عبر االنترنت  .فالتعليم االفتراضي هو تعليم حقيقي في بيئة الكترونية تفاعلية (من خالل
برمجيات معينة ) وليس افتراضي كما يشير المصطلح  .وبعيدا عن المسميات المختلفة ،
فالتعليم االفتراضي هو نمط من انماط التعليم االلكتروني عبر االنترنت أعتمدت فيه
تقنيات الوسائط المتعددة التي مكنت المتعلم والمعلم من التعامل مع المادة العلمية باشكال

تفاعلية ( . )xviiiومن الضرور التنبيه الى ان التعليم هنا واقعي وحقيقي اال ان البيئة التي
يتم فيها هي االفتراضية  ،فليس التعليم افتراضيا  ،وليست البيئة عشوائية أيضا.
وعناصر التعليم االلكتروني هي  :مقرر دراسي  ،منهج تعليمي معياري  ،تعزيزات تقنية

التعلم عبر الشبكة العنكبوتية  ،تواصل الكتروني  ،و بنك معلومات الكتروني (. )xix
بالمقابل  ،فانه كنظام تعليمي فعناصره هي ذاتها  :طالب  ،معلم  ،منهج  ،صف  ،ادارة ،
تقييم  ،ومستلزمات التعلم التقليدي االخرى  ،اال أن البيئة تختلف كليا .

أهداف التعليم االلكتروني :

وللتعليم االلكتروني أهدافا واضحة و محددة  ،منها (-: )xx

( )1خلﻖ بيئة تعليمية تعلميه تفاعلية مﻦ خالل تقنيات الﻜتﺮونية جﺪيﺪة  ،والتنﻮع في
مصادر المعلﻮمات واكتساب الخبﺮة .

( )2تعﺰيﺰ العالقة بيﻦ المتعلمين والمﺪرسة والبيئة خارج االطار التقليدي .

( )3دعﻢ عملية التفاعﻞ بيﻦ الﻄالب والمعلميﻦ مﻦ خالل تبادل الخبﺮات التﺮبﻮية واآلراء

والمناقشات الهادفة من خالل تبادل اآلراء باالستعانة بقنﻮات االتصال المختلفة مثﻞ E-

 mailالبﺮيﺪ االلﻜتﺮوني Chatting\Talk،والتحﺪث في الصﻒ االفتﺮاضي Virtual

) Classrooms

( )4إكساب المعلميﻦ المهارات التقنية الستخﺪام التقنيات التعليمية الحﺪيثة .
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( )5إكساب الﻄالب المهارت أو الﻜفايات الالزمة الستخﺪام تقنيات االتصال والمعلﻮمات
بشكل ايجابي يؤدي الى تطوير الفرد وخدمة المجتمع .

( )6نمﺬجة التعليﻢ وتقﺪيمه في صﻮرة معيارية  ،فالﺪروس تقﺪم في صﻮرة نمﻮذجية

وبممارسات تعليمية مميﺰة يمﻜﻦ تﻜﺮار االطالع عليهاقصد استيعاب المادة الدراسية .
()8

تﻄﻮيﺮ دور المعلﻢ في العملية التعليمية حتى يتﻮاكب مع التﻄﻮرات العلمية

()7

توسيع دائﺮة معرفة الﻄالﺐ مﻦ خالل شبﻜات االتصاالت العالمية والمحلية ،

والتﻜنﻮلﻮجية المستمﺮة والمتالحقة في الوقت الراهن .

وعﺪم االقتصار على المعلﻢ كمصدر للمعﺮفة و ربﻂ المﻮقع التعليمي بمﻮاقع تعليمية
أخﺮى .
()9

خلﻖ شبﻜات تعليمية متكاملة بقصد تنﻈيﻢ وادارة عمﻞ المﺆسسات التعليمية .

( )11تقديم التعليﻢ الﺬي يناسﺐ فئات عمﺮية مختلفة مع مﺮاعاة الفﺮوق الفﺮدية .

ماهية التعليم االلكتروني :

إستنادا الى ما ذكر آنفا  ،تتمثل ماهية التعليم االلكتروني وتلخص بالنقاط االتية -:

 - 1التعليﻢ اإللﻜتﺮوني ليﺲ تعليمًا يقﺪم بﻄﺮيقة عشﻮائية مع التعليﻢ النﻈامي المﺪرسي
بﻞ هو منﻈﻮمة مخﻄﻂ لها ومصممة تصميمًا جيﺪا بناء على المنحى المنﻈﻮمي ،لها
مﺪخالتها وعملياتها ومخﺮجاتها والتغذية الﺮاجعة .

 - 2التعليﻢ اإللﻜتﺮوني ال يهتﻢ بتقﺪيﻢ المحتﻮى التعليمي فقﻂ  ،بﻞ يعنى بﻜﻞ عناصﺮ
ومﻜﻮنات البﺮنامج التعليمي مﻦ أهداف ومحتﻮى وﻃﺮائﻖ تقﺪيﻢ المعلﻮمات وأنشﻄة
ومصادر التعلﻢ المختلفة وأساليﺐ التقﻮيﻢ المناسبة .

 - 3التعلﻢ أو التﺪريﺐ اإللﻜتﺮوني ال يعنى بالعملية التعليمية وتقﺪيﻢ المقﺮرات التعليمية

فقﻂ بﻞ إنه يهتم و يركز على تقﺪيﻢ البﺮامج التﺪريبية أثناء الخﺪمة للمعلميﻦ أيضا .

 - 4يعتمﺪ على استخﺪام الﻮسائﻂ اإللﻜتﺮونية التفاعلية للتﻮاصﻞ بيﻦ المتعلﻢ والمعلﻢ وبيﻦ
المتعلﻢ ومحتﻮى التعلﻢ ويحاول االفادة مما تقﺪمه تﻜنﻮلﻮجيًا المعلﻮمات واالتصاالت مﻦ
الجﺪيﺪ وتﻮﻇيفه في العملية التعليمية وبما يخدمها .
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 - 5يغيﺮ صﻮرة الفصﻞ التقليﺪي التي تتمثﻞ في الشﺮح واإللقاء مﻦ قبﻞ المعلﻢ
واإليضاحات والحفﻆ واالستﻈهار إلى بيئة تعليمية تفاعلية تقﻮم على التفاعﻞ بيﻦ المتعلﻢ
ومصادر التعليﻢ المختلفة وبينه و زمالءه من جهة اخرى .

 - 6ليﺲ التعلم الﻜتﺮوني تعلﻢ عﻦ بعﺪ وانما يمﻜﻦ أيضًا أن يتﻢ داخﻞ جﺪران الفصﻞ
الﺪ ارسي بﻮجﻮد المعلﻢ .

 - 8يﺪعﻢ التعليﻢ اإللﻜتﺮوني مبﺪأ التعلﻢ الﺬاتي والتعلﻢ المستمﺮ مﺪى الحياة ويكون ركيزة
اساسية لذلك .

 - 7قﺪ يﻜﻮن التعليﻢ اإللﻜتﺮوني مﻜمًال للتعليﻢ الصفي أو شامًال له أو منفصًال عنه ،

في المﺪرسة أو الجامعة االفتﺮاضية .

انواع التعليم االلكتروني :

تمارس في الوقت الراهن ثالثة انواع من التعليم االلكتروني ( ، )xxiهي -:
 )1التعليم ﺍاللﻜتﺮﻭني المتزامنSynchronous e-learning

حيث يجتمع فيه

المعلم /المدرب مع المتعلمين ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍحﺪ للحوار المباشر  chatوالمتزامن مع نﺺ كتابي
ﺃﻭ الصﻮﺕ ،ﺃﻭ عرض فديو ((عبر شبكة االنترنيت)) .
 )2التعليم االلكتروني غير المتزامن Asynchronous e-learningحيث يضع
المعلم /المدرب مصاﺩﺭ للمعلﻮماﺕ مع خﻄة تﺪﺭيﺲ ﻭأسس التقويم على الموقع ﺍلتعليمي
في شبكة االنترنيا  ،ﰒ يﺪخﻞ المتعلم \ المتدرب للمﻮقع ﰲ ﺃﻱ ﻭقﺖ يناسبه ،
ﻭيتبعﺍإلﺭشاﺩﺍﺕ التي وضعت إلتمام عملية ﺍلتعلﻢ ،ﺩﻭﻥﺃﻥ يﻜﻮﻥ هناﻙ ﺍتصال متﺰﺍمﻦ
مع المعلم \ المدرب .
) 3التعليم المدمج ، Blended Learningويشتمﻞ على مجموعة مﻦ ﺍلﻮسائﻂ ،ﻭالتي
تم تصميمها لتﻜمﻞ بعضها ﺍلبعﺾ ،ﻭالتي تعﺰﺯ ﺍلتعلﻢ ﻭتﻄبيقاته ،ﻭيمكن ﺃﻥ يشتمﻞ
بﺮنامج ﺍلتعليﻢ المدمج على ﺍلعﺪيﺪ مﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ

التعلﻢ مثﻞ برمجيات ﺍلتعلﻢ التعاوني

ﺍالفتﺮﺍضي ﺍلفﻮﺭﻱ ،ﻭالمقررات المعتمدة على ﺍالنتﺮنﺖ ،ﻭمقﺮﺭﺍﺕ ﺍلتعلﻢ الذاتي ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
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نﻈﻢ ﺍلتعليﻢ  ،وغيرها  .يمكن للتعلﻢ المدمج ﺃﻥ يمزج ﺃحﺪﺍثا متعﺪﺩﺓ تعتمـﺪ على ﺍلنشاﻁ
تتضمﻦ ﺍلتعلﻢﰲ ﺍلفصﻮل ﺍلتقليﺪية التي يلتقي فيها المعلم مع المتعلم ﻭجها لﻮجه .

البيئة االفتراضية للتعليم االلكتروني
في البدء  ،من الضروري تعريف البيئة االفتراضية  ،إنها بيئة ثالثية األبعاد مستحدثة
لمن يرغب في التفاعل معها وقد تم توليدها باالستعانة بتكنولوجيا الحاسوب  ،المحاكاة ،
ومن برمجيات ومكونات مادية باإلضافة إلى األجهزة األخرى وذلك لتحقيق أهدافا واغراضا
مختلفة  :تعليمية  ،طبية  ،ترفيهية  ....وغيرها من التطبيقات  .أما التعليم االفتراضي فهﻮ
تعلﻢ قائﻢ على الﻮسائﻞ والﻮسائﻂ اإللﻜتﺮونية ولﻜﻦ بﺪون مباني تعليمية حقيقية ،أو مﻜاتﺐ
ألعضاء هيئة التﺪريﺲ  .أنه عبارة عﻦ مجمﻮعة العمليات المرتبطة بنقﻞ وتﻮصيﻞ مختلﻒ
أنﻮاع المعﺮفة والعلﻮم والمقﺮرات والبﺮامج إلى الدارسين في مختلﻒ أنحاء العالﻢ باستخﺪام
تقنيات المعلﻮمات السائدة  .يشمﻞ ذلك اإلنترنات  Inte-rnetو اإلنترنات )xxii(Intra-net

و األقﺮاص المدمجة و عقد المﺆتمﺮات عﻦ بعد  .إنها ﺍلبيئة ﺍلتعليمية ﺍلتعلمية التي يتﻢ
فيها توظيف ﺍلتقنية بشﻜﻞ مدمج مـع ﺍلعمليـة ﺍلتعليمية  ،حيث تستخدم فيها الحواسيب
ﻭﺍألﻭعية المعلوماتية ﺍألخﺮﻯ الى جانﺐ شبﻜاﺕ ﺍالتصال المختلفة .
والبيئة االفتراضية للتعليم ما هي إال محيط (بيئة) للتعلم مأهول بأناس حقيقيين يفكرون
ويقرون ويكتبون تعليقاتهم وأسئلته م عبر المناقشة عن طريق الشبكة العالمية  ،كما أنهم
أ
يضحكون ويشعرون بالسعادة وخيبة األمل ويخططون  ،ويتبادلون المعلومات عبر شبكة
االنترنيت  .فهي محيط يتعامل معه ويدخله الكثير من المتعلمين والمعلمين ،دون أن
يقتصر هذا التعامل على التعليم عن بعد فقط .
ومن المهم التمييز بين بيئة التعلم االفتراضية ( )Virtual LearningEnvironment

والمعروفة اختصا ار بـ ( )VLEوبيئة التعلم المنظم ()Environment Managed Learning
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والمعروف اختصا ار بـ ( )MLEإذ أن هذين المصطلحين قد يستخدمان بشكل خاطئ لإلشارة
إلى مفهوم واحد  .وبيئة التعلم المنظم  ،تشكل نظاما أكبر حجما فقد تتضمن بيئة أو
بيئات للتعلم ولكنها قد تغطي – االفتراضية  -وقد ال يتضمن أي منها  .وتشمل أيضا
مجاالت أخرى مثل إدخال البيانات للكوادر اإلدارية والكتابية  ،وفيما يتعلق بالمقررات
والقبول وأجور المشاركة وما إلى ذلك من مستلزمات عمل المؤسسة  ،حيث يمكن الحصول
على البيانات اإلدارية منها.

البيئة االفتراضية للتعليم االلكتروني  :ما هو لها

لكل بيئة  ،واقعية ام افتراضية  ،سمات وخصائص تميزها عن غيرها من البيئات  ،وقد

تشترك مع نظائرها بالكثير من السمات  ،اال ان لكل منها خصائصها التي تميزها .ولبيئة
التعليم االلكتروني مزايا كثيرة  ،منها (-: )xxiii

 )1مرونة الوقت حيث يختار المتعلم الوقت الذي يناسبه دون االلتزام بموعد محدد .
 )2مرونة اختيار مكان التعلم دون االرتباط الكلي بمكان محدد .

 )3مرونة االفادة من الوسائط السمعية والبصرية المختلفة  ،وما تضفيه من تشويق و

تحفيز

و توضيح  ،حيث غالبا ما تشمل المحاضرة انواعا مختلفة من المصادر .وبهذا

يستخدم المتعلم مختلف حواسه في عملية التعلم .

 )4مرونة سن التعلم  ،حيث قد يضم (الصف االفتراضي) أعما ار مختلفة و أجناسا و

أعراقا منوعة  ،وبهذا ينتفع من فاتته فرصة التعلم سابقا من اللحاق بالركب وتسنح

له
الصف

،
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الفرصة للتعرف على اشخاص مختلفين من اماكن اخرى قد ال يجد مثلهم في
التقليدي .

 )5يعتقد الكثير من المعنيين بالتعل يم االلكتروني ان كلفته المادية اقل من التعليم التقليدي
للمدى البعيد على االقل  ،وبالنسبة للمتعلم على وجه الخصوص .

 )6سعة مصادر التعلم وتنوعها  ،و انتماء المتعلم طواعية للبيئة االفتراضية تحقيقا

لرغبته

الذاتية للتعلم تؤدي في الكثير من االحيان الى اكتسابه معلومات اكثر .

وفي الجانب التربوي  ،فان بيئة التعليم االلكتروني تتسم باالتي -:

( )1فرص التفاعل  :ناد ار ما توفر االساليب التعليمية التقليدية فرصا للتفاعل المباشر بين
المتعلم و المعلم  ،ففي الغالب هناك متلقي سلبي و معلم يضخ معلومات و وقت محدود.

اما في بيئة التعليم االفتراضية فتتوفر فرصة تكرار المعلومة (سماعا ورؤية وقراءة) ،

والتواصل بين المتعلم و المعلم من جهة وبين المتعلمين مع بعضهم البعض من جهة

اخرى عبر مجالس الحوار والنقاش و البريد االلكتروني  .وهذه الفرصة إن توفرت في

التعليم التقليدي فهي محدودة من حيث الكم والنوع و التنوع الفكري للمتعلمين  ،اضافة الى

محدودية الوقت المتاح .

( )2استثمار امثل للوقت  :باعتماد اقراص التخزين المدمجة والفديو الرقمي وخزن
المحاضرات فيها  ،وانتفاء الحاجة لالنتقال الى مراكز التعلم  ،جميعها وفرت وقتا اضافيا

للمت علم و ساعدته في تنظيم جدول عمله اليومي دون اضاعة الوقت .

( )3سهولة الوصول الى المناهج  :باالضافة الى ما ذكر في ( )2اعاله فان ذلك يشمل
المكان والزمان ايضا  ،مما يعني تجاوز قيود المكان والزمان في التعليم االلكتروني .

( )4تعزيز المشاركة  :ففي التعليم التقليدي قد ال تتوفر للجميع فرص المشاركة والتفاعل
،

وقد يعاني البعض من صعوبات في التواصل مع االخرين (وجها لوجه)  ،اما في

البيئة االفتراضية للتعليم فان االمر مختلف كليا  ،خاصة عندما يكون هناك تزامن وغرف

المحادثة متاحة ويتطلب االمر بيان الرأي او التقييم او المشاركة الحوارية و \ او الكتابية .

( )5ﺍلتﻜامل  :يﻮﹼفﺮ ﺍلتعليﻢ االلكتروني للمتعلﻢ المعرفة  ،وللموارد ﺍلتعليمية التكامل ،وكذلك

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍلتقييﻢ ﺍلﱵ تسمح بتحليﻞ مستوى معﺮفة المتعلم ﻭمستوى ﺍلتقﺪﻡ ﺍلﺬﻱيحققه ،وبما

يضمﻦ تﻮﺍفﺮ معايير تعليمية مﻮحﺪﺓ (معيارية).

( )6مرﺍعاﺓ حالة ﺍﳌتعلم  :يﻮفﺮ ﺍلتعليﻢ ﺍإللﻜتﺮﻭﱐ للمتعلﻢ ﺇمﻜانية ﺍختياﺭ ﺍلسﺮعة التي
تناسبه ﰲ ﺍلتعلﻢ ،مما يعﲏ ﺃﻥ بمقدوره تسﺮيع عملية ﺍلتعلﻢ ﺃﻭ ﺇبﻄائها حسﺐ ما
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تﺪعﻮ ﺍﳊاجة  .كما يسمح له باختياﺭ المحتوى ﻭﺍألﺩﻭﺍﺕ طبقا لحاجاته ﻭمستﻮﻯ
.

مهاﺭﺍته

أي تمكين ﺍلﻄالﺐ مﻦ تلقي المادة ﺍلعلميـة باألسلﻮﺏ ﺍلﺬﻱ يتناسﺐ مع قﺪﺭﺍته مﻦ

خالل ﺍلﻄﺮيقة ﺍﳌﺮئية ﺃﻭ ﺍﳌسمﻮعة ﺃﻭ المقروئة ﻭ ﳓﻮها ،ﻭ مﺮﺍعاﺓ ﺍلفﺮﻭﻕ ﺍلفﺮﺩية

بﲔ ﺍﳌتعلمﲔ ﻭ تمكينهم مﻦ ﺇﲤاﻡ عملياﺕ ﺍلتعلﻢﰲ بيئاﺕ مناسـبة ﳍـﻢ ﻭﺍلتقﺪﻡ حسﺐ
قﺪﺭة المتعلم ﺍلﺬﺍتية .

( )8تعزيز ملكة اتخاذ القرار و مقارنة الخيارات والبدائل المطروحة عند معالجة مشكلة ما .

( )7في فلسطين  ،نجح التعليم االلكتروني وانتشر النه تجاوز الوضع االمني وحالة الال
استقرار التي تفرضها سلطات االحتالل .

البيئة االفتراضية للتعليم االلكترونية  :ما عليها

الكمال هلل وحده  ،وكل ما ينتجه البشر نابع عن حاجة وتصور وللمدى القريب بشكل

خاص  .لذا ليس هناك مشروعا كامال متكامل صالحا لكل االزمنة و االمكنة  .ولهذا من
الضروري تسليط الضوء على بعض السلبيات التي اشير اليها في االدبيات ذات الصلة

(.)xxiv

- 1التركيز على المعرفة دون المهارة و الجانب الوجداني للطالب
- 2يساعد على االنطوائية والتوحد للمتعلم

- 3التركيز على السمع والبصر اكثر من الحواس االخرى

- 4عدم القيام بنشاطات تكميلية (رياضة وغيرها) كما في التعليم التقليدي (رغم ان هذا
لم يعد قائما في مناهج التعليم للعديد من الدول النامية  ،مع شديد االسف)

- 5الحاجة الى بنية تحتية خاصة

- 6الحاجة الىاعادة تأهيل المعلمين في التقنيات العصرية وبكثافة

- 8الحاجة الى تاهيل خاص لالدارة والفنيين العاملين في التعليم االلكتروني

- 7الكلفة العالية عند االستحداث (خصصت احدى الجامعات االمريكية  61مليون
دوالر لتطوير منظومة التعلم عن بعد) .
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- 9الكلفة المادية (والمعنوية) للحفاظ على امنية النظام التعليمي من االختراق  ،والحفاظ
على أمنية المعلومات في اماكن خزنها . Clouds

- 11

االفتقار الى التواجد االنساني واالحساس الذي يضفيه التواجد في مكان واحد

وجها لوجه

 - 11إن الجلوس لفترة طويلة امام الحاسبة (او بدائلها) له سلبياته على صحة الفرد

البدنية  :الفقرات العنقية ،والقطنية  ،مشاكل النظر  ،تعب اعصاب اليد والكتف  ،وغيرها .
 - 12وكذلك له اثره على الصحة االجتماعية :حيث تعمق الفردية مؤدية الى
االنغالق و االنعزال  ،والتوحد .

اإلستنتاجات

توسم االلكترونيات العصر الراهن ببصماتهاوتشكل عصب الحياة في تقنياته
-

المختلفة ،وبالمحصلة النهائية في معظم (ان لم يكن جميع) مرافق الحياة اليومية

للفرد والمجتمع والدولة .

ومن أجل أن يأخذ التعليم مداه الكامل ويستدام فمن الضروري ان تركب موجة
االلكترونيات ويتم تسخيرها لخدمته  ،داخل المؤسسة التعليمية و خارجها .

-إن ما يعد ايجابي في جانبله سلبياته في جانب آخر ،مثل-:

* اللقاء وجها لوجه في التعليم التقليدي  ،ايجابي انسانيا  ،ولكن عدد المتعلمين

الكبير و قصر وقت الدرس حجم هذه االيجابية  ،وفي بعض االحيان لم يبق لها

دو ار.

* األخذ بالفروق الفردية في التعليم االلكتروني ايجابي جدا  ،إلى أن ذلك قد يوصل
الى إنعزال الفرد عن من هم حوله و اإلنشغال بمن هم بعيدين مكانيا عنه  .فالتقنية
الحديثة فتحت قنوات التواصل معالخارج و اغلقتها على الداخل (البيت والعائلة)،
كما فعل تصميم البيت الغربي المنفتح على الخارج مقابل تصميم البيت الشرقي

المنفتح على الداخل .
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ختزل الزمن وتوسع مجاالت العمل
* إن اإلعتماد بكثافة على التقنية يؤدي الى إ ا
واالفق  ،اال أن ذلك يجعل الفرد (كسيحا) بدونها .

تساؤل مشروع

البيئات اإلفتراضية التي اوجدتها الشبكة العنكبوتية  :كيف يمكن استثمارها لتحقيق
نقلة حضارية – نوعية للجامعة ؟

اترك االجابة عن ذلك الى الجهات المعنية بالتعليم  ،ومن الضروري أنيناقشالموضوع بعمق

وتفصيل في ورشة عمل يحضرها المعنيون من مختلف التخصصات العلمية  ،التربوية

والمهنية واالدارية  .وللتحفيز و التنشيط االولي للتعليم االلكتروني في مختلف اقسام
الجامعة أقترح -:

 )1ان اعتماد تقنيات العرض البصري و ما يرافقها من تطبيقات الكترونية داخل قاعات
الدرس تعيد الثقة بالنظام التعليمي عند الشباب  ،وتهيء الذهن لتوسيع التطبيقات وصوال

الى التعلم عن بعد و بيئاته االفتراضية  .أي ان يدخل الطالب البيئة االفتراضية للتعليم
تدريجيا  ،وكذلك المعلم \ المدرس  ،وحتى االدارة .

 )2تشجيع طلبة االقسام في الكليات الستحداث منتديات لهم على الشبكة  ،يتولى االشراف
عليها استاذ من القسم  ،وتكون وسيلة القسم لتوجيه الطلبة للتعرف على المصادر

والموضوعات الحديثة في االختصاص .

 )3ينطبق الوارد في ( )2أعاله على طلبة الدراسات العليا  ،ولكل دورة صفحتها الخاصة
(منتدى)  ،والزامهم االشتراك في المنتديات التخصصية  ،العربية واالجنبية  ،وكورسات
التعلم عن بعد التي تقيمها مؤسسات تعليمية مرموقة .

 )4من الجوهري استثمار ولع الشباب بااللكترونيات و هوسهم بها لجعلهم يطلعون على
المصادر المختلفة ويقرأوها ويناقشوها في حوارات ونشاطات مخطط لها و نبذ الملزمة

التي افرغت العقول حتى من المعلومات .

 )5تقسيم طالب الصف الى مجاميع للكتابة عن جوانب موضوع معين  ،تجمع مواده من

االنترنيت والمكتبة الورقية وتناقش في حلقة نقاشية داخل الصف وتعرض النتائج في
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منتدى القسم  .يحضر اساتذة القسم والعمادة في الحلقة النقاشية كمستمعين و مقيمين

للنشاط .

 )6حث التدريسيين للمشاركة في الكورسات اون الين و تقديمهم (سمنر) بعد االنتهاء من

الكورس  ،كحد ادنى  .ويفضل ان تقدم مواد هذا الكورس في دورة تعليم مستمر في
الكلية او الجامعة من قبل المشارك .

 )8استحداث مركز تكنولوجيا التعليم في الجامعة يتولى المسئولية لتوفير مستلزمات التعليم
االلكتروني (عن بعد وعن قرب – بما فيها التدريب والتطوير) .

 )7ربط رؤساء االقسام العلمية جميعا بشبكة انترنيت (داخلية  intraوخارجية  ) interكما
فعلت عمادة كلية التربية سابقا (عام  ، )2116و وضع جدول الستخدام االنترنيت داخل
القسم من قبل التدريسيين .

 )9الزام حملة لقب استاذ مساعد واستاذ بايجاد موقع لهم على االنترنيت تعرض فيه سيرتهم

المهنية و نتاجاتهم العلمية  .ويفضل ان تتبنى الكلية او الجامعة ذلك ضمن موقعها
الرسمي إسوة بالجامعات العربية واالجنبية .

 )11اعتماد المشاركة الفاعلة في نشاطات التعلم عن بعد كاحد مؤشرات النشاط العلمي

في التقييم السنوي للتدريسي و ألغراض الترقية العلمية والمشاركة في المؤتمرات خارج

المحافظة .
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)11
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رلخص لكتاا (ثقافة الوتبداد) اللي صدر عام 6172
عن دار وائل – األردن
ألمؤلف ألبروفيسور معن خليل عمر
تحويل الربيع العربي الى شتاء عربي قارص
ينطوي هذا المؤلف على تصوير ا
في برده وعاصف في ثلوجه وغزير في مطره و ُم اكثر في زوابعه ور اعده وبرقه،
أعاق حركة الناس فأقعدهم في منازلهم وأغرق دروبهم وشوارعهم لعدم وجود
شبكة لتصريف معاناتهم وطموحاتهم فجرفت احالمهم وآفاقهم االستشرافي.
هذا مجرد تشبيه مجازي لما حصل بعد ثورات نقية في وطنيتها وصافية في
مطاليبها ومنسجمة في نسيجها البشري ووديعة في تعبيرها وسلمية في حراكها
الوطني .بدأت هكذا ف اسميت بثورات الربيع العربي إال إن الطامعين في نتيجتها
والمتضررين من آثارها والجاهلين في إدارة المجتمع ورعون اية الصب اية
السياسيين والمارقين عن القانون والخائفين من قوة المجتمع العربي وثروته
من قبل القوى الخارجية األجنبية ،جميعهم تنافسوا وتكالبوا على أخذ موطئ قدم
فيها بعد ان نجحت الثورة ف احولوا أمال واحالم جيل الشباب العربي الذي ح الم
بتغيير مجتمعه عند نجاحه ،لذا تعارك كل هؤالء الذين ذكرتهم آنفاً على سلب
(وتسيس تقاسم) هذه الثورة ألن الجيل الثائر الذي احدث التغيير المارد لم تكن
لديه قيادة وال استراتيجية أو تخطيط مستقبلي لما صنعه بعد تغيير النظام
فحولوا ربيعه
السياسي إنما كان يملك صدق وشفافية واستقامة وطنية.
ا
(الطامعين) الى شتاء قارص ومثلج دفع ثمن هذا التحويل ُجل ا المجتمع العربي
فحصلت الصراعات حول عسل السلطة فاستخدمت الميليشيات الحزبية وتشكلت
األحزاب الصورية – النفعية الزائفة ز اجوا فيها الطائفية الدينية – والقبلية
والعرقية فحصلت الفوضى العارمة والدموية وليس الفوضى الخ االقة كما زعم
البعض ،فساد الدمار وسالت الدماء وخربت البالد وأحرقت الوثائق ونهبت
اآلثار وهربت األموال الى الخارج وانتقم األعداء فأضحى الشباب العربي أكبر
ضحية عرفها التاريخ العربي المعاصر بعد ما كان أنبل قربان في ثوراته
الوديعة والسلمية فساد الشتاء العربي وزال ربيعه الحالم.
من الدراسات الشيقة وذات الع ابر البليغة في علم االجتماع تلك التي تتناول
التغيرات االجتماعية الصغرى والكبرى ألنها تتضمن المثالب التي يحدثها النظام
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القديم لكي يخدم حكمه على حساب المصلحة العامة والمال العام والتركيبة
السكانية واالبداعات العلمية واألدبية الوطنية.
وما يحتاجه المجتمع الثائر على طغيان حكمه من عقول وسواعد ومعنوية
وه امة عالية ومتخصصة وصادقة في وطنيتها ونزيهة في امانتها لكي يستطيع
ان يبني مؤسسات ركائزية في انساق البناء االجتماعي الجديد .وهذا غالباً ما
يأخذ وقتاً طوي ًال إذ ليس بالضرورة أن تؤدي الثورة – دائماً – الى النهوض من
الماضي والتخلص من التخلف في التنمية والخروج من العزلة الثقافية
واإلعالمية والعلمية ،بل تؤدي الى المزيد من التخلف وذلك بسبب الكلفة المادية
العالية والبشرية الباهظة والوقت الطويل وتنقية المجتمع من ال ُمعادِين للثورة
والتغيير الذي يبذلون قصارى جهودهم في تشويه التغيير وإعاقته .فض ًال عن
االنتهازيين والوصوليين الذين يستغلون فرصة التغيير وانشغال الحكومة
الجديدة في عملية البناء ليقوموا بنهب المال العام وممارسة الجريمة المنظمة
وغسيل األموال والتهريب وكافة أنواع الفساد.
لكن إجبار الطاغية على إذالل وإذعان مواطنيه لفترة طويلة من الزمن
تجعلهم معتمدين عليه في مسيرة المجتمع وعدم التفكير باإلبداع والخلق
ورعبهم من جالوزته المنتشرين في كل مؤسسة وتنظيم ومقهى ونادي .بيد إنه
من الثابت والمتحول هو إن ظاهرة الطغاة في لمجتمع اإلنساني تبقى مستمرة
في الوجود اإلنساني بذات الوقت تبقى ظاهرة الثورة مستمرة في الحدوث طالما
هناك طغاة ،إذن يمكن القول في هذا السياق بوجود عالقة جدلية بين الطغاة
والثورة ال يمكن الفصل بينهما.
واقع الطغاة المعاصرين في العالم الحديث:
هناك العديد من الطغاة الدكتاتوريين (المحليين والدوليين) في عالمنا الحالي وقد
تم سقوطهم عندما واجهوا وثبات ونهضات وثورات جماهيرية مهتاجة ذات
طابع متحدي وجريء في مقاومتها للطغيان ،وكان أغلب هؤالء الطغاة –
الدكتاتوريين – يمثلون حكاماً مطلقين يرأسون حكومات مستبدة في حكمها
وغالباً ما يكونوا عاجزين – غير قادرين – على إرساء سياسة حكيمة وعادلة
في تعاملها وحكمها ألبناء شعبها وفاقدي الدفاع االجتماعي من قبل الشعب وال
يملكوا اقتصاد ًا رصيناً وإزاء هذه الحالة الشاذة في الحكم حصل انهيارهم
وسقوطهم منذ عام  6511من قبل اهتياج الجماهير السلمية غير العنيفة في
أوروبا واسيا وافريقيا مثل التفيا ولتوانيا وبولندا وألمانيا الشرقية
وجيكوسالفاكيا وسلوفينيا ومدغشقر ومالي وبوليفيا والفلبين .وكانت هناك
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مقاومات غير عنيفة مطالبة بالديمقراطية مثل النيبال وزامبيا وكوريا الجنوبية
وشيلي واألرجنتين وهايتي والبرازيل وأجواري وماالوي وتايلند وبلغاريا
وهنغاريا ونيجيريا وباقي واليات االتحاد السوفيتي التي حصلت فيها انقالبات
عسكرية مفاجئة في عام  6556في شهر أوكست (أب).
بعد االطاللة العاجلة أعرج الى ما قامت بها الصين وبورما والتبت من تحدي
جماهيري عارم وصارخ في السنين األخيرة إذ كافحوا وناضلوا من أجل اسقاط
حكم الطغاة وإزالة مواقعهم ألنهم مارسوا الطبيعة المتوحشة الفظة ذات
األسلوب الحيواني الوحشي في سياستهم القمعية على شعوبهم .إن اسقاط
الطغاة في هذه الدول األنفة الذكر لم يتم انهاء وإزالة ما خل افوه من مشاكل
عسيرة الحل مثل الفقر والجريمة وانعدام الكفاءة اإلدارية والتدمير البيئي
والفساد المالي وضحايا المنكوبين بشتى االمراض النفسية االجتماعية جميعها
تمثل ارثاً كارثياً لهذه األنظمة المتوحشة فض ًال عن معاناة شعوب هذه البلدان
في إعادة بناء مجتمعاتهم على أسس المبادئ الديمقراطية والحرية الشخصية
والعدالة االجتماعية .انها مسئولية جسيمة تحتاج الى كوادر وطنية كفؤة
وصادقة في بنائها وجدية في عملها ألنها تواجه مهمات صعبة األداء والبناء
وهي إزالة اإلرث الكارثي مع معنوية صافية لبناء مبادئ جديدة عليهم تحتاج
الى كفاءات مرنة وقومية ومضح اية وصبورة وحليمة وواسعة االطالع على
تاريخ الشعوب .
بعد الولوج الى هذا الموضوع نشير الى المسح العالمي السنوي الذي تم أجراءه
في العقد المنصرم قام بتصنيف بلدان العالم على أساس مكانة الحقوق السياسية
والحريات المدنية فيها .فظهر العديد من األقطار حول العالم تم تصنيفهم على
أنهم( احرار ) Freeوكان هذا التصنيف في تنامي سريع في السنين األخيرة.
بذات الوقت هناك اعداد هائلة من الناس يعيشوا تحت ظروف ظالمة ومستبدة
وباغية بشكل متجبر .حيث ظهر في عام  %24 ،3111أي  1611بليون فرد
يعيشوا في بلدان واقعة تحت تصنيف غير حر  not freeتمارس حكوماتها
حريات مدنية وحقوق سياسية مقيدة ومتشددة جد ًا وهناك  43بلد صنفوا تحت
باب غير حر تحكمها حكومات دكتاتورية عسكرية مثل (برما) وأخرى خاضعة
للحكم الملكي التقليدي مثل العربية السعودية وهناك اقطار تحكمها أحزاب
سياسية متسلطة مثل (الصين وكوريا الشمالية) وهناك حكومات محكومة من
قبل حكومات اجنبية مثل (التبت والصحراء الغربية) .أنظر جدول رقم – – 6
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1983
1993
2003
2009

حر
54
75
89
89

حر جزئي
47
73
55
62

غير حر
64
38
48
42

أخذ هذا الجدول من كتاب "من الدكتاتورية الى الديمقراطية" لـ (جين شارب)
ص2.
جدول رقم –  – 6يوضح عدد البلدان في العالم الح اره وغير الح اره والجزئية
وال جرم من القول في هذا السياق إن العديد من بلدان العالم في وقتنا الحاضر
في حالة تغيير اقتصادي وسياسي واجتماعي سريع .بذات الوقت هناك العديد
من البلدان الح اره في تزايد في السنين األخيرة .لكن هناك خطر كبير سائد عند
العديد من األمم في مواجهتها لهذا التغيير السريع ألنه يتحرك باتجاه معاكس
ويمارس اشكا ًال جديدة من الدكتاتورية (مثل حكم نوري المالكي في العراق الذي
حكم ثمانية أعوام حكماً دكتاتورياً بعد تغيير نظام الحكم السابق الذي كان يحكم
بالحكم الشمولي والفردي الدكتاتوري فحصل تغيير من دكتاتور الى دكتاتور
أخر).
ومن أجل تمحيص ما تقدم نشير الى تكرار حكم الطغاة المستبد من قبل جماعات
أو افراد أفاقين طموحين بل وحتى حكومات منتمية أو أحزاب سياسية عقائدية،
كلهم يبحثون عن طرقاً لغرض اراداتهم الخاصة على المجتمع ويقوموا باختراق
الحقوق المدنية األساسية والحقوق السياسية .لذلك تحصل انقالبات مفاجئة
بشكل مستمر وشائع.
وأنه من سوء الطالع أن نقول بإن الماضي ما زال قائماً بيننا ويعيش في
وسطنا .ألن ظاهرة الدكتاتورية سائدة وتظهر في كل وقت ومكان وإن ممارسة
الظلم والجور ال تزول كذلك خضوع الناس وإذعانهم لرموز السلطة وحكامها
سارية في كل األوقات و األماكن ألنها طبيعية بشرية لم يستطع االنسان التخلص
منها .ففي حاالت متطرفة هناك مؤسسات سياسية اجتماعية واقتصادية ودينية
خارجه عن سيطرة وهيمنة الحكومة ألنها ضعيفة أو تحكمها مؤسسات عسكرية
أو أحزاب سياسية هدفها البقاء في الحكم والسيطرة على المجتمع.
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إن سياق الحديث يلزمني أن اقترب من حالة تمثل سلوكاً شائعاً سائد ًا في ظل
الحكم االستبدادي وهو إن غالبية افراد المجتمع تحت هذا النظام الطاغي
يتحولوا الى افراد منعزلين ومتفردين غير قادرين على العمل معاً بشكل مشترك
مع األخر خوفاً منه أو عدم الثقة به لذلك كل فرد يقوم بما يريد أن يقوم به
حسب مصلحته بعيد ًا عن االخرين وإزاء هذه الحالة يضحى المجتمع ضعيفاً في
تماسكه وواهناً في ثقته بنفسه غير قادر ًا على المقاومة ألن الجميع يعيش في
رعب دائم خوفاً وكرهاً بالطاغية وتعطشهم وجوعهم بذات الوقت للحرية التي ال
يستطيعوا التمتع بها حتى مع افراد أسرهم واصدقائهم بل وال يستطيع احدهم
عار عن
التجزؤ بالتفكير الحر لذا فأنهم يواجهوا معاناة مستمرة ومستقبل
ٍ
األمل .أما صفات الدكتاتور األن فهي أكثر سو ًء وقساو ًة من صفات الطاغية
القديم وذلك بسبب األساليب القمعية الجديدة التي يمتلكها الطاغية المعاصر
المتصنعة بالصرامة والقسوة المميتة[Sharp. [2012. Pp. 1 -5
لماذا ثابر حكام العرب على التسرمد في حكمهم؟
قبل الولوج الى محيط ثورات الربيع العربي وتهافتها ،أدلف الى سبر غور
ظواهر اجتماعية مث الت مهماز ًا (محركاً) لما حصل في المجتمع العربي من
احداث أعاقت حركته الطبيعية وجعلته يفتقد الماليين من عناصره البشرية (من
قرابين وضحايا) وثرواته الطبيعية وكفاءاته المبدعة ويبتعد عن مسايرة
المجتمعات اإلنسانية المتطورة .آلت هذه الرؤية الى صياغتها على شكل أسئلة
وهي : -
 – 6لماذا حكام العرب (جميعهم وبدون استثناء) كانوا ومازالوا متشبثين
بكرسي الحكم وال ينفكوا منه؟
 – 3هل صفتهم االوتوقراطية – الفردية المطلقة تبلورت بمحض الصدفة؟
 – 2هل المجتمع العربي صنع هذا النموذج من حكامه؟
 – 4هل التغيير االجتماعي راكد ًا أو دائر ًا في حلقة مفرغة عند العرب؟
 – 9هل الفرد العربي ُملجماً أم طليقاً في وجوده االجتماعي؟
ال ريب من القول بإن لباب المواضيع الحيوية والشيقة في علم االجتماع هو
سنة الحياة ومرواز حيويتها .بيد أن المالحظ على
التغيير االجتماعي ألنه يمثل ُّ
صيرورة التغيير االجتماعي في المجتمع العربي منذ استقالله عن السيطرة
االستعمارية (بعد الربع األول من القرن الماضي ولغاية االن كان جميع حكامه
بغض النظر من كونهم ملكيين أو جمهوريين ،مشارقة أم مغاربة ،عسكريين أو
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مدنيين ،حزبيين أو شيوخ عشائر) عندما يصلون الى سدة الحكم يداعون للتغيير
والتطوير وعند استالمهم للسلطة يتحولون الى مستبدين من ذوي السلطان
المطلق  autocraticوجائرين وظالمين ومضطهدين  oppressiveبمعنى ذوي
سيطرة شاملة وصارمة على جميع مظاهر حياة المجتمع وطاقاتها المنتجة
totalitarianأي يكون حكمهم حكماً شمولياً .استمرت هذه الحالة من الحكم
عند الحاكم العربي لفترة ثالثة ارباع القرن ولغاية اآلن مما أثار فضولي العلمي
لمعرفة لماذا تكونت هذه الصفة المستديمة في مجتمعنا على الرغم من حصول
ثورات وانقالبات ومؤامرات واغتياالت من أجل الوصول الى كرسي الحكم دون
االهتمام بشعبه الجاهل والساذج والمعدم والمهمش وعدم االعتناء بإيقاد وعيه
بوطنه ومستقبله وتنميته ليكون خير فرد في المجتمع اإلنساني .ولماذا جنح
الحاكم في حكمه فأضحى يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف .أعني يمارس
الفساد السياسي والمالي واإلداري والتعصب الفئوي (القبلي أو الحزبي أو
الديني أو الطائفي أو المناطقي) وينهى عن احترام الرأي االخر والتسامح
والمساواة في الحقوق والواجبات.
من أجل تمحيص ما طرحته أنفاً ،أردف الى تقديم تساؤالت عسى أن أجد إجابات
شافية وشرح وافي يشبع فضولي البحثي عن القواسم المشتركة المتواشجة بين
حكام العرب التي أعداها شاذة على الرغم من استمرار شذوذها ألكثر من ثالثة
ارباع القرن إال انهم ال يعتبروها شاذة ومنحرفة ،قلت عنها شاذة ألنها ليست
سو اية وطبيعية وإنسانية في ادارتها لشعبها .تساؤلي هو هل كرسي الحكم جعل
منهم متشبثين بحكمهم؟ أم الفئات المتعطشة لع اسل السلطة من المداهنين
والمرتزقة وأصحاب الشأن الواطئ وانصاف المتعلمين والمنافقين واالنتهازيين
والوصوليين والمتلونين؟ أو بسبب عدم وجود جماعات رسمية أو مدنية او
إعالمية تعارضهم أو تحاججهم أو تحاسبهم وتنتقدهم؟ أو هناك دعماً خارجياً
اجنبياً يغذي ويعزز سياسة الحاكم الداخلية والخارجية وعدم االهتمام بشعبه
لكي يبقى المجتمع العربي فقير ًا علمياً وثقافياً وخانعاً كالقطيع من الغنم ال يع ابر
عن حريته ورأيه أسوة بالمجتمعات اإلنسانية المتحضرة؟ أم إن الثروة الطبيعية
(البترولية والغازية والمائية والموقع الجغرافي) تجعله متفرد ًا بالسلطة ومتشبثاً
بها مدى حياته؟ أم إن النظام األبوي (البطريقي) السائد في المجتمع العربي هو
الذي يجعله األمر الناهي المطلق في حكمه؟ أم إن تقاليد المجتمع العربي
الموروثة التي ال تمثل روح العصر الحالي هي التي تجعله مستمر ًا في حكمه؟
أو إن تعاليم الدين اإلسالمي هي التي تجعله ذلك؟ أو العالقات القرابية والحزبية
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والمناطقية والطائفية والعشائرية هي التي تدوم حكمه وتسبب التعصب عنده
والتحيز له؟ أو إن غياب العالقات الموضوعية (الرسمية أو المهنية) بين افراد
المجتمع العربي تعمل على استمراره بالسلطة؟ أو نرجسيته  narcissisticالتي
تتفنن وتتغنى بحكمه هي السبب في عشقه للسلطة؟ أو إن المجتمع العربي
متصفاً بالمازوشية  masochismهي التي جعلته يتلذذ باالضطهاد والتعذيب
والظلم والجور الذي ينزل عليه من حاكمه؟ أخير ًا اسأل هل صفة البقاء في
السلطة الى األبد عند الحاكم العربي تمثل طبيعة بشرية عند كل حاكم؟ أم انها
طبيعة خاصة عند الحكام العرب؟ أم هي خاضعة لجينات وراثية يرثها من
اسالفه أم هي مكتسبة؟ وهل العربي مستأنس بهذا الجور والظلم الممارس
عليه؟
من أجل استجالء معرفة عما تقدم ولكي أجول طرد ًا مع ما تقدمت سوف أجيب
على األسئلة حسب ما حصلت عليها في بحثي من متون الدراسات التي تناولت
هذه الظاهرة الشاذة التي سوف اشطرها الى شطرين .يتناول األول تشبث الحاكم
وتمسكه بالسلطة وعدم االنفكاك عنها بل توريثها ألبنائه ،والثاني يتناول عدالته
بالظلم وجوره في الحكم.
بالنسبة للشطر األول ،أجيب على األسئلة كما يلي: -
 – 6عدم وجود جينات وراثية ورثها الحاكم العربي عن اسالفه لكي يتمسك
بكرسي حكمه.
 – 3التحزب والتعصب األسري والقبلي واإلقليمي والطائفي من قبله.
 – 2وجود بطانة متألفة من المنافقين والمداهنين والوصولين والمصلحين
واالنتهازيين يطبلون ويزمرون له ولحكمه.
 – 4وجود نظام أبوي (بطريقي) يجعل من بقائه بالسلطة قائماً على اخضاع
شعبه له باسم "ولي األمر" أو "المرجع العشائري" أو " الطائفي" الذي يلزم
االتباع باالنصياع له حسب ضوابط النظام األبوي.
 – 9وجود تقاليد واعراف ونواميس ومعايير تقاليدية متك السة تحتضنها الثقافة
العربية يستخدمها الحاكم كأداة عرفية ضابطة مساندة لحكمه على رعيته.
 – 1غزارة الموارد الطبيعية (بترولية وغازية ومائية وموقعية) تدا ر اموا ًال
طائلة على خزينة الدولة .يقوم الحاكم بسلبها واستخدامها كآلية من آليات
سلطانه على شعبه.
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 – 1استخدام األجهزة اإلعالمية (المرئية والمسموعة والمكتوبة) للدعاية
لحكمه وتجميل سياسته وتكذيب المعارضين له وتسويف الحقائق.
 – 1اتصافهم باألنانية المفرطة في حب ذاتهم  narcissisticوصو ًال الى جنون
االضطهاد والعظمة واالرتياب وشدة الشك باألخرين  paranoiaواالضطراب
العقلي والهروع(  hysteriaفقدان السيطرة على الذات أو اإلحساس بأمراض
وهمية).
 – 5انهم ساديون  sadismيستعذبون باضطهاد وجور شعبهم حيث واجهوا
المتظاهرين ضدهم بعنف وحشي ومروع إذ تعاملت قوى األمن والجيش
واالستخبارات مع المحتجين كمقاتلين مستخدمين األسلحة النارية والقنابل
الحراقة وطائرات الهيلوكوبتر وقناصين واستنفار النخب العسكرية واألمنية
لحمايتهم فض ً
ال عن االعتقال والتعذيب لكل معارضيه.
 – 61اعتبارهم كرسي الحكم غنيمة اغتنمها من حاكم سبقه في حكمه وليس
عن طريق التمثيل االنتخابي لذلك ال يسمح ألي فرد ان يغتنم غنيمته التي
اغتنمها قسر ًا وال يعتبر حكمه يتطلب العدالة والمساواة وخدمة شعبه بل ايعد
شعبه عبيد ًا يسخرهم لخدمة حكمه واسمه وشخصه ألنه يرى نفسه هو القانون
والدستور .أعني المرجع األعلى لكل صغيرة وكبيرة في المجتمع ال يشاركه أحد
فيه ألنه ال يمتلك العقلية الرشيدة والمنطق السليم وااليمان الديني ولم يقرأ
تاريخ بلده بل يستخدم تقاليد وقيم المجتمع وتعاليمه اإلسالمية كورقة ضاغطة
وأحد آليات الضبط السياسي في إدارة حكمه أي استغالل العرف االجتماعي
والتعاليم الدينية لتعزيز حكمه.
بعد هذا التشخيص للشطر األول اتحول الى تشخيص الشطر الثاني المتمثل في
عدالة الحاكم العربي في ظلمه وجوره في حكمه الذي يصدر عن المنابع التالية :
 – 6إن المجتمع العربي ال يتصف بالمازوشية ألن له تاريخ حافل يع ابر عن
تمتعه بالحرية والسيادة واالعتزاز بالنفس والمفاخرة بأمجاده حصل عليها من
خالل اإلمبراطورية االسالمية العربية التي سادت القرن الرابع عشر الميالدي.
 – 3وجود نسبة عالية من أبناء المجتمع العربي منحدرين من الطبقة الفقيرة
والعاطلين عن العمل وبالذات بين الشباب المتعلم.
 – 2وجود نسبة عالية من افراد المجتمع العربي يعانوا من األمية والجهل
المعرفي.
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 – 4األسناد األجنبي – الخارجي وبالذات من أمريكا وبريطانيا وفرنسا ودول
أوروبا الشرقية (سابقاً) في استخدام الحاكم العربي عمي ًال لهم مقابل السكوت
عن جوره وطغيانه على شعبه وتدريبه على قمع جميع االنتفاضات والثورات
ضده من قبل شعبه إذ ساند االيطاليين القذافي في ايصاله الى سدة الحكم في
انقالب عسكري قام به عام  6515وكذلك بن علي في تونس الذي اغتصب
السلطة عام  6511والحالة ذاتها مع أنور السادات الذي أصبح حليفاً عزيز ًا
ألمريكا والحالة هكذا مع اليمن والعراق وسوريا والجزائر والسودان وباقي
الدول العربية.
 – 9ممارسة الفساد المالي إلغراء الطامعين من بطانته بعسل السلطة من خالل
منحهم مناصب هرمية متميزة ومتنفذة في أجهزة الدولة ومنحهم رخصاً
وإجازات استثمارية سخية لكي يثروا على حساب الشعب مقابل دعمه وتبيض
وتجميل حكمه المستبد.
 – 1تشكيل أجهزة أمنية واستخباراتية خاصة يديرها ابناءه واقاربه خوفاً من
غدر األجهزة العسكرية واألمنية الحكومية وهذا ما كان سائد ًا عند صدام حسين
ومبارك وصالح والقذافي واألسد وباقي الحكام السابقين.
 – 1تأسيس جيش عسكري وأمني وضبطي للدفاع عنه وحمايته وليس لحماية
الوطن أو شعبه من العدوان الخارجي.
 – 1عدم وجود تنظيمات مدنية وسطية بينه وبين الشعب تحاسبه أو تحاججه أو
تنتقده أو تعارضه مثل منظمة حقوق االنسان والدفاع عن حقوق المرأة
والمستهلك أو نقابات عمالية وفالحية وطالبية أو أحزاب سياسية ح اره غير
حكومية أو برلمان ممثل للشعب بنزاهة .
 – 5استخدام التعاليم الدينية اإلسالمية لتعزيز حكمه عند جنوح رعيته عن
سلطته.
 – 61تطبيع العديد من افراد المجتمع من عديمي االخالق القويمة واألمانة
صاف الكفاءة والمهارة ومن المنحدرين من جمعات أقلية (عرقياً
والنزاهة وأن ا
وطائفياً وقومياً) والطامعين بالقفز على مناصب ال يستحقوها ،يطب اعهم على
طبائع االنتهازية والنفاق والوصولية والمداهنة من خالل سياسة العصا
والجزرة .وهذا يسيء الى أخالقية المجتمع ألنه ال يجعل من أبناء شعبه عزيز
النفس وقويم المبادئ اإلنسانية ومحباً للموضوعية والحق.
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انتهيت االن من توصيف الشطرين اللذين عبرى عن مكامن ونوازع الحاكم
العربي في اندفاعه نحو التسرمد والخلود األبدي في حكمه دون منازع متغاف ًال
حركة ُّسنة الحياة في التغيير الدائم وعدم االستكانة ومتجاه ًال بالمصالح
الخارجية التي ساعدته وساندته في حكمه من انها تتبدل وتتغير حسب الظروف
المتبدلة ،وسذاجته بإرادة الجماهير المضطهدة ،وغروره بسلطانه الزائف
وثروته الالشرعية وقوته األمنية الكارتونية ،متناسياً حماقته وضيق افق
تفكيره ،مصدقاً بمداهنة بطانته في تلميع صورته المتسخة وجاحد ًا بالمصلحة
الوطنية والعدالة المجتمعية وحقوق االنسان .أنه فع ًال ال يعلم بشعبه وصالحية
ادارته وحكمه ودوران حركة الحكم وحيوية الحياة االجتماعية الدائمة في
التغيير .لذلك كان هو وجميع حكام العرب الذين سبقوه في حكمهم للمجتمع
العربي معادين لشعبهم وعنادهم في إيقاف عجلة التغيير وعدم قبولهم ان
يكونوا قرابين لتطور مجتمعاتهم.
هذا وال بد لي بعد هذا االستطراد ان اشير الى بعض النماذج من حكام العرب
الذين حكموا قبل ثورات الربيع العربي لفترات زمنية قياسية لم يزالوا ولم
يتركوا كراسي حكمهم إال بعد الثورة عليهم أو اغتيالهم أو االنقالب عليهم من
قبل مغامرين ادعوا أو زعموا في حبهم لشعبهم والدفاع عنهم.
ففي تونس حكم الحبيب بو رقيبة ( )21عاماً
وفي مصر حكم جمال عبد الناصر ( )61عاماً
وحكم أنور السادات ( )61عاماً
وحكم حسني مبارك ( )32عاماً
وفي اليمن حكم علي عبد هللا صالح ( )32عاماً
وفي سوريا حكم حافظ األسد ( )21عاماً
وحكم بشار األسد ( )61عاماً
وفي العراق حكم صدام حسين ( )34عاماً
وفي الجزائر حكم بو تفليقة ( )61عاماً
ولوال حصول ثورات ضد هؤالء لما تم ازالتهم من الحكم من قبل حكام حكموا
بنفس األسلوب والمنهج.
لقد أسفر هذا التسرمد الذي كان بمثابة حاضنة للعديد من االثار االجتماعية
المتأزمة والمتقرحة عانى وما زال يعاني منها المجتمع والفرد العربي أبرزها
وأسوئها ما يلي : -
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 – 6عدم جعل العربي واعياً سياسياً وفكرياً في المحفل العربي والوطني.
 – 3استبعاد العربي عن المشاركة في اتخاذ القرارات المحلية والوطنية.
 – 2تهميش العربي في تحمل المسئولية المؤسسية واكتساب التطورات

والمهارات المهنية الحديثة جعلته معتمد ًا على الحاكم بد ًال ما يكون مستق ًال
ومعتمد ًا على ذاته في العملية البنائية.
 – 4عدم تعريف العربي بالعمل الجمعي المنظم في منظمات رسمية كاألحزاب
والمنظمات والنقابات والجمعيات خوفاً من تحول نشاطه في هذه التجمعات ضد
حكمه.
 – 9عدم السماح للعربي بالتعبير ال ُحر عن رأيه وأخذ المبادرة في اتخاذ القرار
أو تنمية مهاراته.
 – 1تعزيز عادة عدم احترام الرأي االخر وتقبل المواقف المعارضة لرأيه أو
لمواقفه.
 – 1تغذية المداهنة والمنافقة عند العربي من خالل فرض القرارات الفوقية
وعدم مناقشتها مقابل منحهم مكافئات عين ايه أو مادية.
 – 1أما على الصعيد المجتمعي فإن العالم الغربي لم يحترم المجتمع العربي ألنه
يتم التعامل معه وكأنه قطيع من الغنم من قبل حكامه.
 – 5تقديم أبخس واردء الخبرات العلمية والمعرفية له من قبل العالم الغربي
ألنه يعرف بأنه مذلول من قبل حكامه وجاهل بالتطورات التقنية والعلمية
والطبية الدائرة في العالم الحر.
 – 61ابتزاز العالم الغربي للمجتمع العربي ألنه مرغم على الطاعة العمياء
لحكامه وتصنيفه مع المجتمعات الفاسدة والغير ح اره.
 – 66ربط مؤسساته الرسمية بعقود مجحفة ألن القيادة بيد الحاكم وليس بيد
أصحاب المهارة والكفاءة الوطنية.
 – 63عدم السماح له بالمساهمة الجادة والمبدعة في المناشط اإلنتاجية العلمية
والتجارية من قبل الدول الكبرى ألن حكامه عمالء لها.
 – 62بات الحاكم العربي "غائي النزعة" في سلطتهTeleologistأي ذا
شخصية متوجهة نحو غاية السلطة والتسلط على االخر .اعني استحواذي
الدافع والغاية يريد ان يهمن على كل شيء يمنحه السيطرة والتسلط والثروة
والنجومية والشهرة الزائفة أي يجري ويتتبع كل شيء يمنحه المزيد من
السلطة والهيمنة حتى لو كانت على حساب كرامته وقتل وغدر وسجن ونفي
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واعتقال وتهجير أبناء مجتمعه .مصدر هذه النزعة "الغائية" أتت من نزعته
النرجسية وافتنانه بحكمه وشخصه وجمال صورته اإلعالمية في االعالم
الرسمي التي تلمع وتج امل حكمه في المدراس والتلفاز والوزارات والصحف
والسفارات والمجالت .أنه اشبه بنبتة "دوار الشمس" التي تتحرك باتجاه حركة
الشمس طلباً لنور وحرارة الشمس لكي تغذي مادتها الخضراء والصفراء الذي
يدعم هذه النزعة (الغائية) عنده عبر خنقه للحريات الفردية والسياسية
والفكرية وإزالة المعارضة الشعبية من طريق حكمه واالعتماد على افراد اسرته
وأبناء عشيرته وأصدقائه المقربين مقابل منحهم المناصب والمال والتجارة
واالستثمار واستقطاب العناصر غير الكفؤة ومن ذوي االنحدارات العرقية
والدينية من األقلية داخل مجتمعه لتكن بطانته الملمعة لحكمه والداعمة
لسلطانه.
الملفت لالنتباه عن حكام العرب جميعاً حكموا بعقل بدائي وبنزعة طفولية تواقة
المتالك كل شيء ال يعود له وبغريزة انانية مفرطة وكأنهم يقلدوا كل منهم
لألخر .هذه المالحظة تمثل عناد الجاهل والجائع للسلطة والمال ،فاقد الهوية
الوطنية والقاعدة الشعبية .
جاء اآلن اماطة اللثام عن المجتمع العربي المتصف بالتقليدي (أي الملتزم
بتقاليده العرفية والقيمية الموروثة من اجياله السلفة عبر ثقافته االجتماعية
والمحافظ عليها جامعاً بين الصفات البدوية والريفية على الرغم من تحضره
المادي الظاهري وليس المعنوي) بطيء التغيير بسبب إعاقة حركته من قبل
حكامه الجالوزة والجائرين وهيمنة المعمرين (جيل الشياب وليس جيل الشباب)
على إدارة المجتمع معززين معايير األموات – األجداد – في تنشئتهم
االجتماعية ألبنائهم واحفادهم منغلقين على ماضيهم غير منفتحين على
مستقبلهم ،ذكوري في حقوقه اإلنسانية على حساب اناثه ،متصفاً ببناء
اجتماعي محوري النسق أي وجود النسق القرابي موجهاً وضابطاً مركزياً على
كافة انساقه البنائية (السياسي واالقتصادي والديني والتربوي والعسكري
واألمني وغيرها) من هذا المنطلق تبلور الحاكم العربي المطلق في حكمه الذي
استغل تقاليد مجتمعه ومحافظته لبناء حكمه الفئوي – الفردي مبتدئاً بتحنيط
مؤسساته الرسمية من وظائفها المهنية وادائها المؤسسي التي بدورها اعاقت
حركة تطورها وتثمينها محو ًال بذلك بنائه المعماري الى هيكل ورقي – كارتوني
ال يتحمل تحوالت العولمة واالنفتاح العالمي والتجارة العالمية واستخدام
التقنيات االتصالية المتقدمة لجعله يعيش خارج حدود الزمن والمرحلة التطورية
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الراهنة ال سيما وان نمو حجم سكانه يفوق حركة تعليمه وتثقيفه مما تبلور فيه
جيش من األميين والعمال غير المهرة وانصاف المثقفين بعيدين عن التفكير
العقالني الرشيد وغرباء في عالم يعج باالتصال الحر والعلوم الحاسوبية.
هذا على صعيد المجتمع أما على صعيد الفرد العربي فأنه مستبعد عن ادارة
مجتمعه ومهمش في اتخاذ قرارات مجتمعه المؤسسية ألنها مناطة لبطانة
الحاكم ذات المصالح الذاتية والبعيدة عن الحركة العلمية والمنزوعة للهوية
الوطنية والمكبلة إلفراد المجتمع بقيود تقاليده العرفية التي ال تمثل روح العصر
والملغمة باألفكار بقيود تقاليده العرفية التي ال تمثل روح العصر والملغمة
باألفكار الغيبية التي ترجع للماورائية (الميتافيزيقية) ملجماً بلجام مزدوج (لجام
رسمي – حكومي ولجام عرفي تقاليدي) ومدجن ثقافياً من قبل المؤسسات
اإلعالمية حسب تنشئة الحاكم المنطوية على الخنوع له وحمل أفكاره واقواله
واحكامه ال وجود عنده للحرية الشخصية والفكرية والفنية .إذ إن كل شيء
موصوم بوصمة الحاكم (الوطن هو والعلم هو والحلم هو والوجود هو).
جب طغاته من الحكام؟
إذن هل يمكن القول بإن المجتمع العربي هو الذي أ ُن َّ
الجواب كال ،ألن والدتهم ال تأتي إال بزواج قيمه بأهداف حركته التطورية .ولما
كانت طبيعته (المجتمع العربي) الحركة والتقدم والعيش بنماء فإن ذلك يعني ان
هدفه ال يرغب بالخضوع لقيمه التقليدية الموروثة إنما وجود هذه الرغبة عنده
التي تم احتوائها من قبل الحاكم بشكل صوري وتحويلها الى خدمة هدفه
فأنجب
النرجسي في حكمه فحصل زواج باإلكراه (بين قيم المجتمع وأهدافه)
َ
ابنا ًء (حكاماً) يعكسوا عدم التعايش السعيد واالنفصال غير المعلن والتنشئة
المقهورة التي افرزت الود المفقود بين الحاكم والرعية ألن الحاكم العربي هو
األبن المبغوض المنجب من زواج قسري ،بتعبير اخر حصلت انقالبات سياسية
وعسكرية وثورات وتمردات واغتياالت للحاكم من قبل افراد الشعب وإحداث
تقرحات وجروحات مد ام ُلة ذات قيح كبير في الجسد االجتماعي العربي من قبل
حكامه التي كانت مترجمة على شكل نزاعات وتعصبات عرقية وطائفية ودينية
وقبلية وحزبية بين أبناء المجتمع الواحد التي تكاثرت وانتشرت عبر التقرحات
وزادوا عليها في كل حقبة زمنية مما أدى الى قيام جهاز المناعة (الشبيبة
العربية الواعية من قبل التطورات العلمية والتقنية واالتصالية المعاصرة
وايجابيات العولمة) في محاربة هذه االمراض التي أصابها الحاكم العربي عن
طريق زرع ونشر الجراثيم والمكروبات والفايروسات الخطرة على حياة االنسان
العربي لكي يسهل عليه التحكم فيه مدافعاً عن ذاته وحياته فحصلت ثورات
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الربيع العربي من قبل الشبيبة الواعية والمتواصلة مع العالم الخارجي مما أدى
الى الفتك بالحكام الجائرين وبطانتهم .فالذي حصل عبر جهاز المناعة هو ان
العناصر الشبابية لم تكن مالكة لقيادة موحدة ومع ابره وال تملك في االن ذاته
تنظيماً حزبياً ينسق مرادها إذ كانت هذه العناصر الشابة تمثل انتفاضة
المحرومين من الحرية ومسلوبي الهوية الوطنية والعاطلين عن العمل ومن
الطلبة الجامعيين وليس من الفالسفة والمنظرين والمؤدلجين فلم تكن لديها
قيادة رائدة بل عندهم هدف موحد هو الثورة القاعدية – الشعبية المطالبة
بحريتها وحقوقها المسلوبة وتمثيلها الرسمي واالعتراف بوجودها الوطني
رافضة (التمثيل الفوقي) المتأتي من الحزب السياسي الحكومي الذي اسسه
الحاكم لكي يساعده في تدجين وتلجيم افراد شعبه حام ًال هذا الحزب الحكومي
اهدافاً سرابيه وكاذبة (مثل الحرية والديمقراطية واالشتراكية والوحدة والعدالة
والتنمية) دأب الحكام على تأسيس هذه األحزاب لتكون سور ًا حصيناً وملج ًئ
كارتونياً له ولبطانته يتم من خاللها ضبط الشارع والمدرسة والجامعة ودوائر
الحكومة واالعالم لخدمة وتلميع صورة الحاكم .انها أساليب فجة وممجوجة ال
تليق بالمجتمع اإلنساني الحر بل اساءت للحكام أنفسهم وللمجتمع العربي على
السواء .إال ان األخير انتفض انتفاضة عارمة وناصعة ضد ما يمارس عليه من
حكام غير وطنين وال عقالنيين ومنزوعي الوعي الحر وفاقدي المنطق الرشيد
ومن أصحاب السلوك الحرباوي المسموم والقاتل لكي يعيش .فقد قام الحكام
العرب بتشكيل تنظيم فئوي لدعم حكمهم الجائر ليطغي على تركيبة المجتمع
السكاني المتعدد والمتنوع األعراق واألديان واالطياف لكي تتعايش مع الحكم
االستبدادي المطلق ألن قيادتهم مولعة بالتسلط ومعادية للتنوع والتمثيل الصادق
والعاكس لمكونات النسيج االجتماعي العربي لذلك نجدهم يتقلبوا بارتداء ثياب
دينية تارة وتارة أخرى ثياب تقاليدية إال الثياب العصرية والعلمية ألنها ال تكن
على قياسهم وذوقهم السمج.
لقد حاولوا مرار ًا وتكرار ًا استخدام الثروة الطبيعية في توزيع جز ًء يسير ًا من
ايرادها لبعض المرتزقة من بطانتها إال ان ذلك لم يغذي ويس امن حكمهم بشكل
مستمر بل كان بشكل مرحلي .وال ننسى مطامع الدول العظمى في كسب مثل
هؤالء الحكام الجائرين على شعوبهم فكانت عالقة مصلحية متبادلة بين القوى
العظمى والحكام الجائرين الخائفين من شعوبهم فحصلوا على دعم ومساعدة
من هذه الدول مما زاد تحكمهم على المجتمع العربي ولجمه وتدجينه .لكن كان
(الوقود البشري) أي الشباب العربي خير وقود في التغيير السياسي
58

واالجتماعي في المجتمع العربي ال يقل تأثير ًا عن (الوقود االقتصادي) و
(الوقود الطاقي).
إن سياق الحديث يلزمني ان ال أغفل مواجهة جيلين مختلفين في مصالحهما
واهدافهما وعقليتهما وطموحاتهما أبان انتفاضة المجتمع العربي .وهما جيل
المعمرين (أبناء السلطة الحاكمة) وجيل الشباب العاطل عن العمل والمقموع
والمهمش والمنزوع للدور الوطني والفاقد للمكانة الرسمية في النسق السياسي
واالقتصادي باختصار شديد حصلت مواجهة صدامية بين المحافظين (الجيل
الرسمي) واالحرار (جيل الشباب المتنور) انه صراع جيلي بين سالب الحقوق
َ
والمستغل ،بين مالك النفوذ والسلطة وفاقدها ،بين
ومسلوبها ،بين المستغِل
الواعين والال واعين ،بين الظالم والمظلومين ،بين التابع والمتبوع.
بيد إن الشيء المحزن والمؤسف هو ان هذا الجيل الذي انتفض ضد السالب
والمستغِل والمالك والظالم والحاكم ،لم يكن لديه قيادة موحدة وال عقيدة سياسية
وال تنظيم ينظمه لكي يقود انتفاضة الى بر األمان وإال تسرق منه او يستحوذ
عليها من االفاقين واالنتهازيين والمتلونين في الرأي أو من فلول النظام
المنتفض عليه .فحصل الهفوت والتهافت لها وتم االستحواذ عليها من قبل غير
أهلها وابنائها ففشلت في التغيير المنظم لكنها نجحت في : -
 – 6اسقاط أنظمة طاغية ومتفردة من خالل تعبيرها عن شعورها المتحرر الذي
كان مخنوقاً لعقود من الزمن.
 – 3ايقاد وعي الناس بشكل واسع على الفئات الطامعة في الحكم ممن كانت
مقموعة من قبل الحاكم الطاغي.
 – 2كشفت الدور الخجول للمثقفين العرب الذي لم يبرز دوره الحيوي والمنور
ابان حكم الطاغية في ايقاد وعي الناس.
 – 4حصول صراعات بينية ،أي بين القوى الوطنية التي تريد ان تتبوأ في
سياسة الحكم حيث اتسمت هذه الصراعات بالسمات الدموية واالحترابية ألنها
ليست طامعة بكرسي الحكم فقط بل لكونها جائعة وعطشانة لممارسة حكم
نفسها بنفسها وبسبب استبعادها من قبل الحاكم طيلة سبعة عقود ونيف من
الزمن.
لكن مثل هذه التناحرات العرقية والقومية والدينية والطائفية واإلقليمية كان ال
بد لها ان تتصارع فيما بينها ألنها لم تتعايش في بودقة الوطن الواحد بل كانت
مقموعة في خالط القائد إنما بعد تحطيم هذا الخالط اندفعت جميع هذه الفئات
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للتعبير عن حريتها وارادتها فحصل االحتراب الدامي بينها بعد الربيع العربي
فتهافت ثوراته إال ان المجتمع العربي مازال محتاجاً بأمس الحاجة الى ربيع
عربي ثاني يحقق ترسيخ حقوق المواطنة واحترام الرأي االخر وتشكيل أحزاب
قاعدية ممثلة للجماهير وليس احزاباً مصنعة فوقياً لخدمة الحاكم أو لطائفة
دينية أو القومية معينه بل ممثلة قاعدياً لمراقبة الحاكم وحكومته وعدم السماح
له بالتسرمد في حكمه بل لفقرة زمنية محددة .بعد ذلك سوف يتوقف خلود
الحاكم في حكمه وتنتهي صفة االوتوقراطية وتزال العقبات الموضوعية امام
مسيرة حركة المجتمع العربي لكي يستمر في تقدمه وعدم اعاقته ويفك لجام
تقييد العربي لكي يع ابر عن أفكاره وحريته ووجوده ومواطنته .
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اطالق "راابقة رظفر النواا للشعرالشعبي" للعام
6172
يعلن الصالون الثقافي في منتدى الجامعيين العراقي االسترالي عن
اطالق" مسابقة مظفر النواب للشعرالشعبي "للعام 2018
المسابقة تقليد سنوي مكمل ل"مهرجان مظفر النواب للشعر الشعبي" الذي
سيحمل هذا العام اسم الشاعر الكبير " كاظم اسماعيل الكاطع" والذي سيقام في
التاسع من شهر ديسمبر .3161
الصالون الثقافي يدعو جميع الشعراء والشاعرات العراقيين والعرب في
استراليا والعراق والبلدان العربية والعالم للمشاركة في مسابقة النواب الشعرية
التي تتمتع بسمعة رصينة في االوساط الثقافية العربية.

مبادىء المسابقة
تكون النصوص غير مشاركة في مسابقة شعرية سابقة ،وستخضع للتحكيم من
قِبل لجنة مختصة الختيار القصائد الفائزة
*ال يجوز اإلشتراك بأكثر من نص واحد ،وآخر يوم الستالم النصوص هو12نوفمبر) (November 12 /2018
*المسابقة مفتوحة لكافة اشكال الشعر الشعبي العراقي والعربي.*-ستخصص جوائز الفائزين على الشكل التالي:

قالدة النواب للشعر الشعبي العراقي
قالدة النواب للشعر الشعبي العربي
ترسل القصائد ألكترونيا على العنوان التالي:
Wadea1956@yahoo.com

الصالون الثقافي
منتدى الجامعيين العراقي االسترالي
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"وينما الشباا في العراق"
في

"نادي ألسينما" في " ألصالون ألثقافي"
أقام " نادي السينما " في "الصالون الثقافي"  -منتدى الجامعيين أمسية
"سينمائية عن " سينما الشباب في العراق  -المخرج عمر فالح مثاال"
في الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس  31ايلول
بحضور جمهور نوعي مميز من مختلف وجوه الجالية العراقية.
االمسية هي احتفاء بالمخرج الشاب عمر فالح وتعريف بمنجزه االبداعي في
السينما الذي حاز من خالله على العديد من الجوائز العربية والعالمية وشملت
االمسية ايضا عرضا ومناقشة لثالثة من افالمه

"فيلم "االحتجاج
" -فيلم "ابناء النهر
"-فيلم " غني اغنيتك
بدأت االمسية بتقديم موجز من قبل مقرر الصالون الثقافي وديع شامخ  ،مرحبا
ا
ومذكرا بأنه االمسية الثانية لنادي السينما بعد االمسية االولى التي
بالحضور
عقدت في الشهر المنصرم لالحتفاء بتجربة المخرج علي العزيز ،
ثم قام شامخ بتقديم مقدم الجلسة ،مدير نادي السينما المخرج علي العزيز الذي
رحب بالحضور ثم قدم عرضا مكثفا عن سيرة المخرج عمر فالح واعماله
والجوائز التي حصل عليها بوصفه مخرجا عراقيا شابا شق طريقه بموهبته
واصراره رغم كل الظروف الصعوبة وانعدام الدعم الحكومي  ،ومما هو جدير
ما ذكره العزيز ان المخرج عمر متحصن اكاديميا بشهادة اخراج من معهد
الفنون الجميلة في بغداد.
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ثم جاء زمن عرض االفالم التي القت تجاوبا مهما من الحضور لما عالجته من
موضوعات عراقية ساخنة  .واالمر الجميل في الجلسة هو حضور المخرج عمر
فالح صوتيا للحديث مباشرة عبر االتصال الهاتفي عن تجربته وشرح ظروف
انتاج هذه االفالم ،شاكرا الصالون الثقافي على هذه االلتفاتة المهمة  ،وشكر
الجمهور الحاضر على تفاعلهم مع افالمه متمنيا للجميع مشاهدة ممتعة وامسية
سعيدة.

ومن الجدير ذكره ان نشاط نادي السينما القادم سيكون االحتفاء بالمخرج
أحمد الهاللي.
البد من شكر خاص للجهود الطيبة التي بذلها المهندس كاكا دانا كركوكي الذي
اضطلع بتأمين الجوانب التقنية لالمسية واالستاذ حسن صالح على جهده المهم
في توفير القاعة وكل مستلزمات العرض  ،والشكر موصول الى االعالمي سمير
قاسم مدير قناة الفضائية العراقية على تغطيته للحدث.

الصالون الثقافي  -منتدى الجامعيين العراقي االسترالي
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