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يف هـذا العـدد مـن »منـارات أسـرية« تسـلط مؤسسـة برامـج الطفولـة الضـوء علـى تأثيـر وسـائل 
اإلتصـال احلديثـة علـى األسـرة الفلسـطينية، بعـد أن تناولـت هـذه القضيـة يف لقاءات وورشـات عمل 

طرحـت فيهـا أفـكار وأوراق عمـل ناقشـت التأثيـرات بجوانبهـا االيجابيـة والسـلبية. 
وقـد حرصنـا علـى نشـر بعـض األوراق واإلسـهامات يف هـذا اخلصـوص، لنتيـح للقـراء واملتخصصني 
علـى حـد سـواء، اإلطـاع بشـكل علمـي علـى انعكاسـات وتداعيـات الظاهـرة املذكـورة علـى األفـراد 

واألسـر وبالتالـي املجتمـع. 

إلـى  مـا نسـعى  بقـدر  والتخويـف،  الفـزع  نـوع مـن  إثـارة  إلـى  املخاطـر  تبايـن  ال نسـعى مـن خـال 
التحصـني واملتابعـة والتحذيـر ووضـع ضوابـط، حتمـي األفـراد، بهـدف احلفـاظ علـى وحـدة األسـرة 
ومتاسـكها كونهـا اللبنـة األساسـية يف املجتمـع، يف املقابـل فإننـا ال ندعو إلـى التقوقع وإغاق األبواب 
أمـام التواصـل عبـر وسـائل االتصـال احلديثـة، بقـدر مـا نرغـب يف توظيفهـا للعلم واملعرفـة واالنفتاح 
على الثقافات األخرى، دون املسـاس بوحدة األسـرة الفلسـطينية ودورها والتواصل املباشـر احلميم 

بـني جميـع أفرادهـا وفـق قواعـد اإلحتـرام املتبـادل واحلـوار بـني اآلبـاء واألمهـات واألبنـاء. 

وسـائل االتصـال احلديثـة ضروريـة ومهمـة، لكـن املطلـوب مـن املؤسسـات التربويـة واإلعـام وكل 
اجلهـات ذات االختصـاص يف املجتمـع أن توعـي وتثقـف وترشـد لكيفية اسـتخدامها، فاملسـؤولية هنا 
جماعيـة، لكـي ال جنعـل أبناءنـا وبناتنـا فريسـة سـهلة ألصدقـاء السـوء الذيـن يحاولون حتويل وسـائل 
االتصـال احلديثـة إلـى نعمـة، بيـد أن فرصـة التصويـب التوصيـة مـا زالـت قائمـة وأن املبـادرات يف 
هـذا االجتـاه، مـن املفـروض أن ال تتوقـف بـل املطلـوب توسـيعها لتخـرج عن نطاق املبادرات املوسـمية 

إلـى خطـة عمـل إجتماعيـة منهجيـة. 
 

األسرة الفلسطينية
 يف مرمى وسائل االتصاالت احلديثة 

االفتتاحية 
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اإلدارة بني التهميش والتمكني

أتناول  كيف  ترددت  السطور  هذه  كتابة  يف  البدء  قبل 
موضوع اإلدارة وجناعة عمل املؤسسات العامة واخلاصة، 
وأثر األسلوب اإلداري املتبع لتحقيق النجاح والتفوق يف 
عملها. ترددت يف تناول املوضوع بشكل علمي باإلستناد 
األساليب  أتبع  أال  وفضلت  مهنية  وأدبيات  بحوث  إلى 
إلى  أتطرق  وأال  املجتمعية،  املؤسسات  إدارة  يف  املعروفة 
الطفولة.  برامج  مؤسسة  يف  املتبع  اإلداري  األسلوب 

وآثرت  القارئ ميل،  يجعل  قد  بحر جلي  الغوص يف  عدم  قررت 
تناول املوضوع من خال احلديث النبوي الشريف »كلكم راع وكلكم 
الشريف من فحوى وجوهر  لهذا احلديث  ملا  مسؤول عن رعيته« 
أية مؤسسة. وحقيقة مغايرة  ودور يف  لكل من يشغل مهمة  عمل 
متاماً لهذا احلديث »أن فرعون استخف قومه فأطاعوه«. فاألول 

أسلوب إداري متكيني واآلخر قامع. 
سوف أتناول املوضوع من خال ثاثة عناوين أساسية: 

اإلستخفاف . 1 أسلوب  مقابل  واملمّكنة  الراعية  اإلدارة  مفهوم 
واإلستبداد. 

املواصفات األساسية ملؤسسات املجتمع املدني التنموية مقابل . 2
املؤسسات اخلدماتية الرسمية. 

التوجه . 3 تعتمد  التي  للمؤسسات  األساسي  اإلداري  النهج 
التمكيني واألخرى التي تعتمد التوجه القمعي املتشدد.

ال أدعي بأي حال من األحوال أن هذه العناوين حصرية أو حتمية 
يف اإلدارة، لكن ما أرجوه أن تلفت نظر القارئ يف أي موقع إداري 
أعني  )وأنا  وبخاصة  املجتمعية  املؤسسات  يف  يشغله  وظيفي  أو 
املؤسسات  وكذلك  احلكومية  وغير  احلكومية  املؤسسات  بذلك 

اخلدماتية(.

مؤسسات التنمية )مؤسسات املجتمع املدني) املؤسسات اخلدماتية:
1- املعارف مشتركة بني متخصصي املؤسسة واملجتمع احمللي. 

2- املنتفعون شركاء يف التخطيط حتى يف اتخاذ القرار.
3- عملية التدخل تعطي أهمية لسيرورة العمل.

4- معظم العمل يكون ميدانياً والوصول إلى املنتفعني.
5- معظم العمل يعتمد على الكادر احمللي )سند مهني(.

6- التدخل طويل األمد.
7- مرونة تقترن بدراسة منهجية للمعلومات تسمح بهوامش 

مدروسة للخروج عن اخلطة األولية.

1- املعارف متوافرة عند الطاقم املهني للمؤسسة ومتخصصيها.
2- املنتفعون يتلقون املعلومات من املتخصص.

3- عملية التدخل تركز على املردود.
4- العمل يتركز يف معظمه داخل مكاتب املؤسسة.

5- تعتمد طاقماً متخصصاً يف مجال محدد وضيق.
6- يف معظم األحيان التدخل قصير األمد.

7- تصلب بيروقراطية وعدم مرونة. ال هوامش للخروج عن 
املنهج.

 لعل ذلك يساعده على حتليل واقعي ناقد. 

والعناوين التي أرغب يف حتليلها ونقاشها هي: 
االستخفاف  أسلوب  مقابل  واملمكنة  الراعية  اإلدارة  1-مفهوم 

واالستبداد
ألية  الشاغل  أو  املدير  املسؤول  يكون  أن  نفهما  كما  الرعاية 
األفراد  مصالح  ويرى  إليه  أسند  ملا  أميناً  املؤسسة  يف  وظيفة 
االعتبار  بعني  آخذا  ويخدمهم  يراعيهم  وأن  عليهم،  اؤمتن  الذين 
احتياجاتهم ومصاحلهم وقدراتهم من خال دراسة واضحة ملعالم 
تتم بأسلوب مشارك،  الرعاية  والقدرات. وهذه  هذه اإلحتياجات 

حواري، قائم على احترام قدرات األفراد وطاقم العمل. 
هذا التوجه يحتم أن يقوم اإلداري، إضافة إلى دوره الرقابي، بدور 
لكي  والتبصير  والتوجيه  التيسير  يعتمد،  الطاقم  ألفراد  متكيني 
وتوظيفها مبسؤولية.  الكامنة  بقدراتهم  النهوض  األفراد  يستطيع 
األفراد  ألداء  املشارك  والتقومي  املستمر  اإلرشاد  يستدعي  وهذا 
حسب  كل  لألفراد  والصاحيات  املسؤوليات  إسناد  ميكن  لكي 
رغباته وقدراته وإمكاناته وعلى املسؤول اإلداري املساعدة يف تناغم 

قدرات األفراد وأهداف وغايات وفلسفة عمل املؤسسة. 
ال ميكن لإلداري القيام بهذا الدور إن لم يكن مذوتاً للقيمة العليا 
لإلنسان واحترام احلرية الشخصية لكل فرد متحلياً باملقولة »متى 
استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً«. قد يخطر على بال 
أحدكم ما هو نوع هذه اإلدارة؟ وهل سيؤدي هذا النهج إلى الفوضى 
واستغال طيبة املدير! علماً أن انتهاج هذا األسلوب ال يعني أبداً 
عدم قيام املوظفني باملهمات التي كلفوا بها لكن أي تغيير يف وظيفة 
األفراد، إذا لم يرغبوا أو يقدروا على املهمة املوكلة اليهم، يتم بعد 
دراسة وبقدر اإلمكان مبشاركة لصاحب الوظيفة، ومحاولة إيجاد 
قاسم مشترك يتماشى مع متطلبات الدور، وإذا لم يتم »فتسريح 

بإحسان«. املعنى هو أن هذا التوجه ال يعني احلرية املطلقة، لكنها 
يف دائرة التناغم بني املصلحة اخلاصة لألفراد واملصلحة العامة 
للمؤسسة، ليصل الفرد إلى القناعة بعمله »ال حرية با مسؤولية«.

املؤسسات  جميع  يف  مستحب  اإلداري  التوجه  هذا  نظري  يف 
ليساعد ويسهم يف عمل املؤسسات املجتمعية التي تعنى بالتنمية، 
مثل  تعليمياً  به  تقوم  التي  األساسي  دورها  كان  إن  النظر  بغض 
رياض األطفال، املدارس، املعاهد أو اجلماعات، مؤسسات رعاية 
الشباب كاألندية، مؤسسات احلماية والتوعية أو أية مؤسسة تسعى 
والتنظيم  واألسر  األفراد  من خال متكني  املجتمعي  التغيير  إلى 
لم  إذا  اإلداري  أو  املسؤول  يلزم  اإلداري  التوجه  هذا  املجتمعي. 
التوجيهي  اإلرشادي  دوره  مع  الرقابي  اإلداري  دوره  دمج  يستطع 
اإلرشادي  الدور  تنيط  تنظيمية  ثقافة  بجو  يسمح  أن  التمكيني 
املمكن ملن لديه قدرات مهنية للقيام بذلك ومنحه صاحيات مهنية 
تؤخذ يف احلسبان من خال الدراسة املشتركة مع املدير اإلداري. 

يف هذا األسلوب من العمل يف رعاية األفراد والنهوض بقدراتهم.

املدير الذي يتبع هذا األسلوب يتحمل مسؤولية ويسأل نفسه ما هو 
دوري يف بعض اإلخفاقات وال ينسب لنفسه كل النجاحات ويعلق 
كل الفشل على اآلخرين، ال أجد شيئاً يجسد ذلك أكثر من مقولة 
للخليفة عمر بن اخلطاب »لو أن بغلة تعثرت يف العراق لسألت عنها 

ملا لم متهدلها الطريق يا عمر«. 

أما األسلوب اإلداري اآلخر واملتناقض مع األسلوب التمكيني هو 
األسلوب  أي  فأطاعوه،  قومه  استخف  الذي  الفرعوني  األسلوب 
ذو  وهو  لهم  القامع  األفراد  بقدرات  واملستهتر  املستخف  اإلداري 
السلم  يف  يعلو  من  لكل  املسؤول  قبل  من  مستبدة  فوقية  نظرة 
الهرم وهذا  أو االنتقاد لرأس  اإلداري وأسلوب ال يسمح باحلوار 
أن يطيع من فوقه با  الهرم  األسلوب يفرض على من يف أسفل 

نقاش إال يف أضيق احلدود. ال يستطيع أحد النقاش أو إبداء الرأي 
بحرية خوفاً من تقطيع األيدي واألرجل باإلقصاء أو التهميش. هذا 

األسلوب ينتج أفراداً يقدمون الطاعة للمسؤول بشكل أعمى. 
ما يحرك العمل يف األسلوب األول الراعي »كلكم راع وكلكم مسئول 
مجتمعياً  عليها  املتعارف  واملبادئ  القيم  موضوع  هو  رعيته«  عن 
وااللتزام  والصدق  واحملبة  االحترام  املثال  سبيل  على  ومهنياً. 

والصراحة الخ... من القييم واملعايير االيجابية. 

أما اآلخر »أن فرعون استخف قومه فأطاعوه« فاحملرك األساسي 
املبادئ  الطرح(، بعض  يكون دمياغوغي  أنه قد  )مع  املصلحة  هو 
الدبلوماسية )وصف أحقر األعمال بأحلى األلفاظ( التزوير ووضع 
واخلوف  والنفاق  والتكتم  االعتبارات  كل  فوق  اخلاصة  املصلحة 

وعدم الشفافية... الخ 
بالطبع هذا سلم درجات وقد تختار مؤسسات اخللط بني الفرعنة 

والرعاية ما يعود الى اخللط والتشويش.
2- املواصفات األساسية ملؤسسات املجتمع املدني التنموية مقابل 

املؤسسات اخلدماتية الرسمية.  
التوجه  تعتمد  التي  للمؤسسات  األساسي  اإلداري  النهج   -٣

التمكيني واألخرى التي تعتمد على التوجه القمعي املتشدد

األثر امليداني لكل من التوجهني وأثره على جناعة العمل: 
قبل التطرق إلى السمات األساسية التي قد تسود املؤسسة التي 
أسلوب  تتبع  التي  املؤسسة  يسود  ما  مقابل  الرعاية،  أسلوب  تتبع 
الفرعنة، سنوضح مفهوم مصطلحني أساسيني، إللقاء الضوء على 
سمات التضاد املدرجة املتعلقة بشاغلي األدوار وثقافة املؤسسات. 
بالرادع  يسمى  املركزي  بالتشدد  املتعلق  األول:  املصطلح   -1
واملقصود به، أن يتحكم بسلوك الفرد، الرقابة اخلارجية، االلتزام 
بساعات دوام محدد، من خال لوائح وساعات تضبط دوام املوظف 

إعداد : فريد أبو قطيش | مدير عام مؤسسة برامج الطفولة
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أو وضع كاميرات مراقبة يف غرفة املدير، يتابع من خالها املوظفني 
يف عملهم أو من خال جوالت للمسؤول، بهدف مراقبة املوظفني 
أوقات العمل أو رفع تقارير تتعلق بكمية العمل وال تعير اهتمام كاف 
املراقبة  من  كثير  املوظف  بسلوك  يتحكم  ما  آخر  لنوعيته، مبعنى 

والضبط اخلارجي وقليل من اإلنضباط الشخصي الذاتي. 

من املمكن أن نستنتج أنه يف حالة غياب هذا اإلنضباط أو اإللتفاف 
عليه قد يسود املؤسسة الفوضى والفساد أحياناً واخللط بني موارد 
املؤسسة املالية اخلاصة واملوارد الشخصية، هذا يف حالة الضبط 
اخلارجي أو ما يسمى بالرادع. ومن املنطقي أن تكون هذه الثقافة 

التنظيمية أكثر شيوعاً يف املؤسسات الفرعونية املنهج. 
2- املصطلح الثاني: يسمى الوازع، أي أن ما يتحكم بسلوك األفراد 
هو االنضباط الداخلي وليس الضبط اخلارجي. أي أن ما يتحكم 
بسلوك الفرد أو املوظف هو قيمه الشخصية، إخاصه يف عمله، 
وما يسمى بضميره  واملستفيدين من خدماتها،  املؤسسة  مصلحة 
اخلارجية(  احملاسبة  من  وقليل  ذاتية  احملاسبة  )أي  الشخصي 
أن  املمكن  من  اإلنضباط  من  النوع  هذا  األول. يف  النمط  بعكس 

تكون أهمية للنظم، ولكن امليسر لعمل األفراد هو االنضباط. 
لطلب  يسعيان  وقد  باملساعدة  يرغبان  واملدير  املوظف  وترى 
املساعدة من دائرة عمل غيرهم ويف مثل هذه الثقافة التنظيمية قد 
ما تسمع »مش شغلي« »املسؤول عن الوضع مش موجود« وتسمع 
أكثر »تفضل اجلس« »ارتاح راح أحاول أن أساعدك« هذا النمط 

يرى الفرد أن سمعة املؤسسة من سمعته. 

كما ذكرنا فإنه ال ميكن أن يكون هناك أسود أبيض وتوجد بعض 
الرمادية، لكن املؤسسات ذات التوجه الراعي يسودها منط الوازع 
كدافع يتحكم بسلوك األفراد وحتكيم املصلحة العامة على املصلحة 
مقابل  والدفاع عنها بضمير  العامة  باملصلحة  »اإلهتمام  اخلاصة 

احفظ رأسك واهتم مبصلحتك« »إلعب وحدك تيجي راضي«.
هناك 25 من الصفات قد تساعد يف متييز املؤسسات واإلداريني 
الذين يتبعون األسلوب املمكن الراعي أو املهمش الفرعوني. أريد 

أن أسردها، بالطبع هذه الصفات ليست حصرية:

عليها  التعرف  األول سهولة  لسببني،  الصفات  لهذه  التنويه  أردت 
تقوم  أن  ميكن  ال  املدني  املجتمع  مؤسسات  أن  الراسخ  وإمياني 
بدورها التمكيني الراعي املعلن عادة يف رسالتها وأهدافها إال إذا 
سادتها الثقافة التنظيمية املمكنة. ال ميكن ملوظف مقموع مهزوز 

أن يقوم بدور متكيني تنموي. 

الثاني إلقاء الضوء على أهمية التربية والتنشئة املجتمعية املمكنة 
ليكتسبوا  أظفارهم  نعومة  من  األطفال  حتفيز  من  تبدأ  التي 
الصفات املرغوب بها بعد نضوجهم. فإذا سألت أي أم أو أب أو أي 
مربٍ آخر كيف تريد أن ترى طفلك يف بلوغه ألجاب أنه يرغب يف 
»الراعي املمكن«. وإذا سألته ما هو أسلوب التنشئة الذي تتبعه لكي 
الوازع ومتفهم أو أي  يصبح الطفل متوازن الشخصية، يتحكم به 
صفة أخرى مما ذكر لرأيته يتلعثم ولسان حاله ويقول »أنا بدي.. 

بس الظروف« 

أصبحت وسائل اإلتصال والتواصل اإلجتماعي ذات شهرة عاملية متوافرة ملاليني البشر حول 
العالم، ومنها الفيس بوك ولنكدن وتويتر واالنترنت ومحطات ومؤسسات تواصل متعددة وكثيرة. 
ومن املالحظ أن كثافة استعمال هذه الوسائل تطغى على وسائل التواصل اإلجتماعية املعروفة 

والتقليدية ذات الصلة املباشرة وجهًا إلى وجه 

بقلم: د. عدنان عبد الرازق 

األكادميية  أجرتها  إحصاءات  حسب 
 ،2010 العام  يف  األطفال  لطب  األمريكية 
استعمال  يف  ملحوظ  ازدياد  هنالك 
األوالد  لدى  اإلجتماعية  التواصل  وسائل 
أعوام  اخلمسة  خال  بخاصة  واملراهقني 
املاضية. حيث 22٪ من األحداث يستعملون 
وسائلهم املفضلة 10 مرات يومياً ويستعمل 
نفس عدد املراهقني وسيلة تواصل مرة يف 
اليوم. ميتلك 75٪ من األحداث هاتفاً نقاالً 

للتواصل  الهاتف  يستعملون  منهم  و٪25 
خطبه.  رسائل  إلرسال  و٪45  اإلجتماعي 
من هنا يتضح أن هذا اجليل من األحداث 
من  ونفسياً  إجتماعياً  يتطور  واملراهقني 

خال االنترنت والهاتف املتنقل. 
كثافة  أيضاً  هنالك  األخرى  الناحية  من 
بهدف  الوسائل  هذه  استعمال  يف  متزايدة 
السيما  وتشغيلي  وصناعي  تواصل جتاري 
يف مجاالت سوق العمل والعمالة. كثير من 

الناس يبحثون عن عمل من خال االنترنت 
املتاحة،  االلكترونية  الوسائل  من  وغيرها 
واإلعانات  الدعايات  نشر  إلى  إضافة 
على  يسهل  ما  والصناعية  التجارية 
املختلفة  املعلومات  إلى  الوصول  املستهلك 
بالشراء  متعلقة  قرارات  ألخذ  واملباشرة 
االحتياجات  تلبية  إلى  والوصول  والبيع 
اإلنسانية واملادية يف وقت أسرع وخيارات 
عن  أبحاث  أجريت  وقد  أكثر.  متعددة 
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احلياة  على  املتعددة  التواصل  وسائل  أثر 
واحلراك  العامة  والسياسية  اإلجتماعية 

املجتمعي والسياسي أو االجتماعي. 
مؤسسة  أجرتها  دراسة  تشير  حيث 
)باترك-سبنس( البريطانية يف العام 2014 
والتكنولوجيا  التواصل  وسائل  تطور  بأن 
العالم  أنحاء  يف  الناس  مكنت  احلديثة 
طبيعية  كوارث  على  الوقوف  من  املختلفة 
وأخرى سياسية واجتماعية والوقوف على 
غيرهم،  وعلى  عليهم  السلبية  التأثيرات 
وهذه  اجلغرايف،  البعد  عن  النظر  بغض 
الوسائل مكنت الناس أيضاً من تفادي هذه 
وكذلك  حدوثها.  قبل  منعها  أو  الكوارث 
مكنت كثيراً من الناس استعمالها من أجل 
واجتماعية  سياسية  أهداف  إلى  الوصول 
قي  يناير  ثورة  ذلك  على  ومثال  مشتركة 
تغيير  على  وأثرها  مصر  يف   2011 العام 
البلد  هذا  يف  السياسي  واحلدث  املناخ 

العربي.
من الواضح أننا أمام تغير مجتمعي وثورة 
الهائل  التطور  نتيجة  وتواصلية  معلوماتية 
لتكنولوجيا وسائل التواصل ونشر املعلومات 

الوسائل  لهذه  املكثف  واللجوء 
ما  اإلنساني،  للتواصل  احلديثة 
امليدانية  األسئلة  إلى طرح  أدى 
أحدثته  ما  حول  والنظرية 
وتأثير  آثار  من  الوسائل  هذه 
املجتمعات  على  وسلبي  ايجابي 
واملجموعات اإلنسانية املختلفة. 
ويف بحث أجري يف العام 2013 
التواصل  وسائل  »أثر  بعنوان 
العاقات  على  االجتماعي 
»هالي  احمللل  طرح  البشرية«، 
التالي:  السؤال  جونس« 
على  الوسائل  هذه  تؤثر  كيف 
وهل  البشر؟  بني  العاقات 
التواصل املباشر بني األشخاص 
)وجهاً إلى وجه( يف طريقه إلى 

الزوال بسبب هذه الوسائل؟ 
ويقول إن األبحاث يف هذا الشأن متضاربة، 
أن  إلى  تشير  األدلة  بعض  وأن  سيما  ال 
استعمال هذه الوسائل تضعف أهلية وقدرة 
الناس على التواصل اإلجتماعي خارج هذه 
الوسائل وهناك أيضاً أدلة متضاربة. مثًا  
أجرت مؤسسة الصحة الوطنية يف الواليات 
أن  إلى  خلص  بحثاً  األمريكية  املتحدة 
الشباب من ذوي القدرة القوية يف التواصل 
املباشر )وجهاً إلى وجه( هم األكثر استعماالً 
لوسائل التواصل اإلجتماعي وذلك كمصدر 
الناحية  ومن  الناس.  مع  للتعامل  إضايف 
هذه  أن  إلى  تشير  حقائق  هناك  الثانية 
االنطوائيني  األشخاص  تساعد  الوسائل 
بني  تباين  فهناك  املباشر.  غير  للتواصل 
الناس وأثر استعمال هذه الوسائل عليهم. 
ويف دراسة  )جلني توبخ(  بروفسور يف علم 
إلى  إستندت  ديغو  جامعة سان  النفس يف 
والية  يف  االنترنت  مدمني  ثانوية  طاب 
إلى  يتوجهون  أنهم  تبني  حيث  كونيكتكا، 
احلي  الساح  واستعمال  خطرة  صراعات 

ولكن هذه حالة متطرفة. 

ويؤكد الباحث )توبخ( بأن التواصل املباشر 
وسيلة  يبقى  أن  يجب  وجه  إلى  وجهاً 
التواصل الدارجة بني الناس، ويبنّي الباحث  
 ٪7 عادة  إن  يقول  لبحث  لتصوره  تأكيداً 
من التواصل بني الناس يعتمد على الكام 
على  يعتمد  التواصل  من  و٪90  الشفوي 
التواصل غير الشفوي كلغة حركات اجلسم 
أهمية  تأتي  هنا  ومن  الكام...الخ  ولهجة 
فقط  يحتوي  ال  حيث  املباشر  التواصل 
على الكام بل على باقي األمور اجلسدية 

والشخصية. 
أما احملللة )ريتشل ريتر( من مؤسسة »عقل 
 2015 العام  أغسطس  يف  فكتبت  الطفل« 
بأننا كبني آدم ننتبه جداً لقراءة املؤشرات، 
يفتقدون  األوالد  بأن  شك  هناك  فليس 
بعض املهارات اإلجتماعية عندما يعتمدون 
االلكترونية  املراسلة  خال  من  التواصل 
والتواصل االلكتروني، حيث يعيشون يف جو 
عدمي النطق والكام ولغة اجلسد وتعبيرات 
من  احلديث.  الصوت ومنط  ولهجة  الوجه 
ينتج  املباشر  غير  التواصل  أن  الواضح 
من  جزء  وان  التواصل  يف  ضبابية  عنه 
القدرة  يف  يتمثل  الطفل  نشأة 
وخلق  الصداقة  اكتساب  على 
واحلفاظ  زمائه  مع  الصداقة 
على هذه الصداقة، فاإلنتكاسات  
يف الصداقة حتتاج إلى شجاعة 
لتصحيح  الشعور  يف  وصدق 
املسار وهذا ميكن تطبيقه فقط 
املباشرة وجهاَ  الصلة  من خال 
إلى وجه. أما محاولة تفعيل هذه 
الصلة املباشرة من خال وسائل 
التواصل اإلجتماعي اإللكترونية 
املشاعر  من  خالية  ستكون 
وإظهار  اجلسماني  والتجاوب 
املؤشرات  وإرسال  العواطف 
هنالك  فإن  وكذلك  اجلسمانية. 
التواصل  استعمال  يف  خطورة 

الشباب من ذوي القدرة 
القوية يف التواصل املباشر

 )وجهًا إلى وجه) 
هم األكثر استعمااًل لوسائل 
التواصل اإلجتماعي وذلك 

كمصدر  إضايف للتعامل 
مع الناس

غير املباشر بشكل عنيف وقاس. 
علم  محللة  ويك(  )دونه  الدكتورة  وتقول 
إلى  العقل  »من  معهد  تدير  التي  النفس 
القساوة  هذه  إن  األمور«  أولياء  مع  العقل 
يف العاقة غير املباشرة ال ميكن حصولها 
البنات  لدى  وخاصة  املباشرة  العاقة  يف 
بينهن  اخلافات  يظهرن  ال  عادة  اللواتي 
غير  الوسائل  وإن  املباشرة،  العاقات  يف 
التطرف  على  إقبالهن  من  تزيد  املباشرة 
يف ردود األفعال. وتشير دراسة »األكادميية 
األخيرة  األبحاث  بأن  للطفل«  األمريكية 
يف  وكثافة  ازدياداً  هنالك  أن  إلى  تشير 
املباشر  غير  التواصل  خال  من  التعابير 
وبلورة  واملؤذي  اإلضطهادي  الطابع  ذات 
اجلنسية  والتعابير  العدائية  اجلماعات 

وغيرها. 
 2012 العام  يف  )الجنياب(  بحث  وأشار 
التواصل  وسائل  »أثار  عنوان  حتت 
أن  رغم  بأنه  األطفال«  على  اإلجتماعي 
هذه  الستعمال  كثيرة  ايجابيات  هناك 
الوسائل، بينما يف املقابل هناك آثار سلبية 
ماحظتها.  يجب  واألحداث  األوالد  على 
النفسية  الصحة  على  اآلثار  إلى  إضافة 
للطفل تكون درجتها بارتفاع مع ارتفاع نسبة 
استعمال هذه الوسائل، مقابل انخفاض يف 
قدرة األوالد واألحداث على االلتزام وتزايد 
باالكتئاب.  وإصابتهم  مبشكات  وقوعهم 
املدمنني  أن  تدل  مؤشرات  بروز  كذلك 
الفيس بوك هم نرجسيون وعدائيون  على 
عدد  ارتفاع  جانب  إلى  اجتماعيني،  وغير 
من  واجلنس  العنف  وضحايا  املنتحرين 
الوسائل  هذه  استعمال  على  املدمنني 
االلكترونية. فاآلثار السلبية من خال هذه 
الوسائل ال يسببها فقط الزماء بل يف كثير 

من احلاالت تأتي من الغرباء. 
ظهرت  فقد  العائلية  للعاقات  بالنسبة  أما 
أبحاث عديدة يف املجتمعات الغربية وخاصة 
استعمال  ومضار  فوائد  تناولت  أمريكا 

األحداث واملراهقني الزائد لوسائل التواصل 
»التكنولوجيا  عنوانه  بحث  ففي  االجتماعي. 
حسنة«  عاقات  يف  دائماً  ليست  والعائلة 
 2013 العام  يف  تايلور«  »جيم  الباحث  أجراه 

يلخص املوضوع على النحو التالي: 
ووسائل  للتكنولوجيا  ملحوظ  أثر  يوجد 
التواصل اإلجتماعي على العاقات واألدوار 
التقليدية لألوالد يف األسرة. فمثًا األوالد 
الذين يتابعون بشكل مكثف برامج التلفاز، 
فإنهم قد يصلون إلى االستنتاج بأن أهاليهم 
أنانيون وغير ناضجني وغير مؤهلني وليس 
لديهم فكرة واضحة عن احلياة واألوضاع 
دراسة  وتشير  حولهم.  من  االجتماعية 
التواصل  لوسائل  األوالد  تعلم  سرعة  إلى 
على  وقدرتهم  احلديثة  والتكنولوجيا 
عن  ما  حد  إلى  يبعدهم  ما  استعمالها 
التواصل مع األهل وخصوصا غير املؤهلني 
تبنّي  احلديثة.  التطورات  هذه  الستيعاب 
العمل  من  األهل  عودة  عند  بأنه  الدارسة 
إلى البيت يكون احلدث أو املراهق منهمكاً 
أن  لدرجة  االتصال  وسائل  استعمال  يف 
30٪ منهم فقط يستقبلون األهل بالتحية، 
يف حني أن 50٪ يتجاهلون وجود األهل يف 

معظم األحيان. 
األوالد  أن  إلى  أشارت  أخرى  دراسة  ويف 
بكثافة  الوسائل  هذه  يستعملون  الذين 
خفت  قد  لهم  األهل  معونة  بأن  يقولون 

بأن  أيضاً  املاحظ  ومن  ملحوظ،  بشكل 
األهل غير املتابعني أو غير املؤهلني ملتابعة 
تعليم  عليهم  يصعب  احلديثة  التكنولوجيا 
احلياتية  األمور  يف  وارشادهم  األوالد 
بالتعالي  األوالد  يشعر  عندما  السيما 
احترامهم  وعدم  األهل  على  التكنولوجي 
يزيد هذه  بهذه األمور. ومما  جلهل األهل 
وسائل  تطور  واألوالد  األهل  بني  الثغرة 
الفرصة  تتيح  حيث  املتنقلة  التواصل 
لألوالد لاستقال عن األهل يف عاقاتهم 

اإلجتماعية والعائلية. 
تخلو  ال  السلبية  شبه  التأثيرات  هذه 
ففي  املفيد،  واالستعمال  االيجابيات  من 
داخل  الوسائل  تستعمل هذه  كثيرة  حاالت 
مشتركة  معلومات  على  للحصول  األسرة 
مع األطفال وكذلك التعاون بينهم للوصول 
قد  وخدمات  وثقافية  علمية  مواقع  إلى 
مؤسسات  متاجر،  )مطاعم،  العائلة  تفيد 
فائدة  أيضاُ  توجد  وغيرها(.  خدماتية 
كبيرة للتواصل بني األهل واألوالد القاطنني 
خارج األسرة )طاب جامعات، هجرات...
املكلفة  الهواتف  استعمال  من  فبدال  الخ( 
كثير  ففي  أحياناً،  املتوافرة  وغير  حالياً 
معظم  مبقدور  اليوم  أصبح  األماكن  من 
حديثة  تواصل  وسائل  استعمال  العائات 
مثل سكايب وواتساب وغيرها. األمر الذي 
يتيح الفرصة أمام األسرة للتواصل اليومي 
التواصل  من  يحسن  ما  األسبوعي،  أو 
أن  إلى  اإلشارة  مع  احلميمة.  والعاقات 
الوسائل  هذه  تستعمل  األسر  من  كثيراً 
النقاش  كاملة  يتيح لألسرة  مجتمعة وهذا 

واحلديث والتواصل املشترك. 
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العاملني  يتوجب على  فإنه  ذلك  إلى  استنادا 
تنشئة  مسؤولية  حتمل  الطفولة  قطاع  يف 
على  واحلرص  تربوية  أجواء  يف  األطفال 
إعدادهم  بغية  النشط  التعلم  عمليات  إجراء 
واحترام  التسامح  قيم  حيث  أفضل،  حلياة 
اآلخر وتقبل االختاف والفكر احلر. فالطفل 
يلعب  فهو  بحرية،  ويتصرف  تلقائي  بطبيعته 

ويتواصل ويتكلم ويتحرك جسده بحرية.

إعداد: يسرى محمد 

تتشكل شخصية الطفل ضمن اإلطار االجتماعي الثقايف والتربوي الذي يعيش فيه، من خالل الطرق واألساليب والوسائل التربوية، 
املتنوعة واملتعددة التي تتبعها كل من األسرة والروضة واملدرسة واملجتمع يف التنشئة االجتماعية. والتي تنعكس على شخصية الطفل 
من حيث السلوك والتصرف والتوجه مدى احلياة، لذلك فان اتباعا ألساليب التربوية الدميقراطية كنهج لتنشئة األطفال يغرس فهما 

وتطبيقا دميقراطيا، بعيدا عن التسلط  واإلقصاء حيث يكمن العنف والقمع والعدوانية جتاه اآلخر.

10

العمل  وبخاصة  الطفولة  برامج  مؤسسة  يف 
يف مرحلة الطفولة املبكرة تعطي أهمية كبيرة 
لعملية التعلم ملدى احلياة، ويتم انتهاج أساليب 
األطفال  لطبيعة  ومائمة  متناغمة  تربوية 
البيئة  التركيز على توفير  يتم  املتحررة حيث 
التربوية التي تنسجم مع طبيعة الطفل احلرة 
من  تنمية شخصيته  على  لتساعد  واخلاقة 
والوجدانية  واالجتماعية  الذهنية  اجلوانب 

واحلركية عن طريق:
- توفير البيئة التربوية واإلطار التربوي احلر 
التي  الكافية  املساحة  حيث  من  لألطفال 
تسمح للطفل التحرك بأمان واستخدام املواد 
والوسائل التربوية واأللعاب املتوافرة بطريقة 

حّرة بعيداً عن اإلماء والتلقني.
قدرات  إلى  واملستند  املبني  التخطيط   -
الطفل وإمكاناته املعرفية، فالطفل هو محور 

ويعمل  يخطط  نشط  متعلم  التربوية  العملية 
وينهي نشاطه وفقا الحتياجاته ومقدرته على 

التخطيط والتركيز واالستمرار يف العمل.
الفعاليات  تتنوع  تفاعلي  حيوي  جو  يف   -
احلر  اللعب  خال  من  التعلمية  والنشاطات 
واالبتكار  واالكتشاف  واإلبداع  والعمل 
مع  وتنجسم  تائمه  تربوية  وأساليب  لطرق 

احتياجاته ومتطلباته النمائية املستمرة.
- يدرك الطفل خال فترات اللعب أنه فرد 
به  واحتياجاته اخلاصة  متطلباته  له  مستقل 
تلبيتها،  أجل  من  والعمل  احترامها  يتم  التي 
يحترم  مجموعة،  يف  عضو  هو  أيضاً  ولكنَّه 
األطفال اآلخرين كباراً وصغاراً، ويلتزم قوانني 
اللّعب حيث يستخدم اللّغة ومفردات وعبارات  

مقبولة اجتماعيا مثل لو سمحت، من فضلك، 
مع  والتواصل  اللّعب  أثناء  شكرا...الخ، 

األطفال اآلخرين يف املجموعة.
أماكه  جتاه  مبسؤوليته  الطفل  يشعر   -
بنفس  ويشعر  كما  عليها،  ويحافظ  اخلاصة 
والوسائل  واأللعاب  املواد  جتاه  املسؤولية 
ويعيد  ويتفاعل  بها  يلعب  املتوافرة،  التربوية 

ترتيبها يف أماكنها ويحترم  امللكية العامة.
من  ينطلق  املربيات  به  تقوم  الذي  الدور   -
بتسيير  ويقمن  للطفل،  دعامة  أنهّن  حقيقة 
األطفال،  مع  التعلمية  التعليمية  للعملية 
حيث  األطفال  ملتطلبات  بحساسية  يتمتعن 
الطفل  الحتياج  وفقاً  ويتابعن  يخططن 
ويتدخلن أثناء عمل ولعب األطفال يف الوقت 

املناسب دون مقاطعة حيث ال تفرض املربية 
ا  وإمنَّ أفكاره،  وعلى  الطفل  على  نفسها 
يشكل تدخلها إسنادا لفكرته التي يعمل على 
لذلك  منها.  والتعلّم  عليها  والبناء  توسيعها 
قراراته  ويتخذ  بشكل حر  الطفل  يلعب  حني 
األطفال  مع  ويتحاور  حاجته،  مع  يتاءم  مبا 
اآلخرين ويحترمهم، يحدثهم ويستمع إلى ما 
يقولون، بعيداً عن لغة الزّج والعقاب واإلماء 
نؤسس  بذلك  فاننا  قراراته،ظ  يف  والتدخل 
سن  يصل  حينما  مستقلة  انسانية  شخصية 
قوية  لبنات  وضع  يف  نسهم  وبذلك  النضج، 
ملجتمع نطمح أم يستوعب االصول واملفاهيم 
تكاملية  اجواء  يف  وميارسها  الدميقراطية 

تفاعلية ينتفي منها العنف وفرض االرادة.

الرتبية الدميقراطية تبدأ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مرحلة الطفولة املبكرةالرتبية الدميقراطية تبدأ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مرحلة الطفولة املبكرة
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ملفاتهم اخلاصة، وأصبح املوقع األخير ال 
يؤثر فقط يف نطاق املجتمع اإلفتراضي بل 
أثر على واقع حياة املتعاملني به االجتماعية 
يف  ويسهم  والدينية  والثقافية  والسياسية 
تسليط الضوء على بعض القضايا املجتمعية 
والسياسية واإلنسانية على املستوى العاملي 
ما أوجد حركات وحركاً شبابياً ومجتمعياً 
جتاه عديد القضايا حيث مت التأثير بشكل 
من  كبيرة  نسبة  اجتاهات  تغيير  يف  كبير 

الشباب نحو بعض القضايا.

فائدة مواقع التواصل االجتماعي
املترامي األطراف قرية 	  العالم  أصبح 

صغيرة.     
احلواجز 	  إزالة  يف  اإلنترنت  أسهم 

واحلدود بني كثير من الدول.
يتنقل اإلنسان عبر الدول ويطلع على 	 

ثقافات مختلفة.
تستخدم شركات ومؤسسات اإلنترنت 	 

ومراجعة  واألداء،  العمل  سير  ملتابعة 
تطوير  خال  من  احلسابية  الكشوف 
البناء.  معقدة  إنترنت  صفحات 
إيجاد  يف  التواصل  مواقع  وأسهمت 
يف  أسهمت  طوعية  شبابية  شبكات 
التغيير املجتمعي جتاه بعض القضايا 

اإلنسانية العربية والعاملية.

مواقع  على  مدمنًا  الشخص  يصبح  هل 
التواصل اإلجتماعي

تلك املواقع على الرغم من أنها تعزز االتصال 
املجتمعي، إال انها على اجلانب اآلخر، يرى 
يؤدي  استخدامها  بأن  فيها  النفس  علماء 
إلى نوع من أنواع اإلدمان. لذا دعونا بداية 
نتعرف على مفهوم اإلدمان حتى ندرك ملاذا 

يصفه البعض ادماناً.

ما هو اإلدمان؟
حسب منظمة الصحة العاملية: »هو احلالة 

يف  العقار  تفاعل  عن  تنتج  التي  النفسية 
جسم اإلنسان«؟

لكن هناك شروطًا لالعتمادية واإلدمان:
املوضوع . 1 جتاه  جامحة  قهرية  رغبة 

اإلدماني.
املوضوع . 2 ممارسة  من  بالرضى  الشعور 

اإلدماني.
املوضوع . 3 فعل  يف  والزيادة  االستمرارية 

اإلدماني.
حني . 4 جسدية  أو  نفسية  انقطاع  عوارض 

اإلنقطاع عن املوضوع اإلدماني.

إذا نظرنا إلى تعريف منظمة الصحة العاملية 
كتعريف ال جند إشكالية يف مواقع التواصل 
اإلجتماعي، لكن اذا دققنا أكثر يف موضوع 
ندرك  فإننا  العام،  بالشكل  اإلدمان  شروط 
النفسي يف  والتعلق  اإلسراف  مدى خطورة 
للحيز  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  موضوع 
دعونا  إذن  املستخدم.  لدى  تشغله  الذي 

نتعرف من هو الشخص املدَمن.

من هو الشخص املدمن
هو  الرخاوي  يحيى  البروفيسور  حسب 
وعيه  تعتيم  على  اعتاد  الذي  »الشخص 
بأية وسيلة حتى أغدق اهتمامه وسكن إلى 
اعتمادية ضارة تتمثل يف عقار أو على فكرة 
أو عقيدة حتى أصبح ال يستغني عنها«. لعل 
بشكل  األمر  ويوضح  شامل  التعريف  هذا 
لم يكن هناك  إذا  كبير، وهذا وضعنا فعًا 
التواصل  مواقع  الستخدام  عملية  حاجة 

اإلجتماعية فإن الشخص يصبح مدمناً.

اإلدمان على مواقع التواصل اإلجتماعي
اإلدمان على مواقع التواصل اإلجتماعي هو 
إبقاء متزايد على استخدامها يصل أحيانا 
استخدام  بأنه  يعرف  الذي  اإلدمان  إلى 
شبكة االنترنت أكثر من 38 ساعة أسبوعيا، 
األمريكية  النفس  عاملة  حسب  وهذا 

إعداد: عفاف ربيع 
 مسؤولة برنامج التوعية 
جمعية الصديق الطيب 

االستعمال املفرط ملواقع 
التواصل االجتماعي 

إدمان أم
هروب من الواقع

ماذا يقصد مبواقع ووسائل التواصل اإلجتماعي
مواقع التواصل اإلجتماعي عبارة عن مواقع إجتماعية إلكترونية 
على اإلنترنت تتيح ملستخدميها إنشاء مدونات اإللكترونية، وإجراء 
ومقاطع  الصور  مشاركة  تتيح  كما  الرسائل،  وإرسال  احملادثات، 
الفيديو وامللفات، وتيسر للمستخدمني نشر ملفات، والكتابة حول 
مواضيع محددة من املمكن أن تدخل ضمن دائرة إهتمام مشتركني 
آرائهم  وإبداء  املواضيع  تلك  على  التعليق  من  ومتكنهم  آخرين، 
فيها، فهي تتيح الفرصة لألشخاص للتعبير أكثر عن ذواتهم بحيث 
يصبح مبقدور املتابعني التعرف على صفات لشخصية املستخدم 

ملواقع التواصل اإلجتماعي. 
يف  االجتماعي  التواصل  ملوقع  ظهور  أول  كان  وقد 
Six Degrees. العام 1997 وأول موقع ظهور هو
com، من أجل وضع ملفات شخصية وخاصة 

ملستخدمي املوقع مع التعليق على األخبار 
الرسائل  وتبادل  باملوقع،  املوجودة 
وتبع  املستخدمني،  بني  النصية 
هذا املوقع يف الظهور يف العام 
 MySpace موقع   2003
يعرف  ما  ظهر  ثم    .com

  FaceBook.com بـ 
يسهل  الذي  املوقع  وهو 
األخبار  تبادل  للمستخدمني 
إلى  للوصول  لألصدقاء  الفرصة  وإتاحة  بينهم  فيما  واملعلومات 

»كيمبرلي يونغ« وهي أول من عرف اإلدمان 
على االنترنت.

التواصل  مواقع  على  اإلدمان  عالمات 
اإلجتماعي

استقصائي جلامعة شيكاغو  اختبار  حسب 
على مجموعه من األشخاص عددهم 250 
شخصاً أعمارهم ما بني 18-28 سنة حول 
من  مقاومه  واألضعف  إغراًء  األكثر  هو  ما 
بني التدخني وإدمان الكحول والفيس بوك، 
فكانت املفاجأة أن الغالبية أكدت أن الفيس 
عندما  خطير  مؤشر  وهذا  يقاوم،  ال  بوك 
تصبح عادة سلوكية هي املسيطرة، وإحدى 
ان  »إياك  تقول  النفسية  الصحة  قواعد 
اإلقاع  تستطيع  أنك  وتعتقد  سلوكاً  تسلك 
ممارسات  يف  كثيرون  يتورط  لذا  عنه«. 
وزائلة  مؤقتة  بأنها  منهم  العتقاد  سلوكية 
مع الوقت ولكن يتفاجأ بأنها سيطرت  عليه 
كبير  بشكل  عاٍل  تعلق  لديه  وأصبح  نفسياً 
لدرجة أنه أثر على إدارة حياته بشكل عادي.

االجتماعي  التواصل  مواقع  إدمان  تأثير 
على الشخص:

األمريكي  العالم  أجراها  دراسة  من  تبنّي 
بجامعة  النفس  علم  أستاذ  روزين«  »ألرى 
التواصل  اإلدمان على مواقع  ان  كاليفورنيا 
الشعور  تزايد  إلى  يؤدى  االجتماعي 
النفسية  بالعدوانية واألنانية واالضطرابات 
والكآبة، كما أن اإلدمان يؤثر على التحصيل 
استخدام  على  املدمن  للشخص  الدراسي 
واالنطوائية  العزلة  إلى  ومييل  املواقع  تلك 
وهناك  االجتماعية.  احلياة  عن  واالنقطاع 
دراسات تؤكد أنها تؤثر على مستوى الذكاء 
املستخدم  الشخص  ألن  األشخاص،  عند 
يصبح مجرد متلٍق وغير باحث، وهذا يعود 
أنه رغم ذلك  إال  املستخدم،  الشخص  على 
ما  خال  من  تفكيره  ينمي  أن  يستطيع 
علمية  مواضيع  من  املواقع  بعض  حتتويه 

ومعلومات تثري التفكير.
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إدمان أم
هروب من الواقع
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األضرار الناجتة عن إدمان مواقع التواصل 
االجتماعي

أضرار عقائدية: وهذا ما نراه مع مجموعات 
أصبحت تعتنق مفاهيم واعتقادات بعيدة كل 
البعد عن قيمنا وديننا مثل ظهور مجموعات 
إرهابية مثل »داعش« ومجموعات احلادية 

مثل عبدة الشيطان وهكذا.    
الذين  األشخاص  اجتماعية:  أضرار 
ميكثون ساعات طويلة أمام مواقع التواصل 
على  جفاء  أكثر  يصبحون  اإلجتماعي 
أهل  مع  تواصًا  وأقل  العاطفي  املستوى 
البيت ما يؤثر على عاقاتهم مع شركائهم، 
وهذا بدوره أسهم يف حدوث عديد حاالت 

الطاق واالنفصال واخليانات الزوجية. 
يف  الشخص  تدخل  كما  نفسية:  أضرار 
بالوحدة  وشعور  وعزلة  اكتئاب  حاالت 
الشخص  ويصبح  اآلخرين  عن  واإلغتراب 

أكثر عدوانية.
التي  املواقع  مع  التواصل  أخالقية:  أضرار 
عن  خارجة  وأفكار  مفاهيم  بث  يف  تسهم 
قيم  تدمير  إلى  يؤدي  ما  والدين،  القيم 
عند  خاصة  أخاقي  وانحال  املجتمع 

الذين يتصفحون املواقع اإلباحية.

خطوات عملية للتخلص 
من إدمان مواقع التواصل اإلجتماعي

مواقع . 1 على  االدماني  السلوك  إبدال 
الرياضة وهوايات  التواصل مبمارسة 

محببة للمستخدم.
ومقدر . 2 نفسه  مع  صريًح  يكون  أن 

للدرجة اإلدمانية التي أصبح عليها.
حتديد هدف الدخول للمواقع.. 3
قضائها . 4 املنوي  الزمنية  املدة  حتديد 

قبل الدخول للمواقع.
جعل الهوايات اخلاصة املفيدة تزحف . 5

على السلوك اإلدماني على املواقع.
اإلرتباط . 6 ذات  اإلشكاالت  معاجلة 

بالسلوك اإلدماني. 

خاصة  أولوية  الطفولة  برامج  مؤسسة  تعطي  حينما   - القدس 
لتمكني النساء الفلسطينيات بخاصة يف املناطق واألحياء املهمشة، 
فإنها تقوم بذلك انطاقاً من وعيها وإدراكها ألهمية دور املرأة يف 
املجمع، كأم وزوجة وقبل ذلك كإنسانة من املفروض أن تضطلع 
بدور تربوي و تنموي يف املجتمع، وقد بتنا نلمس من خال برامج 
جهد  حصيلة  هو  الذي  املثمر،  اإليجابي  النتاج  حجم  املؤسسة 
من قصص  عدد  الزمن، حيث مت رصد  من  عقود  ثاثة  وعطاء 
النجاح وتوثيقها يف كتاب، يشكل شاهداً على استجابة املستفيدات 
لبرامج املؤسسة وتوجهاتها التي تخضع باستمرار للتقييم والتقومي، 
بغية تطويرها واألخذ مباحظات املتخصصني واملستفيدين على 

حد سواء، من خال التجربة يف امليدان. 
املرأة  »إن متكني  أبو قطيش  فريد   - املؤسسة  عام  مدير  ويقول 
تعلمته وحصلته سوف يكون  هو متكني لألطفال والزوج، ألن ما 
له انعكاساته وتداعياته يف أسرتها، على مستوى التربية والتفاعل 
والتأثير. إن حجم اإلجناز يف أي مجال من املجاالت بالنتائج، وأن 

متكني النساء مهنيًا وإجتماعيًا 
تطوير وتعزيز جملتمعنا بأسره

النتائج الصحيحة، ال بد وأن يتم التقدمي لها مبقدمات صحيحة، 
فاألصل هو قياس حجم احلاجة املجتمعية، ومن ثم وضع اخلطط 
اإلعتبار  بعني  األخذ  دون  اخلطط  اسقاط  يتم  أن  ال  امللموسة، 
خصوصية الفرد واجلماعة يف قرية مهمشة ما أو يف حي فقير 

معزول يفتقر للخدمات واملؤسسات«. 
يف  قطعناه  الذي  الطوي  الشوط  هذا  بعد  قطيش  أبو  ويؤكد 
كل  حققنا  أننا  ندعي  ال  والتفعيل،  والتثقيف  والتعليم  التربية 
شيء وأجنزنا ما نطمح إليه، فما زلنا نتطلع إلى مزيد من العمل 
الواسعة  وعاقاتنا  طاقمنا  خبرات  إلى  مستندين  واإلجناز، 
ينتظرنا عمل شاق  والعميقة مع مكونات املجتمع احمللي، حيث 
أمامنا،  تنتصب  التي  والتحديات  املهمات  حجم  لكن  وطويل، 
يتطلب مسابقة الزمن عطاًء وبناء، وما دامت مؤسستنا قد شقت 
اإلبداع  االستمرار يف  على  قادرة  منذ سنوات، يف هي  طريقها 
وحتقيق النجاحات، دون أن نسمح ملرض الرضى عن النفس، أن 

يتسلل قيد أمنلة إلى ميدان العمل والعطاء.
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مـا دفعنـي لكتابـة وجهـة النظـر هـذه هـو مـا متـر بـه أطـر 
التربيـة والتعليـم يف القـدس مـن مـدارس وريـاض أطفـال من 
انحـدار علـى املسـتويني التربـوي والوطنـي، حيـث أصبحـت 
يسـمى  القـدس حتتمـا  مدينـة  وطـاب  أطفـال  التجـارة يف 
»خصخصـة«، منحـدراً ال كوابـح لـه، ينزلـق عليـه كل مـن هـب 
ودب، ويف هـذا املنحـدر يتـم  دوس القيـم واملـوروث التربـوي 

بشـكل تدريجـي وثابـت. 
حـني  محرمـاً  كان  مـا  أن  واإلشـمئزاز  الغضـب  يثيـر  وممـا 
بـدأت العمـل يف القـدس، منـذ أربعـني عاماً قد أصبح مقبوالً 
ويخـدم املصلحـة العامـة، ومـا هـي إال مصالـح خاصـة ألفراد 
يتحدثـون بـكام يف األعالـي عـن املنهـاج والقوميـة والديـن، 
بينمـا يقومـون بأفعـال ينـدى لهـا اجلبـني مـن الهرولـة نحـو 
التجـارة باجلملـة وكسـب األمـوال مـن بلديـة القـدس ووزارة 

املعـارف اإلسـرائيلية تصـل إلـى مايـني الشـواقل. 
قـد يكـون ربحهـم وفيراً، لكن السـعر الذي يدفعه املقدسـيون 
أكبـر  مدينتهـم وضواحيهـا  التعليمـي يف  املسـتوى  تدنـي  يف 
عقـول  يف  املسـتهترين  التجـار  هـؤالء  أربـاح  مـن  بكثيـر 
ومسـتقبل أطفالنـا. ولـو يعلـم رواد التربيـة املقدسـيني أمثـال 
املرحومني خليل السـكاكيني وإسـحاق احلسـيني وغيرهم ما 

يحـدث لنتفضـوا مـن قبورهـم غضبـاً. 
والسـؤال أيـن هـي النقطـة األخيـرة يف هـذا االنحـدار؟ وإلـى 

متـى هـذا التعامـي عّمـا يحصـل؟. 
كفـى بيـع كام يف ابراجكـم العاليـة وكفوا عن التغني باملبادئ 
التـي لـم يبـق منهـا إال شـعارات وثرثـرات وممارسـات حقيرة، 
أقـول مـا لـم تسـتطع املؤسسـة  إال مـن رحـم ربـي. وأخيـراً 
القـدس  ملدينـة  االحتـال  بدايـة  يف  حتقيقـه  اإلسـرائيلية 

يقدمـه جتـار التربيـة اليـوم علـى طبـق مـن فضـة. 

كثير من األسئلة تتبادر إلى أذهاننا يوميًا كأخصائيني إجتماعيني 
ومع  واقعية،  أسرية  قضايا  مع  مباشر  بشكل  تعاملنا  عن  ناجتة 
نساًء  املتعلمني  وغير  املتعلمني  من  املجتمعية  الشرائح  مختلف 
ورجااًل صبية وشبابًا، إضافة إلى الطفل واملراهق، الفئات املستهدفة 
يف عملنا االجتماعي يف البرامج املختلفة التي تندرج يف إطار العمل 

التوعوي اإلرشادي ومجمل هذه األسئلة يتمحور حول:
هل وسائل التواصل االجتماعي هي وسيلة للتقارب األسري أم إلى 

العزلة االجتماعية؟

هل حققت هذه الوسائل الهدف الذي نصبو إليه من تعزيز الترابط 
االجتماعي؟

إن مواقع التواصل االجتماعي املختلفة »الفيس بوك -تويتر- الڤايبر 
- الواتس آب - والسكايب«، كثيرة ومنوعة وهي مبجملها سببا رئيساً 
لتوجه عديد األمهات والفتيات املراهقات لنا كأخصائيات ملساعدتهن 
وتوجيههن ملواجهة هذه الظاهرة التي وصفتها إحدى األمهات )بأنها 
قد سرقت منا أزواجنا وأبناءنا(، وأخرى قالت )هذه وسائل اإلنقطاع 
االجتماعي وليس التواصل االجتماعي(، فيما قالت ثالثة )إن حياتنا 

بعد دخول االنترنت إلى منزلنا أصبحت أسيرة صمت قاتل(.
وبرود  األسرية  البيئة  لوصف  محاولة  يف  تأخذنا  العبارات  هذه 
العاقات األسرية، حيث أن احلاالت التي توجهت الى املؤسسة كانت 
قد دقت ناقوس اخلطر، لبناء دورنا كمؤسسة مع الشركاء للتوعية 

مع جميع الشرائح، بهدف الوصول للهدف، وذلك من خال توضيح 
بطريقة  االجتماعي  التواصل  وسائل  مع  التعاطي  لكيفية  سليم 
الفائدة املرجوة حول استخدامها  نسعى من خالها إلى حتقيق 

الصحيح، والتركيز على أهمية اتباع آداب التواصل االجتماعي 
والتعامل معها كادوات تواصل وليس العكس ال سيما 

وأن ما نلحظه عند قراءة اإلدراجات أن كثيراً 
والذاتية،  اخلصوصية  على  تعتدي  منها 
ناهيك عن نشر األكاذيب والشائعات، وهذه 
اإلدراجات تكون غير صاحلة للعرض ألنها ال 

فقد  االجتماعي.  التواصل  عند  اآلداب  تراعي 

تدنت بعض املستويات يف احلوار بنشر الفضائح الكامية واملصورة 
دون مراعاة أي من آداب التواصل االجتماعي، فمن أساسيات اآلداب 

أن تكون مختارة بإيجابية، منتقاة كلغة بشكل سليم. 
التواصل  وسائل  استخدام  لدى  املستخدم  شخصية  انفصام  إن 
االجتماعي يكون واضحاً وجلياً ال سيما لدى االصدقاء يف الصفحة، 
التي تعكس شخصية أخرى عن تلك التي يعيشها يف الواقع، من حيث 
محاولة الظهور بشخصية )األسد( بينما يكون يف احلقيقة عكس ذلك 
متاماً، بخاصة أن أحدا لن يراه عند كتابة االدراجات، مما يعطيه 
املجال لكي يقوّلب مشاعره وأحاسيسه كما يشاء، فالكام ما هو إال 
التوعوية  لقاءاتنا  ومن خال  هنا  ومن  اجلمود  تواصل متيزها  لغة 
مع و مختلف الفئات فاننا  نركز على اهمية مراقبة الذات أوال قبل 
إستخدام وسائل التواصل االجتماعي، فقد درجت مؤسسات كثيرة 
يف اآلونة األخيرة إذا ما أرادت االستفسار عن شخص متقدم لوظيفة 

لديهم ستقوم باستخدام ملفه الشخصي للتعرف عليه أكثر.
أدوات التواصل االجتماعي املختلفة من الـ:

 Twitter, google, facebook, youtube, messenger, viber,

واستخداما  تداوالً  األكثر  أنها  املؤشرات  أظهرت  لقد    whatsApp

بني الناس، لدرجة أن استخدامها فاق يف العام 2015 أي عام سابق 
ملا لهذه األدوات من أهمية، على صعيد سرعة التواصل مع املجتمع 
قبل عرضها يف وسائل اإلعام، إذ يتمكن الشخص من إجراء احلوار 

وجهة نظر 

تقدمي: وفاء غزاونة

حول موضوع معني مع مختلف الشرائح، والتعرف كذلك على ثقافات 
يف  االيجابيات  هذه  كل  ومع  والصورة  بالصوت  األخرى،  الشعوب 
كإخصائينب  أننا  إال  املعلومة،  عن  البحث  يف  جهد  وبذل  التواصل 
اجتماعيني نواجه عديد اإلشكاالت األسرية يف امليدان بسبب هذا 
االنقطاع االجتماعي األسري بالرغم من التواصل العاملي، فقد سبب 
تعد جتمعهم  ولم  الواحدة  األسرة  أفراد  فّفرق  االجتماعية،  العزلة 
سوى لغة الصمت، لدرجة أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
أظهرت  فقد  اإلدمان،  الى  تؤدي  قد  قهرياً  سلوكا  اصبحت  هذه 
الدراسات األمريكية مؤخرا بأن األشخاص األكثر استخداماً لوسائل 
السعادة  ويفقدون  األحاسيس  وتدهور  باالكتئاب  يصابون  االتصال 

والرضا وتغيير أمزجتهم. 
لوسائل  املستخدم  اجلمهور  توعية  على  العمل  من  هنا  لنا  بد  وال 
التواصل االجتماعي حول أدبيات وقواعد اإلستخدام املائم وتكثيف 
واملديريات  الوزارات  املختلفة مبساندة  والشرائح  الفئات  مع  العمل 
ذات التخصص، من خال عقد سلسلة لقاءات توعوية حول املوضوع 
ذاته، بهدف توضيح آليات  استخدام االنترنت األمن بشكلها الصحيح 
وليس باملفهوم السلبي، بخاصة وأنها أصبحت وسيلة انقطاع أسري 
الكبير وإغاقها  العالم  بني أفرادها بعد فتح أبواب العاقات على 
ناجتا عن  واضحاً  تفككاً  الذي سبب  واألمر  بل  األسرة  أفراد  على 
انعدام لغة احلوار داخل االسرة، على عكس هدف استخدام االنترنت 
ومزج  اآلراء  وتبادل  احلوار  طرق  ووسع  طّور  والذي  كافة  بأنواعه 
املاضي باحلاضر، حيث تتواجد جميع األعمار والفئات فنجد الطبيب 
فاختصر  استخدمه  من  فمنهم  وغيرهم،  والعامل  والطالب  واملعلم 
لهم  فوفر  التسويق  كشركات  عمله  مجال  يف  عديدة  خطوات  عليه 
كمنتجني وسائل النشر واإلعانات كما اختصر على الطبيب ايصال 
ذو  التواصل االجتماعي ساح  أن مواقع  نقول  املعلومات، ومن هنا 
حدين وقد مثل انقاباً كونياً يف حياة االنسان الذاتية النرجسية إلى 

عالم كبير. 
إتقان  القدرة على  الشعوب  تقدم  بها  يقاس  التي  ومن أهم احملاور 
تتقدم  البشرية  املجتمعات  اخذت  حيث  والتواصل،  اإلتصال 
باضطراد من عصر الصحافة الورقية .... إلى أن وصلنا إلى عصر 

التواصل االجتماعي باألساليب اإللكترونية احلديثة.  
وقبائل  شعوباً  )وجعلناكم  تعالى  بقوله  مداخلتي  واختم 
لتعارفوا( ولم يقل لتقاطعوا.. كما حدث عند االغلب يف 
مجتمعنا، من حيث اإلستخدام املغلوط ألدوات التواصل 
االجتماعي  وما تسبب لنا من إشكاالت أسرية عديدة . 

تقيـــيم ميــــدانــــي 
الستــــخدام وســـــائــــــل التـــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اإلجتــمــاعـــي 

بقلم: فريد أبو قطيش 
مدير عام مؤسسة برامج الطفولة
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من  يعانون  ممن  زوجني  لكل  رسالة  هذه 
حياتهما  تنغص  التي  ونزاعات  خافات 
تكون  أن  بدل  يطاق،  ال  جحيما  وجتعلها 
اهلل  قال  والوفاق.  بالسعادة  مفعمة  حياة 
خلق  أن  آياته  »ومن  العزيز:  كتابه  يف  تعلى 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
لقوم  ذلك آليات  إن يف  ورحمة  مودة  بينكم 

يتفكرون«)1(.
تفسير هذه اآلية يف تفسير امليسر هو: »ومن 
آياته الدالة على عظمته وكم القدرته أن خلق 
ألجلكم من جنسكم - أيها الرجال- أزواًجا؛ 
بني  وجعل  وتسكن،  إليها  نفوسكم  لتطمئن 
املرأة وزوجها محبة وشفقة، إن فيخلق اهلل 
ووحدانيته  اهلل  قدرة  على  دالة  آليات  ذلك 

لقوم يتفكرون، ويتدبرون.«)2(.
هو  السكن  بان  بوضوح  يدل  اآلية  فمعنى 
الهدوء الذي ياتي بعد التعب واملشقة اللذين 
يعاني  فالرجل  الزوجني.  كا  منهما  يعاني 
واملشقة  التعب  من  كثيراً  اليومية  حياته  يف 
ساعيا وراء الرزق، واملرأة يف املقابل تعاني 
كثيراً من متاعب احلياة واملسؤوليات، سواء 
املشار  واملودة  فالسكن  ال.  أم  عاملة  كانت 
وراحة  والدفء  الهدوء  هو  اآلية  يف  إليهما 
اجلسد والبال، حيث يعي كل منهما ما عاناه 
ومتاعب.  يومه من مشقة  شريك حياته يف 
اآلخر  حق  منهما  واحد  كل  يعرف  حينها 
واأللفة  الرحمة  من  اجلو  هذا  ففي  عليه. 

بقلم: د. عوني حبش 

سلم الغضب وكيف نتغلب عليه

الوثيقة  احملبة  روابط  وتتنامى  فيه  تزداد 
من  واحد  كل  ألن  فيها،  انفصام  ال  التي 
الزوجني يسعى أول ما يسعى إلسعاد زوجه. 
إلى  املرأة  ففي هذا اجلو من األلفة تسكن 

زوجها ويسكن الرجل إلى زوجته.
أما مطلب التفكر يف اآلية الكرمية يشير الى 
أحاسيسه  تستوعب  ال  ملن  السلبية  النتائج 

وإدراكه هذه النعم التي مّن اهلل علينا بها.
مبدأ  الزواج.  يف  اإلسام  مبدأ  هو  هذا 
الزوجني  من  ألحد  ليس  املتبادلة،  العاقة 
فضل على اآلخر فكاهما فيه سواء، فلكل 
واحد منهما على اآلخر حقوق وواجبات. يف 
هذا السياق يقول اهلل تعالى يف كتابه العزيز 
 : الطاق  موضوع  يف  تبحث  التي  اآلية  يف 
فإذا  باملعروف«)3(.  عليهن  الذي  مثل  »ولهن 
موضوع  يف  الزوجني  بني  العاقة  كانت 
اتت  الذي  )السياق  بينهما  والفراق  الطاق 
الذي هو من أصعب حاالت  اآلية(  به هذه 
بهذا  تتحلى  أن  يجب  الزوجني  بني  البغض 
أن  فاألولى  التعامل،  من  الراقي  الوصف 
تكون العاقة بينهما يف حالة الوفاق أفضل 

من ذلك بكثير.
يف هذا السياق ذكر القرآن الكرمي يف سورة 
 .)4(» البقرة: »هنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَنْتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ
سياق  يف  جاءت  الكرمية  اآلية  أن  صحيح 
شهر  يف  الزوجني  بني  واملمنوع  املسموح 
منها  نستدل  أن  نستطيع  أننا  إال  رمضان، 

بني  العاقة  عليه  تكون  ان  يجب  ما  على 
الزوجني يف كل األحوال. فلوال هذه العاقة 
واملليئة  الزوجني  بني  املتبادلة  احلميمة 
والطمأنينة  والدفء  واأللفة  والود  باحملبة 
ألصبحت احلياة صعبة جافة ال تطاق على 
الطرفني. فالزوجة حتتاج إلى زوجها لتأمني 
حمايتها وجميع متطلباتها، ويف املقابل فإن 
الزوج يحتاج إلى رعاية وحب ودفئ زوجته. 
اآلية  يف  »لباس«  لفظ  إلى  ننتبه  أن  يجب 
الكرمية. فلباس اإلنسان هو الشيء الذي ال 
ميكن العيش بدونه فهو الصق جلسده. فيه 
يشعر بالراحة والطمأنينة والدفء. وكذلك 
والزوجة  لزوجته  الزوج  يكون  أن  يجب 
»معرفة  قولنا  عند  لنتوقف حلظة  لزوجها. 
كل منهما حق اآلخر عليه« ألن يف هذا األمر 
عديد األمور التي ال يعرفها األزواج، بخاصة 
نظرة  باختصار  لنستعرض  الزواج.  حديثي 
علم اإلجتماع وكذلك نظرة الدين ثم نكمل 

احلديث.

نظرة علم األجتماع 
ال بد لنا إال وأن نتطرق باختصار إلى املفاهيم 
األساسية التي وضعها علم اإلجتماع العائلي 
العائلة  أعاه.  ذكر  ما  جيدا  نفهم  حتى 
الذي  اإلجتماعي  التنظيم  أشكال  أحد  هي 
تؤكد  التي  العائلية  القيم  بسيادة  يتميز 
ورفاهية  ملصالح  الفردية  املصالح  تبعية 

العائلة ككل. فأعضاء هذه الوحدة يتميزون 
بإحساسهم القوي بالوالء والتعاون املتبادل، 
هذه  استمرار  أجل  من  باإلثار،  واحياناً  بل 
علم  علماء  يرى  لذلك  بالتواجد.  الوحدة 
االجتماع أن العائلة هي اللبنة االساسية يف 
من  الوراثي  الناقل  هي  املجتمعات.  جميع 
يسوده  وما  املجتمع  خلصائص  ألخر  جيل 
وتقاليد  اجتماعية  وعادات  دينية  قيم  من 
وسلوكيات. مبا أن املجتمعات أدركت أهمية 
دور العائلة يف بناء املجتمع وسعت للحفاظ 

عليها بوضع القوانني اخلاصة بها.
يرى علم االجتماع العائلي أن لكل واحد من 
العائلة  وجود  يف  فقط  ليس  دور  الزوجني 
النووية )التي تضم كل من الزوجني واألوالد( 
بل يف استمرارها أيضا. فوجود العائلة يتم 
وحده  األمر  وهذا  املرأة،  من  الرجل  بزواج 
النواة.  هذه  إلستمرار  ضمانا  يكون  ال 
يكمن يف  الزوجية  احلياة  إستمرار  فضمان 
بني  األدوار  توزيع  منها  شروط  عدة  توافر 
الزوج يف األساس هو  الرجل واملرأة. فدور 
ما يعرف بالدور املادي، أي إشباع احلاجات 
ومسكن  وشراب  طعام  من  لألسرة  املادية 
وأمن، فهو املسؤول األول عن السعي والعمل 
الازمة  املادية  باالحتياجات  عائلته  لتزويد 

الستمرار وبقاء العائلة. 

بالدور  يعرف  ما  فهو  الزوجة  دور  أما 
هو  ذلك  من  املقصود  التعبيري.  املعنوي 
املطلوبني  والدفء  العاطفي  اجلانب  تأمني 
التي  السليمة  الزوجية  احلياة  إلستمرار 
وزوجته  الزوج  بني  السكينة  وجود  تضمن 
تنشئة  وتنشأتهم  األوالد  تربية  وضمان 
للحياة  الدور ال ميكن  سليمة. فبغياب هذا 
فالزوجة  تستمر.  أو  تتواجد  أن  الزوجية 
هي الصدر احلنون، الذي ال يعرف حدودا 
لكل  يتسع  الذي  الكبير  القلب  هي  للعطاء، 
األساس  العنصر  هي  العائلة،  مشكات 
املجتمعات  كل  يف  اإلجتماعية  التنشئة  يف 

اإلنسانية. فإذا ما وعت الزوجة هذا الدور 
العظيم الذي حباها اهلل به استطاعت خلق 

عائلة سليمة األخاق والطباع.

صحيح أنه يف اآلونة األخيرة وبسبب أعباء 
منها،  املادية  وخصوصا  املتزايدة،  احلياة 
البيت،  العمل خارج  إلى  املرأة  فقد خرجت 
األدوار  ولكن  الشيء  بعض  األدوار  لتختلط 

األساسية ما زالت كما كانت. 
خروج املرأة إلى العمل خارج البيت يزيد من 
األعباء امللقاة على الزوجني.  فباإلضافة إلى 
من  بيتها  داخل  الزوجة  على  امللقاة  األدوار 
املتعارف  املنزلية  واألعمال  ألطفالها  تربية 
عليها، تخرج للعمل خارج بيتها لتساعد يف 
إلى  باإلضافة  انه  نرى  وهنا  العائلة.  إعالة 
وظيفة الزوج األساسية من تأمني متطلبات 
بعض  إليه  أضيفت  املنزل  خارج  احلياة 
وظائف املنزل، فعليه أن يساعد الزوجة يف 
باألوالد  العناية  مثل  املنزلية  األعمال  بعض 
وكذلك بعض األعمال األخرى حتى يخفف 
عاتق  على  امللقاة  املنزلية  الواجبات  من 

الزوجة.

من الواضح أن هذا األمر ليس سهًا على 
الطرفني، حيث أنه يتطلب كثيراً من التنازل 
الزوجني  من  كل  ووعي  واإليثار  والتعاون 

ملتاعب ومشاغل اآلخر.

أن  نرى،  سوف  كما  لانتباه،  الافت  من 
علم  نظرة  فيها  تلتقي  أمور  عدة  هناك 
مبا  اإلسامي  الدين  نظرة  مع  االجتماع 
عجب  وال  الزوجني،  بني  العاقة  يخص 
من  األساسية  األهداف  أحد  ألن  ذلك،  يف 
التربية  وتربيتهم  األوالد  إجناب  هو  الزواج 
االجتماع  علم  يسميه  ما  وهو   - الصاحلة 

»بالتنشئة االجتماعية«.
نظرة الدين

كما يف علم االجتماع فالدين اإلسامي يرى 

يف العائلة القيمة العليا التي يجب احلفاظ 
عليها. فالشريعة اإلسامية أعطت للعائلة، 
الكبرى  األهمية  املجتمع،  قوام  بوصفها 
واألسس  الثابتة  القواعد  لها  ووضعت 
الراسخة املفصلة، سواَء اخلاصة بالرجل أو 
املرأة، من أجل ضمان استمرارها ومتاسكها 

وأداء وظائفها على أحسن وجه.
فالدين اإلسامي يقرر أن لكل من الزوجني 
حق على اآلخر، فاآلية الكرمية حتدد بشكل 
باملعروف«.  عليهن  الذي  مثل  »ولهن  قاطع 
وكذلك احلديث الشريف يقول: »أاَلَ ِإنَّ لَُكْم 
ا«)5(.  ا َوِلِنَساِئُكْم َعلَيُْكْم َحّقً َعلَى ِنَساِئُكْم َحّقً
وأنا  ألهله  خيركم  »خيركم  أيضا  وقوله 
بالتحلي  خيركم ألهلي«. فالرجال مطالبون 
لنسائهم  الطيبة  واملعاملة  احلسن  باخللق 

وأبناء عائاتهم.
أما حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة 

على زوجها ميكن تلخيصها مبا يلي:

الطاعة:
اللبنة األساسية  الزوجة لزوجها هي  طاعة 
التي  الاصقة  املادة  هي  األسرة،  بناء  يف 
جتمع ما بني الزوجني، التي متنع كل أنواع 
اخلافات واجلدل غير املجدي بني الزوجني 

خروج املرأة إلى العمل 
خارج البيت يزيد من 

األعباء امللقاة على 
الزوجني.  فباإلضافة 
إلى األدوار امللقاة على 

الزوجة داخل بيتها من 
تربية ألطفالها واألعمال 

املنزلية املتعارف عليها، 
تخرج للعمل خارج بيتها 
لتساعد يف إعالة العائلة.
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إثبات  سوى  لشيء  يهدف  ال  الذي  والعناد 
الذات التي تتميز باألنانية الهدامة. فالطاعة 
التي تنبع من قناعة، من شأنها أن تزيد من 
األلفة واملودة واحملبة بني الزوجني ما يضمن 
فاملرأة  السليمة.  الزوجية  احلياة  استمرار 
عني  يف  ذلك  يزيدها  ال  زوجها  تطيع  حني 
ورغبة  ومحبة  وتقديراً  احتراماً  إال  زوجها 
ما  وحتقيق  لها  والنفيس  الغالي  تقدمي  يف 
أن يرضيها. وهكذا  تريده، فيكون كل همه 
الزوجة  طاعة  تسوده  الذي  البيت  فإن 
لزوجها هو البيت الذي متلؤه السكينة والود.

االحترام :
الزوجة  على  يجب  التي  املهمة  األمور  أحد 
أال  قيمة  على  حتافظ  أن  هو  بها  التشبث 
يرى منها زوجها ما يسبب له اإلساءة . سواء 
وحسن  والزينة  املنظر  حسن  من  ذلك  كان 
الكام والرائحة العطرة. عليها أن تعلم بأنه 
وجائعاً  مرهقاً  عمله  من  زوجها  يعود  حني 
باالبتسامة  زوجته  تاقيه  ان  مخيلته  ويف 
بيته هو جنته  أن  وتشعره  الروح  تريح  التي 
أن  من  بد  ال  فأنه  عملياً،  ذلك  ويتحقق 
قامت  ملا  والتقدير  باالحترام  زوجته  يبادل 
به من جهد بالكام اجلميل واملعاملة الطيبة 

واالحترام.
من  هي  زوجها  ملشاعر  الزوجة  إحترام 
الصفات اجلديرة بالتنويه. ففي هذا السياق 
بنت  أسماءُ  وصايا  نستذكر  أن  لنا  بد  ال 

خارجَة الفزارية وهي تزفُّ ابنتها إلى زوجها 
ليلَة عرسها، حيث قالت لها: »يَا بُنَيَُّة، ِإنَِّك 
َخَرْجِت ِمَن الُعشِّ الَِّذي ِفيِه َدَرْجِت، َفِصْرِت 
تَْألَِفيِه،  لَْم  َوَقِريٍن  تَْعِرِفيِه،  لَْم  ِفَراٍش  ِإلَى 
لَُه  َوُكوِني  َسَماًء،  لَِك  يَُكْن  أَْرًضا  لَُه  َفُكوِني 
ِمَهاًدا يَُكْن لَِك ِعَماًدا، َوُكوِني لَُه أََمًة يَُكْن لَِك 
ِبِه َفيَْقَاِك )اي يبغضك(  تُلِْحِفي  َعبًْدا، َوالَ 
ِمنِْك  َدنَا  َوِإْن  َفيَنَْساِك،  َعنُْه  تَبَاَعِدي  َوالَ 
َعنُْه،  َفابُْعِدي  َعنِْك  نََأى  َوِإْن  ِمنُْه،  َفاْدِني 
نَّ  َواْحَفِظي أَنَْفُه َوَسْمَعُه َوَعيْنَُه ... َفَا يَُشمَّ
ِمنِْك ِإالَّ َطيًِّبا، َوالَ يَْسَمْع ِإالَّ َحَسًنا، َوالَ يَنُْظْر 

ِإالَّ َجِميًا..«)6(.

»دائرة  فقد قيل يف  أيضاً  املوضوع  يف هذا 
أعاه(:  )املذكور  املسلمة«  األسرة  معارف 
»فتلزم بيت زوجها، وال تخرج منه إالَّ بإذنه 
ورضاه، وال تُدخل بيتَه من يكره أو تُِلحُّ عليه 
عليه  اهلل  لقوله صلَّى  ويحرجه؛  يأباه  فيما 
ِنَساِئُكْم  َعلَى  ُكْم  َحقُّ ا  َفَأمَّ  ...« وسلَّم:  وآله 
يَْأَذنَّ  َوالَ  تَْكَرُهوَن،  َمْن  ُفُرَشُكْم  يُوِطئَْن  َفَا 
صلَّى  ولقوله  تَْكَرُهوَن«)7(،  مِلَْن  بُيُوِتُكْم  يِف 
تَْأَذَن يِف بَيِْتِه ِإالَّ  اهلل عليه وآله وسلَّم: »َوالَ 
ترفع صوتها عليه، وال  وكذلك ال  ِبِإْذِنِه«)8(، 
تُفحش بلسانها أو تنطق بالبذاء معه أو مع 
والديه وأقاربه؛ لقوله تعالى: »ال يحب اهلل 

اجلهر بالسوء من القول اال من ُظلم«)9(.

تفادي املنغصات: 
يوم  قضاء  بعد  بيته  إلى  الرجل  يعود  حني 
مليء باملتاعب واملشكات التي يواجهها يف 
عمله، فإنه يكون منهكا ال يستطيع سماع أي 
شيء ينغص عليه حياته وكل ما يسعى إليه 
أن يجد يف بيته اجلو الهادئ. فقد خلق اهلل 
مكان العمل لبذل اجلهد النفسي أو العضلي 
مقابل  ويف  واإلرهاق،  التعب  له  يسبب  ما 
واألنسة  والهدوء  للراحة  البيت  خلق  ذلك 

التي يجب على الزوجة توفيرها لزوجها. 
من  أحر  على  تكون  الزوجة  أن  صحيح 

تسرد  لكي  زوجها،  عودة  انتظار  اجلمر يف 
سواء  ومشكات  متاعب  من  القته  ما  له 
من  أو  اجليران  أو  األقارب  أو  األوالد  من 
أي مصدر آخر، ولكن حكمة الزوجة تكمن 
يف اختيار الوقت املناسب لتقص كل األمور 
املذكورة على زوجها، فتنتظر حتى يستريح 
األمور.  من  لديها  ما  لسماع  جاهزاً  ويكون 
ال  املرأة،  أو  الرجل  كان  سواء  فاإلنسان، 
يستطيع حتمل مشاق احلياة يف العمل ويف 
البيت على مدار الساعة، فهو بحاجة ماسة 

للراحة البدنية والنفسية معا.
ومن املنغصات التي يجب تفاديها هي جحد 
نعمة الزوج وإحسانه إليها، والواجُب عليها 
على  وتشكَره  وعطائه،  بإحسانه  تعترَف  أن 
وآله  عليه  اهلل  صلَّى  قال  وِنَعِمه،  فضله 
تَْشُكُر  الَ  اْمَرأٍَة  ِإلَى  اهللُ  يَنُْظُر  »الَ  وسلَّم: 

ِلَزْوِجَها َوِهَي الَ تَْستَْغِني َعنُْه«)10(. 

زوجته  جتاه  بواجباته  الزوج  يقوم  فحني 
يف  اهلل  أوامر  ومراعاة  وإخاص  حب  من 
تأمني  من  بيته  وجتاه  الزوجية،  عاقته 
جميع االحتياجات بقدر ما يستطيع تأمينه 
تقدير  يرى  أن  مما رزقه اهلل، فأنه يسعده 
بالكام  التقدير  هذا  عن  وتعبيرها  زوجته 
فضل  جتحد  ال  وان  معا،  والعمل  اجلميل 
عمله وجهده وأن ال تنغص عليه حياته بأن 

تريه أنه مقصر جتاهها وجتاه بيته.

عدم »معاقبة« الزوج
لقد ذكر كثير يف الكتب، التي تطرقت للعاقة 
الزوجية، عن معاقبة الزوجة لزوجها. أحد 
العاقة  هو  الزواج  يف  األساسية  األمور 
استمتاع  أي  وزوجته،  الزوج  بني  احلميمة 
أن  الزوجة  فعلى  باآلخر.  منهما  واحد  كل 
بها.  االستمتاع  زوجها  متنع  أن  من  حتذر 
ُجُل  ففي احلديث الشريف قيل: »ِإَذا َدَعا الرَّ
َغْضبَاَن  َفبَاَت  تَْأِتِه  َفلَْم  ِفَراِشِه  ِإلَى  اْمَرأَتَُه 

َعلَيَْها لََعنَتَْها امْلََاِئَكُة َحتَّى تُْصِبَح«)11(.

هي  وزوجته  الزوج  بني  احلميمة  العاقة 
احلفاظ  يجب  التي  املقدسة  األمور  من 
وتكون  األوالد  تنجب  التي  فهي  عليها. 
الزوجية  العاقة  تزود  أنها  كما  العائلة، 
والروابط  واحملبة  القرب  من  تتطلبه  مبا 
لزوجها  الزوجة  املتينة. من مظاهر معاقبة 
عدم القيام بواجباتها العائلية جتاهه وجتاه 
الطعام  حتضير  عدم  فمثَا  العائلة.  أفراد 
التجاوب  وعدم  وإهمالهم  باألوالد  والعناية 
معه وكذلك ترك البيت بدون إذنه. كل هذه 
تعكر جو  ان  والتصرفات من شأنها  األمور 

العائلة وجتعله جحيماً ال يطاق.

احلفاظ على ِعرض الزوج وماله وولده
اُت َقاِنتَاٌت  احِلَ لقد ذكر القران الكرمي: »َفالصَّ
َحاِفَظاٌت ِللَْغيِْب مِبَا َحِفَظ اهللُ«)12(. قال ابن 
﴿ النساء.  من  أي:  اُت﴾  احِلَ »﴿َفالصَّ كثيٍر: 
َقاِنتَاٌت﴾: قال ابن عبَّاٍس وغير واحٍد: يعني 
ِللَْغيِْب﴾:  ﴿َحاِفَظاٌت  ألزواجهن.  مطيعاٌت 
يف  زوجها  حتفظ  أي  وغيره:  ي  دِّ السُّ قال 
غيبته يف نفسها وماله«. ومن صيانة ِعرض 
ولو  غيره  إلى  بالتطلُّع  تخونَه  ال  أن  الزوج 
أو  فاتنٍة،  مهيِّجٍة  كلمٍة  أو  مريبٍة،  بنظرٍة 
موعٍد غادٍر، أو لقاٍء آثٍم، فهي تصون ِعْرض 

زوجها وحتافظ على شرفها« )13(.

كما أنها ترعى ماله بأْن ال تأخَذ منه شيًئا، 
وإذنه،  استشارته  بعد  إالَّ  فيه  ف  تتصرَّ وال 
وتربِّي أوالدها على هذا اخُللُق؛ لقوله صلَّى 
َعلَى  َراِعيٌَة  »َوامْلَْرأَةُ  وسلَّم:  وآله  عليه  اهلل 
بَيِْت َزْوِجَها َوَولَِدِه«)14(، بل هي مأمورةٌ شرًعا 
باستشارته واستئذانه حتى يف مالها اخلاصِّ 
بها؛ لقوله صلَّى اهلل عليه وآله وسلَّم: »َولَيَْس 
ِبإْذِن  ِإالَّ  َماِلَها  ِمْن  َشيًْئا  تَنْتَِهَك  أَْن  ِللَْمْرأَِة 
الرجل  قوامة  متام  من  وذلك  َزْوِجَها«)15(، 
 ..« الكرمي:  القران  ذكره  ما  وهذا  عليها، 

وللرجال عليهن درجة«.

الغضب
بني  معروف  إجتماعي  سلوك  هو  الغضب 
بني البشر منذ أن خلق اهلل اإلنسان. هو يف 
أو  كانت  سلبية  مشاعر  تعبير عن  األساس 
ايجابية )الغضب االيجابي هو الذي يحصل 
يف  املبادئ(.  وعن  احلق  عن  الدفاع  بسبب 
السلبي  الغضب  هو  يهمنا  ما  املساق  هذا 
الذي ميس احلياة وينغصها، سواء كان ذلك 

يخص احلياة الزوجية او احلياة عموما. 
مليئة  احلياة  أن  إلى  سابقا  أشرنا  فكما 
باملنغصات التي ال بد أن تنعكس سلباً على 
ال  جحيما  منها  وجتعل  الزوجية  العاقة 
»الكاظمني  اهلل  ذكر  أن  عبثا  فليس  يطاق. 
يحب  واهلل  الناس  عن  والعافني  الغيظ 
احملسنني« يف القران الكرمي انها من صفات 
املتقني الذين وعدهم اهلل باجلنة )16(. وليس 
عبثاً أن أوصانا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
النصيحة  وأعاد  تغضب«،  »ال  بقوله  وسلم 
أن  أعرابي  منه  طلب  حني  مرات،  عدة 
أن  بلية ميكن  كل  فالغضب أساس  يوصيه. 
يف  نفسه  يجهد  أن  دون  اإلنسان  تصيب 
احلصول عليها فأسباب الغضب تأتيه أينما 

كان ومن حيث ال يدري. 
سواء  اإلنسان  على  وخيمة  أثار  للغضب 
الصحية والنفسية واالجتماعية - نذكر منها 
بعض األمثلة. فكم مزقت بسببه من صات 
من  به  وأشعلت  أرحام  من  بسببه  وتقطعت 
التصرفات  من  بسببه  وارتكبت  عداوات 
عملها  من  عليها  يندم  التي  واحلماقات 

ساعة ال ينفع الندم.
حينما  اإلجتماعي  النفسي  الصعيد  فعلى 
يغضب اإلنسان يغيب العقل ومعه الصواب، 
اآلخر  إيذاء  رأسها  وعلى  املشاعر  تتسلط 
يفقد  والنتائج،  األمور  عاقبة  إدراك  دون 
املنطق.  ويغيب  تصرفاته  على  السيطرة 
ففي مثل هذه احلالة  يفقد الغضبان الصلة 
بالواقع وتكون األعمال الناجتة عن الغضب 
سلبية على من متلكه الغضب وعلى الضحية 

على حد سواء.
إلى األخطار  الكرمي تشير  الرسول  فوصية 
املشار  الغضب  على  املترتبة  اجلسيمة 
العائلية  للروابط  متزيق  من  آنفا  إليها 
بسرعة  املعروف  فاإلنسان  واإلجتماعية. 
الناس،  على  يكون مقبوالً  ما  نادرا  الغضب 
فاجلميع يتحاشى التعامل معه ويكون منبوذا 
بني الناس ألنه يكون يف الغالب ضيق الصدر 

كثير التأفف والشكوى. 
واجلسدي،  الصحي  الصعيد  على  أما 
مصدر  أن  أبحاثهم  يف  ذكروا  العلماء  فان 
ناجت عن  الغضب،  املشاعر، مبا فيها  بعض 
على  التعرف  املسؤولة عن  املخ  أجزاء  أحد 
مع  يتاءم  بشكل  اجلسم  وتفعيل  املخاطر 
املخ  من  اجلزء  هذا  فعمل  احلاالت.  هذه 
املخ  يفرز  حيث  األعصاب،  توتر  من  يزيد 
الدم  يف  السكر  نسبة  ترفع  كيميائية  مواد 
بأن  النتيجة  وتكون  الطاقة.  زيادة  اجل  من 
الدم،  ويزداد ضغط  تتزايد  القلب  ضربات 
الوجه وتدفق هورمون  يزيد من حمرة  مما 

االدرنالني وهورمون نورادرنالني.
للغضب،  األخرى  اجلسدية  العامات  من 
القلب وعمل  تسارع ضربات  إلى  باإلضافة 
وزيادة  للعضات  إلى  الدم  وتدفق  الرئتني، 
إلى  وتدفقه  الدم  شرايني  وتوسع  قدراتها 
الوجه، ما يؤدي إلى إحمراره، رفع الصوت 
وتقلص الوجه وتضييق بؤبؤ العينني، الرغبة 
الكبيرة للقيام بأي عمل وعدم الراحة، تنفس 

مضطرب وحركات جسدية مبالغ فيها)17(.
بني  وثيقة  عاقة  وجدت  األبحاث  أن  كما 
ففي  القلب.  تصيب  التي  والنوبات  الغضب 

مقال للدكتورة Katherinkam بعنوان 
How anger can hurt your heart  قالت )18(:

Emotions such as anger and hostility 

ramp up your “fight or flight” response. 

When that happens، stress hormones، 
including adrenaline and cortisol، speed 

up your heart rate and breathing.

You get a burst of energy. Your blood 

الغضب هو سلوك إجتماعي 
معروف بني بني البشر منذ 
أن خلق اهلل اإلنسان. هو يف 
األساس تعبير عن مشاعر 

سلبية كانت أو ايجابية

2021



2223

vessels tighten. Your blood pressure 

soars.

You’re ready to run for your life or fight 

an enemy. If this happens often، it causes 

wear and tear on your artery walls. 

Research backs that up”.

ترجمة ما ذكر هو أن العواطف، مثل الغضب 
املسماة  املشاعر  خلق  إلى  يؤديان  والعداء، 
»إما أن تفر وإما أن تنفر وحتارب«. عندما 
مبا  اإلثارة،  هورمونات  فأن  ذلك  يحدث 
يسرعون  وكورتيسول،  االدرينالني  ذلك  يف 
تشتد  حينها  والتنفس،  القلب  نبضات  من 
الى  يرتفع  الدم  وضغط  الدموية  األوعية 
احلالة  هذه  مثل  يف  جدا.  عالية  مستويات 
فأنك إما تفر وإما أن تنفر وحتارب العدو. 
وحينها جدران األوعية الدموية تبلى وتتمزق 

والبحوث تدعم ذلك. 
من الواضح أن ظهور مثل هذه العامات لدى 
اإلنسان جتعل منه مخلوقاً فاقداً للعقانية 
نتائج  تقييم  يستطيع  وال  السليم  وللتفكير 

أفعاله وأقواله.
اإلنسان  يسعى  ما  أو  الغضب  أما مسببات 
الغاضب إلى حتقيقه، فإنها عديدة ومتنوعة  

وميكن حصرها مبا يلي:
إما أن يكون بهدف حتقيق مطلب مادي 	 

كاملال، أو أمور مادية أخرى، أو......
روحاني 	  مطلب  على  احلصول 

كاالحترام أو الفخر مبا عمله، أو...... 
حتقيق مطلب نفسي كاالعتبار واالخذ 	 

برأيه والسلطة.
فالغضب رمبا يحدث ألتفه األسباب، ورمبا 
تصرف  يف  كامناً  احلقيقي  السبب  يكون 
الطرف  عنه  يعبر  ولم  املاضي  يف  حدث 
الفرصة  ينتظر  وكأنه  حينه،  يف  املتضرر 

املواتية للتعبير عنه بأسلوبه اخلاص.
الزوجني  تكون مناسبة ألحد  فمثا، حينما 
أن  األخر  الطرف  وينسى  مياد،  عيد  مثل 
يهنئه بعيد مياده، أو انه لم يحضر له هدية  
أن  أو  املناسبة،  بهذه  حفلة  له  يقم  لم  أو 

تصرفاته  ينتقد  أن  أو  الذعاً  كاماً  يسمعه 
أمام اآلخرين أو أن يعامله بشكل غير الئق، 
له  يسمح  ال  كأن  اآلخرين،  أمام  خصوصاً 
بشكل  الرأي  يعارضه  أن  أو  رأيه  بإبداء 
ينتظر  احلاالت  هذه  مثل  ففي  استفزازي، 
هذا الشخص، بفارغ الصبر، أن يرتكب فيها 
العنان  يعطي  حتى  ما  األخر خطأ  الطرف 
عليه  ويصب  بداخله  التي  االنتقام  ملشاعر 

جام غضبه ألتفه األسباب. 

سلم الغضب
من املعروف أن للغضب درجات ومستويات، 
حيث يبدأ مبستوى ودرجة بسيطة، وإذا لم 
يعالج فانه يعلو ويشتد حتى يصل إلى أعلى 

درجاته وأخطرها.
درجات  تشبيه  أن  وجدت  فقد  عليه  بناًء 
الغضب بالسلم هي أفضل وسيلة للتعامل مع 
املستويات التي ميكن أن مير بها، فمن طبيعة 
الغضب أن يزداد وتعلو وتيرته مع استمراره 
فيزيولوجية.  عامات  من  ذكر  ما  بسبب 
كا  أن  الغضب،  صفات  وأخطر  أهم  من 
الطرفني يريد أن يثبت قوته وجبروته على 
األخر من اجل التغلب عليه وحتقيق أهدافه 
الغضب  سلم  يظهر  هنا  لكرامته.  انتصاراً 
بأسوأ جتلياته. حينما يتساوى كل من طريف 
النزاع يُّصعد أحد األطراف من حدة غضبه 
اما  الغضب  سلم  من  األولى  الدرجة  فيعلو 
يف  مسيئة.  بالفاظ  التلفظ  أو  صوته  برفع 
الطرف  يقفز  تلقائي  وبشكل  ذاتها  اللحظة 
األخر إلى الدرجة الثانية من السلم، منتصرا 
لكرامته، برفع الصوت بشكل أعلى والتفوه 
بكلمات أكثر إيذاء لدحض ادعاءات الطرف 
التصاعد  يبدأ  وهكذا  عليه،  والتغلب  األول 
ذروة  إلى  الطرفان  يصل  حتى  اخلطير 
النزاع باستخدام ليس فقط العنف الكامي 
اجلسدي،  العنف  إلى  اللجوء  بل  واإلساءة 
وهذه هي أعلى وأخطر درجات السلم التي 
يكون  الوضع  ال رجعة منها. ففي مثل هذا 

ماذا  يدري  وال  الغضب  منتهى  يف  اإلنسان 
يقول وما هي نتائج ما يعمل.

كيف ميكن تفادي االقتراب من سلم 
الغضب

بداية نقول إن هذا األمر يتطلب الكثير من 
النفس  وضبط  والصبر  والبصيرة  احلكمة 
من كا الطرفني آو على األقل من احدهما. 
البيتية  للتربية  بأن  هنا  التنويه  ويجب 
بالغ  اثراً  الطرفني  من  كل  فيها  نشأ  التي 
فاإلنسان  الغضب.  سلم  تفادي  األهمية يف 
بد  ال  هادئ  أسري  جو  يف  ترعرع  الذي 
احلادة  للخافات  السيئ  األثر  يعي  أن  من 
الذين  فاألوالد  األوالد.  على  الوالدين  بني 
تنشب  التي  واملشاحنات  عايشوا اخلافات 
هذه  مثل  ميارسوا  وان  بد  ال  أبويهما  بني 
األمور حينما تنشب اخلافات مع زوجاتهم 
أو أزواجهم حني يتزوجون. فيما يلي نتطرق 
إلى ذكر الطرق التي من شأنها أن تباعد بني 
شريكي احلياة وسلم الغضب. من خصائص 
مارسها  ما  إذا  اإلنسان  أن  الوسائل  هذه 
وتعود عليها يف كل مرة يتعرض بها ملسببات 
املعتادة  سلوكياته  من  تصبح  فإنها  الغضب 

وتقيه شرور نتائج الغضب.

الوسيلة األولى: احد احللول التي ذكرت عن 
»إذا  قال:  انه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب 

عنه الغضب، وإال فليضطجع« )19(. 
الشخص  على  أن  هو  ذلك  من  املقصود 
الغضب  سلم  صعود  تفادي  يريد  الذي 
ألن  وضعيته،  من  يغير  أن  السيئة  ونتائجه 
تغيير الوضعية من شأنه أن يجعل اإلنسان 
فيه.  هو  فيما  وتركيزه  تفكيره  من  يغير 
فبقاء اإلنسان يف نفس الوضعية من شأنه 
الذي  الوضع  يف  التركيز  شديد  يجعله  أن 
يعيشه وال يلتفت إلى األمور األخرى. فتغيير 
الوضعية من شأنه أن يدخل عنصراً خارجياً 

يف املوقف ويقلل من مستوى تركيزه يف حالة 
الغضب.

تقلل  أن  شأنها  من  التي  الثانية:  الوسيلة 
عن  واالبتعاد  الغضب  حدوث  حاالت  من 
اإلنفتاح  هي  األزواج،  بني  خاصة  مسبباته، 
للمشاعر  السماح  وعدم  بينهما  الهادئ 
حتى  احدهما  قلب  يف  تتراكم  أن  السلبية 
تصل إلى مرحلة االنفجار، األمر الذي يؤدي 
فمثا  الاعقاني.  العصبي  التصرف  إلى 
عدم  أو  »باإلهانة«  الزوجني  احد  شعر  إذا 
الطرف  من  ملشاعره  التجاهل  أو  االحترام 
اآلخر، فما عليه إال أن يختار الوقت املناسب 
للتحدث بشكل هادئ عّما عاناه من تصرفات 
ملعاتبتة بصوت هادئ، على  اآلخر،  الطرف 
فمن  سلوك.  من  حياته  شريك  من  بدر  ما 
املمكن أن يكون تصرف الطرف اآلخر عفوياً 
ولم يقصد به اإلهانة وال احلط من قيمته. 
حينها يعبر الطرف اآلخر عن أسفه ملا فهم 
ليس  املشكلة  بذلك  وتنتهي  تصرفاته  من 
فقط ملا حصل وإمنا أيضاً مينع تكرار مثل 

هذه التصرفات يف املستقبل.
الزوجني  من  كل  احترام  الثالثة:  الوسيلة 
نقاط  من  اإلقتراب  وعدم  اآلخر  ملشاعر 
شريكه.  منها  يتحسس  التي  الضعف 
قوي  كان  مهما  اإلنسان  أن  به  املسلم  من 
الشخصية والثقة النفسية  فإنه يف الغالب 
تكون لديه أمور ال يرغب من احد التحدث 
بني  فيما  ذلك  كان  سواء  ذكرها،  أو  عنها 
الزوجني أو أمام اآلخرين وخصوصاً األوالد 
بأن  بد  ال  الزمن  مرور  مع  األصحاب.  أو 
الزوجني نقاط الضعف لدى  يعرف كل من 
املتبادل  املشاعر  إحترام  حياته.  شريك 
احد  يصغر  أو  يهني  مبا  املساس  وعدم 
أحد  هو  الغرباء،  أمام  األطراف، خصوصا 
أقوى الضوابط التي متنع اإلقتراب من سلم 
بني  املتبادلة  الثقة  وجود  كذلك  الغضب. 
الزوجني. فاذا وجدت الثقة املتبادلة بينهما 

ففي  بينهما.  للشبهات  املثير  الغموض  زال 
ثقة  على  طرف  كل  يكون  احلالة  هذه  مثل 
تامة بأن شريكه لم يقصد إهانته أو حتقيره، 
سواء كان ذلك فيما بينهما أو أمام اآلخرين. 
يف هذا السياق ال بد من ذكر أهمية حتضير 
األزواج قبل الزواج للواجبات واحلقوق التي 
منهما  كل  ومعرفة  اآلخر  على  منهما  لكل 
حدود التعامل التي ليس فقط حتافظ على 
العاقة الزوجية السليمة بل وترقى بها إلى 

أعلى درجات األلفة والود.

من  كل  يعرف  أن  هي  الرابعة:  الوسيلة 
باألمور  اآلخر  الطرف  يفاحت  متى  الطرفني 
املزعجة. مثًا أن متتنع املرأة عن التحدث 
مع زوجها عن املشكات حني عودة زوجها 
من العمل وتعدد له ما عانته من مشكات 
ذلك مما  وغير  واجليران  واألقارب  األوالد 
التعب  من  لها  يرثى  حالة  يف  وهو  واجهته 
ويريد فقط االستراحة يف بيته من متاعب 
العمل، سواء اجلسدية أو النفسية أو املالية. 
ومن  للغاية  سيئ  توقيت  التوقيت  فهذا 
الذي  الزوج  لدى  التوتر  مستوى  رفع  شأنه 
ليرتاح،  بيته  إلى  عودته  حلظة  ينتظر  كان 
كانوا  إذا  أوالده  على  بالضرب  ينهال  ورمبا 
لوم  وكذلك  اآلخرين  يشتم  أو  السبب،  هم 
سوء  أو  لألوالد  تربيتها  سوء  على  الزوجة 

تعاملها مع اآلخرين. 
الزوجة  حتصل  لم  احلالة  هذه  مثل  ففي 
الذي توخته من  الدعم  على ما توقعت من 
زوجها وجاءت بنتيجة عكسية. وكذلك على 
الزوج أال يفاحت زوجته مبا عاناه من متاعب 
زوجته  أن  يرى  يومه حني  وصدمات خال 
قادرة  وغير  التعب  من  شديدة  حالة  يف 
على استيعاب ما يقوله. يف هذه احلالة من 
الوقت  منهما  كل  يختار  أن  مبكان  احلكمة 
املناسب ملفاحتة شريك حياته مبا يعانيه من 
ذلك  يتم  أال  األهمية مبكان  من  مشكات. 

أمام األوالد.

الوسيلة اخلامسة:  أن يضع كل من الزوج 
يف  أعينهما  أمام  اهلل  مخافة  والزوجة 
التعامل املتبادل بينهما، وأن يكون كل واحد 
منهما سنداً لآلخر ومكمًا له وليس نداً له، 
طرف  يف  يقفان  أنهما  منهما  كل  يرى  وأن 
إعتبار  على  نقيض،  وليسا يف طريف  واحد 
ال  العائلة  بناء  يف  أبديان  شريكان  أنهما 
يفرق بينهما إال املوت. هذه الوسيلة سوف 
تكون سهلة املنال والتنفيذ ملن تربى يف بيئة 
صاحلة ووعي قيمة وأهمية التعامل مبا أمر 

اهلل به.

واحد من  كل  يختلق  أن  السادسة:  الوسيلة 
ما  فإذا  حياته.  لشريك  األعذار  الزوجني 
قابلت الزوجة زوجها حني عودته من العمل 
ومتاعب يف عملها  عانته من مشكات  مبا 
يف البيت أو خارجه، فما عليه إال أن يتحمل 
قليا وكما يقال، يعد من واحد لعشرة ويأخذ 
لم  بأنها  األعذار  لها  ويخلق  طويا،  نفسا 
ما  كان  لوال  يومها  عانته يف  لتعبرعما  تكن 
القوي  السند  فيه  ترى  وأنها  ثقيا  عانته 
للتخفيف  احلنون  والقلب  الواسع  والصدر 
عما عانته. وهذا األمر ينطبق على الزوجة 
بالقدر نفسه. فعليها أن تقدر حالة زوجها 

وتسعى إلى استيعاب ما عاناه.

مصدر بعض املشاعر، مبا 
فيها الغضب، ناجت عن 

أحد أجزاء املخ املسؤولة 
عن التعرف على املخاطر 

وتفعيل اجلسم بشكل يتالءم 
مع هذه احلاالت. فيزيد من 

توتر األعصاب، حيث يفرز 
املخ مواد كيميائية ترفع 

نسبة السكر يف الدم من اجل 
زيادة الطاقة. 
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النفس  تدريب  تتطلب  السابعة:  الوسيلة 
لدى من يتملكه الغضب على التحمل وعدم 
االنتصار لنفسه. يف هذا االمر قال اهلل يف 
القرآن : » .. والكاظمني الغيظ والعافني عن 
الناس واهلل يحب احملسنني« )20(. وكذلك 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »علموا 
أحدكم  غضب  وإذا  تعسروا  وال  ويسروا 

فليسكت« )21(. 
)أي  الغيظ  بكظم  يعظاننا  ورسوله  اهلل 
ال  والسكوت.  القلوب(  يف  الغيظ  حبس 
من جهاد  كثيراً  يتطلب  األمر  هذا  أن  شك 
النفس والسيطرة على ما يجول داخلها من 
وشك  على  تكون  التي  اجلامحة  العواطف 
اإلنفجار. رمبا يفسر البعض هذا التصرف 
بالضعف أو اجلنب على حتدي الصعاب، وهو 
يف احلقيقة عكس ذلك. فهذا السلوك يعبر 
عن الثقة العالية يف الذات وقوة الشخصية، 
كما يعبر عن جهاد كبير للنفس، حيث يتمكن 
اإلنسان من ضبط أعصابه وقت هيجانها، 
لكرامته  لانتقام  العاتية  الرغبة  وضبط 
وقت السعي للحط منها، ويبقى سيد نفسه 

املراجع:
)1( سورة الروم، آيه 21.  )2( املوقع االلكتروني. )3( سورة البقرة، أية 338. )4( سورة البقرة: من اآلية187. )5( أخرجه الترمذي 
يف »الرضاع« باب ما جاء يف حقِّ املرأة على زوجها، 1163.  )6( »إحياء علوم الدين للغزالي« )2/ 58(، و»دائرة معارف األسرة 
املسلمة« )46/ 206(. )7( أخرجه الترمذي يف »الرضاع« باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها )1163، من حديث عمر ابن األحوص، 
وحسنه األلباني يف »األرواء« )96/7( رقم 2030(.  )8( أخرجه البخاري يف »النكاح« باب: ال تأذن املرأة يف بيت زوجها ألحد إال 
بأذنه )5195(، ومسلم يف »الزكاة« )455/1( رقم )1026(، من حديث ابي هريرة رضي اهلل عنه(.  )9(سورة النساء، آية 148. )10( 
أخرجه احلاكم يف »املستدرك« )207/2(99، واليهقي يف »السنن« )294/7( وصححه األلباني يف »السلسلة الصحيحة« )581/1( رقم 
)289( دائرة معارف األسرة املسلمة - املصدر املذكور اعاه(.  )11(أخرجه البخاري يف«النكاح« باب: إذا باتت املرأة مهاجرة فراش 
زوجها )5193(، ومسلم يف »النكاح« رقم )654/1(.  )12( سورة النساء،آية 34.  )13( تفسير ابن كثير )1/ 491(. )14( متَّفٌق عليه: 
أخرجه البخاري يف »النكاح« باب: املرأة راعيٌة يف بيت زوجها )5200(. )15( أخرجه الطبراني يف »املعجم الكبير )22/ 83(. )16( 
سورة آل عمران، اية 134-135.  )17( ريتشارد الزروس وبرنيس الزروس: »االحساس واملنطق«، جامعة حيفا، زمورة بينت، ص 41. 
)18( Katherinkam بعنوان How anger can hurt your heart. )19( سنن أبي داود12/ 402، برقم: 4151، مسند أحمد 43/ 
352، برقم: 20386، قال األلباني: صحيح. انظر: مشكاة املصابيح3/ 109، برقم: 5114. )20( سورة ال عمران، اية 134. )21( 

الشبكة اإلسامية

ومالكها يف أشد الظروف واحلاالت. فإذا ما 
التلفظ  عن  لسانه  اإلنسان يف ضبط  جنح 
الغضب،  وقت  يده  وضبط  مسيء   بكام 
وال  شيء،  على  يندم  ال  النهاية  يف  فإنه 
ألفاظ  من  منه  بدر  ما  على  احد  يحاسبه 
املوقف.  سيد  ويبقى  الئقة  غير  أعمال  أو 
يف املقابل، يكون الطرف اآلخر، يف النهاية، 
هو الشق اخلاسر والنادم على ما بدر منه 
من قول أو عمل حلني زوال الغضب. تعلمنا 
عن  مبعصومني  لسنا  أننا  احلياة  جتارب 
اخلطأ والغضب وما يتبعه من قول أو عمل. 
استطاع  الغضب  نتائج  اإلنسان  أدرك  فإذا 
غضب  »تنفيس«  ويحاول  بأعصابه  التحكم 
الطرف األخر بالكام اللطيف دون أن يحط 
الغضب  عند  فالسكوت  كرامته.  من  ذلك 
وضبط  الذات  مجاهدة  من  للكثير  يحتاج 

األعصاب والتحكم بها. 

النتيجة
نستنتج مما ذكر أن هناك العديد من الوسائل 
يتبعها لابتعاد عن  التي ميكن لإلنسان أن 

سلم الغضب وما ينتج عنه من نتائج سيئة. 
من الواضح أن هذه الوسائل قابلة للتحقيق 
أنها  بالرغم من  الذات،  تدريب  بالقليل من 
القدر  تتطلب  أنها  ال شك  بالسهلة.  ليست 
الذات  وقوة  والبصيرة  الوعي  من  الكايف 
يدرب  أن  اإلنسان  يستطيع  حتى  وثباتها 
شخصيته  من  جزأ  ويجعلها  عليها  نفسه 
وسلوكياته اليومية. يجب أن ال ننسى أن ما 
يحصل لإلنسان وما يجول يف خواطره من 
أو خوف  سعادة وشقاء، من أمن وطمأنينة 
وقلق إمنا هو يف األساس قرار وضعه اهلل 
للمخاطر  واعياً  حكيماً  كان  فإن  يده.  يف 
إميانه  لتقوية  وسعى  الغضب  عن  الناجتة 
باهلل وبنفسه جنح يف إدراك سلبيات الغضب 
واألخذ مبا ينجيه منها. وأما إن كان ضعيفاً 
باملثل على من  الرد  أن  أمام مشاعره وظن 
الطريق  هو  الفعل  أو  بالقول  غضبه  أثار 
النهاية  فإنه يف  لكرامته  لانتصار  األفضل 
سيكون هو اخلاسروالنادم على ما بدر منه 

من قول أو فعل حني ال ينفع الندم.
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عقدت مؤسسة برامج الطفولة ورشة عمل 
يف فندق ستي إن بالبيرة حتت عنوان »وسائل 
التواصل اإلجتماعي وأثرها على العاقات و 
تنشئة األطفال« بحضور و مشاركة نخبة من 
التربويني و العاملني يف احلقل اإلجتماعي و 

إعاميني ورجال دين و مهتمني. 
بهذا  عمل  أوراق  الورشة  يف  قدمت  قد  و 
اإلعامي  و  الكاتب  قدم  حيث  اخلصوص، 
»نظرة  بعنوان  ورقة  اهلل  عبد  د.حسن 
االجتماعي  التواصل  لوسائل  شمولية 
عفاف  تناولت  فيما  سلبيات«  و  إيجابيات 
على  االدمان   « حتليًا  و  تشخيصاً  ربيع 
االجتماعي  التواصل  وسائل  استعمال 
استخدام  أثر  حمدان»  محمد  ناقش  »و 
العاقات  على  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
و  املرشد«،  و  »الطالب  منظور  من  األسرية 
أبو  توفيق  الشرعي  القاضي  فضيلة  قدم 

»برامج الطفولة« تعقد ورشة عمل حول

 وسائل االتصال وأثرها على العالقات الزوجية
التناقض  »أين  بعنوان  بحثية  ورقة  هاشم 
بني استعمال وسائل التواصل اإلجتماعي و 
الدين«.أما الرائد باسل أخريوش فقد سلط 
التواصل  وسائل  استعمال  أثر  على  الضوء 
اجلنائي.وحول  السلوك  على  اإلجتماعي 
الهدف من الورشة و نتائجها قال فريد أبو 
قطيش مدير عام مؤسسة برامج الطفولة، 
من  نخبة  الورشة  هذه  يف  استضفنا  اننا 
املتخصصني و املتابعني ملناقشة قضية مهمة 
ذات أثر مباشر على األسرة و بخاصة على 
العاقات الزوجية واألطفال ، وكان الهدف 
االتصال  وسائل  على  حرب  اعان  ليس 
استعمالها  على  التشجيع  بل  احلديثة، 
معريف  ايجابي  مبنظور  منها  واالستفادة 
الواعي،  الفهم  اطار  يف  اجتماعي  ثقايف 
ال  مستقبلها  و  األسرة  وحدة  يضمن  الذي 
ملؤسسة  األكادميي  املستشار  تفككها.أما 

الرازق  الدكتور عدنان عبد  برامج الطفولة 
الذي ادار الورشة فقد اعتبر ان املتحدثني 
خال  من  مشتركة  رؤية  قدموا  واملشاركني 
التعامل  كيفية  حول  متعددة،  عمل  اوراق 

املتوازن مع وسائل االتصال احلديثة. 
واضاف: ان املتحدثني ابرزوا املخاطر جبناً 
حيث  االيجابيات،  ابرازهم  مع  جنب  إلى 
االتصاالت  ثورة  فوائدة  جتاهل  ميكننا  ال 
و  وثقافة  معرفة  من  حملته  ما  و  احلديثة 
ينبغي  لكن  والتواصل،  االتصال  يف  سرعة 
تستثمر  كيف  متاماً  تعي  ان  األسرة  على 
وسائل االتصال احلديثة و يف أي اطار و يف 
أي اجتاه ، مبا يضمن احلفاظ على وحدة 
كلبنة  دورها  واستمرار  ومتاسكها  األسرة 

أساسية يف املجتمع.
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التربيــة كانــت شــغل عــدد كبيــر مــن املربــني 
التعليــم  يف  البراعــة  لكــن  فلســطني.  يف 
هــي أمــر، وتفّتــق ذهــن املربــي عــن سياســة 
جتربتــه  مــن  عناصرهــا  يضــع  تربويــة 

وعلمــه، هــي أمــر آخــر.
ممــا  ليــس  التربــوي  السياســي  والفكــر 
شــروط  أن  إذ  مدرســة،  كل  يف  يصــادف 
توافــره مــن أصعــب الشــروط، الختاطــه 
واملعــارف  العلــوم  مــن  بجملــة  وتداخلــه 
تــراوح بــني التاريــخ واللغــة وعلــم النفــس 
املخاطبــة  وأصــول  اإلجتمــاع  وعلــم 
والفكــر  اإلجتماعــي  مبعنــاه  واإلعــام 
السياســي التربــوي يقتضــي فكــراً شــامًا 
ولــكل  خطتــه،  علــم  لــكل  يضــع  متكامــًا 
املســار  ضمــن  دورهــا  تعليميــة  مرحلــة 
التعليمــي العــام. وهــذا مــا متّيــز بــه املربــي 
الســكاكيني. خليــل  الكبيــر  الفلســطيني 

ولــد خليــل الســكاكيني يف العــام 1878م يف 
بيــت املقــدس وتوفــى يف القاهــرة يف العــام 
1953م، ومنــذ نعومــة أظفــاره كان متقدمــا 
يف دراســته، قــوي البنيــة، يحــب النظافــة، 
مــع  خاصــة  اإلجتماعيــة  والصــات 
األصدقــاء، ويحــب احليوانــات ، باإلضافــة 
ــزف  ــاً بالع ــه للموســيقا، وكان بارع ــى حب إل
علــى »الكمنجــة« كمــا ذكــر ذلــك هــو بنفســه 
يف كتابــه )كــذا أنــا يــا دنيــا(. ويذكــر أيضــا: 
»ال أســلوبي يف احليــاة - باطنــاً وظاهــرا 

إطاللة على الفكر الرتبوي
خلليل السكاكيين

الباحث جهاد صالح

وقــوة  وأكل  واســتحمام  ألعــاب  ظاهــرة   -
ونشــاط ولهــو وســرور، وأمــا باطنــه فطهــارة 
وســمو  فكــر  وحريــة  عقــل  وصحــة  قلــب 
نفــس ومتانــة أخــاق وجمــال ذوق وســامة 
نيــة، فــإذا اكتفيــت بالظاهــر فقــد أســأت 

فهمــي.
ويعتبــر خليــل الســكاكيني رائــداً للتجديــد 
األدبيــة  احليــاة  يف  والفكــري  الثقــايف 
مبواقفــه  عــرف  فلســطني،  يف  والثقافيــة 
الوطنيــة وأمالــه القوميــة، خــال نهايــات 
اجــل  مــن  والنضــال  العثمانــي،  احلكــم 
واإلدراك  األرثوذكســية،  الكنيســة  تعريــب 
ومقاومته،الــى  الصهيونــي  للخطــر  املبكــر 
جانــب اإلحتــال البريطانــي، لــه مواقــف 
ــة الفلســطينية  ــة الوطني ــادة احلرك ضــد قي
حــول ســلوكها، وحــول مفهــوم اإلســتقال.

وأثــار  مواقــف،  يف  ذلــك،  كل  يف  تصــدى 
صحفيــة  ومقــاالٍت  ونثــراً  شــعراً  مكتوبــة 
اراءه يف كل املجــاالت. ويف هــذه  عكســت 
التربــوي  فكــره  إلــى  ســنتطرق  املقالــة 
والسياســي، الــذي امــن بــه، ومارســه خــال 
مســيرته التربويــة التعليميــة يف فلســطني.

درس الســكاكيني يف املدرســة اإلجنليزيــة 
ــق  ــة زري ــا نخل يف القــدس وكان أســتاذه فيه
)املربــي الكبيــر واألديــب الذواقــة الــذي كان 
لــه أثــر كبيــر يف توجيــه التعليــم والنهضــة 
مــدارس  يف  ـم  علَـّ فلســطني(،  يف  األدبيــة 

األولــى  العامليــة  احلــرب  قبــل  القــدس 
وبعدها، وأنشــأ مدرســة ليلية ســنة 1914م، 
ــم يف الســنة نفســها اللغــة العربيــة  وكان يعلّ
لبعــض الصفــوف يف املدرســة األمريكيــة يف 
القــدس، وأنشــأ يف ســنة 1909م »املدرســة 
تربويــاً  منهاجــاً  لهــا  ووضــع  الدســتورية« 
فريــداً. وعــنّي يف ســنة 1919م مديــراً لــدار 
املعلمــني، وعــني يف ســنة 1925م مفتشــاً يف 
معــارف حكومــة فلســطني، وأســس يف ســنة 

1938م كليــة النهضــة بالقــدس.

أما مؤلفاته املدرسّية فهي:
املدرســية . 1 مؤلفاتــه  أشــهر  اجلديــد: 

ويف  القــراءة  تعليــم  يف  كتــاب  وهــو 
أجــزاء  أربعــة  مــن  مؤّلــف  املطالعــة، 
ــدس ســنة 1924م وســنة  ــع يف الق طب
أســلوب  فيــه  اّتبــع  وقــد  1933م، 
الكلمــة تكتــب علــى الســبورة ويقرأهــا 
املــدّرس مرتــني أو ثاثــاً ثــم يكررهــا 
التاميــذ مــّرات إلــى أن يســتطهروها، 
حروفهــا  إلــى  املــدرس  يحللَهــا  ثــم 
فيعرفهــم بــكل حــرف أمــا باســمه وإمــا 
مــن  تســير  أن طريقتــه  أي  بصوتــه، 
الكلمــة إلــى احلــرف، وبعــد التحليــل 
يركــب التاميــذ مــن احلــروف التــي 
ترّكــب  ثــم  كلمــات جديــدة  عرفوهــا 

مــن الكلمــات جمــل فقصــص.

وعليــه قــس: طبــع يف القــدس ســنة . 2
وضــع  والصــرف  النحــو  1943م، يف 
التاميــذ  ودعــا  وأمثلــة  فيــه منــاذج 
إلــى أن يقيســوا عليهــا دون شــرح. 

ــدس ســنة . 3 ــع يف الق ــل األول: طب الدلي
1934م.

الدليــل الثانــي: طبــع يف القــدس ســنة . 4
1936م.

بعنــوان  واحــد  كتــاب  يف  جمعهــا  وقــد 
العربيــة«،  اللغــة  تعليــم  يف  »األصــول 
وقــد  1952م،  ســنة  القاهــرة  يف  طبعــه 
شــرح يف القســم األول طريقتــه يف تعليــم 
القســم  ووّضــح يف  كمــا طبّقهــا،  األلفبــاء 
الثانــي بعــض املبــادئ واألصــول يف تعليــم 
مطالعاتــه  خاصــة  وهــي  العربيــة  اللغــة 

الكثيــرة. واختباراتــه 

عمــل الســكاكيني ســحابة عمــره يف التعليــم، 
ــده »أن  ــا، وعن ــي ارتضاهــا وأحبه ــة الت املهن
صناعــة التعليــم ليــس شــيء بــني أعمــال 
النــاس أجمــل منهــا، ولــو عــدت مــرة ثانيــة 
إلــى احليــاة - ال ســمح اهلل- ملــا اختــرت أن 
أكــون إال معلمــاً«. ومــن فــرط حبــه للتعليــم 
نــراه وهــو رهــني الســجن يف دمشــق يتفكــر 
بوحيــده »ســري« ويتمنــى أن يصبــح أســتاذاً: 
»مــا أســعدني حــني أرى »ســري« مكّبــاً علــى 
املدرســية.   فروضــه  يهــّيء  ودفاتــره  كتبــه 
مــا أســعدني حــني يعــنّي أســتاذاً يف إحــدى 
املــدارس العاليــة، فيقــف يف تامذتــه يلقــي 
ويبــّث  اللذيــذة  املفيــدة  الــدروس  عليهــم 

فيهــم احليــاة«. كان هــم الســكاكيني األول 
أن يكــون التعليــم أوال وطنيــاً وثانيــاً صاحلــاً. 
ودونــك رأيــه يف الرســالة التــي اضطلــع بهــا 

وطــاف فلســطني مبشــراً:
وطفــت  حملتهــا  التــي  رســالتي  »كانــت 
ــر  ــن غي ــا م ــو إليه ــداً أدع ــداً بل فلســطني بل
أوالً  التعليــم  يكــون  أن  وال غمغمــة،  لبــس 
وطنيــاً وثانيــاً صاحلــاً. الشــرق مريــض فهــو 
يف حاجــة إلــى مــن يعتنــي بــه ويعاجلــه ويبــّث 
فيــه احليــاة، وأرجــو أن أكــون ممــن يقومــون 

بهــذا الواجــب أحســن قيــام«.

القــراءة  لكتــاب  بــأن  الســكاكيني  ويؤمــن 
خطــورة يف التربيــة وأثــراً يف نهــوض األمم، 
إذ قــال يف إحــدى رســائله لولــده: »إن كتابــاً 
صغيــراً يوضــع يف أيــدي األطفــال، قــد يكون 
ــد  ــة وســعادتها، أبع ــوض األم ــر يف نه ــه أث ل

ــة الضخمــة العظيمــة.   ممــا للكتــب األدبي
ويؤمــن باملبــدأ العملــي للتربيــة، ال باملبــدأ 
ــد بعــض املوســيقيني  ــا يعتق النظــري.  فكم
أن حفــظ املوشــحات يجــب أن يســبق تعليــم 
التدويــن والنظريــة املوســقية، وكمــا يقــول 
بعــض املربــني بتعليــم الطفــل قــراءة الكلمــة 
قبــل تعليمــه األخــرى وتركيــب الكلمــة منهــا، 
كذلــك يــرى الســكاكيني أن معرفــة القاعــدة 
الصحيــح  اإلســتخدام  يســبقها  أن  يجــب 

ــك: ــول يف ذل ــة، فيق ــة العربي للجمل
ــى أن القواعــد وســيلة  ــا فأذهــب إل ــا أن »أم
ثانيــاً.  عنهــا  اإلســتغناء  وأنــه ميكــن  أوالً، 
ومــن الوســائل التــي ذكرتهــا إلــى امتــاك 

أن تكــون  اللغــة دون قواعــد، أوالً  ناصيــة 
اللغــة العربيــة لغــة للتدريــس، وثانياً أن تكون 
اللغــة العربيــة الفصيحــة لغــة التخاطــب. 
ثالثــاً أن يكــون أســتاذ اللغــة العربيــة فصيحاً 
أدبيــاً، أن يكــون كل األســاتذة علــى اختــاف 
مواضيعهــم مســؤولني عــن اللغــة العربيــة«.
األســلوب  أنصــار  مــن  كان  والســكاكيني   
يف  خلــدون(  ابــن  إلــى  )نســبة  اخللدونــي 
األســلوب  »وهــو  بقولــه:  فيصفــه  التربيــة 
دون  الشــواهد  علــى  يقتصــر  الــذي 
ــى  ــه مــن الشــاهد إل ــار في القواعــد؛ أي يُس
الــكام بعضــه علــى  اإلســتعمال، فيقــاس 
بعــض ال أحــكام مجــردة. وقــد قــال ابــن 
خلــدون وهــو صاحــب هــذا املبــدأ: »جنــد 
ــني املنظــوم  ــد الفن ــة ويجي ــن يحســن امللك م
الفاعــل  إعــراب  يحســن  ال  وهــو  واملنثــور 
مــن املفعــول. وال املرفــوع مــن املجــرور، وال 
شــيئاً مــن صناعــة العربيــة، فمــن هــذا تعلــم 
ــة،  ــر صناعــة العربي ــك امللكــة هــي غي أن تل
بأنهــا مســتغنية عنهــا باجلملــة«، فأنــت تــرى 
ــا ليــس  أن اإلســتغناء عــن القواعــد بجملته
رأيــاً جديــداً، ويظهــر أن هنــاك نزعــة حتــى 
يف اللغــات األجنبيــة إلــى هــذا األســلوب«.
وقــد جــاءت هــذه األفــكار وكثيــر منهــا يف 
كتابــه )مطالعــات يف اللغــة واألدب( فتحــت 
ــة  ــد الســكاكيني نظري ــوان )النحــو( ينتق عن
تبســيط الصــرف والنحــو والقائلــني بهــا، 
لغاتهــم  النــاس  يستســهل  »ملــاذا  فيقــول: 
علــى  لغتنــا  علــى صعوبتهــا وال نستســهل 
ســهولتها بالنســبة إلــى غيرهــا، بــل ملــاذا 

»كانت رسالتي التي حملتها وطفت فلسطني بلدًا بلدًا أدعو إليها من غير لبس وال 
غمغمة، أن يكون التعليم أواًل وطنيًا وثانيًا صاحلًا. الشرق مريض فهو يف حاجة 

إلى من يعتني به ويعاجله ويبّث فيه احلياة، وأرجو أن أكون ممن يقومون بهذا 
الواجب أحسن قيام«
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كّنــا نستســهلها فنبــغ منــا الشــعراء واألدبــاء، 
فصرنــا نســتصعبها ونتبــرم بهــا فــا ينبــغ 
منــا أحــد، ووســائلنا اليــوم تفــوق وســائلنا 
قبلــه، إذن ال بــد أن تكــون هنــاك أســباب 
أخــرى، مــن تلــك األســباب أن طابنــا ال 
يحبــون اللغــة العربيــة، بــل ملــاذا ال أقــول أن 
ــوا  ــا وانتحل ــا انســلخوا منه ــراً من فريقــاً كبي
هــذا  بيــوت  تدخــل  األجنبيــة.  اللغــات 
الفريــق فــا تســمع إال اللغــة اإلجنليزيــة أو 
تــرى إال تقليــداً لإلجنليــز  الفرنســية، وال 
والفرنســيني، بــل لقــد بلغــت بهــم النزعــة 
قبــور  علــى  الكتابــة  جعلــوا  أن  األجنبيــة 
موتاهــم باللغــة اإلجنليزيــة أو الفرنســية«.

اللغــة  فيعــرف  مقالــه  يف  وميضــي 
بــني  جتــد  فقــد  معرفــة،  »ليســت  بأنهــا: 
اللغــة  علمــاء  كل  يفــوق  مــن  املستشــرقني 
العربيــة يف معرفتهــا، ولكنــه ال ينــزل مــن 
اللغــة منزلــة أهلهــا منهــا، وأمنــا اللغــة حيــاة 
وتقاليــد وعقائــد وأخــاق ومقدســات، وإمنا 
صاحــب اللغــة مــن يعنــى بهــا لنفســها. ومــن 
يكتــب ويخطــب ويتكلــم بهــا، ومــن يحــاول 
ــن  ــه. م ــا لغت ــن يفتخــر أنه إعــاء شــأنها م
يتــأدب بآدابهــا، ويفكــر بأســاليبها، إذن قبــل 
ــا يجــب  ــى تيســير قواعــد لغتن أن تعمــل عل

أن جنعــل طابنــا عربــاً«.
وقــد طّبــق الســكاكيني هذه املبــادئ التربوية 
مدرســته  أنشــأ  عندمــا  بهــا،  آمــن  التــي 
»الدســتورية« بالقــدس ســنة 1909م وقــد 
بــنّي هــذه القواعــد التــي اتبعهــا يف مذكراتــه 

اإلوروبــي،  اإلحتــاد  يدعمــه  الــذي  للمشــروع  اســتمراراً 
تدريبيتــني  دورتــني  مؤخــراً  الطفولــة  برامــج  مؤسســة  عقــدت 
شــعفاط،  ومخيــم  القــدس  غــرب  شــمال  قــرى  منطقتــي  يف 
وتعلــم”  “العــب  برنامــج  يف  للعمــل  مرشــدات  اعــداد  بغيــة 
األساســي. الرابــع  حتــى  الثانــي  الصــف  بطلبــة   اخلــاص 

وتهــدف عمليــة التدريــب اعــداد “37” مرشــدة للعمــل مباشــرة 
مجموعــة  إدارة  وكيفيــة  بأســس  تزويدهــن  بعــد  األطفــال  مــع 
األصــل  يف  للتدريــب  خضعــن  الاتــي  واملرشــدات  الطلبــة  مــن 
 طالبــات جامعيــات، يجــري تأهيلهــن وهــن علــى مقاعــد الدراســة.

اإلتصــال  الدورتــان:  تضمنتهــا  التــي  التدريبيــة  املوضيــع  ومــن 
والتواصــل الناجــح، القيــادة، املشــكات الســلوكية وكيفيــة التعامــل 
معها، التعلم النشــط، اإلدارة الصفية، اجلندر، اســلوب وآلية إعداد 

مؤسسة برامج الطفولة تنفذ دورتني 
تدريبيتني ملرشدات برنامج العب وتعلم

وســيلة تربويــة. وقــد إمتــدت الــدورة علــى مــدة ســتني ســاعة تدريبية 
 منحت املشــاركات يف نهايتها شــهادات من مؤسســة برامج الطفولة.
تتألــف كل مجموعــة مــن الطلبــة مــن “7-6” حيــث يتــم تخصيــص 
مرشــدة لــكل مجموعــة، يســار الــى متابعــة املجموعــة والتعامــل معهــا 
يف ســاعات مــا بعــد الــدوام املدرســي مــدة ســاعتني يف كل لقــاء، 
حيــث يقســم الزمــن بطريقــة تســهم يف تنشــيط وتفعيــل الطلبــة، 

فيمــا تقــدم لهــم وجبــة غذائيــة خفيفــة.

يذكــر ان عــدد الطلبــة الذيــن ســيتم التعامــل معهــم يف املنطقتــني 
املذكورتــني ضمــن برنامــج “العــب وتعلــم” يبلــغ خمســمائة طالــب 

وطالبــة مــن احــدى عشــرة مدرســة.

»كــذا أنــا يــا دنيــا« )ص 51 - 52( وهــي 
ــي: ــى النحــو اآلت عل

1 التاميــذ 	. بــني  )املدرســة(  جمعــت   
علــى اختــاف املذاهــب والنحــل، علــى 
مقاعــد واحــدة دون تعــرض ملذاهبهــم 

ــة. الديني
املدرســة . 2 عليــه  تقــوم  الــذي  املبــدأ 

إعــزاز التلميــذ ال إذاللــه. تكبير نفســه 
ال تصغيرهــا، إمنــاء عواطفــه وميولــه 
وإهمالهــا،  محاربتهــا  ال  وتهذيبهــا 
إطــاق حريتــه ال تقييدهــا، ولذلــك 
فمــن أهــم شــروطها أن ال قصــاص 

فيهــا وال جوائــز وال عامــات .
أحــدث . 3 علــى  مدرســتنا  يف  التعليــم 

التعليــم  مــن  فاملقصــود  األســاليب 
ال  العقــل  وتقويــة  املــدارك  توســيع 
واآلخريــن  األولــني  بعلــوم  حشــوة 

صغيــراً. يبقــى  ولكــن  فيمتلــئ 
مــن . 4 معلميهــا  املدرســة  اختــارت 

ونشــاطاً  حيــاة  اململوئــني  الشــبان 
أن  عليهــم  واشــترطت  وإخاصــاً، 
يتأنقــوا يف ثيابهــم ويحلقــوا كل يــوم 
ويشــركوا مــع التاميــذ يف ألعابهــم.  
حيــث  أســتاذ  كل  وضعــت  وقــد 
يســتطيع أن يفيــد وكل تلميــذ حيــث 

يســتفيد. أن  يســتطيع 
شــرائط . 5 مســتوفياً  محــًا  اختــارت 

واســعة  أرض  بــه  حتيــط  الصحــة، 
للّعــب.

الرياضيــة . 6 باأللعــاب  اهتمــت 
كلفــت  وقــد  العســكرية،  واحلــركات 
بــل  بذلــك،  القيــام  الضبــاط  أحــد 
ــوي أن تدخــل املصارعــة واملاكمــة  تن
واســتعمال الســاح يف مناهجهــا يف 

اهلل. شــاء  إن  القريــب  املســتقبل 
أّلفت جمعية للقوة.. 7
العاليــة . 8 للصفــوف  جمعيــة  أسســت 

الرجــال  إليهــا  تدعــو  املدرســة  يف 
والســيدات ليتصــرف التامــذة بــآداب 
جريــدة  بإنشــاء  وكلفتهــم  اإلجتمــاع، 
مدرســية وزعــت أبوابهــا علــى جلــان 

منهــم.
تختــار مــن أدبيــات اللغــة مــا يثيــر يف . 9

نفــوس التاميــذ احلماســة، ويوســع 
ويُحببهــم  نفوســهم  ويكّبــر  آمالهــم 
تتخــذ  التــي  األدبيــات  ال  باحليــاة، 
احلــواس، وتُســّفل األهــواب، وتســمم 
وتولــد  العزائــم  وتثبــط  الشــعور، 
باحليــاة. والزهــو  واخلمــول  اليــأس 

تكثــر مــن الســياحات واخلــروج إلــى . 0	
الســياحات فلتتعــرف  أمــا  الطبيعــة، 
بالبــاد ودرس آثارهــا، وأمــا اخلــروج 
إلــى الطبيعــة والتصعيــد يف اجلبــال 
الطلــق  النقــي  الهــواء  فاستنشــاق 
ــاء  واكتســاب الصحــة والنشــاط وإحي

عاطفــة الســرور ومحبــة الطبيعــة.
تعنى باملوسيقى واألناشيد احلماسية . 		

والوطنية.

 وأمنا اللغة حياة وتقاليد وعقائد وأخالق ومقدسات، وإمنا صاحب اللغة من يعنى 
بها لنفسها. ومن يكتب ويخطب ويتكلم بها، ومن يحاول إعالء شأنها من يفتخر 

أنها لغته.
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أطلقت الشرطة اليوم وبالتعاون مع مؤسسة 
برامــج الطفولــة والعمل اجلماهيــري حملــة 
توعيــة مــن مخاطــر املخــدرات واالســتخدام 
 الغيــر امــن لانترانــت يف ضواحــي القــدس.

العامــة  العاقــات  إدارة  بيــان  وذكــر 

الشرطة ومؤسسة برامج الطفولة تطلقان حملة 

»توعية من خماطر اإلنرتنت واخملدرات« 
يف ضواحي القدس

احلملــة  هــذه  أن  الشــرطة  يف  واإلعــام 
البيــوت  وربــات  األمهــات  تهدف لتوعيــة 
تواجــه  قــد  التــي  احملتملــة  املخاطــر  مــن 
واملخــدرات  االنترنــت  ابنائهــن يف مجالــي 
هــذه احملاضــرات يف  اولــى  وقــد عقــدت 
ــا  ــور قطنه االساســية وحضرته مدرســة ذك

الطلبــة.  أمــور  أوليــاء  مــن  ســيدة   35 

وأوضــح البيــان ان الرائــد أمجــد فراحتــه 
واإلعــام  العامــة  العاقــات  فــرع  مديــر 
احلملــة  هــذه  يف  األولــى  القى احملاضــرة 
حــول مخاطــر االنترنــت وســلبياته وكيفــة 

توجيه األمهــات إلــى طــرق ووســائل توجيــه 
األبنــاء وحمايتهــم مــن مخاطــر االنترنــت 
احملتملة وتطــرق فراحتــه أيضــا ملجموعــة 
وســائل وإرشــادات تفيــد األهــل يف كيفيــة 
الوقــوع  مــن  ابنائهم وحمايتهــم  حفــظ 
االلكترونيــة  القرصنــة  ألعمــال  ضحيــة 
علــى  اإلنترنت منبهــاً  علــى  االدمــان  أو 
لانترنــت  االيجابــي  االســتخدام  ضــرورة 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وخصوصــا 
غزاونــة،  وفــاء  الســيدة  حضرتهــا  وقــد 
برنامــج  ومركــزة  االجتماعيــة  االخصائيــة 
 العنف األسري، يف مؤسسة برامج الطفولة.

احملاضــرة  هــذه  أن  البيــان  وأضــاف 
محاضــرات  سلســلة  ضمــن  جــاءت 
واملخــدرات  مجالي االنترنــت  يف  توعيــة 
بالتعــاون بــني مديريــة الشــرطة ومؤسســة 
والعمل اجلماهيــري. الطفولــة   برامــج 

خلــف  خالــد  الســيد  أشــاد  ناحيتــه  ومــن 
والعمــل  الطفولــة  برامــج  مؤسســة 
بــه  تقــوم  الــذي  بالــدور  اجلماهيــري 
الشــرطة يف هــذا املجــال وأهميــة مثــل هــذه 
 اللقــاءات للحفــاظ على االســرة وحمايتهــا.

وبــذات الســياق أكــد املقــدم حقوقــي عمــاد 
القــدس  ضواحــي  شــرطة  مديــر  ياســني 
علــى التعاون البنــاء بــني املؤسســتني آمــاُ 
أكبــر  احملاضــرات  هــذه  مثــل  تشــمل  أن 
قــدر ممكــن من األمهــات حتــى يســتطعن 
املخاطــر. هــذه  مــن  اطفالهــن   حمايــة 

انطلقــت  التــي  احلملــة  أن  البيــان  واكــد 
اليــوم يف بلــدة قطنــة ستشــمل قــرى وبلــدات 

أخــرى يف شــمال غــرب القــدس. 
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برامج الطفولة تعقد ورشة عمل ضمن

 برنامج متكني الفتيات 
ورشــة  الطفولــة  برامــج  مؤسســة  عقــدت 
عمــل يف فنــدق »ســتي إن« بالبيــرة، ضمــن 
برنامــج متكــني الفتيــات مبشــاركة عــدد مــن 
موظفــي املؤسســة والعاملــني فيهــا، وممثلــني 
عــن مؤسســات نســوية ومجتمعيــة، ملناقشــة 
الفلســطينية وســبل االرتقــاء  الفتــاة  واقــع 

بوضعهــا وتعزيــز دورهــا يف املجتمــع.
ويف كلمــة االفتتــاح رحبــت شــفيقة جمشــان 
و  باحلضــور  البرامــج،  مؤسســة  مــن 
املشــاركني، و اســتعرضت محــاور الورشــة 

منهــا. املأمــول  هــو  ومــا  وأهدافهــا 
أمــا ا فريــد أبــو قطيــش مديــر عــام مؤسســة 
برامــج الطفولــة، فقــد ســلط الضــوء علــى 
عــام،  بشــكل  الفلســطينية  املــرآة  واقــع 
وواقــع الفتيــات عــن وجــه اخلصــوص مبــرزاً 
والتهميــش،  والتمييــز  املعانــاة  مــن  صــوراً 
ومعطيــاً أمثلــة مــن عمــل املؤسســة امليدانــي 
واملضايقــات  القضايــا  عديــد  ومعايشــتها 

التــي تتعــرض لهــا املــرأة.
وأكــد أن أنصــاف املــرأة و التخفيــف مــن 
مجتمعيــة  ثقافــة  إلــى  يحتــاج  معاناتهــا 
كل  بــني  اجلهــد  تكاثــف  وإلــى  صحيحــة، 
املؤسســات العاملــة يف بادنــا، حتــى يتســنى 
املــرأة  طاقــات  مــن  االســتفادة  ملجتمعنــا 
والقمــع  التكبيــل  عــن  بعيــداً  وابداعاتهــا، 

الطاقــات. هــذه  وحتييــد 

رئيــس  اهلل  عبــد  حســن  الدكتــور  وتنــاول 
ــة االبداعــي يف ورقــة عمــل  ــدى العصري منت
قــدم تلخيصــاً لهــا، كيــف يتعامــل االعــام مــع 
قضيــة الفتــاة مــن حيث االحتياجات واملعاناة 
والهمــوم والطمــوح، مبينــاً أن هنــاك تقصيــراً 
إعاميــاً علــى هــذا الصعيــد، مؤكــداً نســبة ال 
بــأس بهــا مــن وســائل االعــام مــا زالــت تقبــع 
ــة للمــرأة  يف حــدود النظــرة الســلبية الدوني

و دورهــا.
يف  االعــام  كليــات  اهلل  عبــد  وطالــب 
اجلامعات الفلســطينية بإياء أهمية خاصة 
يف مناهجهــا ومقرراتهــا للقضايــا املجتمعيــة 
ويف مقدمتهــا قضيــة املــرأة، يف إطــار العمــل 
مــن أجــل أنصافهــا وتســليط الضــوء علــى 
ــاً إلــى جنــب  االضطهــاد الواقــع عليهــا، جنب
مــع ابــرز قصــص النجــاح، ال ســيما وان املــرأة 
الفلســطينية اثبتــت انهــا قــادرة علــى جتســيد 

ــن. النجــاح يف شــتى امليادي
مــن  العيســاوي  عايــدة  ناقشــت  بدورهــا 
مركــز الدراســات النســوية ظاهــرة التســرب 
والتزويــج املبكــر وأثرهمــا علــى دور الفتــاة 
االجتماعيــة  وانعكاســاتها  ومســتقبلها، 
علــى  واالقتصاديــة واالخاقيــة  والنفســية 
الفتــاة وبالتالــي عــن املجتمــع، مطالبــة بســن 
القوانــني والتشــريعات املنصفــة واحلاميــة 

للمــراة والفتــاة

مجموعة وسائل وإرشادات 
تفيد األهل يف كيفية 

حفظ ابنائهم وحمايتهم 
من الوقوع ضحية ألعمال 

القرصنة االلكترونية أو 
االدمان على اإلنترنت 
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الوظيفــة التقليديــة للمدرســة تــكاد تنحصــر 
املعــريف  والتأســيس  والتعليــم،  التربيــة  يف 
لكــي  لألجيــال،  واالخاقــي  والثقــايف 
ــى  ــة أخــرى، عل ــى مراحــل تعليمي ــوا ال ينتقل
طريــق رفــد املجتمــع بكفــاءات تبنــي وتعمــر 

وتطــور.
ما يســجل لصالح جتربتنا أن الفلســطينيني 
ــة  ــة التعليمي ــى اســتمرار العملي حافظــوا عل
يف ظــروف صعبــة وقاســية، وامــام حتديــات 
حريــة  وتقيــد  املباشــر،  االحتــال  تدخــل 
التعليــم باجــراءات مــن خــال اوامــر طالــت 

املعلمــني والطلبــة واملنهــاج.
ــة أيضــاً،  ــح هــذه التجرب ــا يســجل لصال وم
أننــا جنحنــا يف فــرض جامعاتنــا ومعاهدنــا 
والتنكيــل،  القمــع  مراحــل  اشــد  حتــى يف 
فتــم افتتــاح جامعــات: بيــر زيــت وبيــت حلــم 
الســبعينيات  يف  وغــزه  واخلليــل  والنجــاح 
الــى  املاضــي،  القــرن  مــن  والثمانينيــات 
واملعلمــات  املعلمــني  معاهــد  جانــب 
ــة،  ــة اجلامعي ــة العصري ــك والكلي والبولتكني
جامعــات  وتكامــًا  تواصــًا  بهــا  لتلحــق 
مــن  وصارعــت  كابــدت  اخــرى،  ومعاهــد 
اجــل البقــاء، ومتكنــت مــن تخريــج الفــوج 
تلــو اآلخــر، ليــس مــن املؤهلــني اكادمييــاً 
السياســية  الكــوادر  وكذلــك  بــل  وتقنيــاً 

والتنظيميــة والكتــاب واملثقفــني واملبدعــني 
الذيــن أصبــح لهــم شــأن مهــم يف مجتمعنــا.

ــوي  ــدارس التعليمــي والترب ــدور امل ونظــراً ل
قبــل  مــن  لاســتهداف  تعرضــت  فقــد 
االحتــال يف االنتفاضــة االولــى، فاغلقــت 
طلبتنــا  ليجــد  فيهــا،  التدريــس  ومنــع 
ــت  ــا مــدارس، وكان أنفســهم يف الشــوارع ب
املبــادرة الشــعبية االبداعيــة يف تلــك الفتــرة 
مــن  فتشــكلت جلــان شــعبية  احلــل،  هــي 
عاتقهــم  علــى  أخــذوا  الذيــن  املعلمــني، 
كان  حيــث  االحيــاء،  يف  التدريــس  مهمــة 
البيــوت،  يف  يلتقــون  ومعلموهــم  الطلبــة 
يف عمليــة تعليميــة تطوعيــة حتولــت الــى 
احــد مقومــات االنتفاضــة الشــعبية، مبعنــى 
اخراجهــا  ميكــن  التعليميــة  العمليــة  ان 
الظــروف  وفــق  التقليديــة  النمطيــة  مــن 
املجتمعيــة،  واالحتياجــات  والتطــورات 
لتغــدو عمليــة مرنــه ديناميكيــة مســتجيبه 

واحلاجــات. للمتغيــرات 
طلبــة  انهــا  فقــط  بنايــة  ليســت  املدرســة 
ومعلمــون وبرامــج ورؤيــة تعليميــة، ومؤسســة 
مــع  وتتناغــم  تتكامــل  ان  املفــروض  مــن 
ان  بيــد  االخــرى،  املجتمعيــة  املؤسســات 
ــة،  ــة التعليمي ــه للعملي ــه تشــكل حاضن البناي
ــدع يف اســتثمار  ــن أب ــاك م بخاصــة وان هن

ومحتوياتهــا،  مبكوناتهــا  البنايــه  هــذه 
لتضطلــع بــدور اوســع مــن العمليــة التعليميــة 
املعروفــه، عــن طريق فتح ابوابها يف النصف 
الثانــي مــن النهــار، بعــد انتهــاء فتــرة دوام 
الطلبــة، لتســتقبل عــدداً مــن ابنــاء املجتمــع 
املدينــة،  أو  البلــدة  أو  القريــة  يف  احمللــي 
يف تعليــم الكبــار مــن خــال دورات محــو 
ــة  ــة وتربوي ــذ برامــج ثقافي ــة، ويف تنفي األمي
ورياضيــة وتنميــة مهــارات وارتقــاء قــدرات، 
مبشــاركة نســاء ورجــال علــى حــد ســواء، 
املدرســة ال  واحليويــة يف  النشــاط  ليــدب 
ــرة املســائية، ملــا هــو حاصــل  ســيما يف الفت
اآلن يف مدرســة اجليــب االساســية، التــي 
بامتيــاز،  مجتمعيــة  مدرســة  اصبحــت 
برعايــة ومتابعــة  مؤسســة برامــج الطفولــة، 
ــة  ــدى لبقي ــاالً يقت لتشــكل هــذه املدرســة مث
ــة  املــدارس، لكــي حتــذو حــذو هــذه التجرب

االبداعيــة. املجتمعيــة 
ولــم يكــن لتجربــة املــدارس املجتمعيــة ان 
مــن  وتشــجيع  دعــم  دون  طريقهــا  تشــق 
مديريــات التربيــة والتعليــم يف احملافظــات.

وقــد ملســت شــخصياً احلــرص علــى الســير 
وتعميمــاً  امتــداداً  التجربــة،  بهــذه  قدمــاً 
مــع  مطــول  حــوار  خــال  مــن  وتطويــراً، 
التربيــة  مديــر  عريقــات  باســم  االســتاذ 

والتعليــم يف ضواحــي القــدس، الــذي أكــد 
دور املــدارس املجتمعيــة ليــس مجــرد فكــرة 
نظريــة معلقــة يف الســماء بــل إنهــا ولــدت 
مــن صميــم واقــع املجتمــع وتطلعــه لألفضــل 
واألحســن، مشــيراً إلــى ان النجــاح الــذي 
حتقــق، يجــب البنــاء عليــه، ودفــع التجربــة، 
والكبــار  الصغــار  ألن  وتتعــزز،  لتتواصــل 
ــى  ــة هــم بأمــس احلاجــة إل يف هــذه املرحل
املكانيــة،  املســاحة  لهــم  تؤمــن  حاضنــة  
لتوجيــه طاقاتهــم يف نشــاطات مفيــدة لهــم 

وملجتمعهــم.
لهــا  تســنى  مــا  إذا  التجربــة  إن  واعتقــد 
ســتحقق  فانهــا  والنجــاح  االســتمرار 
مجموعــة مــن االجنــازات املجتمعيــة منهــا:

النمــط  اطــار  مــن  املدرســة  اخــراج   -1

التعليمــي التلقينــي التقليــدي، واالنتقــال بهــا 
إلــى رحــاب املشــاركة املجتمعيــة الفاعلــة.
2- إعــادة االعتبــار للعمــل التطوعــي، الــذي 
تراجــع يف الســنوات االخيــرة، بعــد ان طغــت 
الفرديــة واملصلحيــة والذاتيــة علــى املشــهد.

املؤسســات   يف  النقــص  تعويــض   -3
مــن  باالســتفادة   ، واالنديــة  االجتماعيــة 
مؤسســات قائمــة وموجــودة ومتوافــرة يف 

الســكانية. التجمعــات  كل 
4- حتقيــق التكامــل بــني املســتويني الشــعبي 
والرســمي، عــن طريــق التضييــق التدريجــي 

للهــوة القائمــة منــذ ســنوات.
5- مــن املؤكــد ان رســوخ التجربــة ســيمكن 
جتــارب  علــى  االنفتــاح  مــن  املبادريــن 
املــدارس املجتمعيــة يف العالــم، لاســتفادة 

نعانــي  وإن  شــعب  حتقق، فنحــن  ممــا 
مغلقــني  لســنا  فإننــا  مشــدداً،  حصــاراً 
مــا  علــى  لانفتــاح  تــوق  ولدينــا  فكريــاً، 

أيضــاً. ونعلــم  فنتعلــم  البشــرية  تنتجــه 

وأخيــراً آمــل ان حتظــى التجربــة باهتمــام 
املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  مــن  اكبــر 
املجالــس  ومــن  الرســمية،  واملؤسســات 
احملليــة والبلديــة، فاملبــادرة حتولــت اآلن من 
فكــرة إلــى حقيقــة علــى األرض، واملطلــوب 
وضــع اســتراتيجية جتعــل مــن النجــاح الــذي 
حققتــه مدرســة أو مدرســتني يف بادنــا إلــى 
جنــاح أوســع يشــمل مــدارس يف كل القــرى 

والبلــدات واملــدن.

املدارس اجملتمعية استثمار مفتوح
 ملدارسنا يف البناء والتطوير

د. حسن عبداهلل
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ســلبيات  عــن  وحتدثــوا  كتبــوا  الذيــن 
لذلــك  كثــر،  واخفاقاتهــا  املرحلــة 
محــاوالً  املقــال  هــذا  مســاحة  ســأفرد 
الــكأس.  مــن  املــّان  النصــف   رؤيــة 

بدايــة نحــن شــعب نكبنــا وأحتلــت ارضنــا 
وأصبحنــا  بنــا  ونــّكل  حرياتنــا  وصــودرت 
وطــن،  بحجــم  ســجن  يف  نعيــش  جميعــاً 
ــا، أسســنا  ــى أرضن ــا مســتمرون عل ــد انن بي
ــا يف ظــروف  ــا وجامعاتن مدارســنا ومعاهدن
صعبــة ومعقــدة، ويف نهايــة كل عــام تشــرق 

شعب يصر على انتزاع الفرح 
من بني أنياب البؤس

صــور اخلريجــني يف أفــواج جاهــزة خلدمــة 
الوطــن يف التخصصــات كافــة، ويف وطننــا 
املســجون هنــاك أنديــة ومؤسســات ثقافيــة 
والفــرق  املســارح  مــن  وعــدد  واجتماعيــة 
الفنيــة، وعلــى أرضنــا تولــد الفــرق الشــعبية 
ويصــدح فلكلورنــا، مؤكــداً أن جذورة تضرب 

بعيــداً يف الزمــان واملــكان.
  

وعلــى أرضنــا يكتــب الشــعراء قصائدهــم 
وينتــج الروائيــون أعمالهــم الروائيــة ويبــدع 

يجســدون  وهــم  امليــدان  يف  االعاميــون 
والوطنــي. املهنــي  بــني  رائعــاً   تاحمــاً 
املراحــل  طلبــة  يصطــف  مدارســنا  وأمــام 
االبتدائيــة واالعداديــة والثانويــة يف طابــور 
الصبــاح يــرددون النشــيد الوطنــي باصــوات 
مفعمــة باألمــل، ويــؤدون حتيــة محبة وأنتماء 
لعلمنــا، فتتجــذر بنايــات املــدارس يف املــكان، 
 ويصبــح للزمــان مــذاق بطعم حــاوة احللم. 

يف هــذا الوطــن الــذي يحاصــر احلصــار، 
تخــرج نطفــة مهربــة مــن مناضــل معتقــل 

يف  وتنــزرع  املؤبــد،  بالســجن  محكــوم 
فيبــزغ  منتظــرة،  صابــرة  امــرأة  خصوبــة 
جديــد،  طفــل  الضــوء  إلــى  العتمــة  مــن 
قلبــه  وينبــض  أبيــة،  مامــح  يحمــل 
عمــره  مــن  يســلخ  ملــن  حبــاً  الصغيــر 
 أجمــل الســنوات مــن أجــل عيــون الوطــن. 

يــوم صبيــة عاشــقة  كل  تكتــب  وطننــا  يف 
ــر  ــورة بالزعت ــف رســالة ممه ــا املتله حلبيبه
يف  زيتــون  شــتلة  لهــا  فيغــرس  واحلنــون، 
حديقتــه حتــى يتظلــا يومــاً حتــت أغصانهــا 
و يشــرعان يف نســج خيــوط قصــة حياتهمــا 

املشــتركة.
الــى  املعتقــات  تتحــول  بادنــا  يف 
املتعلمــني  تخــرج  وجامعــات  مــدارس 
تبديــد  اســتطاعوا  الذيــن  واملثقفــني، 
مــن  بشــموع  االحتجــاز  غياهــب  عتمــة 
ثقافــة وابــداع، فتهتــز االبــواب احلديديــة 
االســير. ارادة  امــام  وتتضــاءل   الثقيلــة 

ومحطــات  ومجــات  صحــف  بادنــا  يف 
وبرامــج  وفضــاء  واثيــر  وتلفزيــة  اذاعيــة 
عمــل  بادنــا  يف  آخــر.  ورأي  وحــوارات 

واجنــاز. وانتــاج 
يف بادنــا متحــف محمــود درويــش ومتحــف 
مركــز أبــو جهــاد لشــؤون احلركــة األســيره، 
وشــوارع معنونــة باســماء الشــهداء، وأطبــاء 
بــكل  للتضحيــة  جاهــزون  وممرضــون 

غــال ونفيــس، عندمــا تفــرغ الغربــان مــن 
أحشــائها قنابــل التدميــر واملــوت.

يف بادنا يؤذن الشيخ يف األقصى، فترحب 
بــه كل أجــراس الكنائــس، وتختلــط التراتيــل 
بالدعــوات مــن الكنائــس واملســاجد، تصبــح 

ترتيلــة واحــدة متناغمة منســجمة.
ــاً يف  ــا مــازال املســيح ميشــي حافي يف بادن
الطرقــات يــوزع اخلبــز علــى فقــراء بيــت 
حلــم وبيــت ســاحور وبيــت جــاال ومخيمــات 

الدهيشــة والعــزه وعايــدة.
اخلطــاب  بــن  عمــر  مــازال  بادنــا  ويف 
الكنيســة،  يف  الصــاة  عــدم  مصمماعلــى 
حتــى ال تتحــول الــى جامــع، فالكنيســة يف 
اعتقــاده ومنظــوره هــي الكنيســة واجلامــع 
هــو اجلامــع، يف حــني ان مــا يجمــع االثنــني 

والوطــن. والعروبــة  واحملبــة  التكامــل 
عنــب  وعناقيــد  قمــح  ســنابل  بادنــا  يف 
ودبــس  نابلســية  وكنافــة  بلــح  وقطــوف 
خليلــي وخبــز طابــون. يف بادنــا ميراميــة 
لــوز.  ونــوار  وســبانخ  وّســماق   وزعــرور 
أعشاشــه  يف  احلمــام  يفــرخ  بادنــا  يف 
ال  شــباط،  يف  القطــط  وتتــزاوج  بســام، 
أحــد يعتــدي علــى موائهــا أو رغباتهــا، ويف 
كيــف  فراخهــا  احلساســني  تعلــم  بادنــا 
ــي وتضمــخ الوطــن باملوســيقى. تنشــد وتغن
بالنــدى  تكتــب  البســاتني  بادنــا  يف 

البنايــات  مداميــك  وترتفــع  صبــاح  كل 
اجلديــده يف كل مــكان وتعلــن البابــل ان 
احليــاة. يســتحق  مــا  األرض  هــذه   علــى 
الكتــاب علــى  ومــع كل هــذا يصــر بعــض 
ونــداء  واخلصوبــة  اجلمــال  رؤيــة  عــدم 
ابــواب  يطــرز  الــذي  والياســمني  الطبيعــة 
األســود. يف  انفســهم  ويحبســون   املنــازل 
هــذا  وهمومنــا  أوجاعنــا  عــن  نكتــب  أن 
جــزء مــن رســالتنا ومــن دورنــا نحــن الكتــاب 
واملثقفــني، لكــن عندمــا نكتــب عــن الوجــع، 
األمــل،  األخــرى  بالعــني  نــرى  أن  علينــا 
اآلرض  بــني  التاحــم  ذلــك  نلحــظ  وأن 
ــوح  ــذي يل واالنســان، وان نرصــد الضــوء ال
بعيــداً، يكبــر ويقتــرب يومــاً بعــد اخــر، لكــي 
يكتمــل املشــهد وتصبــح الرؤيــة يف اجتاهــني 
قاصــر  واحــدة  بعــني  فالنظــر  وبعينــني، 
وناقــص والوقــوف علــى قــدم واحــدة متعــب 
والتكامــل  مطلــوب،  فالتــوازن  ومرهــق. 
يعطــي الصــورة حقهــا، ففــي بادنــا كثيــر 
مــن املعانــاة، لكــن فيهــا أيضــاً كثيــر ممــا 
ــد  ــح ونك ــد ونكاف ــش ونصم يســتحق أن نعي

ونكــدح مــن أجلــه.

مــن  أنــوف  رغــم  جميلــة  وبالدنــا  عــام  وكل 
النيــل  ومخططاتهــم  بدباباتهــم  يحاولــون 

اجلمــال. هــذا  مــن 

يف بالدنا سنابل قمح 
وعناقيد عنب وقطوف 

بلح وكنافة نابلسية 
ودبس خليلي وخبز 

طابون.

شعب يصر على انتزاع الفرح 
من بني أنياب البؤس

حسن محمد
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