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 نفرد يف هذا العدد من مجلة
«الثقافية» مــحــوراً خــاصـاً باللغة
العربية هو يف حقيقته محور عن
اللغة واحلضارة معاً.
وعندما نذكر احلــضــارة التي
تتصل مباشرة بالتحصيل العلمي
والــثــقــايف الــــذي يــكــفــلــه بــرنــامــج
االبــتــعــاث اخلــارجــي ،فــإن هــذا ال
يقتصر يف رأينا على توطني املصادر
املؤلفة باالجنليزية يف لغتنا العربية
عــلــى أي ــدي طــواقــم مــن مبتعثينا
املتميزين واملتخرجني من اجلامعات
نحو ما
البريطانية ،بل يشير على ٍ
أي بطريقة معكوسة إلــى جتربة
الــتــوطــن املــعــريف األوروب ــي ــة التي
شهدت انتقال احلــضــارة العربية
اإلسالمية إلى الغرب.
ه ــذا الــتــوطــن املــعــريف يشهد
عليه انتقال العلوم واألفكار العربية
واإلســامــيــة إل ــى أوروبـــــا ممث ً
ال
باخلوارزمي رائد اجلبر ،وابن سينا
الطبيب والفيلسوف ،وابــن رشد
الذي لقب بـ «املعلم الثاني» والذي
متكن مبؤلفاته يف املنطق والفلسفة
أن يكون خير شارح ومفسر ملؤلفات
«أرسطو» املعلم األول.
ويف عام  1109حترك أديالرد
مــن مدينة بــاث يف بريطانيا إلى
آسيا الصغرى قبل أن يعود إليها
بكنوز من علوم الرياضيات والفلك
التي أسهمت يف وقت الحق بنجاح
طفرة التنوير األوروبي .وكان هناك
مايكل سكوت الــذي تعلم العربية
يف طليطلة ليهز العالم املسيحي
من اجلذور بترجماته ملؤلفات ابن
رشد .ومن اجلدير بالذكر أن دانتي
صاحب (الكوميديا اإللهية) اختار
أن يضع مايكل سكوت يف اجلحيم،
رمبــا عــقــابـاً لــه ،يف هــذه امللحمة
الشهيرة.
املــؤشــرات يف هــذا االجت ــاه أو
ذاك ال تعد وال حتصى .فالتوطني
املــعــريف جـ ٍـار يف املــركــز الــذي كان
هامشاً ،والهامش الذي كان مركزاً،
جار على قدم وساق.
ٍ
احملرر
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الدبلوماسية الفاعلة
رأسمال المملكة الرمزي
ال تكتفي رؤية اململكة ( )2030يف إطار تطلعات وتوجيهات
خادم احلرمني الشريفني وولي عهده األمني ،باالعتماد
يف تنفيذها على رأسمال اململكة االقتصادي،
بل تستكمله يف إطالق ما دعاه بيير بورديو
 Bourdieuعالم االجتماع األشد تأثير ًا
يف النصف الثاني من القرن العشرين
بـ»الرأسمال الرمزي» الذي ميكن
أن يتحول إلى منطلق لإلرادة
العملية الفاعلة والشعور
اإليجابي .وال شك أن النشاط
الدبلوماسي الذي حتركه إرادة
سياسية وشعبية شابة ،يحتل مكانة
مركزية يف تفعيل هذه اإلرادة العملية
الفاعلة .فالدبلوماسية كما هو معروف،
فن رفيع يتمثل يف السلوكيات واألمناط
االتصالية االجتماعية واملزايا الشخصية،
والثقافة العامة ،بل واألذواق املتميزة يف اختيار
املالبس والكلمات واألوقات واملواضيع
املناسبة لكل مقام.

الثقافية

األمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

لندن ـ «الثقافية»
 واحلال أن من صفات الدبلوماسي البارزة حتليه
باالعتدال يف السلوك والتفاعل الهادئ مع األحداث
واحل ــوارات والشخصيات ،وإبــداء املوضوعية مع
املشكالت التي تعترض حياته ،وقوة الشخصية التي
جتعله ثابتاً أمام املغريات التي ميكن أن يتعرض لها
خالل عمله الدبلوماسي ،وكذلك جتنبه العصبية
واالستهتار واالنزالق يف احلكم على األمور.
هذه املؤشرات الشديدة الداللة ال بد أن حتيلنا
إلى أحد أبــرز الشخصيات املعبرة عن الرأسمال
الرمزي للمملكة العربية السعودية ،األمير خالد بن
بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ،سفير خادم
احلرمني الشريفني اجلديد لدى اململكة املتحدة.
ولد األمير خالد عام  1977يف باريس ،والده
هو األمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس املخابرات السعودية سابقاً كما كان سفير
اململكة بالواليات املتحدة ،ووالــدتــه هي األميرة
هيفا بنت فيصل بن عبدالعزيز ،وكان يشغل منصب
سفير اململكة العربية السعودية يف أملانيا.
وهــكــذا يــكــون خــالــه هــو األمــيــر
سعود الفيصل ،وزير

اخلارجية السعودي السابق .كما أن جده لوالدته
هــو امللك فيصل ،وجــده لــوالــده هــو ولــي العهد
الراحل ،األمير سلطان بن عبدالعزيز ،الذي يلقبه
السعوديون بـ»سلطان اخلير».
وال شك أن شغل سمو األمير السفير لهذا املنصب
يؤكد على دور الدبلوماسية الفاعلة ،التي أطلقتها
رؤية ( )2030يف تفعيل رأسمال اململكة الرمزي.
درس األمير خالد يف جامعة أكسفورد حيث تخرج
يف كلية الدراسات الشرقية من بيمبروك حاص ً
ال
على بكالوريوس الدراسات الشرقية يف احلضارة
اإلسالمية .وقد التحق بـ «أكادميية ساندهيرست
امللكية العسكرية» ببريطانيا وتخرج منها كضابط
مكلف .كما التحق بـــ «مــدرســة فليتشر للقانون
والدبلوماسية» قبل العمل ملدة  3سنوات كمستشار
للسفير السعودي يف واشنطن ،ويف إدارة الشؤون
السياسية يف مقر «األمم املتحدة» بنيويورك.
ويف عام  2006شغل منصب رئيس مجلس إدارة
«شركة دامي القابضة».
الــتــقــى األمــيــر خــالــد بــن بــنــدر بــن ســلــطــان يف
العاصمة البريطانية لندن مسؤولي املراسم بوزارة
اخلارجية البريطانية ،حيث ق ّدم نسخة من أوراق
اعتماده سفيراً خلــادم احلــرمــن الشريفني لدى
اململكة املتحدة يف  2019/7/3م.
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يرتـقي ليالمس فكر المثقفين
ويتواضع ليسمع عموم المتحدثين
 يشير األس ــت ــاذ عبدالعزيز
الــقــعــيــشــيــش م ــدي ــر مــكــتــب سمو
السفير ال ــذي عمل حتــت إدارت ــه
وخدمته طيلة الثالثة عشر عاماً
املاضية وبعدها خــال فترة عمل
األمير سفيراً للمملكة يف جمهورية
أملانيا االحتادية إلى مزايا صاحب
السمو الذي يرتقي بحديثه ليالمس
فكر املثقفني ،ويتواضع ليسمع عموم
املتحدثني .ويقول« :لقد تعلمت من
ســمــوه أشــيــاء كــثــيــرة مــن أجملها
تواضعه اجلــم وصراحته املطلقة.
راق ،هادئ الطباع،
فهو صاحب أدب ٍ
منضبط املواعيد ،قليل الكالم .فمن
تــعــامــل مــعــه يـــدرك ذكـ ــاءه الفائق
ودهــاءه الــذي يجعل اجلالسني من
الثقافية

حوله يريدونه أن يقول املزيد ،إال
أنه كان يكتفي بالكالم املفيد».
ويضيف :األمــيــر خالد وبحكم
دراس ــت ــه بــتــخــصــص اآلداب ،من
املعجبني بالثقافة األملانية ،فهو يشير

لقد تعلمت من سمو
األمير خالد أشياء
كثيرة من أجملها
تواضعه الجم
وصراحته المطلقة

دائــمـاً إلــى مكوناتها التي ينعكس
تأثيرها يف املجتمع األملــانــي .فقد
كــان يشيد مبؤلفات هــردر ولسنغ
وكانط ،الكتّاب والفالسفة األملان
الــذيــن يشعر جتاههم باإلعجاب.
كما أنه يخص غوته ،أشهر األدباء
األملان ،بقدر كبير من االهتمام .بل
انه يرى يف الفلسفة األملانية عنصراً
مهماً أسهم يف التأثير يف التراث
الفلسفي األوروب ـ ــي .وال شــك أن
هذا اإلعجاب واالهتمام بالثقافة
األملانية يعود إلى كونها تضع أولوية
كبرى للقانون ،وتلتزم بالنظام.
ويرى سموه أن الشعب األملاني يهتم
بالقيم املتمثلة يف التوفير والعمل
املنظم واجلهد املستمر.
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وزارة التعليم العالي في بريطانيا

اطالق استراتيجية تعليمية
دولية لما بعد الخروج
من االتحاد األوروبي

يشير بريندان أومالي إلى أن وزارة التعليم يف اململكة املتحدة ووزارة التجارة الدولية
أطلقا استراتيجية جديدة للتعليم الدولي ،بهدف مزدوج هو زيادة قيمة صادرات التعليم إلى
 35مليار جنيه إسترليني ( 46مليار دوالر أمريكي) يف السنة ورفع إجمالي
عدد الطالب الدوليني إلى  600000طالب أجنبي بحلول عام  .2030وبذلك تصل
صادرات التعليم إلى أكثر من الضعف ،فترتفع من  20مليار جنيه إسترليني يف عام .2016
كما يزداد بأكثر من الثلث عدد الطالب الدوليني ( 442000يف عام .)2016
 تتضمن إحدى االستراتيجيات
املعتمدة االلتزام بتمديد فترة العمل
ملا بعد الدراسة للطالب الدوليني،
والــنــظــر يف التغييرات الــتــي تتم
على معاجلة التأشيرة لهم ،من
أجل تعزيز عرض تأشيرة اململكة
الثقافية

املتحدة للطالب .ومن املتوقع أن
تصل صــادرات التعليم حال ًيا إلى
 23مليار جنيه إسترليني بحلول
عــام  2020وذل ــك لــلــوصــول إلى
الهدف املتوقع وقدره  35مليار جنيه
إسترليني ،أي بزيادة سنوية مبعدل

 .4٪ويعرب التقرير عن العزم على
«حتسني طريقة التقاطنا لبيانات
تصدير التعليم ملراقبة تقدمنا يف
مواجهة هذا الطموح».
يف مقدمة التقرير الذي ينظر
إل ــى التعليم ال ــدول ــي مــن خــال

وزير شؤون التعليم داميان هيندز

منظور النمو االقتصادي والقوة
الناعمة ،يقول وزير الدولة لشؤون
التعليم داميان هيندز ووزير الدولة
للتجارة الــدولــيــة ورئــيــس مجلس
التجارة ليام فوكس ،إن احلكومة
مهدت يف استراتيجية التصدير
لكيفية دعم احلكومة للمصدرين
يف اململكة املتحدة بعد انسحاب
اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي
 والذي من املرجح أن يتأخر إلىمــا بعد  29م ــارس  - 2019وأن
هذه االستراتيجية «تبني على هذه
الروح لقطاع التعليم».
«مــع توقع حــدوث حــوالــي 90٪

مــن النمو االقــتــصــادي الــعــاملــي يف
الــســنــوات اخلــمــس املــقــبــلــة خــارج
االحتـ ــاد األوروبـــــي ،ف ــإن ب ــدء دور
جديد للمملكة املتحدة على الساحة
الــعــاملــيــة يــبــدأ يف االرتـ ــفـ ــاع إلــى
مستوى التحدي الذي تواجهه هذه
االستراتيجية يف قطاع التعليم الذي
يشكل جزءاً رئيسياً منها».
حتــدد االستراتيجية املعتمدة
خــمــســة «إجــــــراءات استراتيجية
شــامــلــة» مت تــطــويــرهــا مــن خــال
التشاور مع قطاع التعليم:
• تعيني «بطل التعليم الدولي»
لقيادة األنشطة يف اخلــارج ،وفتح
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الفرص الدولية ،وتطوير شراكات
دولــيــة قــويــة يف أســــواق جــديــدة
راســخــة واملــســاعــدة يف مواجهة
التحديات واحلواجز.
• ضمان «تعليم رائ ــع» حتققه
احلملة احلكومية التي تروج للدراسة
الدولية يف املؤسسات البريطانية
 ،وتــعــزز اتــســاع وتــنــوع التعليم يف
اململكة املتحدة .ويشمل ذلك تشجيع
تــقــدمي ع ــروض التعليم لصندوق
يتسم بالتحدي ،قيمته  5ماليني
جنيه استرليني لعام  ،2019وذلك
على نحو يــدعــم نــشــاط التصدير
لهذا القطاع .وتتركز احلملة حالياً
التحرك يف الصني وتركيا وماليزيا
وتايالند وإندونيسيا والهند.
• االســتــمــرار يف تــوفــيــر بيئة
ترحيب للطالب الدوليني وتطوير
عرض تنافسي متزايد .ويشمل ذلك
متديد فترة اإلجــازة بعد الدراسة؛
النظر يف األماكن التي ميكن فيها
حتــســن عــمــلــيــة الــتــأشــيــرة؛ دعــم
الــعــمــالــة؛ وضــمــان شــعــور الطالب
احلاليني واحملتملني بالترحيب.
• وضع نهج كامل للحكومة من
خالل تنفيذ إطار للمشاركة الوزارية
مــع الــقــطــاع والــهــيــاكــل الرسمية
للتنسيق بــن اإلدارات احلكومية
احمللية واخلارجية.
• تقدمي صــورة أوضــح لنشاط
التصدير عــن طــريــق حتسني دقة
وتغطية بــيــانــات تــصــديــر التعليم
املنشورة سنوياً ،وتطوير منهجية
معززة ومجموعة أفضل من املصادر.
يقدر التقرير أن مغادرة االحتاد
األوروبــي« :ستمنح اململكة املتحدة
حرية متابعة سياسة جتارية مستقلة
تعكس نقاط قوتها الفريدة» .ولكن
هذا يعتمد إلى حد كبير على شروط
مفادها أن أي عالقة مستقبلية سيتم
الثقافية

13
التفاوض عليها مع االحتاد األوروبي
ومن الصعب التنبؤ مبا ستكون عليه
هذه النتيجة  ،بالنظر إلى حالة عدم
اليقني السياسي احلالية.
ومــع ذلــك ،يحدد التقرير أربــع
مناطق جغرافية «عالية القيمة»
تركز فيها حمالت تصدير التعليم.
هــي الــصــن وهــونــغ كــونــغ .الشرق
األوس ــط وشــمــال إفريقيا؛ اميركا
الالتينية؛ ومجموعة دول رابطة دول
جنوب شرق آسيا (اآلسيان).
وي ــض ــي ــف أن ه ـ ــذه املــنــاطــق
تقدم العديد من الفرص ملقدمي
اخلدمات يف اململكة املتحدة ،لكن
العديد من احلواجز والتعقيدات
تعني أن الوصول إلى أسواق التعليم
هذه ميكن أن يكون صعباً دون دعم
من احلكومة .تشترك املناطق يف
ميزات مشتركة تدعم قيمتها العالية
وإمكاناتها ،مبا يف ذلك:
• حملة رسمية لتحديد أولويات
االستثمار يف التعليم والبحث.
• طلب أفضل جتارب التعلم من
قبل الطبقات املتوسطة اآلخذة يف
التوسع.
• االقــتــصــاديــات الــتــي تشمل
املهارات واملعرفة واخلدمات.
إن إعطاء األولوية لهذه املجموعة
من االعتبارات سيسمح بنشر املوارد
احلكومية يف «أسواق التعليم النامية
والسريعة النمو ،حيث تكون احلواجز
أمــام الوصول إلــى األســواق أعلى،
وحيث ميكن للحكومة أن يكون لها
أكبر األثر» ،كما يقول التقرير.
«تضم هذه املناطق أيضاً تركيزاً
كــبــيــراً على الــبــلــدان الــتــي تخضع
إلصالح التعليم الذي يوفر ملقدمي
اخلـ ــدمـ ــات يف املــمــلــكــة املــتــحــدة
مجموعة من فرص التصدير» .كما
يشير التقرير أيضاً إلى االهتمام

وزير التجارة الدولية ليام فوكس

نيك هيلمان

املتزايد بالفرص احملتملة يف كينيا
ونيجيريا وجنوب إفريقيا واستمرار
االهــتــمــام بتنمية حــصــة اململكة
املتحدة من السوق يف الهند.

يحذر التقرير من أن سوق التعليم
العاملي يتطور بسرعة ،يقول:
«على الرغم من أن هذا السوق
املتغير يــوفــر الــعــديــد مــن الفرص
للمملكة املتحدة ،إال أن منافسينا
الطموحني لديهم حوافزهم للعمل.
لقد أصبحت ســوق التعليم مــز ّودة

بالعوملة والتخصص والتنافس أكثر
مــن أي وقــت مضى ،وهــذا يكافئ
اخلبرة واملوهبة والسمعة املؤهلة
لتلبية الطلب املتزايد بسرعة .يجب
أن ننهض ملواجهة هذا التحدي.
رحب البروفيسور دام جانيت بير،
التي تشغل منصب رئيس جامعات
اململكة املتحدة ،بالوثيقة ،وخاصة
ما يتصل بها من هــدف رفــع عدد
الطالب الدوليني إلــى .600000
وتضيف« :يساهم الطالب األجانب
مببالغ كبيرة يف اململكة املتحدة ،
ليس فقط من الناحية االقتصادية
ولكن أيضاً من خالل إثــراء البيئة

النظر في األماكن التي
يمكن فيها تحسين
عملية التأشيرة؛ ودعم
العمالة؛ وضمان شعور
الطالب بالترحيب

المملكة المتحدة
حددت في عام ،2015
هدفًا للوصول إلى 30
مليار جنيه إسترليني
من صادرات التعليم

زيادة المنافسة

التعليمية الــدولــيــة يف جامعاتنا.
كما أن وجودهم يف اململكة املتحدة
يقدم للبالد ما يقدر بنحو  26مليار
جنيه إسترليني ،ممــا يدعم أكثر
مــن  200000وظــيــفــة يف جميع
أنحاء اململكة املتحدة ،وبذلك يجلب
هؤالء فوائد أكبر بكثير ملجتمعاتنا
األكادميية واملدنية.
وتــؤكــد« :نــرحــب بشكل خــاص
بــاخلــطــوات الــرامــيــة إل ــى حتسني
نظام التأشيرات ،مبا يف ذلك إتاحة
الفرص خلريجينا للعمل يف اململكة
املتحدة مبجرد التخرج ،وذلك لفترة
ســتــة أشــهــر لــلــطــاب اجلامعيني
وطــاب املاجستير ،وسنة ألولئك
الذين يحملون الدكتوراه» .و«نود أن
تذهب احلكومة إلى أبعد من ذلك
وتتيح هذه الفرصة ملدة عامني على
األقل وسنواصل حثهم على تفعيل
هذا اجلانب من االستراتيجية».

إعاقة نظام التأشيرات
رحـــب الــدكــتــور جــريــج ووكـــر،
ال ــرئ ــي ــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة
 ،MillionPlusرابــطــة اجلامعات
احلديثة ،باالستراتيجية اجلديدة،
لكنه حذر من أن الهدف من توظيف
الــطــاب األجــانــب لــن يتحقق ما
لــم تــكــن هــنــاك «تــغــيــيــرات كبيرة»
يف عملية طلب التأشيرة الدولية
و»الطريقة التعسفية يف الــذي يتم
فيها تقييم االمتثال».
حتـ ــدد الـــشـــروط املـــدرجـــة يف
تعليمات الهجرة لعام  2018وهي
ال ــش ــروط املتضمنة يف الــقــوانــن
الــصــادرة عن احلكومة املقترحات
التي مــن شأنها إح ــداث تغييرات
إيجابية ،مبــا يف ذلــك زي ــادة فترة
إجازة ما بعد الدراسة إلى ستة أشهر

جلميع طــاب املاجستير وطــاب
املرحلة اجلامعية األولــى ،وإلى 12
شهراً جلميع طالب الدكتوراه .وذلك
خالل فترة إجازة ما بعد الدراسة،
بحيث يتمتع الطالب بوصول غير
مقيد إلــى الــعــمــل .تــهــدف اخلطة
أيــض ـاً إلــى تسهيل انــتــقــال طالب
التعليم العالي األجانب إلى العمل
املاهر يف اململكة املتحدة من خالل
السماح لهم بتقدمي طلب للحصول
على تأشيرة عمل ماهر قبل ثالثة
أشهر من انتهاء الدورة الدراسية أو
التحول إلى عمل ماهر يف وطنهم
ملدة عامني .بعد التخرج.

أهداف بعيدة
ويرى نيك هيلمان ،مدير معهد
سياسة التعليم العالي واملستشار
اخلاص السابق لوزير اجلامعات ،أن
«الهدف األسمى للجميع ،هو التزام
احلكومة بتقليص الهجرة الصافية،
والتي يشكل الطالب جزءاً رئيسياً
منها ،إلى عشرات اآلالف».
كما يشير إلــى أن معدل النمو
السنوي املستهدف البالغ  4٪هو
أقل بكثير من أي مكان آخر  ،حيث
تتمتع أستراليا مبعدل منو سنوي
يزيد عن .17٪
ويضيف أن اململكة املتحدة قد
ح ــددت مــن قــبــل ،يف ع ــام ،2015
هدفاً للوصول إلى  30مليار جنيه
إسترليني مــن صــــادرات التعليم
بحلول عام  ،2020لكن من املتوقع
أن يقصر هذا التقدير كثيراً ليصل
إلى  23مليار جنيه إسترليني.
وفــضـ ً
ا عــن ذلــك فــإن اململكة
املتحدة ميكنها فقط حتقيق هدف
عام  2030اجلديد «إذا كان األداء
أفضل بكثير».
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هل كان فرويد صاحب نـظرية
عـلـميـة أم صانع أسطورة؟
■ كان فرويد داعية يتطلب
من أتباعه اإلذعان المطلق،
أكثر من كونه عالمًا مشككًا

■ العقاد هو أحد الضحايا
المبكرين في الثقافة العربية
للفرويدية والتحليل النفسي

اللغة االجنليزية مليئة بالعبارات االصطالحية املستمدة من أدبي اليونان والرومان« .كعب
آخيل» عبارة اصطالحية مستمدة من «إلياذة» هوميروس .وهي تعني نقطة الضعف .ويف
األسطورة اليونانية القدمية تقوم األم «ثيتس» بتغطيس ابنها «آخيل» يف مياه نهر  Styxبهدف
جعل جلده منيع ًا ال ميكن اختراقه .غير أنها أمسكت به من الكعب أو العقب فلم ميسسه
ماء النهر .وكانت النتيجة أن الكعب صار نقطة الضعف يف جسد آخيل الذي لم يلبث أن
شب وأصبح جندي ًا ال تخترق جسده السهام .ولكن «باريس» عدوه اللدود يف «اإللياذة» اكتشف
نقطة ضعفه هذه ومتكن من قتله خالل «حرب طروادة» بسهم أصاب كعبه يف الصميم.
بقلم ـ د .خلدون الشمعة
 نقطة الضعف هذه هي التي
يصل إليها الفيلسوف «كارل بوبر»
 Karl Poperالذي يحاجج بالقول
أن التحليل النفسي ،وعلم النفس
الفرويدي كاملاركسية ليس علماً.
وقد وصف التحليل النفسي بقوله
إن جــوهــر البحث العلمي ميكن
روزه أي فحصه وجتــربــتــه .وأن
التحليل النفسي يبني أحياناً أنه
علم زائف .وإلثبات ذلك يورد بوبر
املثال التالي :يقوم رجل بدفع طفل
إلى مياه نهر ،بينما يقوم رجل آخر
بإنقاذ الطفل من الغرق .وهــذان
التصرفان املتناقضان لهما تفسير
الثقافية

فــرويــدي .إذ تــرى الــفــرويــديــة أن
الرجل األول كان بذلك يقاوم عقدة
أوديب لديه ،وأن هذا يفسر سلوكه
العنيف ،وأما الرجل اآلخر ،املنقذ،
فقد تسامى برغباته غير الواعية،
أي جنــح يف حتويلها إلــى أفعال
مفيدة اجتماعياً.
ويخلص كــارل بوبر إلــى القول
أنه إذا اعتبرنا كل مالحظة تتصل
مبا حــدث تقدم احلجة على أنها
صحيحة ،فــإن نظرية فــرويــد ال
ميكن اعتبارها علمية.
هذا الطرح الذي يقدمه بوبر،
أســتــاذ املنطق العلمي ،ينزع عن
الفرويدية زعمها بأنها صحيحة
مــن وجــهــة النظر العلمية .وقبل

ســـنـــوات صــــدر ك ــت ــاب لــلــبــاحــث
الــبــريــطــانــي ري ــت ــش ــارد وبــســتــر
 Richard Websterبعنوان« :لهذا
كان فرويد مخطئاً» (Why Freud
 )was wrongيحاول الوصول إلى
النتائج التي توصل إليها بوبر ولكن
بطريقة أخرى.
هذا الكتاب الذي يقع يف حوالي
سبعمائة صفحة ،رمبــا ليس من
املــغــاالة الــقــول بــأنــه أخــطــر عمل
صــدر حتى اآلن يف تفنيد أفكار
فــرويــد ودعـــاواه التي لعبت دوراً
كبيراً يف احلضارة الغربية.
فاملهمة التي يأخذ مؤلفه على
عاتقه عبء القيام بها هي من قبيل
«النقض املعريف» أي أنــه يتجاوز
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«النقد الثقايف» من حيث أنه يقدم
ص ــورة حــاســمــة لتفاصيل تطور
الفرويدية من خالل أمثلة محددة
تــنــقــض املــصــداقــيــة الــفــرويــديــة
بــاســتــمــرار .وهـــذه املــهــمــة ميكن
اعتبارها على قدر من اجلسامة
ال يقل شأناً عن تلك التي تتسم
بها األعمال النقدية الكبرى التي
حاولت تفنيد املاركسية وتطبيقاتها
الشيوعية خالل عقدي الثمانينات
والتسعينات.
وتــكــمــن أهــمــيــة هـ ــذا الــعــمــل
اجلريء بالدرجة الولى يف حقيقة
مفادها أن الفرويدية قد جنحت
يف الــتــأثــيــر عــلــى جميع مناحي
احلضارة الغربية.
ذلـــــك ألنــــهــــا ،ش ــأن ــه ــا ش ــأن
املــاركــســيــة ،استطاعت أن حتتل
مكانتها وأن متــارس نفوذها وأن
تــســتــعــرض أدواتـ ــهـ ــا اإلجــرائــيــة
باعتبارها علماً أمكن من خالل
التجارب التي مر بها أن يبرهن
فرويد وتالمذته على صحته التي
تكاد تبلغ مبلغ احلقيقة غير القابلة
للنقض أو التفنيد.
فللمرة األولى يقدم باحث من
طراز رفيع كشفاً تفصيلياً متكام ً
ال
يبرهن فيه على خطل وتهافت
«ال ــف ــروي ــدي ــة» ،رمب ــا ك ــان يشبه
من حيث خطورته التفنيد الذي
تعرضت لــه الفيزياء األرسطية
أو مــادة «الفلوجستون» التي كان
يعتقد قبل اكتشاف األوكسجني
أنها مقوم أســاســي مــن مقومات
األجسام امللتهبة.
وقــد جلــأ ريــتــشــارد وبستر يف
كشفه هذا إلى البرهنة عن طريق
الــعــودة إل ــى الــوثــائــق التاريخية
الــشــخــصــيــة ل ــف ــروي ــد ولــبــعــض
تالمذته ،على أن فرويد لم يكن
الثقافية
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يف حقيقته ذلــك املفكر اجلــريء
والباحث عن احلقيقة ،وإمنــا هو
صانع أساطير ماهر كــان أقــرب
إلــى أن يــكــون واح ــداً مــن ملفقي
امللل والنحل املعاصرين أكثر منه
عاملاً باحثاً عن احلقيقة العلمية.
فنظرياته كما يوضح املؤلف من
خالل اكتشافه ملالبسات ظهورها،
وبخاصة تلك التي تتعلق بالتفسير
اجلــنــســي لــلــتــاريــخ ،وبــالــدعــاوى
اخلاصة بعملية التحليل النفسي،
لــم تكن علمية وإمن ــا هــي تلبس
لبوس العلم بينما هي يف حقيقتها
م ــج ــرد طـ ــروحـ ــات أش ــب ــه شــيء
باألديان امللفقة.
كما أن هــذه النظريات ظلت
تبدو معصومة ال تتعرض للفحص
والسبر العلمي ألن فرويد استطاع
أن يقدمها يف إهــاب علم مستقر
ومسلح بأسلحة البرهان املخبري.

املهمة الــتــي أسهمت يف صنعها
خــال أكثر من قــرن من الزمان،
ال يكتفي بتفنيد هذه الكتابات أو
تعديلها أو التشكيك يف قبولها
بــالــفــرويــديــة وكــأنــهــا عــلــم مسلح
بــالــبــرهــان ،بــل يــعــود إل ــى حياة
فرويد نفسها ليكتشف مكونات
النزعة األبوية «البطريركية» التي
أصــبــحــت ج ـ ــزءاً م ــن شخصيته
وال ــت ــي أســهــمــت إلـــى ح ــد بعيد
يف جــعــلــه أقــــرب إلـ ــى الــداعــيــة

الــذي يتطلب من اتباعه اإلذعــان
املطلق ،منه إلــى العالم الباحث
عــن احلقيقة بــواســطــة البرهان
املنطقي والتجربة املخبرية.

صورة األسطورة الفرويدية
ولكي يتعرف القارئ على جسامة
املهمة التي قــام بها املؤلف الذي
يع ُّد كتابه أهــم دراس ــة للحاضنة
الفكرية التي تشكل فيها تاريخ

احلضارة املسيحية – اليهودية فإن
مــن املناسب اإلش ــارة إلــى دراســة
لوسي فرميان الكاتبة األميركية
التي عرضت أفكار فرويد وحركة
التحليل النفسي يف مؤلف يعتبر
األهم من نوعه واألوسع انتشاراً.
تقوم فرميان يف تلك الدراسة:
«قبل ألفي سنة تقريباً كانت
مقولة أفالطون« :اعرف نفسك»
تبدو مبثابة حتد يواجهه اجلنس
البشري .غير أن طبيباً وحيداً من

ال أفكار مسبقة
وم ــن املــاحــظ أن وبــســتــر لم
ينهج يف كتابه هذا نهج الباحث عن
األخطاء واملتسقط للهفوات وامنا
تعامل مع فرويد بطريقة الباحث
الـ ــذي ال يــحــمــل جتــاهــه أف ــك ــاراً
عدائية مسبقة.
ولــهــذا فهو عندما يصل إلى
نتيجة مفادها أن أسس النظرية
الفرويدية ،وبخاصة الشق الذي
يتعلق بالتحليل النفسي ،هي تعاليم
ديانة ملفقة ومتنكرة وراء قناع من
العلم الزائف والبرهان التجريبي
ال ــذي ال يصمد أم ــام التمحيص
العلمي ،فإنه ال يبدو باحثاً مشتطاً
أو متطرفاً .إن املؤلف الذي يتعقب
تفاصيل بناء األسطورة الفرويدية
من خالل التعرض جلميع الكتابات

الباحث البريطاني ريتشارد وبستر

فيينا اسمه سيجموند فرويد ،قام
يف فجر القرن العشرين بإجراء
ما أطلق عليه أليكساندر بوب يف
عام ( )1733بـ« :الدراسة املالئمة
للجنس الــبــشــري» .لــقــد توصل
فرويد إلى اكتشافات مذهلة كان
لها دور تنوير الفكر العاملي حول
اإلنسان عق ً
ال ونفساً وروحاً .وكان
هيراقليطس قبل خمسة قرون من
املسيح قد قال« :إن روح اإلنسان
بلد بعيد ال ميكن االقتراب منه أو
اكتشافه».
ً
رجـــــا واحـــــــداً هو
غــيــر أن
سيجمود فــرويــد ،لــم ينجح فقط
يف عبور احلــدود وامنــا وصل إلى
داخل ذلك البلد واستطاع بكتاباته
وتأثيره الشخصي أن يجعل املشهد
الداخلي لإلنسان مكشوفاً ومتوفراً
جلميع الذين كانت لديهم اجلرأة
على أن يتبعوه.
هـ ــذا املــقــتــطــف يــقــدم ص ــورة
تصف األســطــورة الفرويدية وما
انطوت عليه من عنفوان .ولهذا
فــإن مــا يفعله مــؤلــف «لــهــذا كان
فرويد مخطئاً» هو التصدي ألحذ
أشــد األفــكــار تأثيراً ونــفــوذاً على
احلضارة املعاصرة.

تجارب ملفقة

كتاب «لهذا كان فرويد مخطئًا»

الفيلسوف كارل بوبر

وألن فرويد كان طبيباً من حيث
النشأة والتكوين ،فإن العديد من
التجارب التي أجراها وخاصة تلك
التي تتعلق بــدراســة «الهستيريا»
قــدمــت لــلــعــالــم وكــأنــهــا جت ــارب
أجنــزت فــع ـ ً
ا ...أي تنطوي على
رصيد عملي.
غير أن عــودة ريتشارد وبستر
إلى تاريخ هذه التجارب ومالبساتها
وتفاصيل البحوث التي كتبت عنها
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سيغموند فرويد في صورة مع عائلته

تبرهن على نحو ال يرقى إليه الشك
على أن فرويد وبعض أتباعه قاموا
بتلفيق بعض التجارب وما يرتبط
بها مــن أساليب الــعــاج النفسي
والــفــيــزيــولــوجــي ،كــمــا هــو واضــح
مث ً
ال من جتربة العالم الفرويدي
بابنسكي الــذي جلأ إلــى معاجلة
املرضى املصابني بالهستيريا عن
طريق تسليط شحنات كهربائية
على الدماغ.
وكان الهدف من هذه التجارب
ع ــاج ال ــص ــرع .إال أن ــه يف عــام
( )1971تــبــن أن الــنــتــائــج التي
يفترض أنها تكللت بالنجاح قبل
هــذا التاريخ والتي يفترض أنها
كــانــت تــقــدم فــرص ـاً طيبة لعالج
أمراض الصرع ـ كما يؤكد فرويد
وتالمذته ـ تبني أنها ملفقة.
وهــنــاك عــشــرات األمثلة التي
الثقافية

يــســوقــهــا الــكــتــاب لــلــداللــة على
أن دع ـ ــاوى الــعــلــمــيــة الــتــي لبس
الفرويديون لبوسها ال تقوم على
أساس من الواقع.
وينبغي هنا أن نوضح ما أشار
إليه املؤلف يف معرض كالمه عن
جتارب الصدمات الكهربائية.
فمن الشائع أن هذه الصدمات

ألن التحليل
النفسي صار صناعة
في أميركا استمر
التستر على عمليات
التلفيق الفرويدي

كانت تشكل عالجاً مناسباً لنوبات
الصرع .إال أن ما يكتشفه ريتشارد
وبستر هو أن بابنسكي الذي قام
بتطبيق أفــكــار فــرويــد وتسليط
الــصــدمــات الكهربائية ،لــم يفعل
ذلك لتحقيق شفاء مرضى الصرع،
وامنا كان يحاول إحداث تشجنات
اصطناعية لــدى املصابني بــه يف
األوقـــات التي لــم يكونوا واقعني
خاللها حتت وطأة نوبات مرضية.
ال يــتــســع املـ ــجـ ــال ه ــن ــا إل ــى
اس ــت ــع ــراض تــفــاصــيــل أكــثــر حو
التحليل النفسي الــفــرويــدي وما
يستتبعه من طرق العالج النفسي
املرتبطة بتدخل فيزيولوجي مباشر
كالصدمات الكهربائية مث ً
ال ،كما ال
يتسع املجال إلى استعراض أفكار
فرويد الرئيسية التي أسهمت يف
تكوين علم النفس التحليلي وما

يتصل به من أبجديات أصبحت
اآلن مبثابة بديهيات ال حتتاج إلى
براهني .فهذه األفكار واألبجديات
الــفــرويــديــة ه ــي الــتــي يستغرق
اســتــعــراضــهــا وتــفــنــيــدهــا معظم
صفحات الكتاب.
غير أن املهم هــو لفت النظر
إل ــى أن املــشــروع الــفــكــري الــذي
يضطلع به املؤلف رمبا كان أهم
بكثير مما يوحي به للوهلة األولى.
فــمــن امل ــع ــروف أن عــلــم النفس
الفرويدي يغطي طيفاً واسعاً من
املــســائــل واملــشــكــات الــتــي تتعلق
بالفرد واملجتمع .غير أن سبره
ملسألة الصراع بني غرائز الفرد
األساسية وبني متطلبات النظام
االجتماعي السائد هو الذي كان
له أثــره الواضح على الدراسات
السوسيولوجية املــعــاصــرة على
وجه التحديد.
وكــان فرويد يف كتبه املتأخرة:
«مستقبل وهــم» الــصــادر يف عام
 ،1927و«احلــضــارة ومثبطاتها»
الــصــادر يف عــام  ،1930قــد أكد
على التناقض القائم بني إشباع

الفيلسوف الفرنسي لويس ألتوسير

احلــاجــات اجلنسية لــلــفــرد وبــن
ضـــرورة وج ــود كــوابــح اجتماعية
تنظم سيرورة احلضارة وصيرورتها
املــســتــمــرة .وقــد وجــد أن النظام
االجتماعي يقوم عادة على إيجاد
ح ــل وســـط يــحــقــق املـــواءمـــة بني
احلــاجــات اجلنسية لــلــفــرد وبــن
النظام االجتماعي نفسه.
وفض ً
ال عن ذلك فإن نظريات
فــرويــد ـ كــمــا هــو مــعــروف ـ لم
يقتصر تاثيرها على علم االجتماع
احلــديــث ،بل تعدته إلــى النظرية
املاركسية نفسها.
فألتوسر الفيلسوف املاركسي
الفرنسي مث ً
ال ،يــرى أن اكتشاف
فــرويــد لــاوعــي ميــاثــل مــن حيث
أهميته اكتشاف ماركس لقوانني
وأمنـــاط االنــتــاج .وحــتــى مدرسة
فرانكفورت الشهيرة قامت بدورها
بتبني نظريات التحليل الفرويدية
من أجل تطوير ما دعته باملفهوم
املــادي للشخصية واعتبرت ذلك
املــفــهــوم م ــوازيــاً لتحليل مــاركــس
لــلــمــجــتــمــع .وعــلــى صــعــيــد األث ــر
الفرويدي يف الثقافة العربية أود
أن أشير حتديداً إلى حتليل العقاد
لشخصية الــشــاعــر اب ــن الــرومــي
واستخدامه أدوات التحليل النفسي
كما طورها فرويد.
كما أن مؤلفات فرويد نقلت كلها
ٍ
ص َّر َح جورج
إلى العربية يف
ترجمة َ
طرابيشي بعد إجنازها أنها لم تكن
ترجمة ُمرضية وأنه كان يتمنى لو
أنه تأنى أكثر مما فعل عندما أقدم
على القيام بها .وميكن القول (على
سبيل االفتراض) أن نتائج كشوف
كتاب «لهذا كان فرويد مخطئاً» ال
بد أن يكون تأثيرها حاسماً على
الثقافة العربية وذل ــك يف ضوء
تفنيده لــأســس الــتــي قــام عليها

العالم الفرويدي جوزيف بابنسكي

التحليل النفسي الفرويدي.
غير أن مثل هــذه التأثيرات
احملتملة رمبا يحتاج تلمسها إلى
وق ــت طــويــل .ذل ــك أن الــواليــات
امل ــت ــح ــدة نــفــســهــا ،ال ــت ــي تعتبر
احلاضنة الرئيسية لعلم النفس
الــفــرويــدي ،وبــخــاصــة إسهاماته
يف التحليل الــنــفــســي ،مــا تــزال
مــتــرددة يف القيام بعملية إعــادة
نظر شاملة يف ضوء ما حدث من
تــطــورات .والسبب يف ذلــك يعود
إلى أن عالج التحليل النفسي يف
أميركا صناعة كبرى ()Business
يعمل فيها عشرات آالف األطباء
النفسيني الذين ما زالوا متمسكني
باملواقع التي وصلوا إليها ،وبالتالي
فــهــم غــيــر مستعدين خلسارتها
دون قتال .ولهذا فإن االستمرار
يف الــدفــاع عــن الــفــرويــديــة ،كما
يفعل املــريــدون جتــاه القطب يف
الصوفية ،صار جزءاً ال يتجزأ من
هذه الصناعة الكبرى التي تصر
على أن يــكــون التحليل النفسي
الفرويدي بقرة مقدسة ال يجوز
املس بها من قريب أو من بعيد.
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لي هاروود ..شاعر معاصر بمفهوم
يختلف عن المفهوم العربي للمعاصرة
على حد علمنا ،لم يترجم إلى العربية شيء للشاعر البريطاني لي هاروود ،Lee Harwood
املولود يف مدينة ليسستر عام  ،1939بالرغم من أهميته يف حركة الشعر البريطاني
املعاصرة .ومفهموم املعاصرة هنا يختلف عن فهمنا العربي له ،إذ املقصود به يف الثقافة
االنغلوسكسونية ،أولئك الكتّاب «اخلارجني» عن التيار العام للحركة الشعرية
 ،Mainstreamبريطاني ًا وعاملي ًا ،وليست لها عالقة بالفترة الزمنية .فشاعر مثل تي.أس.
أليوت ،على سبيل املثال ،هو شاعر معاصر بالرغم من أنه مولود عام  ،1888ورحل
عن عاملنا عام  ،1956بينما ال يعد شاعر مثل أندرو موشن ،شاعر البالط البريطاني السابق،
شاعر ًا معاصر ًا بالرغم من أنه ما يزال حي ًا يرزق وناشط ًا شعري ًا.
فاضل السلطاني *
 تأثر هــاروود يف بداية حياته
الــشــعــريــة بــشــعــراء جــيــل Beat
األمريكي ،والحقاً بشعراء مدرسة
نيويورك ،وخاصة جون آشبري أبرز
شعراء هذه احلركة ،وكانت تربطه به
عالقة خاصة .ثم تعرف على الشعر
الفرنسي ،وتــرجــم شعر الــدادائــي
تــريــســتــان زارا إل ــى االجنــلــيــزيــة.
وما ميز شعر لي هــاروود الناضج
تلك العالقة اجلدلية بــن املكان
والــفــضــاء ،وكــانــت ،على أيــة حــال،
عالقة متغيرة .وميكن تقسيمها إلى
مرحلتني :جغرافية ومفاهمية.
يف املرحلة األولى ،بني منتصف
الستينات والسبعينات ،التي ميكن
تسميتها بـ «مرحلة االنــزيــاح عن
املكان» ،يبدو الشاعر أكثر انشغاالً
باألماكن اجلغرافية من تلك التي
ميكن اعتبارها فضاءات جتريدية
(مفاهيمية) ،ويف الفترة الالحقة،
ابــتــداء من الثمانينات وصــاعــداً،
أصبحت قصائده أكثر انفتاحاً على
الثقافية

الفضاء التجريدي (املفاهيمي)،
باالرتباط مع تطور جتربته الشعرية
واحلياتية ،وصقل لغته.
واملكان هنا ،حسب الفيلسوف
ال ــف ــرن ــس ــي بـ ــاشـ ــار يف كــتــابــه
«جماليات املكان» ،هو البيت «ركننا
يف العالم ،كوننا األول بكل معنى
الكلمة» .من خالله ،نسكن فضاءنا
احل ــي ــوي ،ونــكــتــســب ،ي ــومـ ـاً بعد
يــوم ،جــذوراً فيه .لكنه ،يف الوقت
نفسه ،ليس مجرد غــرف حتمينا
مــن اخلـــارج ،ولــكــن مــكــان للخيال
والذاكرة ،والعقل أيضاً .ومن هنا،

يعترف هاروود أنه ما
كان يمكن أن يكتب
بهذه الطريقة لوال
قراءته آشبري في
منتصف الستينات

فاملكان يتضمن احلسي واملجرد يف
عملية جدلية ال تنتهي ،فنحن ،كما
يشير الناقد أيان دافدسون يف كتبه
«أفكار املكان يف الشعر املعاصر»،
منلك التجربة احلسية للمكان،
واملفهموم الذهني له يف آن واحد.
ه ــذا يــعــنــي ،مــن جــهــة أخـ ــرى ،أن
الفضاء املفاهيمي واملكان اجلغرايف
متالزمان تالزم ضلعي دائرة واحدة
وال ميكن الفصل بينهما.
يف واحدة من قصائده الشهيرة
«مـ ــا دامــــت عــيــنــاك زرقـ ــاويـ ــن»،
املكتوبة عــام  ،1965تبدو جتربة
لي هاروود مع املكان جتربة حسية
إلى درجة كبيرة .إنه يراكم األشياء
ليخلق مشاهد بصرية ،يتبدى فيها
الشاعر حساساً جداً لوجوده داخل
املكان ،ولكنه ليس بعد «جزءاً من
املكان» .إنه يصف أشياء حقيقية
يف مكان محدد (نهر حتت نافذة،
قميص ،مرآة ...إلخ) .وبالرغم من
أن الشاعر يقدم لنا بعض الصور
الشعرية يف البيتني األخيرين من
القصيدة ،ويترك فراغات تسمح

بالتأمل ،إال أنه يخفق يف أن يرتفع
بقصيدته إلى ما وراء هذه األشياء
احلسية ،أي املكان اجلغرايف.
عندما النهر حتت نافذتك،
هو أكثر ما أحلم به
***
املرآة التي تواجه السقف ،والضوء
يف اخلزانة
متروك ًا ليحترق طوال النهار
أصفر باهت
يسبر الغرفة الظليلة
«ماذا كان؟»
اللغة هنا بسيطة ،مستعملة
كوسيلة لتشير لشيء خارجها .ال
نــرى بعد «تعابير مهشمة» ،كما
يف مرحلة الحــقــة ،وال «انــفــجــاراً
تركيبياً» ،بالرغم من أن الشاغر
يستخدم صيغاً ستصبح خصائص
لقصائده الالحقة .يضع الشاعر يف
هذه القصيدة ،ومعظم قصائده يف
مرحلته األولى ،األشياء يف مشاهد
تــكــاد تــكــون ســيــنــمــائــيــة ،ويصف
أشياء حقيقية يف مكان معني .لكن
الشاعر يفشل يف تصعيد مادته
إلى خارج حدود املكان إلى مستوى
الذهني والتجريدي ،رمبــا بسبب
عــدم استقراره يف مكان جغرايف
مــحــدد ،فقد أتــنــقــل خــال هذه
الفترة من حياته بني عــدة بلدان
(أميركا ،واليونان؟ وفرنسا) ،كان
الشاعر يشعر خــال هــذه الفترة
بالفقدان ،واحلاجة إلى مكان يأوي
إليه ،كما عبر يف إحدى اللقاءات
معه ،ورمبــا أيضاً بسبب جتربته
الشعرية احملدودة.
ولكننا نالحظ تطوراً ملحوظاً
يف ب ــن ــاء الــقــصــيــدة ع ــن ــده بعد
منتصف الستينات بتأثير الشعر
األميركي ،وخاصة جون آشبري،
معلمه وصديقه.

الشاعر البريطاني لي هاروود

يف قصيدته املــهــداة إلــى هذا
الشاعر «إل ــى جــون يف اجلــبــال»،
تــتــجــســد الــعــاقــة اجلــدلــيــة بني
األشياء التي يحتويها املكان ،وبني
احلــاضــر واملــاضــي ال ــذي يالحق
ال ــش ــاع ــر .هــنــاك جــبــل وشــمــس
وزهــور وحــقــول .ولكن ،يف الوقت
نفسه ،هناك وحوش جتوب الغابة،
وأزيز غابات الصنوبر ،وثلج أسود.
وال ــع ــاق ــات املــتــبــادلــة ب ــن هــذه
العناصر يعكسها الشاعر بشكل
مباشر وبلغة بسيطة:
حتت شمس جبلية
تتبعها أشباحي
بينما جتول وحوش يف رأسي
غابة بريئة هناك
زهور جبلية وحقول
صوت احلشيش وأزيز الصنوبر
وعند كل شجيرة رعب خلفي…
ثلج أسود
ً
ويعترف هاروود أنه ما كان ميكن
أن يكتب بهذه الطريقة لوال قراءته
آشــبــري يف منتصف الستينات.
يقول عن ذلك:
«ك ــان هــنــاك تـــزارا الــدادائــي،

الــذي هز اللغة ،مبراكمته أشياء
داخلها ،وهو أمر لم أره من قبل.
وهناك بورخيس أيضاً ،الذي يكتب
قصصاً جترك إلى داخلها ،وتسحب
البساط من حتت أقدامكَ .ولَكِ ن
آشبري كان له التأثير األكبر».
ومن املعروف عن هذا الشاعر
أنه قلما يدخل جتاربه الشخصية
يف قصيدته (كما أعتاد هاروود أن
يفعل) ،وإمنــا غالباً ما يتجه نحو
خــارج ذاتــه ،نحو املوضوعي ،كما
أوصى تي .إس .إليوت.
منذ بداية السبعينات فصاعدا،
بدأ هاروود يتبع طريقة آشبري يف
التوجه نحو التجريد ،متحركاً بني
الواقع والتأمل ،احلسي والذهني،
واملــاضــي واحلــاضــر .وه ــذا يبدو
واضحاً يف قصيدته «نضوج» التي
كتبها عام  .1968مكان القصيدة
هو الريف ،حيث البساتني قدمية
و«مريضة» ،والتراكتور يصعد نحو
الــتــل .الــزمــن مــحــدد أيــض ـاً ،فهو
وقت هطول املطر مما يجعل من
املستحيل حتى رؤيــة السور الذي
يحيط بــاحلــقــل .ولــكــن القصيدة
سرعان ما تكشف لنا أنها ليست
عــن مــكــان وواق ــع مــحــدد ،بــل عن
الشرط اإلنساني وتناقضات احلياة
اإلنسانية يف كل زمان ومكان.
العاشق امليت فشل حقا
واآلن املطر الشديد املائل جعل من
املستحيل،
حتى رؤي ــة الـسـيــاج الـطــويــل الــذي
يحوط املرج
لكن هذا يقود إلى ال مكان
خالل املشهد العرضي
ملدن بعيدة
* شاعر ومترجم مشرف على القسم
الثقايف يف صحيفة «الشرق األوسط»
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خريطة طريق تقريبية

اللغة العربية واألدب العربي
احملور الذي تخصصه «الثقافية» للغة العربية يف هذا العدد ينطلق من
حقيقة مفادها أنه إذا كان القرآن الكرمي هو املعبر عن إعجاز هذه اللغة ،فإن
األدب العربي هو املعبر عن عظمتها .وال شك أن األدب العربي شغل و َي ْشغَل جزء ًا
كبير ًا من مصطلح يتردد كثير ًا يف الدراسات اإلنسانية ،ونعني به التراث العربي.
ونحن نتفق مع أحد النقاد عندما اعتبر أن إشكالية التراث سوف تزداد كلما تقدم
الدهر بالعرب ،وبالتالي فإن عالقتهم به سوف تزداد تعقد ًا وغموض ًا ،فال يجرؤ
أحد على التخلي عنه وال يستطيع اعتناقه كما هو .وتتعدد االجتهادات يف ما يأخذ كل
جيل من التراث أو يدع ،بحسب املنظورات التي تبنى عليها االجتهادات ،من منظور
مادي أو جواني أو عاطفي ..الخ .غير أننا مهما فعلنا فلن نفهم املاضي إال من منظور
احلاضر ـ ورمبا املستقبل املرجتى أيض ًا .مما يلفت النظر أن جميع اجلهود يف حتديث
التراث أخفقت (حتى اآلن) يف تغيير املراتب التي كان يحتلها األدباء والشعراء والنقاد
العرب منذ ألف عام .فما زال اخلالدون هم اخلالدين لم يستطع باحث أن يضيف إليهم
أو يحذف منهم .وعلى الرغم من أن ما ينوف على خمسني عام ًا تفصل بني
محاولة العقاد يف إحالل ابن الرومي بني فحول الشعراء ومحاوالت أدونيس إلعادة ترتيب
الشعر العربي بحيث يحتل الشعر الصويف أو الباطني مرتبة أسمى ،أو محاوالت حسني
مروة لسل املاديني من طبقة املتكلمني ووضعهم يف مقدمة املفكرين ،على الرغم من كل
هذه احملاوالت فما تزال الصورة التقليدية لتراتب التراث شديدة التماسك لم يطرأ عليها
تعديل أو خلل .وهذا ال يدل على أصالة تلك الصورة فقد بل أيض ًا على أن املنظور الذي
يبحث من خالله أمر التراث أقل متاسك ًا من التراث الذي يسلط عليه .وميكن القول إن
الهدف من تعميق منظور دراسة التراث بجناحيه :اللغة العربية واألدب العربي ،يهدف
إلى تقريب التراث من مفهومات العصر ،وترسم تطوره خالل ستة قرون ،سواء على صعيد
تطور املفهوم األدبي أو على النظرية الشعرية يف التنظير والتطبيق.
لندن ـ «الثقافية»
 ثــمــة اســتــنــتــنــاجــات جانبية
ميكن استخالصها من ترسم تطور
هــذا املفهوم .فعلى صعيد «كتب
األدب» يجد املرء أن ما كان يفهمه
املؤلفون العرب من هذا االصطالح
هو أن يكون الكتاب أشبه بدائرة
الثقافية

م ــع ــارف لــلــعــلــوم اإلنــســانــيــة يف
عــصــرهــم بحيث تشمل األقـــوال
األدب ــي ــة ،والــنــظــرات السياسية
(ال النظريات) ،واألنثروبولوجيا
والبسيكولوجيا والسوسيولوجيا..
الخ .يف هذا املقام يقف اجلاحظ
قــمــة وحـ ــده ألنـــه أفـ ــرد (الــبــيــان
والــتــبــيــن) مل ــوض ــوع مــنــفــرد هو

البالغة عند العرب ،وتنكب منهج
أرســطــو عــامــداً فلم يستخلص
مفهومات ولــم يضع تقسيمات
بل تــرك ذلــك للدارسني بعده
واقتصر على جمع النصوص
وتبويبها بحسب الشكل
تــــارة واملــضــمــون ت ــارة
أخــرى .وقــد أمت من
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جاء بعده مهمة جتميع النصوص
وتــبــويــبــهــا .فلما ج ــاء أب ــو حيان
التوحيدي سار على خطى سابقيه
يف «البصائر والذخائر» ثم أدخل
م ــادة جــديــدة حــن عــكــس صــورة
احلياة الفكرية لعصره يف «االمتاع
واملــؤانــســة» ،وهــي قفزة لــم ينتبه
إليها من جاؤوا بعده ليحذوا حذوه،
فوقعوا يف التجميع والتكرار.
على صعيد النظرية الشعرية،
يــنــســى الــكــثــيــرون ـ مب ــن فيهم
املستشرقون والــدارســون العرب
ـ أن نظرية عمود الشعر هي أول
نظرية يف الشعر خارجة كلياً عن
نظرية أرسطو طاليس يف احملاكاة.
هــذه النظرية ب ــدأت ارهاصاتها
مع اجلاحظ يف البيان والتبيني،
وظهرت تباشيرها مع اآلمــدي يف
املوازنة بني الطائيني ،ثم تبلورت
يف املــعــركــة ح ــول املــتــنــبــي .لذلك
ميكن املقارنة بني «منصف» ابن
وكيع و»موضحة» احلامتي ،وهما
أعــنــف هــجــوم مكتوب على شعر
املتنبي ،للكشف عن نظرات النقاد
ال ــع ــرب يف الــشــعــر الــــــرديء ،ثم
متخض التطور عن بحث النظريات
الشعرية يف صورتها النهائية باسم
عمود الشعر على يــدي القاضي
أبــي احلسن اجلــرجــانــي .وهناك
نقطتان يف هــذا البحث مــا نظن
أن أحــداً قــام بدراستهما ،األولــى
تقدم حتلي ً
ال لعناصر عمود الشعر
ال نقدياً متعمقاً ومعاصراً
حتلي ً
إل ــى أقــصــى ح ــد ،بحيث يفضي
إلــى منطقة انــعــدام التعليل ،أي
منطقة املفاضلة غير املعللة بني
قصيدتني مــن جيد الشعر .وقد
أعطى القاضي اجلرجاني الناقد
حق احلكم غير املعلل على أمل أن
يأتي ناقد بعده يستطيع اكتشاف
الثقافية
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عــنــاصــر اجلـــــودة يف الــقــصــيــدة
املستحسنة والتي تخرج عن قواعد
الــشــعــر ،وبــذلــك يــفــتــح الــقــاضــي
اجلرجاني للشعراء باب التجديد
وللنقاد باب االجتهاد .وقد أكمل
هــذا الناقد العظيم بلورة صورة
اجلمال الفني عند العرب.
اكتمال نظرية اجلــمــال الفني
عند العرب يتيح تسجيل املالحظة
الثانية الهامة ،وهي املقارنة غير
املــوســعــة بــن الــنــظــريــة العربية
والنظرية التي تسمى اصطالحاً
هــيــلــيــنــيــة ،ولــكــن تــدقــيــق النظر
يظهر أن هــذه النظرية الهيلينية
قـ ــد وض ــع ــه ــا عــــــرب .فــعــنــاصــر
األس ــل ــوب الــســامــي كــمــا حــددهــا
الــنــاقــد لــوجنــيــنــوس الــتــدمــري يف
ســوريــة شــديــدة املــقــاربــة لعناصر
عمود الشعر العربي .كذلك فإن
أفكار أفلوطني ليست بعيدة عن
تصورات عبدالقاهر اجلرجاني:
فهل هذا مجرد مصادفة تاريخية
أم أن اجلــنــس الــعــربــي السامي
ميلك تصوراً للجمال الفني مختلفاً
كل االختالف عن التصور الهليني؟
ه ــك ــذا يــتــســاءل الــنــاقــد محيي
الدين صبحي يف كتابه «دراســات
كالسيكية يف األدب العربي».
بعد هذه اجلولة يف الشعريات
 poeticsالعربية البد من العودة
إلى تأثير أرسطو يف النقد العربي
مروراً بالفالسفة العرب كالفارابي
وابن سينا ،ليصل الباحث إلى ِّ
منظر
ليس له نظير يف العمق واالستيعاب
هو حــازم القرطاجني الــذي ميثل
آخــر الــنــقــاد املنظرين الــكــبــار يف
الفكر العربي األدبي .وثمة إجماع
بني النقاد العرب على أنه جنح يف
ما ارتد دونه اآلخرون ،وهو التوفيق
بــن احملــاكــاة األرســطــيــة ومفهوم

اجلمال الفني عند العرب .واحلال
أن النظرية الشعرية التي ينتهجها
القرطاجني تطرح مقولة مختلفة
كل االختالف عن مفهوم اجلمال
الفني باعتبارها جزءاً متفرعاً عنه.
وميكن املجازفة بالقول إن الناقد
املهجري ميخائيل نعيمة قد عمل
منذ مطلع العقد الثاني من القرن
املــاضــي عــلــى جتــديــد املفهومات
األدبية وإعادة ربط األدب باحلياة
والشعر بالكون ،فتداولت أقــام
الــنــقــاد مفهوماته عــلــى م ــدى ما
يقرب من نصف قــرن من الزمان
حتى استوى الشعر احلديث خلقاً
مكتم ً
ال ناضجاً يعبر عن الوجدان
القومي يف العصر احلاضر حسب
املقاييس العاملية للشعر اجليد
ـ وذل ــك يف أفــضــل من ــاذج الشعر
العربي احلديث ،بطبيعة احلــال.
وال ريب أن كتاب العالمة الدكتور
إحسان عباس «تاريخ النقد األدبي
عند الــعــرب حتى الــقــرن الثامن
الهجري» ما زال املرجع األساسي
يف دراســة النظرية الشعرية .ومع
ذلــك فــإن مــا يف هــذا الكتاب من
هنات رمبا يعود إلى رغبة املؤلف
يف أن يجتهد بعض االجتهاد.
خــريــطــة الــطــريــق هـ ــذه رمبــا
تقربنا بعض الشيء من اخلوض يف
موضوع محور «الثقافية».
وال نزعم أننا قــادرون يف هذا
احملور اخلاص على تغطية املفاهيم
األدبية والفكرية التي أشرنا إليها،
فخريطة الطريق اآلنفة الذكر هي
مبثابة مــدخــل حملــور «الثقافية»
اخلاص الذي ننشره يف هذا العدد،
وهــي على أيــة حــال ليست سوى
وسيلة لإلنارة والتوضيح.
«المحرر»

اللغة العربية في عالم متجدد
أ .د .يحيى الشريف *

ا ثقافياً ومتازجاً
 نعيش اليوم تــداخـ ً
فكرياً غير مسبوق ،ينطوي على خلفيات
معرفية وظــال ثقافية مختلفة ،وأمــام هذا
الواقع اجلديد فإننا بحاجة إلى إيقاظ الوعي
بأهمية اللغة العربية باعتبارها مك ّوناً رئيساً
للهوية ،ففض ً
ال عــن خصوصيتها لذاتها
املتمثلة يف هذا االمتداد التاريخي ،فهي إلى
ذلك روح جامعة ،ونافذة تتيح لنا إطاللة على
تراثنا احلضاري وتكشف لنا أبعاده وتأثيره
حني كانت حاملة العلم إلى األمم األخرى .
وإذا كان علماء العربية قد حرصوا إبان
تص ُّدرهم جلمع اللغة ثم وصفها وتقعيدها
على عامل النقاء اللغوي ،فقد كانت الفصاحة
هاجساً يطرق خواطرهم ،وشعوراً استولى
على عملهم فحرصوا حرصاً شديداً على
حماية جناب اللغة من شائبة اللحن وغائلة
اخلطأ؛ وفق قواعد معيارية ضبطوها وسعوا
إلى تطبيقها ،ولكن ذلك لم مينع وجود كثير
من األلفاظ اخلارجة عن معايير الفصاحة
اعتورها علماء اللغة بالرصد والتصويب عبر
جهود استمرت إلى عصرنا احلاضر.
وما حدث اليوم أن الزمن دار دورته فاتسع
فضاء االتــصــال بــن األمم ،وانفتح املشهد
الثقايف واحلضاري على عوالم جديدة أزالت
حواجز العزلة فتأثر كل شــيء ،ودخلت يف
العربية دواخ ــل مــن لغات أخ ــرى ،وجعلتها
يف مواجهة سيل من االستخدامات اللغوية
اجلديدة ،كل ذلك ينبغي أن ال يصيبنا بشعور
سلبي جتاه لغة كانت لغة مشتركة يتفاهم بها
الناس حني ال يعرفون لغة اآلخرين ،بل هو
دافع للتن ُّبه وحفز همم الباحثني والدارسني

ليجعلوه ضمن السلوك الطبيعي للغة ،فاللغات
احلية تُقرض بعضها ،واألمر كذلك يف العربية
فهي قد رفدت غيرها وتأثرت بنسب متفاوتة
من لغات كثيرة انعكاسا للتفاعل احلضاري
اإليــجــابــي الــقــائــم عــلــى ال ــت ــوازن واإلفــــادة
والتطوير يف إطار النظام اللغوي اخلاص.
إن اللغة أي لغة متثل جانباً محورياً يف
كيان كل أمة ،وهي أحد أهم مقوماتها التي
ترمز بــوضــوح إلــى بقائها وقـ ّوتــهــا ،وكانت
ومازالت عنواناً للسياسات ومطلباً وطموحاً
ل ــدى كثير مــن الــــدول ،فــاســتــخــدام اللغة
اليابانية لم مينع اليابان من التق ّدم وولوج
نادي دول العالم األول ،ولعل يف استحضار
املشهد الدائر يف األمم املتحدة خير شاهد
ودليل على ذلك ،فهناك ست لغات رسمية
لهذه املنظمة ومنها العربية ،ولكن هناك
تبايناً يف استخدام هذه اللغات فاإلجنليزية
والفرنسية لغتا العمل املعتم َدتان ،ولكن
الــدول األخــرى التي تتحدث باقي اللغات
ـت لــأمــن العام
لها رأي آخــر حيث َو َّجــهـ ْ
طلباً باحترام التعددية اللغوية وذلك بإدراج
استخدام باقي اللغات الرسمية يف املنظمة
وظلت املطالبة قائمة بني اللغات الرسمية
الست بإثراء وتطوير وحتديث موقع األمانة
العامة .وبالنظر حملــوريــة اللغة يف عملية
التفاعل والتعاون ومــد اجلسور فــإن ذلك
ال يتم إال يف إطار من احترام اخلصوصية
ومراعاة األســس املعرفية لآلخر؛ لصناعة
حوار يق ّرب وال يبعد ويجمع وال يفرق ،وفق
معطيات وآليات صحيحة.

* أسـ ـت ــاذ ال ـل ـغ ــوي ــات وع ـم ـيــد ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
اإلنسانية ـ جامعة امللك خالد
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دعوة لـتـرشـيـق الـنـحو
فل َم
قال اجلاحظ يف كتاب احليوان( :قلت ألبي احلسن األخفش :أنت أعلم الناس بالنحو ِ
تقدم بعض العويص ،وتؤخر بعض املفهوم؟ قال:
ال جتعل كتبك مفهومة ك ّلها؟ وما لك ّ
رجل لم أضع كتبي هذه هلل ،وليست هي من كتب الدين ،ولو وضعتها هذا الوضع
كنت إلى
إلي فيها ...وإمنا قد كسبت يف هذا التدبير ،إذ ُ
الذي تدعوني عليه ،ق ّل ْت حاجتهم ّ
ذهبت) .مع ذلك لم يكن كل هذا التكسب ديدن كل النحويني ،إال أننا نقرأ
التكسب
ُ
يف أقوال األخفش ما آل إليه النحو ،وملاذا تعقّ د لدرجة العواصة واالمالل والنفرة .السبب
أن النحو فرع تابع للنص ،ولكن مبرور الزمن أصبح علم ًا قائم ًا بذاته ،ثم ،وبسبب هذه
االستقاللية بات ينافس النص .بكلمات أخرى :أصبح النحو معيار ًا جلودة النص.
د .صالح نيازي *

 انــحــصــر ه ـ ـ ُّم الــنــحــاة يف
األصــل بناحيتني جديدتني :ف ْهم
القرآن ،وحفظ «كالم العرب من
اللحن وصيانته عن التغيير» لكن
ما هي الوسائط التي انتفعوا منها
لفهم الــقــرآن ،ومــا املصادر التي
جلــأوا إليها حلفظ كــام العرب
من اللحن؟ وإلــى أي حد َوفقوا
يف حتقيق هاتني الغايتني؟ أم أن
السؤال يجب أن يكون معكوسا:
أي حد ع ّقدوا الغايتني؟».
«إلــى ّ
بالنسبة إلى القرآن الكرمي ،فإنهم
لم يستنبطوا قواعدهم النحوية
منه ،ولكنهم استشهدوا ببعض
اآليــات التي تناسب ما افترضوه
من قواعد .وهذا يثير االستغراب
أكثر ألن االسلوب القرآني غاية
يف التعبير فكيف أهملوه؟ بدالً
من ذلك جلأوا يف معظم األحوال
إلى الشعر اجلاهلي خاصة .وهذا
خطل .أوالً ألنــه لــم يكن مــد ّونـاً
وغالبية املوروث الشعري منحول،
وثانياً ألن لغة الشعر احلقيقي
ضد التنميط وضد التقنني ،ويف
الثقافية
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بعض صــوره الشعرية احلقيقية
ينحو الشاعر إلى جتاوز املألوف
يف الكالم ،لذلك جّــوزوا له ما ال
يجوز لغيره فكيف استنبطت منه
قواعد عامة يشترك فيها عامة
الناس .مبعنى آخر إنهم أهملوا
استنباط القواعد من النثر حتى
حينما كــان متيسراً لهم ومد ّونا
بني أيديهم يف العصر العباسي
على وجه اخلصوص .وألن اللغة
العربية لهجات مختلفة ،ولكل
لهجة أمنــوذجــات نحوية خاصة
ـراب
بها ،لــذا اعتبر النحاةُ األعـ َ

يف الصحراء من أهم مصادرهم
يف صناعة النحو .كأن يقول قائل
مــنــهــم :سمعت اعــرابــيــة تناغي
طفلها وت ــق ــول ،...ومــا أكــثــر ما
نقل االصمعي من األع ــراب .ما
نسيه النحاة بهذا الصدد أن اللغة
العربية ـ كــأي لغة آخــرى ـ كائن
حــي مــتــطــور ،واملــديــنــة هــي التي
تتطور ،بعكس الصحراء الثابتة
تقريباً .أكثر من ذلك ،بلغ الشطط
بالنحاة مبلغاً مضحكاً مبكياً ال
يحسدون عليه ،فراحوا يفترضون
تعابير نحوية ال وجود لها يف نص،

وإمنا اخترعوها اختراعاً تعسفياً
متحلياً .مــن ذلــك قولهم مث ً
ال:
«ظننت وظنّاني شاخصا الزيدين
ـت وأعلما
شــاخــصــن» أو «أعــلــمـ ُ
فيهما إياهما الزيديْن العمريْن
منطلقني» .البــد أن تأليفاً كهذا
إهــانــة لــكــل ذوق ،نــابــيــا ويسبب
عسر هضم .رمبا ألسباب كهذه
أصبح بعض النحاة موضع تندر
من قدمي الزمان .قال الشاعر:
ترنو بطرف ساحر فاتر
أضعف من ُح ّج ِة نحوي
وثمة شاعر آخر امرضته فاء
السببية وجننته واو املعية .يقول
ونقتطف مما يقول:
مللت
تفكّ رت يف النحو حتى
ُ
والبدن
وأتعبت نفسي له
ْ
فكنت بظاهره عاملا
وكنت بباطنه ذا فطن
خال أن باب ًا عليه العفاء
يكن
لفاء ويا ليته لم ْ
وللواو باب إلى جنبه
عن
من املقت أحسبه قد ُل ْ
اجيبوا ملا قيل هذا كذا
على النصب من قبل إضمار أن
فقد ُ
كدت يا بكر من طول ما
أجن»...
أفكر يف أمر (أن) أن ْ
إذا كان هذا حال شاعر معنّي
بالقول ويُجن من مسألتني ،فما
حــال أوالدنـــا ،السيما املغتربون
منهم ،وهــم يتحدثون ش ــاؤوا أم
أبوا بلسان غير لسانهم .ال شك
يف أن املسالة تصبح أكثر خطورة
وتعقيداً .يقول شوقي ضيف يف
مــقــدمــة حتقيقه لــكــتــاب «كــتــاب
ال ــرد عــلــى الــنــحــاة» البــن مضاء
االنــدلــســي« :واحل ــق أن االنسان
ال يقرأ الصفحة األولى من شرح
السيرايف على كتاب سيبويه حتى
يشك يف قيمة ك ّل ما وضعه النحاة
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علل وأقيسه»...
من ٍ
قد ال يكون من الصواب الشك
يف قيمة كــل مــا وضــعــه النحاة
من علل وأقيسه ،ولكن األقــرب
إلى الفائدة القول إن دراساتهم
الــضــافــيــة ،ك ــان يــجــب أن تبقى
يف حلقاتهم اخلــاصــة ،وأن تظل
للمتخصصني .بكلمات أخرى ّأل
تُرهق بها العقول اليافعة ،فتضر
أكــثــر ممــا تنفع .وهــذه هــي عني
العلة يف مناهج تدريس العربية.
وسأتبسط يف ذلــك الحــقـاً .لكن
قبل ذلك الب ّد من القول إن العيب
الذي ميكن أن يوصم به النحويون
هو أنهم لم يعانوا صناعة النص
االب ــداع ــي .أي إنــهــم لــم يؤلفوا
شيئاً ابداعياً .وهو العيب نفسه
لدى العروضيني الذين الفوا يف
أوزان الشعر ولــم يكتبوا الشع َر
وأن كتبوه فال أهمية له .والشيء
ـســري
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى مــفـ ّ
القرآن .واآلن وقبل إعطاء بعض
احللول ملعضالت مناهج تدريس
الــنــحــو البـــ ّد لــي مــن الــتــنــويــه بـ
«كتاب الرد على النحاة» ومبؤلفه
ابن مضاء االندلسي ،فعلى الرغم
من الشكاوى من صعوبة النحو إال
أن أحداً لم يؤلف كتاباً خاصاً يف
تبسيط قواعد اللغة العربية كما
فعل ابن مضاء القرطبي.
ع ــاش اب ــن مــضــاء الــقــرطــبــي
يف عصر املوحدين الذين آمنوا
بــالــظــاهــريــة ال ــت ــي ثـــــارت ضد
املذاهب االسالمية األربــعــة ،أي
أنها ثــارت ضد فقههم وفروعه.
حاول ابن مضاء القرطبي ـ وكان
قاضي قضاة االندلس ـ أن يطبق
املــفــهــوم الــظــاهــري عــلــى النحو
مبتعداً فيه عن النحو املشرقي،
فألف يف هذا املنحى ثالثة كتب
الثقافية
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للحط من نحوييي املشرق .دعا
فيها إل ــى إلــغــاء الــعــلــل الــثــوانــي
والثوالث ،ودعا إلى الغاء القياس،
كما دعا إلى كل ما ال يفيد نطقا.
لكن أهم ما دعا اليه هو إلغاء
نظرية العامل التي أسس النحاة
عليها أصــول النحو وسننه وهو
«هــجــوم» كما قــال شوقي ضيف
أراد به أن يلغيها إلغاء ويهدمها
هدماً (املعلومات أعاله عن كتاب
الرد على النحاة) لكن مما يقلل
مــن أهــمــيــة ه ــذا الــكــتــاب ـ رغــم
أهميته الــريــاديــة ــــ أنــه لــم يس َع
إلــى تخفيف أعباء النحو ،بقدر

عاش القرطبي في
عصر الموحدين الذين
آمنوا بالظاهرية التي
ثارت ضد المذاهب
االسالمية األربعة
ما كان طرفاً إضافياً يف النقاش.
على أيــة حــال ،البــد ّلكل شخص
يعي يف
معني بتبسيط النحو أن ّ
البداية ما وجه أو وجوه الصعوبة
وأين تكمن؟ هل هي يف اللغة أم
يف طريقة التدريس ،أم يف املناهج
املقررة للتالميذ؟
رجعت
ولقتل الشك باليقني
ُ
إلـ ـ ــى أكـ ــثـ ــر مــــن عـ ــشـ ــرة كــتــب
مدرسية متخصصة يف تدريس
النحو والــصــرف لطلبة املــدارس
املتوسطة والثانويةَ .من يتصف ْح
كتباً كهذه يـ ْ
ـدرك على الفور أين
تكمن العلّة .ال يف اللغة نفسها وال

يف طرق التدريس ،وإمنا يف كمية
املعلومات غير الــضــروريــة التي
تُعطى للطلبة .هــذه املعلومات
ميــكــن االســتــغــنــاء عنها دون أن
يؤثر ذلك يف النطق السليم أو يف
فهم النص وهضمه ،بل بالعكس
هــي الــتــي تــصــرف ذه ــن الطلبة
عــن أساسيات النحو وتشوشه.
ـرب بعض األمــثــلــة مــن هذه
ألض ـ ْ
الكتب املقررة رسمياً ،وأتساءل
أوالً مــا فــائــدة تــدريــس« :اجلمل
ال ــت ــي لــهــا مــحــل م ــن االع ـ ــراب
واجلــمــل الــتــي ال مــحــل لــهــا من
االعــــراب» يــســرد املــؤلــف ـ رمبــا
بزهو ـ سبعة مواضع يكون فيها
للجملة محل من االعراب ،وسبعة
مواضع ال يكون فيها للجملة محل
من االعراب .أال تشتت مثل هذه
املعلومات ذهــن الطلبة وتلهيهم
عما هو أه ّم؟
ثـ ـ ـ ّم ملــــــاذا نـــــــد ِّرس اإلع ـ ــال
واإلب ــدال لطلبة ال يعرفون حتى
كيفية استخراج معاني الكلمات
من القاموس .وملاذا ن ّدرس املعرب
واملبني؟ هل يقصر فهمي للنص إذا
لم أعرف أن الضمائر (أنا ونحن..
الخ )..أو اسم االشارة مثل (هذا
وهـ ــذه ..الـ ــخ )..واس ــم املــوصــول
(الــذي ..ألــخ )..واسم االستفهام
( َم ْن ..ك ْم ..الخ )..أسماء مبنية.
أليست هذه معلومات زائــدة عن
احلاجة ،وعدم معرفتها ال يؤدي
قطعاً إلى قصور يف فهم الطلبة.
ث ّم ملاذا نعرب« :إذا»؟ فنقول فيها
أداة شرط غير جازمة ،خافضة
لشرطها ،منصوبة بجوابها؟ ما
هذه املعميات؟
الشيء بالشيء يذكر ،لتخفيف
أعباء النحو واإلعراب ،جمعت يف
ك ّراس مع ّد للطبع حوالي تسعني

تعبيراً جاهزاً حتفظ وال تعرب،
على غرار اللغة اإلنكليزية واللغة
االســبــانــيــة مــث ـ ً
ا .وبــذلــك نكون
قــد جنّبنا الطلبة ثلث تدريس
اإلعراب املربك.
قسمت التسعني تعبيراً إلى
ثالثة أقــســام :ما جــاء يف صيغة
الرفع وما جاء يف صيغة النصب،
وما جاء يف صيغة الكسر .فيما
يلي بعض األمثلة:
أوالً :صيغة الرفع:
«البـ ـ ـ ّد» :يــأتــي بــعــدهــا االســم
مرفوعا.
«السيما» بعدها مرفوع.
«حبذا وال حبذا» بعدها مرفوع
دائماً.
«نعم وبــئــس» بعدهما مرفوع
دائماً.
«حيث» مضمومة دائماً واالسم
الذي يأتي بعدها مرفوع دائماً.
االســـم بــعــد «إذا الفجائية»
مرفوع دائماً.
يــا أيُّــهــا الــصــديـقُ ،هــذه صيغ
ثابتة ما أسهل حفظها وما أصعب
إعرابها!
ثانياً :يف حالة النصب:
كلمة «وح َده ،وحدهما ،وحدها،
وح ـ َدهــم» مفتوحة أي منصوبة
دائماً .ما عدا يف صيغة «نسي ُج
وحدهِ» تأتي «وحده» مكسورة.
ني
ني ب َ
كلمات :ب َ
صبا َح مسا َء
لي َل نها َر
كيت
وكيت
َ
َ
االس ــم ال ــذي يــأتــي بعد «مــا»
التعجبية يكون منصوباً دائماً.
االسم الذي يجيء بعد األعداد
من  11ـ  99ومــن  111ـ  199إلى
آخره يكون منصوباً ما عدا صيغ
العقود مثل  10ـ  100أو 200

ألــخ ..حيث يصبح األســم بعدها
مجروراً.
كلمة ويحك ،سبحانك.
ني
صيغة :على ح َ
كل اسم يقع بعد فعل التفضيل
مثل :ما أحسن اخلل َق.
كلمتا:
بيص
َ
حيص َ
شذ َر مذ ّر
ثالثا :الكلمة يف حــالــة اجلر
تكون يف:
أ ـ كل اسم وقع بعد مذ ومنذ
(ويجوز رفعه)
ـس» مــكــســورة
ب ـ كــلــمــة «أم ـ ـ ِ
دائماً.

لماذا ِّ
ندرس اإلعالل
واإلبدال لطلبة ال
يعرفون حتى كيفية
استخراج معاني
الكلمات من القاموس
ج  .كــل اس ــم وق ــع بــعــد «كــم»
اخلبرية.
د ـ كل اسم جاء على وزن فعال
علما ألنثى أو اسم فعل.
ه ـ االسم الذي يأتي بعد عشرة
ومائة وألف ومضاعفاتها.
هذا غيض من فيض ،لكنها إن
حفظت كمصطلحات موروثة كما
يف اللغات األخــرى وعلى رأسها
األنكليزية واألسبانية ،سنستغني
فــيــهــا عـــن كــثــيــر مـــن األبـــــواب
املسطورة يف كتب النحو.
احلمية الثانية للتخفيف من
تعقيد النحو ومحاولة لتبسيطه،

هي :إهمال إعراب كل ما ننطقه
نطقاً سليماً .مــثـ ً
ا :ملــاذا نق ّدر
حركة إعرابية لـــ (األل ــف) وهي
ال ض ــرورة لها بــل معوقة للفهم
حيث يقول النحويون :األلف هو
يف محل رفع أو نصب أو ج ّر ،أو
هــو :ضمير منفصل مبني على
الفتح يف محل رفع .كل هذا أمور
ال ضـ ــرورة لــهــا مــا دمــنــا نلفظه
صحيحاً فلم التعقيد والتشويش
واحلالة الشبيهة باالولى كذلك
ـب) فلماذا
يف مسالة الفعل ( َك ـتَـ َ
نلجأ إلى اعرابه بالشكل التالي:
ماض مبني على الفتح
كتب ،فعل ٍ
الظاهر على آخره .وكذلك نعرب
الفعل (سعى) حيث نقول سعى
مـــاض مبني عــلــى الفتحة
فــعــل
ٍ
املقدرة على آخره .وما دمنا نقول
(كــتــبــنــا) بــشــكــل صــحــيــح فــلــمــاذا
ماض مبني على
نقول :كتبنا فعل ٍ
السكون التصاله بضمير متصل.
وملاذا نحتاج إلى القول يف حالة:
كتبوا :هو فعل ماض مبني على
الــضــم التــصــالــه ب ــواو اجلماعة.
كــام ال ضــرورة لــه اطــاق ـاً ،هل
نستطيع أن نلفظ الباء يف كتبوا
بغير الضم حتى نحتاج للتوكيد
على ضمها!؟
لو كان األمر بيدي ملا ترددت
من حــذف أبــواب املعرب واملبني
كــذلــك ،حــب ـاً ب ــأوالدن ــا وحــرص ـاً
على سالمة اللغة .يخيل لي أن
آمرء القيس لو امتحن مبا ّ
سطره
النحويون يف كتبهم مــن قواعد
لفشل يف االمتحان ولن تشفع له
«قفا نبك» ولفشل كعب بن زهير
ولن تشفع له (البردة).
* باحث وشاعر ومترجم
مقيم يف لندن
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اللغة العربية ومشكالت الترجمة
لو ق ِّي َ
لتجس َد هذا الناطق
ض للغة العربية من ينطق باسمها قدمي ًا وحديث ًا وراهن ًا،
َّ
يف ُّ
كل من قضى حياته يف متاهاتها ودهاليزها ووديانها وجبالها ،دراسة من أجل فقهها أو
ممارسة يف إبداع ثمراتها ،أو من أجل إشباع نهم دفعه فضوله إلى معرفتها أو بفعل تطلعه إلى
امتالك ناصيتها كي يستجيب بها إلى إحلاحات هواجسه يف كتابة مختلفة أو جديدة .ومع
بأي منهم،
إحاطة كل واحد بينهم مبا اكتسبه سلفه من قبله خبرة وممارسة ،لم يبلغ األمر ٍّ
طوال تاريخها كله ،أن زعم ،على موسوعية ما اكتسبه هو نفسه من معارف فيها،
بلو َغ تخومها القصوى .ذلك أن اللغة العربية ـ شأن ِّ
حي
كل لغة يف العالم ــ ،هي األخرى ،كائن ٌّ
يكف عن النمو والتطور واالتساع من خالل عملية جتدد تستعيد خاللها ،ويف كل فصل
ال ُّ
من فصولها ،طاقاتها وألقها .ويف هذا املجال ميكن االستشهاد بأسماء كبيرة ،قدمية
وحديثة ،ال تبدأ بسيبويه أو ابن جني أو اجلاحظ أو عبد القاهر اجلرجاني ،وال تنتهي بكل
تأكيد عند طه حسني أو إحسان عباس أو عادل زعيتر أو جنيب محفوظ.
د .بدر الدين عرودكي *
 تلك ،وال شك ،مج ّر ُد صورة
ميــكــن أن تــســتــدعــيــهــا مختلف
ضـــروب االع ــت ــراض أو اجلــحــود
التي استهدفت وال تزال تستهدف
هذه اللغة ،مشككة يف قدراتها على
مسايرة تطورات العصر املتسارعة
الــتــي جتــلــت آث ــاره ــا مــنــذ بــدايــة
العصور احلديثة ،وال تزال تتجلى
َّ
كل يوم يف مفاهيم ومصطلحات
وم ــســ ّم ــي ــات ال ــع ــل ــوم الــوضــعــيــة
والدقيقة .وهــي اعتراضات ترد
غــالــب ـاً إم ــا يف مــعــرض احلــديــث
ع ــن أس ــب ــاب جلـــوء الــبــعــض من
الــعــرب إلــى التعبير بلغة أخــرى
غير اللغة العربية يف املــجــاالت
األدبــيــة أو الفكرية أو العلمية،
أو خ ــال الــنــقــاشــات يف مــجــال
الصعوبات التي يواجهها محترفو
الترجمة خالل محاوالتهم ترجمة
أمهات الكتب يف العلوم اإلنسانية
واالجتماعية إلــى اللغة العربية.
الثقافية

ما أكثر املــرات التي ر َّد َدت فيها
قاعات الندوات بباريس أو سواها
من املــدن الغربية ،أصــدا َء حجة
األوائل التي ميكن تلخيصها ً
نقل
عن قائليها يف أن «اللغة العربية
عاجزة ،بفعل غياب التقاليد يف
تراثها ،عن التعبير عن الهواجس
واملشاعر واألحــاســيــس احلميمة
لـ ــدى اإلنـ ــسـ ــان؛ ومـ ــن ث ـ ـ َّم فمن
املستحيل عــلــى كــاتــب أو كاتبة
التعبير عن كل ذلــك يف قصة أو
روايــة باللغة العربية» .أو أن «ما
يعانيه العالم العربي مــن تأخر
يف مــجــال الــعــلــوم والتكنولوجيا
جعل من اللغة العربية عاجزة عن
قول مفاهيم ومصطلحات ألشياء
وملوضوعات لم تنشأ يف بيئتها ولم
تكن من ابتكار أبنائها» .ومن ثم
ال يسع العلماء ،الذين درسوا هذه
العلوم بإحدى اللغات األوروبــيــة
والســيــمــا اإلنكليزية ،أن يقولوا
بــلــغــة عــربــيــة سليمة مــا يسعهم
قوله بسهولة بالغة يف اللغة التي

اكتسبوا علومهم بها.
أم ــا يف مــجــال الــتــرجــمــة إلــى
اللغة العربية ،فسنعثر على من
يقول أو يكرر القول بفقر أو بعجز
اللغة العربية عــن قــول املفاهيم
واملصطلحات .لكن مسألة العالقة
بني اللغة العربية والترجمة تتجاوز
العالقة املباشرة مع اللغة العربية ـ
على صعيد الكتابة ــ لتشمل ،إلى
جانب طبيعة اللغة العربية ذاتها،
جوانب أخرى سواء تلك اخلاصة
بــعــاقــاتــهــا م ــع الــلــغــات األخـــرى
أو بعالقة مــن مي ــارس الترجمة
إليها بها ،أو املتمثلة يف مختلف
اإلشكاليات التي تطرحها عملية
الترجمة بصورة عامة أو بالنسبة
للترجمة مــن وإلــى اللغة العربية
بوجه خاص.
ذلك كله يقود إلى أسئلة أساس
تنصب سواء على قدرة اللغة العربية
ُّ
على قول مختلف وجوه احلداثة يف
األشياء ويف املوضوعات ،أو على
املشكالت التي تطرحها ترجمة
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ثــمــرات العلوم احلديثة الراهنة
إلــيــهــا .أســئــلــة ميــكــن أن جنــد يف
مــســار الــلــغــة الــعــربــيــة التاريخي
إجـــابـــات عــنــهــا ت ــدح ــض معظم
املــزاعــم املــشــار إليها حــول عجز
اللغة العربية عن مسايرة احلداثة
واملعاصرة يف مجال العلوم املختلفة
وتبي ،يف الوقت نفسه ،أن العجز
ِّ
إمنا يقوم يف جهل من يتحدثون عنه
باللغة العربية واقعاً وتاريخاً .فقد
كان من الواضح أن بعض األدبــاء
الذين اختاروا الكتابة بلغة أخرى
غير لغتهم األم املفترضة وص ّرحوا
بــأن سبب هــذا اخلــيــار كــان عدم
قدرة اللغة العربية على التعبير عن
«الهواجس واملشاعر واألحاسيس
احلميمة» كانوا يخجلون من قول
جهلهم بــهــذه اللغة أو االعــتــراف
بعجزهم عن التعبير بواسطتها ،يف
الوقت الذي لم يكن أحد يعترض
على خيارهم الكتابة بالفرنسية أو
بالهولندية أو بسواها من اللغات
األوربية .وعلى غرار األدبــاء ،كان
زعم بعض العاملني يف حقل البحث
العلمي وه ــم يــكــررون مــا يقوله
األدبـ ــاء عــن عجز اللغة العربية
عــن قــول املصطلحات واملفاهيم
اجلديدة يف حقول العلوم اإلنسانية
واالجــتــمــاعــيــة ،يــشــي ،هــو اآلخــر،
بقصور معرفتهم باللغة العربية
ومبسارها وبتاريخها.
ذلك أن أحداً من الذين عرفوا
هــذه اللغة وقــدراتــهــا وأســرارهــا،
أكانوا من القدماء أو من املعاصرين،
لــم يقل يــوم ـاً بقصورها أو عدم
قدرتها على استيعاب كل جديد يف
األشياء ويف املوضوعات .بل وظف
معارفه بها وبأسرارها كي يسهم يف
تطويرها أو باألحرى يف تطويعها
ك ــي تــســتــجــيــب لــلــحــاجــات الــتــي
الثقافية
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تفرضها عليه موضوعات عمله:
كاتباً ،لكي تصير أيضاً لغة النثر
بقدر ما هي لغة الشعر ،كما فعل
اجلاحظ قدمياً أو جنيب محفوظ
حديثاً؛ ومترجماً ،لكي تستجيب إلى
متطلبات ثقافة أخرى وضــرورات
فهمها أو التواصل معها كما كان
األمر يف القرن الثامن بالنسبة إلى
الذين جندوا أنفسهم لنقل ثمرات
الثقافة اليونانية أو الثقافة الهندية
والفارسية ،كما فعل ابن البطريق
وابن ناعمة وابن املقفع وأمثالهم.
لم تكن اللغة العربية قبل القرن
الثامن امليالدي لغة فلسفة أو لغة

لم تكن الشكوى من
قدرات اللغة العربية
جحود إمكاناتها
أو
ّ
ملجأ كتاب ومفكري
ومترجمي ذلك العصر
منطق ،ومع ذلك ،استطاع مترجمو
بيت احلكمة يف بغداد آنئذ ترجمة
ج ــزء ه ــام مــن الــتــراث الفلسفي
الــيــونــانــي والســيــمــا يف فــرعــيــه
األســاســيــن ،مــا وراء الطبيعة أو
امليتافيزيقا واملنطق؛ كما متكن كبار
الكتاب العرب يومئذ ،ويف مقدمتهم
أبو عثمان عمر بن بحر اجلاحظ
( 776ـ 868م ).ال من تطويع هذه
اللغة لقول أشياء احلياة اليومية
فحسب ،بل لقول مفاهيم العلوم
الوضعية على اختالفها يف آن معاً.
لــم تــكــن الــشــكــوى مــن ق ــدرات
اللغة العربية أو جحود إمكاناتها

ملجأ كــتــاب ومــفــكــري ومترجمي
ذلــك العصر .فقد كانوا قادرين،
بامتالكهم ناصية لغة نشأوا على
ممارستها ،على أن يعثروا على
كل ما يطرحه عليهم عصرهم من
مشكالت يف التواصل مع الثقافات
األخرى أو يف ابتكار أساليب جديدة
يف التواصل مع أبناء لغتهم .على
هذا النحو ،لم يكن القرن الثامن
منعطفاً يف تــطــور اللغة العربية
ـســدت كبرى ثمراتها يف
التي جتـ َّ
القرآن فحسب ،بل حلظة تأسيس
فاصلة أخــرى يف الثقافة العربية
واإلســامــيــة ،ســوف تــكــون دلي ً
ال
للعصور القادمة.
ولــســوف يتلقف هــذه التجربة
ـاب ولــغــو ّيــو ومفكرو
اخلــاقــة كــتـ ُ
النهضة الثقافية العربية التي
انطلقت من بالد الشام اعتباراً من
النصف الثاني من القرن التاسع
عشر .الشــك أن الصدام/اللقاء
مــع الــغــرب ،ال ــذي بــدأ مــع حملة
نابليون على الصعيدين العسكري
والثقايف ثم مع مشروع بناء أول
دولة عصرية يف عهد محمد علي،
كــان حــافــزاً على اســتــعــادة العمل
اجلــاد يف مجال التفاعل الثقايف
واحلضاري مع الثقافات األخرى
والســيــمــا يف الــغــرب ال ــذي كانت
العملية احلضارية قد انتقلت إليه
منذ من منتصف القرن اخلامس
عــشــر وجت ــس ــدت عــلــى الــتــوالــي
نهضة فكرية وعلمية واقتصادية
وصــنــاعــيــة .كـــان إل ـ ــزام أعــضــاء
البعثات الــدراســيــة الــتــي أرسلها
محمد علي إلى فرنسا ،والتي رافق
أواله ــا رفــاعــة راف ــع الطهطاوي،
بترجمة كــتــاب أس ــاس يف احلقل
الذي يدرسه كل طالب من طالب
البعثة ،فاحتة مشروع ثقايف هائل

س ــوف يستمر صــعــوداً وهــبــوطـاً
بتأثير التطورات السياسية التي
عاشتها مصر طوال القرن التاسع
عشر ،وسيتخذ يف مساره الطويل،
منذ ذلــك احل ــن ،صيغاً عديدة
على الصعيد املؤسساتي لن تؤثر
مع ذلــك على مضمونه األســاس:
التفاعل الثقايف واحلضاري عبر
الترجمة.
استمرت هذه احلركة يف القرن
العشرين وانصرف كبار روادها من
مصر وبالد الشام إلى ترجمة عدد
من كبرى األعمال األدبــيــة :سامي
الدروبي ( 1921ـ  )1976الذي ترجم
األعــمــال الكاملة لدستويفسكي،
وعادل زعيتر ( 1895ـ  )1957الذي
كان من بعض ترجماته روح الشرائع
ملونتسكيو والعقد االجتماعي جلان
جاك روسو وروح اجلماعات وروح
الثورات والثورة الفرنسية لغوستاف
لوبون والرسائل الفلسفية لفولتير.
وسيتكاثر املترجمون مــع تأسيس
نــــواة عــمــل جــمــاعــي مــثــلــتــه جلنة
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة
عام  1932بإسهام طه حسني وإدارة
أحمد أمني ( 1889ـ  ،)1954والتي
نشرت عــدداً كبيراً من الترجمات
األدبــيــة والــفــكــريــة عــن اإلنكليزية
والفرنسية والفارسية على أيدي
مترجمني كــبــاراً ،مثل الشاهنامة
للفردوسي التي ترجمها الفتح بن
علي البداري وقــارن ترجمتها على
األص ــل الــفــارســي وصححها عبد
الــوهــاب عـ ــزام ،وتــاريــخ الفلسفة
الغربية لبرتراند راسل ترجمة زكي
جنيب مــحــمــود ،وكــتــاب السياسة
ألرسطو ترجمة أحمد لطفي السيد.
ورمبــا كــان األكــادميــي والكاتب
والــنــاقــد األدبـ ــي إحــســان عباس
( 1920ـ  )2003أفضل من يقدم

مث ً
ال على ما ميكن للغة العربية
بني يدي خبير أن تسفر عنه من
مكنوناتها وغناها .فإلى جانب
مؤلفاته يف النقد األدبــي والكتب
التراثية التي حققها ،ترجم إحسان
عــبــاس مثلما ش ــارك يف ترجمة
الــعــديــد مــن الــكــتــب والســيــمــا يف
مجال النقد األدبــي .إال أن قيامه
وجنــاحــه بــتــرجــمــة إحـ ــدى روائ ــع
األدب العاملي ،وهــي روايــة موبي
ديــك لــهــرمــان ميلفيل ،الــتــي كان
ميكن لها بسبب صعوبتها أن تردع
الكثير مــن املترجمني س ــواه عن
االقتراب منها أو تثبط همتهم يف

مصطفى لطفي
المنفلوطي كان أشهر
من قام بالتعريب
الذي َّ
عرب مع االقتباس
أو إعادة الكتابة
اإلقبال عليها ،يبرهن على أن ال
شيء يستحيل نقله من الثقافات
األخرى إلى اللغة العربية .يكفي أن
نستشهد مبا رواه إحسان عباس
نفسه عن هذه التجربة:
علي أن أترجم
«عندما عرض ّ
مــوبــي دي ــك كــنــت ســعــيــداً ألنني
سأحتول الى ترجمة كتاب ينتسب
إلى النوع الروائي ولم أكن حينها
واعياً باملعضالت التي ستواجهني
يف نقل هــذا العمل العظيم إلى
الــعــربــيــة .وقـــد متــثــلــت املعضلة
الكبرى يف عدم وجود معاجم عربية
تعرض للمصطلح البحري مقارنة

بالقواميس االنكليزية .ولهذا بدأت
يف الــبــحــث احملــمــوم عــمــا تض ّمه
املعاجم العربية مــن مصطلحات
بحرية ممكنة ،ولــســوء حظي لم
أعثر على الكثير منها إذ لم يكن
لدى العرب جتربة ممتدة يف عالم
البحار ،ولم يبنوا الكثير من السفن
لــتــكــون لــديــهــم ثـــروة اصطالحية
خــاصــة بالبحر والــســفــن .كانت
السفن التجارية هــي مــا عرفوه
وعندما دخلوا العالم احلديث لم
يكونوا قد بنوا سفناً حديثة ،ومن ث ّم
لم يسعفني التراث العربي بالكثير
يف هــذا الشأن .وقــد عملت لهذه
األســبــاب على صك املصطلحات
التي تسهل على القارئ متابعة عالم
الرواية .ومن ذلك ما أطلقته على
عملية صيد احلــوت التي دعوتها
«حتويتاً» ،وهي كلمة اشتققتها من
«احلوت» ،أما صائد احليتان فقد
سميته «حواتاً» .ويف مواضع عدة
علي أن أحيد عن
من الترجمة كان ّ
األصــل قلي ً
ال لكي أجعل التعبير
علي
مفهوماً بالعربية ،مثلما كان
ّ
يف مواضع أخرى أن أترجم الكلمة
الــواحــدة بعبارة أو جملة .ولكي
أنصف ملفيل يف ترجمتي العربية
وأنقل روح أسلوبه الرفيع لم أجلأ
الى لغة احلياة اليومية يف العربية
إال يف ترجمتي لكالم كويكوج حيث
مكسرة تشبه ما
استخدمت عربية
ّ
يستعمله أهــل اجلنوب السوداني
لكون كويكوج رج ً
ال أسود ال يعرف
االنــكــلــيــزيــة .استغرقتني ترجمة
«موبي ديــك» عاماً ونصف العام،
وكنت قد طلبت من دار فرانكلني،
ناشرة الطبعة األولى من الترجمة،
أن تزودني بطبعة انكليزية مشروحة
مــزودة بالهوامش من موبي ديك
لكون الرواية محتشدة باإلملاعات
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واالشــــارات والــرمــوز التي ينبغي
شرحها لكي يتمكن القارئ العربي
مــن متابعة معاني الــروايــة .وقد
زودتني الدار الناشرة بالطبعة التي
طلبتها وأفــدت منها يف ترجمتي
أميا إفادة».
ال تقدم شهادة إحسان عباس
مجرد دليل على قدرة املترجم إلى
اللغة العربية على جتاوز املصاعب
أو املــعــضــات الــتــي يــواجــهــهــا يف
عمل أدبي رفيع يتناول عاملاً غريباً
على تــراث اللغة العربية وغائباً
مبــصــطــلــحــاتــه وأســـمـــاء أشــيــائــه
عــن صــفــحــات مــعــاجــمــهــا ،وذلــك
مبــخــتــلــف ال ــوس ــائ ــل الــتــي حتتل
معرفته اللغوية يف دعمها حيزاً
كــبــيــراً فحسب ،بــل تنطوي على
بعض اإلشكاليات اخلاصة بعملية
الترجمة ذاتــهــا والــتــي البــد لكل
مترجم من مواجهتها وحلها .كان
عدد كبير من مترجمي النصوص
األدبية والروائية خصوصاً يف نهاية
القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين يعتبرون عملية نقل نص
من لغته األصلية إلى اللغة العربية
تعريباً .وكان ذلك يعني نقل املعاني
دون االلتزام بالضرورة ال بحرفية
النص األصلي وال مبساره املنطقي.
وكانوا يضيفون أحياناً إلى جانب
كلمة الــتــعــريــب كلمة االقــتــبــاس،
وهــو مــا يتيح لناقل النص حرية
أوســع يف إع ــادة الكتابة مبــا يــراه
«املترجم» أكثر مالءمة على صعيد
املواضعات والــعــادات االجتماعية
أو األخالقية .وكان أشهر من قام
بــالــتــعــريــب واالقــتــبــاس مصطفى
لطفي املنفلوطي ( 1876ـ )1924
الذي ع َّرب مع االقتباس أو إعادة
الكتابة أو مع بعض التصرف عدداً
مــن الــروايــات الفرنسية إلدموند
الثقافية
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روســتــان وشــاتــوبــريــان وألكسندر
دوماس اإلبن وغيرهم.
لكن مفهوم الترجمة أخذ منذ
ثالثينيات القرن املاضي بالتطور
تــدريــجــي ـاً نــحــو االل ــت ــزام بالنص
األصلي التزاماً أقرب إلى الصرامة
والسيما يف مجال ترجمة األبحاث
يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
أمــا يف ترجمة املبدعات األدبية،
فقد بات االلتزام بالنص األصلي

«موبي ديك» ترجمة إحسان عباس

مطلوباً ومعتمداً من قبل عدد من
دور الــنــشــر يف لــبــنــان ويف مصر
بــوجــه خ ــاص ،ولــكــن مــع املطالبة
يف مصر حتى اخلمسينيات على
األقل باعتماد مفهوم التعريب الذي
يقتضي تكييف النص األصلي حني
نقله مع مقتضيات اللغة العربية
سـ ــواء بــاالخــتــصــار أو بالتعديل
الــطــفــيــف ،مبــا يتيح إجنـــاز نص
عربي ال يحمل آثــار الترجمة إال
يف أسماء األشخاص أو األماكن.
وكــانــت سلسلة الــتــرجــمــات التي
صدرت يف أربعينيات القرن املاضي
عن دار الكاتب املصري تسير على
هذا النهج يف ما نشرته من أعمال
أدبية كرواية ستندال دير بارم التي
ترجمها عبد احلميد الدواخلي.
وهي الرواية نفسها التي ترجمها
هنري زغيب وجوزيف اليان حتت
عنوان صومعة بارما ونشرت لدى
منشورات عويدات يف لبنان.
باستثناء عــدد قليل ج ــداً من
املقاالت التقوميية لبعض الترجمات
الهامة لبعض األعمال األدبية ،ال
وجود حتى اآلن لدراسات تتناول
بالنقد والتمحيص واملــقــارنــة مع
النصوص األصلية ما متت ترجمته
من املؤلفات األســاس يف مختلف
فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية
من أمهات األعمال األدبية األجنبية
يف الرواية والشعر واملسرح والنقد
األدبــــــي .ومـ ــن امل ــؤس ــف أن من
يكتبون املراجعات الصحفية لبعض
الترجمات ويقومون غالباً بالثناء
عليها ال يكلفون أنفسهم القيام
بأبسط مقارنة بني النص األصلي
والــنــص املــتــرجــم ،هــذا بافتراض
امتالكهم ناصية اللغة املترجم
عنها .والبد لضرورات العمل لدى
الباحثني أو للصدف لدى القراء

من أن حتملهم على أن يكتشفوا
بني احلــن واآلخــر ســوء الترجمة
الفاضح تارة ،أو اخليانة املوصوفة
للنص األصلي املترجم تارة أخرى،
وذلك عن طريق القفز على مقاطع
بأكملها لصعوبة ترجمتها .هكذا
كــانــت الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لكتاب
أعمدة احلكمة السبعة الذي نشر
بــبــيــروت يف خمسينيات الــقــرن
املاضي ال تقدم إال ما يعادل نصف
النص األصــلــي؛ أمــا ترجمة أحد
كتب ميشيل فوكو بأجزائه الثالثة،
تــاريــخ اجلــنــســانــيــة ،الــتــي نشرت
بالدار البيضاء عام  ،2003على
سبيل املثال ال احلصر ،فهي بكل
بساطة غير قابلة للقراءة بالعربية.
يفيد ذلك إلى أن املشكلة املشار
إليها ليست نتيجة إحدى مقاربات
مفهوم الترجمة يف العالم العربي
بقدر ما هي نتيجة النهج التجاري
الـــذي سلكته بــعــض دور النشر
العربية يف إهمالها اجلانب الثقايف
يف مهمتها لصالح الربح السريع.
صحيح أن املسؤولية األولــى تقع
هــنــا عــلــى مــن تــصــدى للترجمة،
لكن ترجمته ما كانت لتصل إلينا
لوال قيام دار النشر بتكليفه بها
أو بقبول نشرها دم دون أي تدقيق
أو مراجعة .مــن املمكن ببساطة
أن نالحظ وأن نتث ّبت من أن هذا
الضرب من املشكالت يف الواقع
ال يقتصر على العالم العربي وال
على الترجمة إلى اللغة العربية.
فما أكــثــر األعــمــال األدبــيــة ـ إلى
اللغة الفرنسية ً
مثل ـ التي سبق
ترجمتها ثــم اكتشف عــدم دقتها
على هذا الصعيد أو ذاك ،فأعادت
دار النشر نفسها مــج ـ ّدداً العمل
على ترجمتها على أيدي مترجمني
آخــريــن .حــدث ذلــك مــع مؤلفات

طه حسين

كافكا الكاملة الــتــي ترجمت يف
ثالثينيات القرن املاضي ونشرتها
دار غاليمار ضمن سلسلة البلياد.
وحــن حــاولــت ،وهــي تعد الطبعة
اجلديدة ،تصحيح الترجمة التي
كان ميالن كونديرا قد كشف عن
بعض أخطائها يف عــدة مقاالت
املس
له ،رفض ورثة املترجم األول ّ
بنص ترجمته ،فاضطرت آنئذ إلى
اإلشارة إلى التصحيحات املقترحة

«العقد االجتماعي» ترجمة عادل زعيتر

على هــوامــش مختلف النصوص
التي تضمنتها الطبعة اجلديدة.
تلك بعض األمثلة التي تشير
إلى مكامن إشكاالت العالقة بني
اللغة العربية والترجمة .مكامن ال
تقوم يف اللغة العربية ذاتها بقدر
ما تقوم فيمن يرميها من الكتاب
ال أو جاحداً
أو من املترجمني ،جاه ً
بفعل جهله ،بالعجز أو باالفتقار
إلى القدرة على استيعاب مفاهيم
احلــداثــة واملــعــاصــرة .لكنها تقوم
أيضاً يف جهل أو جتاهل معظم دور
النشر اخلاصة يف العالم العربي
خلــطــورة دورهـ ــا يف ه ــذا املــجــال
ولفداحة األخطاء التي ترتكبها بحق
الثقافة العربية ولغتها وهي تبحث
عن الربح بأقصر الطرق .ولعل هذا
ما ميكن أن يفسر ظاهرة اإلقبال
الضعيف على الكتاب املترجم .ثمة
دور نشر حتاول ترسيخ تقاليد يف
عمل النشر ،لكنها ال تــزال قليلة
باملقارنة مع احلاجات املفترضة يف
هذا املجال يف العالم العربي .ومن
املؤكد أن بعض املؤسسات الرسمية
واخلاصة كاملركز القومي للترجمة
يف مصر واملنظمة العربية للترجمة
يف لبنان ومؤسسة كلمة للترجمة
يف اإلمارات العربية املتحدة تؤدي
دورهــا بحرفية عالية ،لكن غياب
التنسيق فيما بينها يح ّد من مدى
تأثيرها ويحول دون تفعيل خطة
حلل العديد من اإلشــكــاالت التي
تعاني منها الترجمة إلــى اللغة
العربية اليوم على أكثر من صعيد،
لن يكون أقلها أهمية البدء بالعمل
حثيثاً على توحيد املصطلحات يف
العلوم اإلنسانية واالجتماعية بني
مختلف البلدان العربية.
* أكادميي ومترجم مقيم يف باريس
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اللـغة العـربية في الـصـين

جامعة «جين جي»
الوطنية في تايوان

اهتمت الدول اآلسيوية اهتمام ًا واضح ًا وكبير ًا بتدريس اللغة العربية ألبنائها ،وانتشرت
ّ
اجلامعات التي تد ّرس اللغة العربية يف هذه الدول ،وبخاصة يف الدول التالية:
الصني وتايوان وماليزيا وكوريا اجلنوبية واليابان والهند وأندونيسيا وسنغافورة .وافتتحت
هذه الدول يف بعض جامعاتها الكبيرة فروع ًا خاصة لتعليم اللغة العربية يف املرحلة
توسعت هذه الفروع ،وزاد عدد طالبها ،وتخ ّرج هؤالء يف هذه
اجلامعية األولى ،وسرعان ما ّ
اجلامعات حاملني شهادات الليسانس يف علوم اللغة العربية وآدابها ،فما كان منها إ ّال أن
افتتحت أقسام ًا للدراسات يتخ ّرج فيها الطالب حاملني شهادتي املاجستير والدكتوراه،
وقامت هذه اجلامعات باستقدام أساتذة جامعيني من دول الوطن العربي للتدريس فيها،
وكان على رأس هذه اجلامعات اجلامعات الصينية ،التي بلغت خمسني جامعة ،ولعل
جامعتي بكني ،وجامعة الدراسات األجنبية يف بكني هي أهم هذه اجلامعات.
أ .د .محمد عبد الرحمن يونس *
 ت ــعـ ـ ّد ج ــام ــع ــة الـ ــدراسـ ــات
األجنبية يف بكني اجلامعة األولــى
من بني جامعات الصني جميعها،
التي اهتمت بالدراسات العليا ،ولذا
كان من الطبيعي أن يقصدها طالب
الصني ،خريجو اجلامعات األخرى
املنتشرة يف كثير من مدن الصني،
والتي ال حتتوي على شعب الدراسات
الــعــلــيــا .ويف ه ــذه اجلــامــعــة كلية
مستقلّة تس ّمى كلية اللغة العربية،
ويشغل منصب عميدها صديقي
(بسام شوي تشنيغ
األستاذ الدكتور ّ
قوه  )Xue Qing Guoالذي درس
اللغة العربية يف جامعة دمشق،
وتتميز هــذه الكلية بأنها تخ ّرج
طالباً يتقنون اللغة العربية بدرجة
جيدة ،ويُع ّد مستواهم الدراسي هو
املستوى العالي األول من بني خريجي
جميع اجلامعات الصينية ،ويشغل
هؤالء الطالب بعد تخ ّرجهم مواقع
مه ّمة يف مجاالت العمل السياسي
والدبلوماسي ،واإلع ــام والتجارة
الثقافية

واالق ــت ــص ــاد والــثــقــافــة وال ــق ــوات
املسلّحة الصينية والبحث العلمي،
والــتــدريــس اجلــامــعــي ،والــشــركــات
التجارية العربية املهمة التي تربطها
بالصني عالقات جتارية متم ّيزة.
ومن الطالب الذين د ّرستهم يف
هــذه الكلية ،ويف شعبة الدراسات
العليا (خليل لولني  )Luo Linالذي
تخ ّرج فيها حام ً
ال شهادة الدكتوراه،
وهو يعمل اآلن عميداً لكلية دراسات
الشرق األوسط يف بكني.
وم ــن األس ــات ــذة الــعــرب الــذيــن
استقدمتهم الــصــن للتدريس يف
جــامــعــاتــهــا :عــبــداملــعــن املــلــوحــي،
وع ــب ــدال ــك ــرمي ال ــي ــايف  ،ومــحــمــد
عــبــدالــرحــمــن يــونــس مــن ســوريــة،
وهادي العلوي من العراق ،ومحمد
من ــر عــبــدالــكــرمي م ــن فــلــســطــن،
ومحمد الصاوي من مصر ،وزهرة
كحالوي من تونس ،وغيرهم .وكان
من سياسة اجلامعات الصينية أن
تعي أستاذاً عربياً واحداً يف أقسام
ّ
اللغة الــعــربــيــة ،مقابل عــدد كبير
مــن األســاتــذة الصينيني :معيدين

وحــامــلــن لــشــهــادة الــدكــتــوراه ،أما
جامعة «جني جي» الوطنية بتايوان
تعي ثالثة أساتذة من العرب.
فهي ّ
وقــد اعتاد الصينيون على تسمية
هذا األستاذ باخلبير األجنبي ،وكان
من نصيبي أن أكون من بني هؤالء
األساتذة الذين يعملون يف اجلامعات
الصينية ،إذ عملت أستاذاً مساعداً
يف جامعة الــدراســات األجنبية يف
بكني ،شعبة الــدراســات العليا ،ثم
انتقلت بعد ذلك ألعمل أستاذاً يف
جامعة (جني جي الوطنية) يف تايوان
(الصني الوطنية).
وأحــب أن أشير إلــى أن الدافع
الرئيس الذي جعلني أذهب للتدريس
يف الصني ،ليس املرتب الذي تق ّدمه
لــي جــامــعــة الـــدراســـات األجنبية
يف بــكــن ،فــهــذا املــرتــب الشهري
زهيد جداً ،وبالكاد يكفيني طعاماً
وشــرابــاً وجتـ ــواالً يف مدينة بكني
الثرية الغنية جــداً ،بل كان الهدف
األول من ذهابي هو أن أتع ّرف على
حضارة هذا البلد ،وتاريخه املعريف
والسياسي ،وعلى آدابــه وثقافاته
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املتعددة ،فقد كنت معجباً باألدب
الصيني املترجم إلى اللغة العربية،
وبــخــاصــة الــــروايــــات والــقــصــص
الصينية ،نظراً للدهشة والغرابة يف
هذه الروايات والقصص ،التي تفوق
حد األسطورة واخلرافة ،وقد دفعني
هــذا اإلعجاب إلــى قــراءة األعمال
التالية ــــ قبل ســفــري ،وبــعــد أن
وصلت بكني ــــــ التي صدرت ضمن
منشورات سلسلة كتب «العنقاء» يف
دار نشر اللغات األجنبية يف بكني،
ـب يقهر الظالم للقاصة
وهــي :احلـ ّ
هانغ ينغ (1944م) ،وبيت الطالبات
لــلــقــاصــة املـــعـــاصـــرة ي ـ ــوي ش ــان
(1962م) ،واليانبيع امل ـ ّرة للروائي
للقاص تشانغ شيان ليانغ (1936م)،
وقــصــة آه كــيــو احلقيقية للقاص
والروائي لوشيون ( 1881ـ 1936م)
الــذي يع ّده النقاد الصينيون زعيم
األدب الصيني املعاصر ،ومفترق
الطرق للقاص والشاعر وعالم اآلثار
كوموجو ( 1892ـ 1978م) ،واألحباب
للروائي والقاص واملسرحي املعاصر
ســوشــويــانــغ (1938م) ،وزوجـ ــة
لإليجار للروائي والقاص واملترجم
روشي ( 1902ـ 1931م) ،واحلصاد
امل ّر للقاص والروائي يه تسي (1912
ـ 1939م) ،والهالل للروائي الوشه
( 1899ـ 1966م) ،صــاحــب روايــة
(اجلــمــل شــيــانــغ تــســي) ،واألخ ــت
لــيــوالــكــبــرى لــلــقــاص والفيلسوف
شــيــودي ش ــان ( 1893ـ 1941م)،
ومتجر أســرة لني ،ومنتصف الليل
للروائي والــقــاص م ــادون ( 1896ـ
1981م) ،وهو من أه ّم كتاب الواقعية
يف األدب الصيني املعاصر ،ورواية
حــلــم الــقــصــور احل ــم ــراء لــلــروائــي
تساوشيويه تشني ،وهي أعظم رواية
صينية كالسيكية ،كما يع ّدها النقاد.
غــيــر أن أكــثــر األع ــم ــال الصينية
الثقافية
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الش ّيقة املثيرة للدهشة والغرابة،
التي قرأتها باستمتاع كبير هي:
«من إمبراطور إلى مواطن» ،وهي
السيرة الذاتية آلخر أباطرة الصني:
أيشني ـ جيولوه بويي ،يتحدث فيها
بجرأة كبيرة عن املفاسد السياسية
واالجتماعية التي كانت موجودة
يف فترة حكمه ،وتصل بــه اجلــرأة
إلــى احلديث ع ّما يــدور يف قصره
مــن مفاسد يف ال ــذمم والضمائر
وألخــاق :أخالق النساء واجلواري
واخلدم ،واملستشارين احمليطني به،
ث ّم ينتقل بعد ذلك إلى احلديث عن
حياته بعد أن صار مواطناً عادياً،

إقبال الطالب على
ّ
العربية
اللغة
م
تعل
ّ
والرغبة في تعلمها
يخفف من المصاعب
في تدريسها لهم
ولعل أهمية هذه السيرة تكمن يف
مــدى واقعيتها وقــدرتــهــا الكبيرة
على تعرية جميع مظاهر الفساد
واالنحطاط األخالقي التي تعشعش
يف دهاليز القصور ،ويف مقاصير
وسلوكهن
النساء واحلظايا ،وقيمهن
ّ
ومؤامراتهن ودسائسهن ،وقد يدهش
ّ
القارئ ،وهو يقرأ هذه السيرة ،حني
يجد نفسه يعيش أجواء أقرب إلى
اخل ــراف ــة واألسـ ــطـ ــورة ،وكــأنــه يف
أجواء حكايات ألف ليلة ،مبحظياتها
ونسائها املثيرات جمالياً ،وموائد
قــصــورهــا الــعــامــرة مبــا لــ ّذ وطــاب
من شراب وخمور ورقص وعربدة،

وال ينسى هذا اإلمبراطور الروائي
اجلريء على مفاسد عصره ،والذي
كــان قــارئـاً متميزاً لكتب التاريخ،
وتعاليم بــوذا وحكمه ال ينسى أن
يصف مظاهر الفساد واالستبداد
والظلم يف حياته اخلاصة ،وسلوكه
اليومي الذي كان ميارسه على خدم
قصره ،وليسمح لي القارئ الكرمي
أن أنقل إليه بعض هذه املظاهر من
خالل الوحدة السردية اآلتية التي
يصف بها بعضاً مــن أفعاله ،فهو
يقول(( :ث ّم ازددت شراسة فصرت
أضرب اخلدم دائماً ،بل واستخدمت
معهم أدوات التعذيب .وكانت هناك
صــنــوف مختلفة لــلــضــرب ،وكنت
أجلب ّ
جلدين لهم خبرة بالتعذيب.
كما كنت أكلّف بهذه املهمة أي فرد
من أفراد البيت احلاضرين وآمرهم
أن يجلدوهم بش ّدة ،وإ ّال شككت يف
أ ّنــهــم متآمرون معهم .وإذا حدث
هــذا فإ ّنهم يــجــدون أنفسهم حتت
الــهــراوات .وكــان ضحاياي يف هذه
احلالة هم ك ّل فرد يف البيت تقريباً
باستثناء زوجتي وأشقائي وأزواج
شقيقاتي ،وكان يف تلك األيام عدد
من أبناء أشقائي يدرسون يف القصر.
وقد تع ّودوا مالزمتي والتح ّدث معي
والــقــيــام بــخــدمــتــي .وكــنــت أربيهم
لــيــصــبــحــوا أق ــرب ــائ ــي املــوثــوقــن،
ولكن هــذا لم ينقذهم من التوبيخ
ّ
والضرب .وأكثر الكلمات التي كانوا
يخافون سماعها مني هي» خذه إلى
الطابق األسفل» ،أل ّن ذلك يعني أ ّنه
سيؤخذ إلى اجللد .وتصرفاتي هذه
كانت تظهر مدى القسوة واجلنون
والــعــنــف واالض ــط ــراب ال ــذي كنت
متصفاً به)).
وعلى الرغم من أهمية األدب
الصيني يف فــن الــروايــة والقصة،
وجدت أن طالبي يف السنة الرابعة

ويف شعبة املاجستير والدكتوراه لم
يسمعوا بكثير من أدباء بالدهم ،ولم
يسمعوا إال بالقلة القليلة من األدباء
العرب ،ومن الروائيني العرب الذين
يعرفهم ه ــؤالء الــطــاب :الــروائــي
املصري جنيب محفوظ من مصر،
وح ـ ّنــا مينة مــن س ــوري ــة ،وغــســان
كنفاني من فلسطني ،والطيب صالح
مــن الــســودان ،وقــد قمت بتدريس
هؤالء الطالب يف شعبة املاجستير،
نصوصاً شعرية لكل من الشعراء:
بــدر شــاكــر السياب وعبدالوهاب
البياتي من العراق ،ويوسف اخلال
من لبنان ،وصالح عبدالصبور وأمل
دنقل من مصر ،ومحمد الفيتوري
من الــســودان ،وسميح القاسم من
فلسطني ،أ ّم ــا مــن شــعــراء سورية
فقد رغــب الطالب بــدراســة بعض
نصوص الشاعر نــزار قباني ،من
دون غيره من شعراء سورية.
لقد كانت جتربة التدريس يف
اجلــامــعــات الصينية والــتــايــوانــيــة
جتــربــة ش ّيقة وممــتــعــة ،غير أ ّنها
شــا ّقــة وقاسية يف بعض جوانبها،
نظراً للفروق الكثيرة بني اللغتني
العربية والصينية من حيث اللفظ
والكتابة ،والنحو والصرف ،واخللفية
املعرفية والفكرية التي تفرز هذه
ّ
الــلــغــة
وتــؤطــرهــا .غــيــر أن إقــبــال
هؤالء الطالب على تعلّم هذه اللغة
والرغبة الكبيرة يف تعلّمها يخفف
من املصاعب يف تدريسها لهم ،مع
مالحظة أن الطالب الصينيني أكثر
إتقانا للغة العربية ،وإقــبــاال على
تعلّمها من نظرائهم التايوانيني.
ويــقــبــل الـــطـــاب الــصــيــنــيــون
والتايوانيون على تعلم اللغة العربية
لع ّدة غايات وأهداف ،وتبدو معظم
هــذه الــغــايــات غــايــات وظيفية ،إذ
ال يكون هــذه اإلقــبــال صـــادراً عن

إمي ــان واقــتــنــاع بــقــدرة ه ــذه اللغة
على أن تكون عاملية ،وقــادرة على
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي واإلنــســانــي
والعاملي ،مثلها مثل اللغات العاملية
األجنبية األخ ــرى ،على أ ّن هــؤالء
الــطــاب املقبلني على تعلم اللغة
العربية يق ّرون ،بنسبة عالية منهم،
أ ّن أقدم احلضارات ،على اإلطالق،
هما احلضارتان الصينية والعربية،
ويــــــرون أنــهــمــا مــتــفــوقــتــان على
احلــضــارتــن اليونانية والفارسية
القدميتني ،وأن هاتني احلضارتني
ال حاف ً
ق ّدمتا للبشرية سج ً
ال من
العلم واملعرفة والــطــب والصيدلة

بعض الطالب
ً
يتعلمون العربية أمال
في الكسب المالي
الوفير ،وفي تحسين
أوضاعهم االقتصادية
وال ــف ــل ــك ،واألخ ـ ـ ــاق ،والــفــلــســفــة
والــفــكــر ،والــعــلــوم والــريــاضــيــات
والكيمياء ،وصناعة الــورق ،ما لم
تق ّدمه أي حضارة أخرى سبقتهما
أو تزامنت معهما ،ويرون أن هناك
قيماً إنسانية ونبيلة كثيرة مشتركة
بني هاتني احلضارتني.
إذا كــان الطالب يف اجلامعات
املاليزية والهندية واألندونيسية
يتعلمون اللغة العربية حتى تساعدهم
عــلــى ت ــأدي ــة واجــبــاتــهــم الــديــنــيــة،
ودراسة علوم القرآن الكرمي ،وفهم
آيــاتــه الــكــرميــة ،واحلــديــث النبوي
الشريف ،ليكونوا بدورهم أئمة يف

املساجد اإلسالمية الكثيرة املنتشرة
يف هذه الدول ،وليقوموا بدورهم يف
تدريس هــذه اللغة ألبناء بلدانهم،
بــوصــفــهــم يــنــتــمــون إل ــى الــطــوائــف
واجلــالــيــات اإلســامــيــة ،فإ ّنهم يف
اجلــامــعــات الصينية والــتــايــوانــيــة،
وبخاصة يف اجلامعتني اللتني عملت
بهما ،واجلامعات الكورية واليابانية
ال يــديــنــون بــاإلســام ،بــل جنــد أن
معظمهم مــن الــطــوائــف الــبــوذيــة
والــكــونــفــوشــيــوســيــة والــزرداشــتــيــة
والتاوية ،أو من الطوائف املسيحية،
وبالتالي فهم ال يتعلّمون العربية
لغايات إسالمية دينية ،أو لفهم بنية
اإلسالم العميقة ،ودورهــا ،وعالقة
اإلسالم ببقية املذاهب األخرى ،بل
يتعلمونها لغايات وظيفية متعددة،
يصعب حصرها جميعها ،غير أ ّنه
ميكننا أن نحدد أهم هذه الغايات
التي تتنوع وتتعدد بتعدد الطالب
الراغبني يف ت ّعلمها.
إن ال ــط ــاب املــســلــمــن الــذيــن
يدرسون العربية يف تايوان والصني
قليلون جــداً ،فعلى سبيل املثال ال
احلصر كان عدد الطالب املسلمني
الذين د ّرستهم يف جامعة الدراسات
األجــنــبــيــة يف بــكــن خمسة طــاب
فقط ،طالب واحد وأربــع طالبات،
أمــا عــدد الطالب املسلمني الذين
درســتــهــم يف جــامــعــة (جـ ــن جي
الوطنية) ثالثة طالب فقط ،وهم من
الذكور .أما بقية الطالب فهم من
طوائف وقوميات أخرى ،كما أشرت
سابقاً ،يضاف إلــى ذلــك الطالب
الالدينيني ،أي الذين ال ينتمون إلى
أي دين ،هؤالء الذين يجيبون قائلني
عندما نسألهم عن انتمائهم الديني،
وبكل وضــوح (we are without
 ،)any religionوه ــم يجيبون
بهذه اجلملة اإلنكليزية ،يف السنة
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اجلامعية األولى ألنهم ال يستطيعون
التعبير باللغة العربية مستخدمني،
على سبيل املــثــال اجلمل التالية:
نحن غير متدينني ،أو بال دين ،أوال
نؤمن بالدين .أو غيرها من اجلمل،
عندها يقوم األستاذ بتدوين جميع
اجلــمــل العربية الــتــي تفيد معنى
اجلملة السابقة .ومازلت أذكر متاماً
عندما قلت لطالبة يف السنة الرابعة
يف جامعة الــدراســات األجنبية يف
بكني( :بارك اهلل بك يا بنتي) ألنها
أجــابــت إجــابــة متميزة يف إحــدى
علي قائلة :أنا
احملــاضــرات ،ر ّدت ّ
ال أؤمــن بــاهلل ،وال أؤمــن به خالقاً
لــي ،بــل ُو ِل ــدت نتيجة لعالقة حب
جنسية بني أبي وأمــي .وأنــا أنتمي
إلى احلزب الشيوعي الصيني.
وجنــد أيضاً أن هــؤالء الطالب
القالئل مــن املسلمني ال يتعلمون
العربية لغايات دينية ،بل يتعلمونها
مثل زمالئهم من الطوائف الدينية
األخــرى ،أي لغايات أخرى آمال يف
الكسب املالي الوفير ،ويف حتسني
أوضاعهم االقتصادية ،فالطالب
الصينيون والتايوانيون يتقنون لغتهم
األصل ّية األم ،ويتقنون اإلنكليزية،
ألنهم يتعلمونها منذ نعومة أظفارهم،
يف دور احلضانة ،فهم يتخ ّرجون
يف اجلامعات ،ويف جميع فروعهم
الدراسية واختصاصاتهم العلمية،
وقد أتقنوا اإلنكليزية ،ويرى بعض
من هــؤالء الطالب أنهم لو أتقنوا
العربية كلغة إضافية ثالثة ،لزادت
مكانتهم العلمية ،وحلصلوا على
وظائف أرقــى ،عندها يلجؤون إلى
أقسام اللغة العربية ويبدؤون بدراسة
اللغة العربية ابتداء من السنة األولى
اجلامعية ،ففي تايوان د ّرست طالباً
أعمارهم أكبر من أعمار زمالئهم
يف الفصل الواحد ،وعندما سألتهم
الثقافية
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جامعة الدراسات
األجنبية
في بكين

عن السبب يف ذلك أجابوا إجابات
مختلفة :أن ــا مــحــامــي ،أن ــا خريج
قسم السياسة والديبلوماسية ،أو
خريج قسم العلوم االجتماعية أو
كلية التجارة واالقتصاد ،أو األدب
االنكليزي أو الصيني أو الفرنسي
أو غير ذلــك ،وأري ــد دراس ــة اللغة
العربية حتى أحصل على وظيفة
أفــضــل ،وأكــثــر دخ ـ ً
ـا مــالــي ـاً .وقد
قالت لي طالبة خريجة قسم العلوم
السياسية أنها تدرس اللغة العربية
حتى تصبح دبلوماسية يف البالد
العربية ،وصـ ـ ّرح طــالــب أنــه يريد
دراستها حتى ينتقل إلى اإلمــارات
ليعمل مترجماً يف شــركــة صينية
كبرى تعمل يف دبي .وص ّرحت طالبة
أخرى يف جامعة جني جي الوطنية

أنــهــا تــرغــب بــدراســة العربية أل ّن
والــدهــا يعمل سفيراً يف إسبانيا،
وأ ّنه ّ
اطلع على آثار احلضارة العربية
األندلسية التي ال تزال بقاياها ماثلة
يف قرطبة وغرناطة وإشبيلية ،وقد
ن ّبهها إلــى عظمة هــذه احلــضــارة،
وأقنعها بــأن تــدرس العربية ،حتى
تفهم هــذه احلــضــارة ،وأ ّكــد طالب
آخــر أنــه يريد تعلم العربية نظراً
للعالقات الصينية العربية املزدهرة
واملتنامية يف مجال التبادل التجاري
والثقايف ،ومنو الصادرات الصينية
إلــى الــعــالــم الــعــربــي ،وه ــذا النمو
يدفعه لدراستها ،وبخاصة أن والده
يعمل مديراً كبيراً إلحدى الشركات
الــتــجــاريــة الصينية الــتــي تــصـ ّدر
إنتاجها إلى البالد العربية.

إذا كــانــت امللحقيات واملكاتب
التجارية التايوانية قليلة جــداً يف
العالم العربي ــــ فهي فقط يف الدول
التالية :اململكة العربية السعودية
واألردن وسلطنة عمان ،نظراً لعدم
اعــتــراف الــصــن بانفصال تــايــوان
عن الب ّر الصيني ،من جهة ،ونظراً
للضغط الدبلوماسي والسياسي
الصيني على الــدول العربية التي
تــربــطــهــا بــهــا ع ــاق ــات ســيــاســيــة
وجتارية متم ّيزة حتى ال تقيم عالقات
دبلوماسية مع تــايــوان املنشقّة ـــــ
فإ ّن السفارات الصينية وامللحقيات
واملكاتب الثقافية والتجارية التابعة
لها ،منتشرة بكثرة يف كــل الــدول
العربية ،وبالتالي كــان طبيعياً أن
يكثر عدد الطالب الصينيني الذين

يت ّعلمون اللغة العربية ،فهم بحاجتها
عندما يــذهــبــون للعمل يف البالد
العربية ،فعلى سبيل املثال هناك
عــدد ال بــأس به من طالبي الذين
د ّرســتــهــم يف الــصــن يعملون اآلن
ملحقني ثقافيني وجتاريني وقناصل
يف سفارات الصني يف العالم العربي.
وقــد وعــى الــطــاب الصينيون
والــتــايــوانــيــون أن العمل يف الــدول
العربية ،وحتديداً دول اخلليج أكثر
ج ــدوى مــن الناحية االقــتــصــاديــة،
وتوجهوا للعمل
فأتقنوا اللغة العربية
ّ
يف هذه الــدول ،ووقد د ّرست عدداً
من الذين يعملون اآلن يف السعودية
واإلمــارات .ومن الغايات الوظيفية
األخــرى لتدريس اللغة العربية يف
اجلــامــعــات الصينية والــتــايــوانــيــة،
جلــوء وزارت ــي اخلــارجــيــة الصينية
والتايوانية ،وبطريقة قصدية ،إلى
توجيه الطالب املتفوقني للتسجيل
يف أقــســام اللغة العربية ،وتقدمي
منح دراسية لهم ،ومن ث ّم التعاقد
معهم عندما يتخرجون من اجلامعة،
ويكونوا موظفني تابعني لها ،وقادرين
على العمل يف السلك الدبلوماسي
العامل يف الدول العربية.
وهناك غايات أخرى يلجأ بعض
الــطــاب إلــى حتقيقها مــن خالل
دراستهم اللغة العربية ،فعلى سبيل
املثال عندما سألت إحدى طالباتي:
ملاذا اخترت دراســة اللغة العربية؟
أجابت بوضوح :لي صديق سوري
يحضر لنيل
مقيم يف الصني ،وهو
ّ
شهادة الدكتوراه ،وأح ّبه وسأتزوج
بــه ،ولــذا أريــد أن أتعلم لغته حتى
ميكنني فــهــم لــغــة بـ ــاده ســوريــة،
والتعامل مع سكانها مستقب ً
ال.
لــقــد نــشــطــت وزارة الــتــعــلــيــم
العالي الصينية نشاطاً كبيراً يف
إقــامــة عــاقــات ثــقــافــيــة مــع دول

الوطن العربي ،وافتتحت يف بعض
اجلامعات العربية أقساماً خاصة
لتعلم اللغة الصينية ،ومتنح هذه
األقسام طالبها من العرب شهادات
الليسانس يف اللغة الصينية وآدابها،
وقد أغرت األساتذة املتوجهني إلى
التدريس يف هــذه األقــســام مبزايا
عــديــدة ومبــرتــبــات تفوق زمالءهم
يف داخل الصني ،واشترطت عليهم
نوعاً من املعرفة باللغة العربية ،فما
كان من هؤالء األساتذة إال أن تعلموا
اللغة العربية لغاية وظيفية هدفها
التواصل مع الطالب العرب الذين
يدرسونهم اللغة الصينية ،والتواصل
مع اجلامعات العربية الذين يعلمون
بــهــا .ولــغــايــة أخـــرى مــهــمــة ،وهــي
زيادة الدخل املالي آم ً
ال يف حتسني
أوضاعهم االقتصادية ،ألنه يف حال
بقائهم أســاتــذة داخ ــل اجلامعات
الصينية فإن رواتبهم ستكون متدنية
جــداً مقارنة برواتبهم العالية يف
اجلامعات العربية .ويبقى التدريس
يف اجلامعات الصينية والتايوانية
مثيراً وأكثر سالمة وأماناً وطمأنينة،
وأكثر إمتاعاً وبهجة ،واكتساباً للعلم
واملــعــرفــة ،وفــهــمـاً حلــيــاة الشعوب
وأعــرافــهــا وتقاليدها ،وخبراتها،
وثقافاتها ،إذا ما قار ّناه بالتدريس
يف بعض اجلامعات العربية التي
غصت مكاتبها ومدرجاتها بالتعقيد
ّ
والروتني والبيروقراطية والفوضى،
والتسلط املؤسساتي واجلامعي،
والقوانني اجلامدة التي عرقلت منو
الطالب معرفياً من جهة ،وقدرات
األساتذة على تطوير أبحاثهم وطرق
تدريسهم من جهة أخرى.
* أستاذ سابق يف جامعة الدراسات
األج ـن ـب ـيــة يف ب ـكــن ،وجــام ـعــة جني
جي الوطنية ـ تايبي ،تايوان
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اللغة الـعربية ستحتل
المرتبة الثانية في قائمة
أهم اللغات في بريطانيا
توقع «املجلس الثقايف البريطاني» يف دراسة له ،أن حتتل اللغة
العربية املَرتبة الثانية بعد اللغة اإلسبانية يف قائمة أهم
اللغات املستخدمة يف بريطانيا خالل  20عام ًا .وحتث الدراسة،
املدارس واجلامعات البريطانية على إيالء تدريس اللغات أهمية
خاصة ،ومن بينها العربية .وعند السؤال عن احلاجات اجلديدة
للمملكة املتحدة ،جتيب ألني كيوان ،املديرة اإلقليمية للتسويق
يف «املجلس الثقايف البريطاني» يف بيروت ،بالقول ّإن «بريطانيا
بعد خروجها من االحتاد ستكون بحاجة إلى تدعيم أواصر
عالقاتها التجارية والسياحية والدبلوماسية ويف كل مجال ،مع
دول خارج أوروبا ،ومع دول تتحدث لغات مختلفة ،بينما املهارات
املطلوبة غير متوفرة يف الوقت احلاضر» .وحسب األرقام فإن
«النقص احلالي يف املهارات اللغوية يف اململكة املتحدة يعيق
أداء التجارة الدولية يف البالد بتكلفة تبلغ نحو  50مليار جنيه
إسترليني سنوي ًا .وعند خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي
فإنها حتتاج إلى قوة جتارية دولية خارج أوروبا».
لندن ـ «الثقافية»
 قام املجلس الثقايف البريطاني
ب ــوض ــع دراسـ ــتـ ــن حـ ــول الــلــغــات
املستقبلية التي حتتاج إليها اململكة
املتحدة ،نُشرت إحداهما عام ،2013
وأخرى جديدة نُشرت مؤخراً.
املجلس مــؤمتــراً يف
كما َعقد
ُ
لــنــدن ح ــول احلــاجــة إل ــى تعليم
َ
اللغة العربية،
حضرته عشرات
اجلامعات واملــدارس البريطانية،
وأصبحت على علم باحلاجات،
ورفعت إليها توصيات ،حتثها على
االهتمام بتعليم اللغات.
الثقافية

أمــــا عـــن اإلجـــــــــراءات الــتــي
اتُّخذت؛ فتقول كيوان« :املعلومات
باتت بني يدي املسؤولني عن هذه
املؤسسات التعليمية ولكل مؤسسة
أن تفعل ما تراه مناسباً للوصول
إلى الغايات املطلوبة».
وتوضح الــدراســة أهمية اللغة
العربية التي «هي اللغة األم لـ230
مليون نسمة بينما هي اللغة الثانية
التي يفهمها ما بني  100إلى 200
مليون شخص حول العالم ،موزَّعني
على مختلف القارات ،بينما اللغة
الفرنسية مث ً
ال هي اللغة األم لـ76
مليون شخص ،واللغة الثانية لنحو

مبنى المجلس
الثقافي البريطاني

 100أو  200مليون شخص».
ونــقــرأ يف التقرير حــول اللغة
الــعــربــيــة «إنــهــا واحـ ــدة مــن أهــم
 10لغات للتعليم الــدولــي .وذلك
اس ــت ــج ــابــ ًة لــلــنــمــو االق ــت ــص ــادي
وتوسع النفوذ السياسي يف عدد
ُّ
من دول الشرق األوســط ،فضالً
عن االهتمام املتزايد واالستثمار
يف التعليم .وقــد أنشئ عــدد من
اجلامعات البريطانية يف البلدان
الناطقة باللغة العربية ،وحتديداً
يف دولــــــة اإلمـــــــــارات الــعــربــيــة
املتحدة» .ويضيف التقرير «اللغة
العربية هي حالياً لغة أساسية يف
الوظائف الدبلوماسية واألمنية
الدولية .وهي لغة الدول املضيفة
والــبــلــدان الــتــي للمملكة املتحدة
معها شراكات دفاعية».
ويــتــبــن أن  6%مــن امل ــدارس
البريطانية تــد ِّرس العربية .وقد
ُعرض على التالميذ تعلُّم العربية
للمرة األولى عام  ،1995وبلغ عدد
املتجاوبني  1,182شخصاً ،ووصل
عددهم إلى  4,000العام املاضي،
عــلــمـاً ب ــأن ه ــذا ال يــدخــل ضمن
املناهج.
ويف اململكة املتحدة  150مدرسة
عربية بدوام كامل ،وأخرى بدوام
جزئي ،عدا جامعات تهتم بتدريس
اللغات وبينها العربية.
وبــحــســب مـــعـــ ّدي الــتــقــريــر،
فــإن اململكة املتحدة وصلت إلى
«منعطف حاسم لتعلم اللغة ،وأن
االســتــثــمــار يف تــطــويــر املــهــارات
اللغوية يف البالد أمــر حيوي إذا
أردنا أن نبقى دولة متصلة عاملياً».
ويضيف« :اآلن هو الوقت املناسب
للشروع يف سياسة جديدة جريئة
ينبغي أن تكون عبر احلكومة ،وعبر
األحزاب ،وتر ّكز على احلفاظ على

حتسني القدرة اللغوية على امل َديني
املــتــوســط وال ــط ــوي ــل» .وبحسب
فيكي جوغ ،مستشارة املدارس يف
«املجلس الثقايف البريطاني»« :إذا
رغبت اململكة املتحدة يف أن تكون
عاملية بعد اخلـــروج مــن االحتــاد
األوروبـ ــي ،فإنها يجب أن تصبح
اللغات أولوية وطنية» .ومما قالته
إنه «من املقلق أن نواجه عجزاً يف
اللغات .وإذا لم نعمل على معاجلة
هــذا النقص فإننا سنخسر من
الناحية االقتصادية والثقافية على
حد ســواء» .دراســات عدة تتقاطع
نتائجها مع هــذه اخلالصة .فقد

في بريطانيا 150
مدرسة عربية بدوام
كامل ،عدا جامعات
تهتم بتدريس
اللغات وبينها العربية
نُشر تقرير منذ عــدة أشهر حول
دراسة أجرتها شركة بريطانية على
أكثر من مليون وظيفة معروضة يف
السوق ملعرفة اللغة املطلوبة إلى
جانب اإلجنليزية ،لتخلُص إلى أن
«اللغة العربية حتتل املرتبة الثانية
مــن بــن الــلــغــات التسع املطلوبة
عند العمل إلى جانب اإلجنليزية،
ومــن يجيد هاتني اللغتني يدخل
يف منافسة على عــدد كبير من
الوظائف املطلوبة ،ويحصل على
راتـــب أعــلــى بكثير مــن متوسط
الرواتب التي يحصل عليها أقرانه
ممن يجيدون اإلجنليزية».

صيف 2019

44

متابعات

45
والــعــبــارات األســاســيــة ،والتفاعل
بــطــريــقــة بسيطة مــع املتحدثني
بالعربية .الهدف هو وضع الطالب
يف مركز عملية التعلم ،مــع نهج
جذاب لتعليم املجموعات الصغيرة.
يف الوقت احلاضر ،تتوفر دورات
اللغة العربية اجلامعية على أساس
غــيــر نــظــامــي مــن خ ــال برنامج
اللغات للجميع.

اللغة العربية
في مدينة برمنجهام

جامعة مانشستر

الدراسات العربية والـشرق أوسطية
توفر مانشستر ،مع سكانها متعددي الثقافات ومجتمعاتهم يف الشرق األوسط ،املكان
املثالي لدراسات اللغة العربية والشرق األوسط .لطاملا مت االعتراف باهتمام وأهمية الشرق
األوسط يف جامعة مانشستر ،حيث مت تدريس اللغات والتاريخ واألديان واألدب والثقافات
يف الشرق األوسط ألكثر من  100عام .ويتم التدريس من خالل البحث عن موظفني
ذوي سمعة دولية ذات خبرة يف مجاالت السياسة املعاصرة والتاريخ احلديث والكالسيكي
والدراسات الدينية واألدب والسينما والثقافات واملجتمعات يف الشرق األوسط.
 تستقطب دورات جامعة
مانشستر الــطــاب مــن مجموعة
واســعــة مــن اخلــلــفــيــات الثقافية
والــديــنــيــة ،ممــا يهيئ بيئة عمل
حيوية ومحفزة.
وقد ذهب اخلريجون السابقون
للعمل يف منظمات مثل املجلس
الثقايف البريطاني ،مطبعة جامعة
الثقافية

كامبريدج ،رويــتــرز ،بــي بــي سي،
املجموعة الدولية ملعاجلة األزمات،
وزارة الـــدفـــاع ومــنــظــمــة الــعــفــو
الــدولــيــة .ويف برمنغهام ،ستتعلم
العناصر األساسية للغة العربية
مثل تعلم أبجديتها املكونة من 28
حرفاً وحتويلها إلى كتابات باللغة
العربية ،ومــفــردات اللغة العربية

الفصحى احلــديــثــة ،وقــواعــدهــا
البسيطة «املاضية وغير املاضية».
يف ن ــه ــاي ــة الـــــــــدورة األولـــــى
للمبتدئني ،يــجــب أن تــصــل إلــى
املستوى األوروبي املشترك املعادل
لـ ،A1.1مما يتيح للمتعلم أن يقدم
نفسه ،فض ً
ال عن فهم واستخدام
الــتــعــبــيــرات الــيــومــيــة املــألــوفــة

بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الــنــاطــقــن
األصليني ،هناك ماليني آخــرون
يعرفون اللغة العربية كلغة أجنبية،
كــمــا هــو احلـــال يف لــغــة الــقــرآن،
يفهمها املسلمون يف جميع أنحاء
العالم .تعد برمنغهام موطناً ألكبر
جالية مسلمة يف اململكة املتحدة
خارج لندن ،وواحدة من أكثر املدن
املختلطة ثقافياً بشكل عام.
يف السنوات األخيرة ،مت وضع
مخطوطة قرآنية حتتفظ بها جامعة
برمنغهام من بني أقدم املخطوطات

مدينة برمنجهام

يف ال ــع ــال ــم بــفــضــل األس ــال ــي ــب
العلمية احلــديــثــة ،ممــا يجعلها
موقعاً مثالياً لتعلم اللغة العربية.
تعتبر جــامــعــة بــرمــنــغــهــام أيــض ـاً
موطناً ملركز برمنغهام للدراسات
اإلســامــيــة وال ــش ــرق أوســطــيــة،
والذي يتخصص يف اإلسالم كواقع
روحي وتاريخي ،والشرق األوسط
املعاصر .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
رابــطــة ط ــاب جــامــعــة برمنغهام
تدير مجتمعاً عربياً نشطاً وتنتج
مجلة يف احلــرم اجلامعي ـ مجلة
اللغويات ـ  UoBجلميع الطالب
املهتمني بالثقافة واللغات.
ميكن لــدراســة اللغة العربية
فــتــح الــعــديــد مــن األب ـ ــواب أمــام
األشخاص الذين يريدون وظائف
يف الـ ــشـ ــرق األوســــــط والـــــدول
اإلسالمية األخرى .برمنغهام هي
أيضاً موطن لثالث أكبر مطار يف
اململكة املتحدة.

اللغة العربية
في مركز اللغات SOAS
يدير مركز لغة  SOASالتابعة
جلامعة لندن أكبر برنامج عربي
يف اململكة املتحدة .ويــديــر أكثر
مــن  120دورة دراســيــة مجدولة
يف السنة للمتعلمني ،مبا يف ذلك
دورات بدوام كامل ودوام جزئي.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك ،يــقــدم
مركز اللغات  SOASتعليماً فردياً
أو دروس ـاً جماعية صغيرة وفقاً
الحتياجات العمالء ،ســواء كانوا
مــن مجتمع األعــمــال أو الــدوائــر
احلكومية أو املؤسسات األخرى.
كما يقدم مركز اللغات SOAS
شــهــادة ودبــلــوم يف اللغة العربية
التواصلية ،وهــو امل ــزود الوحيد

مركز اللغات SOAS

ملــؤهــات تــدريــس اللغة العربية
يف اململكة املتحدة ملدرسي اللغة
العربية .يف كل عام هناك حوالي
 1000تسجيل يف دورات مختلفة
يف اللغة الــعــربــيــة ،ول ــدى املركز
فريق من حوالي  20معلماً ،كلهم
مــن املــتــحــدثــن باللغة العربية.
كما يــقــدم مــركــز الــلــغــات SOAS
بانتظام دورات يف اللغة العربية
الــفــصــحــة احلــديــثــة ،والــكــلــمــات
القرآنية العربية ،واللهجة املصرية
والــلــهــجــات األخـــــرى لــلــغــة األم
واملتحدثني لغة غير اللغة األم.
SOAS University of London
University of Central Lancashire
London Metropolitan University
University of Westminster, London
University of Warwick
Manchester Metropolitan University
University of Leeds
University of Manchester
University of St Andrews
University of Exeter
University of Oxford
University of Edinburgh
University of Cambridge
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درس الرياضيات والطب والكيمياء والمنطق واألدب

الرازي الذي وصف بأنه أعظم أطباء
اإلنسانية على اإلطالق
وصفت زيغريد هونكه يف كتابها الشهير «شمس العرب تسطع على الغرب» أبو بكر محمد
يحيى زكريا الرازي بأنه :أعظم أطباء اإلنسانية على اإلطالق ،فهو مؤلف «احلاوي
يف الطب» ،الذي ضم كل املعارف الطبية منذ أيام اإلغريق حتى عام 925م،
وظل املرجع الطبي الرئيسي يف أوروبا ملدة  400عام بعد ذلك التاريخ ،وينقل موقع
الطب معدوم ًا فأوجده أَ ُبقراط ،وكان ميت ًا
 arageekعن مصدر قوله« :كان
ّ
فأحياه جالينوس ،وكان
ابن سينا» ،درس الرازي
متفرق ًا فجمعه ال ّ َرازي ،وكان ناقص ًا
فأكمله ُ
َ
ِّ
الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء واملنطق واألدب.
لندن ـ «الثقافية»
 ولــد ال ــرازي يف عــام 865م،
وكتب يف كافة فروع الطب واملعرفة
يف عصره ،كما أن له العديد من
الــرســائــل يف مــجــاالت األم ــراض،
وتُرجم الكثير منها إلى الالتينية
لتكون مرجعاً رئيسياً للطب يف
أوروبــا حتى القرن السابع عشر،
ومــن أشــهــر كتبه «تــاريــخ الطب»
و»املــنــصــوري يف الــطــب» (كالهما
يف الطب) ،وكتاب «األدوية املفردة»
ويتضمن توصيفاً دقيقاً لتشريح
أعضاء اجلسم ،وكان أول من ابتكر
اخليوط اجلراحية وصنع املراهم،
وركب الكثير من العقاقير.

يف بغداد ،توجه الرازي إلى مدينة
الــري بنا ًء على دعــوةٍ من حاكمها،
منصور بــن إســحــق ،ليتولى إدارة
مستشفى الــري ،وقد أ ّلــف الــرازي
ملنصور بن إسحق كتابه «املنصوري
يف الــطــب» ثــم «الــطــب الروحاني»
وهما متممان لبعضهما البعض،
حيث يختص األول بأمراض اجلسم،

إنجازات الرازي

بدايات الرازي
تختلف اآلراء حول نشأة الرازي
ومكان والدت ــه .انتقل ال ــرازي إلى
بــغــداد عاصمة اخلــافــة ،لدراسة
الطب .وبعد إمتام دراساته الطبية
الثقافية

ويختص الثاني بأمراض النفس .ثم
عاد منها إلى بغداد ليتولى رئاسة
البيمارستان املعتضدي اجلديد
الذي أنشأه اخلليفة املعتضد باهلل
( 892ـ 902م) .لم يتعلم الــرازي
الطب بعد أن أصبح كبيراً يف السن،
وه ــذا خــطـأٌ شــائ ـ ٌع بــن املــؤرخــن،
فهنالك كتاب يف جامعة أوكسفورد
عنوانه «جتارب مما كتبه محمد بن
زكريا ببغداد يف حداثته» يتضمن
حديثاً عن أن الــرازي تعلم الطب
يف بغداد عندما كان حديث العهد،
بــاإلضــافــة إلـــى بــعــض املــواضــيــع
املقتبسة من كتب الرازي التي ألفها
بعد أن توسعت معارفه.

غالف كتاب «الحاوي في الطب»

كــان الطبيب يف عصر الــرازي
فيلسوفاً ،وكانت الفلسفة ميزاناً
تـــــوزن بـــه األمــــــور والــنــظــريــات
العلمية التي سجلها األطــبــاء يف
املخطوطات القدمية عبر السنني،

كان الرازي مؤمناً بفلسفة سقراط
( 469ق.م 399 -ق.م) ،وهو يقول
أن الــفــارق بينهما يف الكم وليس
يف الكيف .كما يدافع عن سيرة
ســقــراط الفلسفية ،فيقول« :إن
العلماء إمنا يذكرون الفترة األولى
من حياة سقراط ،حينما كان زاهداً
وسلك طريق النساك» ،ثم يضيف:
«إنه كان قد وهب نفسه للعلم يف
بــدايــة حياته ألنــه أحــب الفلسفة
حباً صادقاً ،ولكنه عاش بعد ذلك
عيش ًة طبيعية».
وهــنــالــك قــصــة شــهــيــرةٌ تــدل
على ذكــاء الــرازي وعلمه وهي أن
اخلليفة أمر الرازي ببناء مستشفى
يف مكان مناسب يف بغداد ،ففكر
ٍ
ووضــع قطعاً من اللحم يف
عمود
خشبي ووزعها يف أماكن متعددة يف
بغداد ،وكان مير عليها يومياً لكي
يرى أي القطع فسدت ،ويف املكان
الذي فسدت فيه آخر القطع ،أمر
خال
ببناء املستشفى ألن جوه نقي ٍ
من الدخان والغبار ،وألن املرضى
خال من
نقي ٍ
يحتاجون إلى هــواءٍ ٍ
امللوثات .ومنذ ذلك احلني ،اشتُهر
ال ــرازي شهر ًة كبير ًة بذكائهِ كما
عرف عن ُه حب الشعر واملوسيقى.
يف كتابه «الــطــب الــروحــانــي»،
يؤكد الــرازي أن العقل هو املرجع
األعــلــى الـ ــذي نــرجــع إلــيــه« ،وال
جنعله ،وهو احلاكم ،محكوماً عليه،
بل نرجع يف األمور إليه ونعتبرها
به ونعتمد فيها عليه».
كــان الـــرازي مؤمناً باستمرار
الــتــقــدم وضـــرورتـــه يف الــبــحــوث
الطبية ،وال يتم ذل ــك ،على حد
قــولــه ،إال بــدراســة كتب األوائ ــل،
إسهامات يف مجال علوم
كما أن له
ٌ
الــفــيــزيــاء ،فقد عمل على تعيني
الكثافات النوعية للسوائل ،وصنف

كما استخلص الكحول عبر تقطير
مواد نشوية وسكرية مختمرة ،وكان
يستخدمه يف الصيدلة للحصول
على األدوية املتنوعة.

كتاب الحاوي في الطب

أبو بكر محمد يحيى زكريا الرازي

لقياسها معياراً خاصاً أطلق عليه
اس ــم امل ــي ــزان الــطــبــيــعــي ،ويظهر
فضل الــرازي يف الكيمياء بصورةٍ
جلية ،عندما قسم املواد املعروفة
يف عصره إلى أربعة أقسام :املواد
املــعــدنــيــة ،املـــواد النباتية ،املــواد
احليوانية واملواد املشتقة.
قسم املعادن إلى أنواع تبعاً
كما ّ
وحضر بعض
لطبائعها وصفاتها،
ّ
األحماض ،وما زالت الطرق التي
اتّبعها يف التحضير مستخدمة
حــتــى اآلن .وهـ ــو أول م ــن ذكــر
حامض الكبريت ،الذي أطلق عليه
اسم زيت الزاج أو الزاج األخضر،

كتاب «الحاوي في
الطب»ُ ،يعد ًمن أكثر
ُ الكتب أهمية ،وقد ٌ
وصف بأنه موسوعة
عظيمة في الطب

هــنــاك مــشــكــلــة تــشــمــل كتابي
«احلـ ـ ــاوي يف ال ــط ــب» و»اجل ــام ــع
الــكــبــيــر» ،حــيــث أخــطــأ املــؤرخــون
القدامى يف الطب واحملــدثــون يف
اعتبار هذين العنوانني كأنهما عنوا ٌن
لكتاب واحـ ٍـد فقط ،وذلك لترادف
ٍ
معنى كلمتي احلاوي واجلامع ،وهذا
غير صحيح .وبالنسبة إلــى كتاب
«احلــاوي يف الطب» ،فهو يُعد من
أكثر كتب الرازي أهمي ًة ،وقد ُوصف
بــأنــه مــوســوعـ ٌة عظيمة يف الطب
ٍ
ملخصات كثيرةٍ ملؤلفني
حتتوي على
إغريق وهنود ،إضاف ًة إلى مالحظاته
الدقيقة وجتــاربــه اخلــاصــة ،وقد
تُرجم احلاوي من اللغة العربية إلى
اللغة الالتينيةُ ،
وطبع للمرة األولى
يف بريشيا شــمــالــي إيــطــالــيــا عــام
 1486وأُعيد طبعه عدة مــرات يف
البندقية يف القرن السادس عشر
املــيــادي .وتبدو مهارة الــرازي يف
هــذا املؤلف الضخم جلي ًة ،ويكاد
يُجمع مؤرخو الرازي بأنه ليس هو
من أكمل الكتاب ،إمنا تالميذه هم
من أكملوه .تُرجمت كتب الــرازي
إلى اللغة الالتينية ،وال س ّيما كتبه
يف الــطــب والــفــيــزيــاء والكيمياء،
كما تُرجم القسم األخير منها إلى
اللغات األوروبية احلديثة (إنكليزية،
فرنسية ،إســبــانــيــة) ،و ُد ّرســــت يف
اجلــامــعــات األوروب ــي ــة ،خــاص ـ ًة يف
هولندا حيث كانت كتب الرازي من
املراجع الرئيسية جلامعات هولندا
حتى القرن السابع عشر.
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جامعة أكسفورد للنشر أضخم
دار نشر جامعية في العالم
تعد دار  Oxford University Pressإحدى أبرز دور
ُّ
النشر يف بريطانيا إن لم تكن أبرزها .فهي متثل قسم ًا تابع ًا
جلامعة أوكسفورد الذائعة الصيت .كما أن من أهدافها تعزيز
قيم التميز البحثي واألكادميي التي تشتهر بها اجلامعة،
فض ًال عن نشر املعارف على مستوى العالم.
 هذا التوجه مشفوع ببرنامج
واسع جداً للنشر ،يشمل إصدار
الــكــتــب ال ــورق ــي ــة والــرقــمــيــة يف
العديد مــن ال ــدول .وأمــا اللغات
التي تصدر بها هــذه املطبوعات
فــإن عــددهــا يناهز األربــعــن لغة
تــغــطــي طــيــف ـاً واس ــعـ ـاً جــــداً من
اإلصدارات األكادميية والتعليمية،
التي تخاطب جمهوراً يشمل جميع
أنواع القراءة ومستوياتها بدءاً من
تالميذ مرحلة مــا قبل املدرسة
واملرحلة الثانوية ،ومــروراً بطلبة
اجلامعات ،وإنتهاء بالقارئ احلر
والباحث العام.
وأمــا املقاييس التي تعتمدها
الدار يف إصدار العناوين اجلديدة
فــهــي حتــتــفــي ب ــاجل ــودة وتــعــزيــز
أهــداف التعليم مــن جهة ،ونشر
املعارف من جهة أخرى.
ويبلغ عدد إصدارات الدار على
مستوى العالم ( )6000ستة آالف
عنوان يف العام الــواحــد ،بأشكال
وأحجام متعددة تشمل القواميس
ومـ ــواد تعليم الــلــغــة االجنــلــيــزيــة،
وكتب األطفال ،واملجاالت العلمية
َُ
وامل َّــكــمــة ،واألبــحــاث اجلامعية،
وكتب املوسيقى ،ومصادر التعليم
العالي ،والكتب املدرسية بشكل
الثقافية

عــام .وقد اختير العديد من هذه
اإلصــــــدارات بــهــدف االســتــجــابــة
لــأســواق احملــلــيــة حت ــدي ــداً .كما
أن نشرها تنفذه فــروع ال ــدار يف
مختلف البلدان .وأما عددها فيبلغ
 110مــايــن كــتــاب ومطبوعة يف
العام الواحد ،يباع معظمها خارج
اململكة املتحدة ،ويحصد جوائز
على الصعيدين الوطني والدولي.

تاريخ دار جامعة أكسفورد
يعود تاريخ الــدار إلــى بدايات
عصر الطباعة ،وأول إصداراتها
من الكتب يعود إلى عام  ،1478أي
بعد مــرور عامني على إنشاء أول
مطبعة يف اجنلترا.
ويف عــام  1586صــدر القانون
الذي مينح الدار حق نشر الكتب
بشكل رسمي .وقد عينت اجلامعة
الــلــجــان املكلفة بــاإلشــراف على
تلك العملية يف عام  .1633وأما
تفاصيل تقييم الكتب املرشحة
للنشر فيعود تاريخ تسجيلها إلى
عــام  .1633ومــنــذ ذلــك التاريخ
أجن ــز إنــشــاء هيكلية اإلشـــراف
عليها وص ــار اســم الـــدار يعرف
اختصاراً بـ ( ،)OUPكما أن حقوق
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بيت الخبرة البريطاني ومقر المعهد الملكي للشؤون الدولية

تشاتام هاوس :صائغ األفكار الجديدة
والتحليل المستقل لصانعي القرار
يحتل «املعهد امللكي للشؤون الدولية»  Royal Institute of International Affairsاملعروف
باسم تشاتام هاوس  Chatam Houseموقع ًا رائد ًا على املستوى الدولي باعتباره أحد
أبرز مراكز األبحاث ( )Think Tankيف العالم ،أو «بيت اخلبرة» كما يطلق عليه بالعربية .وقد
أعلن املعهد مؤخر ًا عن إنشاء ما دعاه بـ «أكادميية القيادة للشؤون الدولية» Academy for
 .Leadership in International Affairsويقدم املعهد مبوجب هذه األكادميية
اجلديدة املخصصة للقادة واملرشحني للقيادة من جميع أنحاء العالم الفرصة لقضاء قرابة
اثني عشر شهر ًا يف «تشاتام هاوس» كأكادمييني مبرتبة زميل .Academy Fellow

تحتل مختلف طبعات قاموس اللغة االنجليزية ( )Oxford English Dictionaryالجزء األكبر من مقتنيات الدار

نشر الكتاب املقدس منحت لها
يف الــقــرن الــســابــع عــشــر .ومنذ
ثمانينات القرن الثامن عشر بدأ
توسع وانتشار ( )OUPعلى نحو
الفــت ،وافتتح أول فــرع للدار يف
نيويورك عام  ،1896أعقبه إنشاء
فـــروع دولــيــة أخـــرى ع ــام 1904
بكندا ،ويف أستراليا عام (،)1908
والهند يف عــام ( ،)1912وجنوب
افريقيا يف عام (.)1914
وق ــد وص ــل ع ــدد الــفــروع 50
فــرعـاً مــوزعــة يف خمسني دولــة.
وبهذا االعتبار تعد ( )OUPأضخم
دار نشر جامعية يف العالم .كما أن
نشاطها التجاري كدار نشر يعود
بتاريخه إلى القرن اخلامس عشر،
ولديها أرشيف يسجل هذا النشاط
بدءاً من القرن السابع عشر حتى
الوقت احلــاضــر .وحتتل مختلف
الثقافية

طبعات قاموس اللغة االجنليزية:
‘’Oxford English Dictionary
اجلزء األكبر من مقتنيات الدار.
وأمــا تسييرها فتشرف عليه
جلــان جتتمع مــرتــن يف الشهر،
وذلك خالل فترة العام األكادميي.
ويرأس هذه االجتماعات نائب
مدير اجلامعة .وتنهمك اللجان

«جامعة أكسفورد
للنشر» يعود تاريخها
إلى عام (..)1478
بدايات عصر الطباعة
في بريطانيا

يف إجناز برنامج النشر ،إذ ُت َّول
إليها جميع االقتراحات من أجل
احلــصــول على املــوافــقــة .وجتــري
كل جلنة على حدة حوارات مطولة
مع محرري مختلف اإلص ــدارات
يف موضوعات اختصاصاتهم.
وهـ ــنـ ــاك جلـــــان أخــــــرى يــتــم
اختيارها من اجلامعات األمريكية
تُــلــتــمــس مــشــورتــهــا عـ ــادة بــشــأن
برنامج النشر اخلــاص بالواليات
املتحدة (.)OUP USA
وم ــن مــهــمــات الــلــجــان اختيار
اللجنة املكلفة بالشؤون املالية من
بني أعضائها ،وبذلك تتزاوج خبرة
النشر مع نظيرتها خبرة اإلنفاق.
ويــكــون املــديــر التنفيذي العام
للدار املسؤول الرئيسي عن إدارة
دار النشر .كما يشغل فض ً
ال عن
ذلك ،منصب سكرتير اللجان.

 يعتبر «تشاتام هــاوس» أحد
أه ــم املــصــادر يف الــعــالــم لتقدمي
حتليالت وأفكار جديدة لصانعي
القرار حول أربعة مجاالت للبحث:
• الــطــاقــة ،والــبــيــئــة ،وتنظيم
املصادر
• االقتصاد الدولي
• األمن الدولي
• الدراسات االقليمية والقانون
الدولي
ً
وحتقيقا لــهــذا الــغــرض يقوم
املعهد بـ:
ـ تنظيم حـــوارات ومــنــاظــرات
تشترك فيها احلكومات والقطاع
اخلــاص واملجتمع املدني .وميكن
أن تكون هذه احلوارات واملناظرات
علنية أو سرية ،تدور حول الشؤون
الدولية املهمة وذات الداللة.
ـ تقدمي حتليالت نقدية عميقة
تتناول التحديات اإلقليمية والتي
تدور حول دول ومشكالت محددة.
ـ تقدمي أفكار جديدة لصانعي
القرار حول كيفية معاجلة األزمات
على صعيد احلاضر واملستقبل.

ومــــن اجلـــديـــر ب ــال ــذك ــر أن ــه
مبوجب الدليل العاملي السنوي
الــذي تــصــدره جامعة بنسلفانيا
حــــول تــراتــبــيــة ب ــي ــوت اخلــبــرة
( )Think TanksبعنوانGlobal :
،Go To Think Tank Index
ص ِّن َف «تشاتام هاوس» يف املرتبة
ُ
األولـ ــى يف الــعــالــم ،وذلـــك للعام
السادس على التوالي .ويف آخر

وليام بيت «األكبر» إيرل شاتام

طبعة للدليل املذكور صــدرت يف
يناير  2014احتل تقرير املعهد
( )Resources Featuresالذي
ي ــدور حــول املــصــادر يف الــعــالــم،
املرتبة الثانية يف السلم التراتبي
املتعلق بأفضل دراسة صادرة عن
بيت دولي للخبرة .Think Tanks
يــعــود تــاريــخ إنــشــاء «تــشــاتــام
هـ ــاوس» إل ــى ع ــام  ،1920وكــان
الــوفــدان البريطاني واألمريكي
اللذان التقيا عام  1919يف مؤمتر
بــاريــس لــلــســام قــد تــوصــا إلــى
ضــرورة إنشاء معهد institute
متخصص بالسياسة اخلارجية
تــكــون مهمته الــرئــيــســيــة دراس ــة
املشكالت الدولية بهدف احليلولة
دون نشوب حــروب يف املستقبل.
وقــد أنشئ مركز يدعى «املعهد
الــبــريــطــانــي لــلــشــؤون الــدولــيــة»
The British Institute of
 International Affairsيف
لــنــدن ،بشكل منفصل ،ويف عام
 1926أسبغت على املعهد السمة
امللكية عندما تسلم The Royal
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 Charterفأصبح يعرف باسمه
احلــالــي Royal Institute of
.International Affairs
وباملقابل أقدم األميركيون على
إنشاء معهد هو «مجلس العالقات
اخلارجية» بنيويورك Council on
 Foreign Relationsاعتبر مبثابة
«بيت اخلبرة» النظير للمعهد امللكي
البريطاني (تشاتام هاوس).
واملالحظ أن «تشاتام هاوس»
يــوصــف ع ــادة بــأنــه بيت مستقل
ل ــل ــخ ــب ــرة ،واملـ ــقـ ــصـ ــود بــصــفــة
االستقاللية هذه أنه ال يتلقى أي
متويل أو دعم مالي من احلكومة
الــبــريــطــانــيــة .ولــهــذا فــهــو ليس
معهداً حكومياً .فنظامه األساسي
يشير إلــى أنــه (منظمة عضوية)
،membership organization
وبالتالي فإن أعضاءها املنتسبني
لها هــم ممــولــوهــا .كما أنــه يبني
أنه يحظر على املعهد إصدار أي
رأي أو تعليق رسمي يصدر باسم
املعهد حول أي مشكلة دولية.
والــنــظــام املــشــار إلــيــه ال يعني
أن بــعــض اجلـــهـــات احلــكــومــيــة
البريطانية ال ميكن أن تتمتع بصفة
العضوية يف املعهد ،فهناك جهات
حكومية مشاركة فيه وتقوم بتكليفه
مبشاريع ممولة من طرفها.
ويف كــتــاب عــنــوانــه« :تــشــاتــام
هــــــــاوس :تـ ــاريـ ــخـ ــه وس ــك ــان ــه»
(Chatam House: Its History
 )and Inhabitantsمعلومات
تتعلق بهذا املبنى العريق الــذي
يــقــع يف ســانــت جــيــمــس سكوير
 St.James’s Squareوهــي
منطقة هامة معظم مبانيها تتمتع
مبا يعرف بنظام احلماية اخلاص
باحلفاظ على الــتــراث (Listed
 ،)Buildingوقــد سبق أن كان
الثقافية

53
مبنى «المعهد الملكي
للشؤون الدولية»
تشاتام هاوس

املبنى املذكور مسكناً لثالثة رؤساء
وزارات سابقني ،وذل ــك قبل أن
مينح للمعهد يف عام .1923
ويذكر املصدر نفسه أن مبنى
(تشاتام هاوس) هذا ُشغل من قبل
«املعهد امللكي للشؤون الدولية»
لفترة تناهز ثمانية عقود .ومنذ
تأسيس املعهد كان يعلن باستمرار
أن الهدف من إنشائه هو توفير
مــصــدر مــعــلــومــات عــلــى مستوى
دولي للتحليل املستقل ،واملناظرات
الــتــي تعتمد على خــبــرة ومتــرس
احملــاوريــن بــاملــوضــوع ،والتوصل
إلى أفكار يُ ْعتَ ُّد بها حول مختلف
القضايا ذات الطابع االشكالي.
وفض ً
ال عن ذلك فإن املعهد مزود
مبكتبة متميزة وخدمة معلوماتية
من طراز رفيع.
ويــشــتــهــر «ت ــش ــات ــام هــــاوس»
مبحاضريه الــدولــيــن الــبــارزيــن.
كــمــا أنـ ــه يــنــظــم ب ــرام ــج أع ــدت
خــصــيــص ـاً ألع ــض ــائ ــه األفـــــراد
وللجهات املشاركة يف عضويته،
س ــواء يف داخ ــل اململكة املتحدة
أو يف اخل ـ ــارج .ه ــذا بــاإلضــافــة
إلــى املــؤمتــرات وحــلــقــات البحث
وورشات العمل .وقد اجتذب منذ
البداية خطباء ومتحدثني بارزين
من أمثال املهامتا غاندي وونستون
تشرشل ورونالد ريغان وميخائيل
غــوربــاتــشــوف ونــلــســون مانديلال
وياسر عرفات وفالدميير بوتني
وأالن غــريــنــســبــان وكـــويف أن ــان.
فهو يستضيف كبار املتحدثني من
مختلف أنــحــاء العالم كجزء من
برنامجه لألحداث.
ملــاذا أطلق عليه اسم «تشاتام
هاوس»؟
لقد اكتسب هذا االســم نسبة
لوزير الدولة William Pitt the

 Elderالذي منح لقب (Earl of
 )Chatamوانــتــقــل لسكن هــذا
املــبــنــى يف الــفــتــرة الــواقــعــة بني
يونيو  – 1757أكتوبر  .1761وكان
التقليد آنذاك يقضي بأن ميارس
الوزير عمله الرسمي من املنزل.
وقد ابتاع املعهد املبنى رقم ()9
يف ســانــت جيمس سكوير خالل
احلــرب العاملية الثانية .وبضغط
مــن السير (أنــتــونــي إي ــدن) وزيــر
اخلــارجــيــة آنـ ــذاك ،أق ــدم (نــادي
بورتالند) الذي كان يشغل املبنى
على بيعه للمعهد.
ومتــأ مختلف غــرف وردهــات

«تشاتام هاوس»
بيت مستقل للخبرة
ال يتلقى أي تمويل
أو دعم مالي من
الحكومة البريطانية
«تشاتام هاوس» صور الشخصيات
الهامة ذات العالقة بــه .كما أن
املدخل يحمل رقعة منقوشة تشير
إلى رؤساء الوزارات الثالثة الذين
سبق أن سكنوا يف مبنى املعهد
عندما كان هذا التقليد الرسمي
شــائــع ـاً .ومم ــا ميــيــز املــعــهــد هو
أن احلكومات والقطاع اخلــاص
واملجتمع املدني تسهم يف نشاطاته
مــن خ ــال مــنــاقــشــات وحـ ــوارات
ومناظرات مفتوحة أو سرية تدور
حول الشؤون الدولية .ولهذا ميكن
أن يوصف بأنه بيت خبرة (Think
 )Tankبامتياز.
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كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

المؤسسة التعليمية
الرائدة على مستوى العالم
في البحث والتدريس
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية (London School
 ،)of Economicsوالتي تعرف عادة بكلية لندن لالقتصاد
 ،LSEهي إحدى الكليات التابعة جلامعة لندن .تأسست
الكلية عام  1895وانضمت إلى جامعة لندن عام  1900لتكون
كلية لالقتصاد .وبدأت الكلية مبنح الدرجات العلمية منذ
العام  .1902وهي تعد حتى اآلن كلية مختصة تصف نفسها
بأنها« :املؤسسة التعليمية الرائدة على مستوى العالم يف
البحث والتدريس يف العلوم اإلنسانية» .ويستخدم مصطلح
العلوم اإلنسانية ‘ ’the humanitiesللتمييز بني الدراسات
اخلاصة باألدب واللغات والفلسفة والتاريخ والفن والالهوت
( )theologyواملوسيقى ،وبني دراسات العلوم الطبيعية.
ويعود استخدام مصطلح العلوم اإلنسانية إلى فترة عصر
النهضة األوروبي  Renaissanceالذي متيز بحركة إحياء
ثقافية شاملة ركزت على العودة إلى التراث اليوناني
بعد أن كانت أوروبا غارقة يف الدراسات (السكوالئية)
 scholasticismالتي تدور حول الدين والالهوت .والكلية
عضو يف مجموعة (راسل) للجامعات ورابطة اجلامعات
األوروبية ورابطة جامعات الكومنولث ومنظمة جامعات
اململكة املتحدة وجمعية كليات اإلدارة األوروبية والشركات
الدولية ومنظمة الكليات املختصة بالشؤون الدولية.

المبنى الجديد لكلية لندن
لالقتصاد والعلوم السياسية

الثقافية

 تأسست كلية لندن لالقتصاد
عام  1895من مبلغ مالي خصصه
هنري هنت هتشينسون (قبل وفاته)
خلدمة أهــداف اجلمعية (الفابية)
بــالــطــريــقــة الــتــي ي ــراه ــا األمــنــاء
مناسبة ،وكان هذا املبلغ ال يتجاوز

عشرة آالف جنيه استرليني.
ومن اجلدير بالذكر أن «اجلمعية
الفابية»  Fabian societyالتي
تأسست يف لندن عام ( )1884هي
نواة النزعة الفابية  Fabianismيف
االقتصاد ،وهي النزعة التي تهدف
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جامعات

إل ــى حــل مــشــكــات تطبيق الفكر
االشتراكي يف بريطانيا .وبهذا املعنى
ميكن متييزها عن الفكر االشتراكي
(املاركسي) .فهي نزعة إصالحية
معتدلة تؤمن بتطبيق األفكار على
نحو تدريجي يتجنب العنف .ولهذا
فإن كلمة «فابية» مشتقة من اسم
اجلنرال الروماني فابيوس Fabius
الــذي كــان يكسب معاركه بالتمهل
واألنـــاة وجتــنــب الــتــســرع .التحقت
الكلية بجامعة لندن لتصبح إحدى
كلياتها وصــدرت الدرجات العلمية
من خاللها وبدأ ذلك يف العام .1902
توسعت الكلية كثيراً فاضطرت
إلــى االنــتــقــال إلــى مــواقــع أوســع
حــتــى انــتــقــلــت إل ــى منطقة كلير
ماركت وشــارع هوتون بالعاصمة
الــبــريــطــانــيــة .ولــكــنــهــا اضــطــرت
لــانــتــقــال إل ــى مــديــنــة كيمبردج
خالل احلرب العاملية الثانية.
تــلــعــب كــلــيــة لــنــدن لــاقــتــصــاد
دوراً كبيراً وملحوظاً يف املجتمع
الــبــريــطــانــي ن ــظ ــراً الرتــبــاطــاتــهــا
ال ــواس ــع ــة وت ــأث ــي ــره ــا يف مــجــال
الــســيــاســة واألعـــمـــال والــقــانــون.
وتــســتــقــطــب شـــركـــات احملــاســبــة
والــبــنــوك االســتــثــمــاريــة وشــركــات
القانون واالستشارات خريجي هذه
الكلية التي تعد الكلية املفضلة لدى
أربــاب األعمال والشركات الكبرى
يف الــقــطــاع اخلـ ــاص واخل ــدم ــات
املــصــرفــيــة يف مــديــنــة لــنــدن ويف
اخلـــــــارج .ويــطــلــق عــلــى الــكــلــيــة
أحيانا اســم «دار حضانة البنوك
االستثمارية» حيث يتوجه  30%من
خريجيها للعمل يف املجال املصريف
واخلدمات املالية واحملاسبة.
وما زالت الكلية حتاول التوسع
والــنــمــو ,وهـــي جتــمــع الــتــبــرعــات
وال ــدع ــم خلــدمــة هـــذه األهــــداف
الثقافية
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حــيــث جنــحــت يف اآلونـ ــة األخــيــرة
بجمع تبرعات بلغت  100مليون
جنيه استرليني يف إحدى احلمالت
التي لم تشهد بريطانيا مثي ً
ال لها
من قبل .واشترت الكلية عدداً من
املباني اجلديدة بلغت تكلفتها 45
مليون جنيه استرليني وســتــزداد
مــســاحــة حـ ــرم الــكــلــيــة بــعــد ذلــك
مبقدار  120,000قدم مربع .وقد
فتح املبنى األكادميي اجلديد أبوابه

الكلية هي المفضلة
لدى أرباب األعمال
والشركات والخدمات
المصرفية في مدينة
لندن وفي الخارج
هنالك العديد من
الشخصيات التي
ترتبط مع الكلية من
بينهم  16شخصية
حائزة على جائزة نوبل
للطلبة يف شهر تشرين أول من العام
 2008حيث قام بتدشني املبنى ملكة
بريطانيا واألمير فيليب يف اخلامس
من تشرين الثاني .2008
تــعــد الــكــلــيــة مـــن املــؤســســات
املتخصصة الشهيرة يف تخصصها
بالدراسة والبحث يف مجال العلوم
االجتماعية وهي اجلامعة الوحيدة
يف اململكة املتحدة التي تقتصر على
تدريس هذه املباحث دون غيرها.

وتوفر الكلية ما يقارب  140برنامجاً
يف درجــة املاجستير يف العلوم و4
برامج ماجستير إدارة عامة ودرجة
املاجستير يف القانون و 30برنامجاً
لدرجة البكالوريوس يف العلوم .كما
متنح درجة البكالوريوس يف القانون
ولــديــهــا أربــعــة بــرامــج بكالوريوس
أخرى .وتعد الكلية إحدى اجلامعتني
الــوحــيــدتــن اللتني متنحان درجــة
بكالوريوس يف العلوم يف تخصص
تــاريــخ االقــتــصــاد .وأمـــا اجلامعة
الــثــانــيــة فــهــي جــامــعــة كــيــمــبــردج.
ومــن بني املواضيع التي تــدرس يف
الكلية علم اإلنسان وعلم اجلرمية
والــعــاقــات الــدولــيــة وعــلــم النفس
االجتماعي والسياسة االجتماعية
وغيرها .كما يوجد مركز للغات يف
الكلية .ويعد التنافس للحصول على
مقعد يف هذه الكلية صعباً للغاية،
حيث بلغت نسبة القبول يف العام
 )6,8%( 2008حيث تلقت الكلية
 19,039طلب انتساب وقبلت 1,299
طالباً فــقــط .وتبلغ نسبة القبول
يف بعض التخصصات كاالقتصاد
والعالقات الدولية واإلدارة والقانون
واحملــاســبــة  4%إل ــى  5%فقط.
ولــذلــك فــإن الكلية تعد مــن أكثر
اجلــامــعــات صعوبة لاللتحاق بها
يف مرحلة البكالوريوس .وهنالك
تعاون كبير بني كلية لندن لالقتصاد
والعديد مــن اجلامعات ومــن أهم
هذه الشراكات عالقة الشراكة بينها
وبني جامعة كولومبيا يف نيويورك.
تعد املكتبة الرئيسية يف كلية لندن
لالقتصاد وهي املكتبة البريطانية
للعلوم السياسية واالقتصادية أكبر
مكتبة يف العالم وهــي متخصصة
بشكل حصري يف العلوم االجتماعية
والسياسية .ويعود تاريخ إنشائها
إلى عام  1896وكانت نواتها مكتبة

وطنية للعلوم االجتماعية يف اململكة
املتحدة والكومنولث ،وقــد حــازت
مقتنياتها على أهمية وطنية وعاملية.
يــــزور املــكــتــبــة م ــا يــزيــد على
 6,500طالب وعضو هيئة تدريس
يــومــي ـاً وتــوفــر املــكــتــبــة مجموعة
خاصة لألبحاث الدولية املختصة
التي تقدم خدماتها ملا يزيد عن
 12,000مشترك سنوياً.
وهنالك مكتبة شو التي استمدت

(جلــنــة فــولــبــرايــت) أن كلية لندن
لالقتصاد والعلوم السياسية هي
املؤسسة األكادميية األولى يف العالم
يف العلوم االجتماعية .ويف العام
 2008تعززت سمعة الكلية بعد أن
أظهر تقرير خاص بالتقييم البحثي
للجامعات أن كلية لندن لالقتصاد
حققت النسبة األعــلــى يف البحث
العلمي الرائد وبذلك تفوقت على
أي جامعة بريطانية أخ ــرى ،وقد

مكتبة شو استمدت اسمها من اسم
برنارد شو أحد أبرز أقطاب الجمعية

اسمها من اسم برنارد شو Bernard
 Shawأحد أبــرز أقطاب اجلمعية
الفابية ،وهــي تقع يف مبنى فخم
عريق يف املبنى القدمي للكلية وجتد
فيها األعمال األدبية وكتب القراءة
العامة للتسلية وقضاء الوقت.
حققت كلية لــنــدن لالقتصاد
سمعة عاملية متميزة جعلتها علماً
بارزاً من أعالم املؤسسات األكادميية
املختصة بالعلوم االجتماعية ،وترى

فاقت سمعتها يف مجال األبحاث
العلمية الــرائــدة جامعة أكسفورد
وجامعة كيمبردج حيث بلغت النسبة
املــئــويــة يف كلية لــنــدن لالقتصاد
 35%مقارنة بنسبة  32%لكل من
أكسفورد وكيمبردج .وتشير صحيفة
(التاميز) إلى أن كلية لندن لالقتصاد
تقع يف املرتبة الثانية بني اجلامعات
البريطانية وهي تشارك أكسفورد
يف ه ــذه املــرتــبــة .ووف ــقــاً لتقرير

تقييم النشاط البحثي لعام 2008
فــإن كلية لندن لالقتصاد احتلت
املرتبة األولى يف مجال علم اإلنسان
(األنثروبولوجيا) ،واالقتصاد والعلوم
الــســيــاســيــة والــقــانــون والــســيــاســة
االجتماعية والدراسات األوروبية.
هــنــالــك الــعــديــد م ــن األســمــاء
الالمعة والشخصيات املعروفة التي
ترتبط مع كلية لندن لالقتصاد من
بينهم  16شخصية حائزة على جائزة
نوبل يف االقتصاد والسالم واألدب
مثل جــورج بــرنــارد شــو وبيرتراند
راســل ورالــف بنش وبــول كروجمان
وغيرهم .متنح كلية لندن لالقتصاد
درجـــاتـــهـــا الــعــلــمــيــة يف مــرحــلــة
البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه،
وهــي ال متنح الــدرجــات الفخرية
السنوية بخالف اجلامعات األخرى،
ولم تقدم الكلية منذ تأسيسها سوى
 15درجة فخرية لبعض الشخصيات
ذات األهمية العاملية مثل نلسون
مانديال الــذي منحته الكلية درجة
الــدكــتــوراه الفخرية يف االقتصاد.
وتــصــدر الــشــهــادات مــنــذ التحاق
الكلية بجامعة لندن وحتى العام
 2007عن اجلامعة األم كأي كلية
أخرى من كليات اجلامعة ،إال أن هذا
النظام تغير منذ العام  2007فصار
مسموحاً للكليات منح درجاتها
العلمية اخلاصة بها والصادرة عنها،
وقد بدأت كلية لندن لالقتصاد مبنح
الدرجات العلمية لطلبتها منذ شهر
يونيو  ،2008وأعطت الكلية لطالبها
املتوقع تخرجهم بني يونيو 2008
ويونيو  2010حرية احلصول على
الشهادة من اجلامعة أو من الكلية,
أما الطلبة الذين التحقوا بالكلية يف
مرحلة البكالوريوس بدءاً من العام
 2007فيتم منحهم الدرجة العلمية
من كلية لندن لالقتصاد مباشرة.
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مـركز تـاريخ الدراسات
العـربية في أوروبا

القصصي الغربي ونعني بها الليالي
العربية (ألف ليلة وليلة).

معهد واربرغ

يعتبر «مركز تاريخ الدراسات العربية يف أوروبا» التابع
ملعهد واربرغ  The Warburg Instituteيف العاصمة
البريطانية ،أحد أهم مراكز البحث املكرسة لدراسة
العالقات األوروبية  -العربية بدء ًا من القرون الوسطى
حتى نهاية القرن الثامن عشر امليالدي .وليس من قبيل
املغاالة القول بأن هذا املركز العلمي يعتبر رائد ًا من
حيث موضوعه ،فض ًال عن أن عالقته العضوية الوثيقة
بـ «معهد واربرغ» التابع جلامعة لندن ،واملشفوعة بتوفير
مجموعة نادرة من املصادر احملفوظة يف Arcadian
 ،Libraryجتعله مركز ًا مؤثر ًا يف هذا املجال من البحث
املؤسس لعالقة حضارية تبادلية بني العرب وأوروبا.
 يذكر أن املركز ( )CHASEيدار
من قبل البروفسور تشارلز برنت
 Charles Burnettوالبروفسور
ألستر هاملتون ،Alstair Hamilton
بينما تشرف الــدكــتــورة جــان لوب
 Jan Loopعلى نشاطات التنسيق
األكادميي فيه.
ً
ويــضــم املــركــز طاقما مــن أبــرز
اخلبراء املختصني مبوضوع تاريخ
الــــدراســــات األوروبــــيــــة الــعــربــيــة
الــذيــن يشير سجلهم املــعــريف إلى
االس ــت ــح ــواذ عــلــى أعــلــى درجـــات
التمكن واالحتراف.
وأمـــــا األهـــــــداف األك ــادمي ــي ــة
الــتــي يــهــدف املــركــز إلــى حتقيقها
فتشمل تعزيز البحث العلمي يف
مــجــال انــتــقــال وانــتــشــار املــعــارف
العربية العلمية والفلسفية والطبية
والالهوتية واجلغرافية يف املاضي
(الـ ــقـ ــرون ال ــوس ــط ــى) واحل ــاض ــر
(األزمنة احلديثة) ،وتعميق معرفتنا
الثقافية

بتدفق األفكار التاريخية واملعارف
بني العالم العربي وأوروبــا ،وتثمني
تأثير العالم العربي واإلسالمي على
تطور احلضارة والعلوم يف أوروبا.
وقد قدم مركز  CHASEعالوة
عــلــى ذل ــك أف ــك ــاراً تتعلق بتنظيم
مــؤمتــرات شملت ترجمات القرآن
الكرمي ،وتدريس اللغة العربية يف
أوروبــا ،وفهرسة الطبعات الغربية
مــن نصوص ومخطوطات عربية،
وإعداد كوادر زمالة fellowships
ومحاضرين وحائزين على درجــة
األستاذية .professorship
ومقابل الفكرة السائدة فيما
يتعلق بتفوق الثقافة الغربية يف
الوقت احلاضر ،يسعى املركز يف
أبحاثه ومناهج التعليم املطبقة فيه
إلى التدريس والبحث الهادف إلى
الكشف عن املدى الذي تدين فيه
احلــضــارة الغربية إلــى التطورات
الثقافية التي شهدها العالم العربي

مكتبة معهد واربرغ بلندن

بـــدءاً مــن الــقــرون الــوســطــى حتى
الــقــرن الثامن عشر .وال شــك أن
هذا الهدف بالذات يشكل إسهاماً
ملموساً يف حتقيق قــدر أكبر من
فهم نقاط النزاع والتوتر ذات املنزع
احلضاري والديني.
ولـ ــعـ ــل مــــن امل ــف ــي ــد يف ه ــذا
ال ــس ــي ــاق اإلشـــــــارة إلــــى الــقــرن
الثاني عشر املــيــادي ال ــذي كان
الباحثون الغربيون خالله يجمعون
املخطوطات العربية التي تدور حول
الفلك والطب والرياضيات والعلوم
الطبيعية وامليتافيزيقا واخليمياء
والكيمياء للمبادرة إلى ترجمتها.
هــذه األعــمــال كما يشير القيمون
على املعهد لعبت دوراً حاسماً يف
التأثير على العلماء والفالسفة
األوروبــيــن .وآن ــذاك كــان اإلســام
منافس املسيحية املعترف به .وقد
أث ــارت سيطرة احلــضــارة العربية
اإلسالمية التي غطت مساحات

جــغــرافــيــة هــائــلــة فــضــول الــغــرب
وحفزته على محاولة اإلطالع على
الدين اإلسالمي .وسرعان ما امتد
هــذا الفضول إلــى اللغة العربية
وإجنازات األدب العربي.
وبــدءاً من القرن السادس عشر
أنشئت أقــســام وكــراســي العربية
 professorshipsيف عدد كبير من
اجلامعات األوروبية ،ونشرت معاجم
النحو الــعــربــي وحققت وترجمت
النصوص العربية الهامة.
وكانت نتيجة ذلك حدوث تراكم
معريف لم يقتصر على اللغة العربية
بل تعداها إلى التاريخ العربي والدين
اإلسالمي واملجتمعات املسيحية التي
تنطق وتفكر بالعربية ،فض ً
ال عن
األدب العربي بطبيعة احلال .ففي
مطلع القرن الثامن عشر امليالدي
اطلع األوروبيون على الشعر العربي،
والكتابات القصصية العربية ،كما
متثلت بأحد أعظم املؤثرات يف الفن

يف عام  1866قام آبي واربرغ (Aby
 )Warburg 1866 - 1929الباحث
يف عصر النهضة األوروبي بتأسيس
معهد واربــــرغ .وقــد أطــلــق املعهد
كمركز لألبحاث تابع جلامعة لندن.
وأما محور الدراسات التي تخصص
فيها فقد تركز على البحث يف تأثير
احلضارات القدمية على احلضارة
األوروبية يف جميع جوانبها .وهذا
التوجه يدل على السعي النتهاج نهج
تعددي األنظمة املعرفية املعتمدة
يف دراسة احلضارة األوروبية .وقد
تطور املعهد ومتكن مــن احلصول
على نفقات التمويل الالزمة بفضل
ثـــراء أســـرة ( .)Warburgولكن
حتويل مكتبة املعهد ومقتنياتها إلى
مؤسسة أكادميية يعود إلــى مــؤرخ
منساوي لتاريخ الفن يدعى Fritz
 Saxlمتكن من ربط املعهد بجامعة
هــامــبــورغ وبــأســتــاذ أملــانــي شهير
هــو الــبــروفــســور إرنــســت كاسيرر
 Cassirerالذي تخرج على يديه عدد
من كبار الباحثني .ويف عام 1944
نقل املعهد إلى العاصمة البريطانية
وصار جــزءاً من مدرسة الدراسات
العليا التابعة جلامعة لندن .وأما
مبنى مكتبة واربرغ مبدينة هامبورغ
فقد حتول إلى معهد لألبحاث يدعى
.Warburg-Haus Hamburg
ويــــذكــــر أن م ــع ــه ــد واربـــــــرغ
 Warburg Instituteبلندن يحتوي
على ( )350.000مجلد ،وباستثناء
عدد محدود من املجلدات والكتب
النادرة والثمينة ،فإن مقتنيات املعهد
معروضة ومتاحة جلميع الباحثني.
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املرافق والبنى التحتية ،مما يوفر
جتربة تعليمية ديناميكية للطالب.
الدورات اجلديدة هي:
ماجستير يف إدارة األعــمــال
(املــشــاريــع واالبــتــكــار) ،ماجستير
إدارة األعــمــال (إدارة الضيافة)،
مــاجــســتــيــر اإلدارة الــهــنــدســيــة،
ماجستير إدارة املشاريع.

اإلعالن عن منح جديدة
لدورة ريادة األعمال
في جامعة إكستر
مبنى كلية إدارة األعمال في جامعة ساوثهامبتون

كلية ساوثامبتون
لألعمال أفضل جامعة
في المملكة المتحدة
 حصلت كلية إدارة األعمال
بجامعة ساوثهامبتون على جائزة
تقدمي أفضل خدمة للتوظيف وذلك
ضــمــن سلسلة جــوائــز التوظيف
الوطنية اجلامعية.
يــتــمــتــع ال ــط ــاب يف ك ــل دورة
دراسية يف املرحلة اجلامعية األولى
يف كلية ساوثامبتون إلدارة األعمال
بخيار احلصول على وظيفة ملدة
عام كجزء من شهادتهم ،مما يوفر
فرصة ثمينة لتطبيق ما تعلموه يف
«العالم احلقيقي» وكذلك تطوير
م ــه ــارات قــابــلــة للتحويل مفيدة
حلياتهم املهنية املستقبلية .كما
يقوم فريق التعيينات يف كلية إدارة
األعمال ببناء العالقات مع أرباب
الــعــمــل ويــوفــر الــدعــم املخصص
للطالب ،ممــا يتيح لهم اكتساب
املهارات واملعارف الالزمة للنجاح
يف سوق العمل التنافسي اليوم.
الثقافية

ويــرى روب جــاك ،قائد فريق
األب ــح ــاث يف كــلــيــة ســاوثــامــبــتــون
لألعمال أن «للمواضع تأثير إيجابي
كبير على جتربة الطالب وقابليتها
للتشغيل ،لذلك نأمل أن تشجع
هــذه اجلــائــزة املــزيــد مــن مواهبنا
على االستفادة من هــذه التجربة
كجزء من مقررهم الدراسي».

تعلن جامعة سندرالند
عن دورات جديدة
في حرم لندن الجامعي
 أعلنت جامعة سندرالند يف
لندن عن عدد من الدورات اجلديدة
التي ستبدأ يف سبتمبر  .2019تقع
جامعة سندرالند يف منطقة كناري
وارف بلندن ،قلب املــركــز املالي
األهــم يف أوروبــا ،وهي اآلن تقدم
خدماتها ألكثر من  2000طالب
جامعي وطالب دراســات عليا من
جميع أنحاء العالم .يقدم احلرم
اجلــامــعــي تــعــلــيــمـاً عــلــى مستوى
ع ــامل ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أح ــدث

 لدعم رواد األعمال الناشئني
الذين يتطلعون إلى دراسة برنامج
ماجستير إدارة األعمال واالبتكار
اجلديد يف إكستر ،تقدم جامعة
إكستر  Exeterالعديد من البرامج
من املنح الدراسية الكاملة إلى املنح
الدراسية اجلزئية:
• السريع :رسوم كاملة
• مــدفــوع لتحقيق أغ ــراض:
 10000جنيه استرليني للرسوم
• متقطع 5000 × 5 :جنيه
إسترليني للرسوم
املوعد النهائي لهذه املنح هو 26
أبريل  .2019وسيتم إخطار جميع
الــطــاب بــنــجــاح تــقــدمــهــم بطلب
االنتساب بحلول األول من يوليو
.2019
هذا وقد صمم برنامج ماجستير
إدارة املشاريع واالبتكار للطالب
الــذيــن يــرغــبــون يف بــدء أعمالهم
التجارية اخلاصة أو تطوير مشروع
قائم .يجب على الطالب احلصول
على  2:2يف درجــة البكالوريوس
و 7.0يف  IELTSمــع عــدم وجــود
قسم أقل من  6.0أو ما يعادلها.
يجب على املتقدمني تقدمي بيان

شخصي يوضح بالتفصيل سبب
رغبتهم يف دراسة البرنامج.
تقع ثالثة مراكز جلامعة إكستر
يف جــنــوب غــرب إجنــلــتــرا ،وتوفر
بيئة دراســة آمنة وعالية اجلــودة
مــع االحــتــفــاظ بسهولة الــوصــول
إلــى مــرافــق املــديــنــة .مت تصنيف
اجلامعة حالياً يف املرتبة  12يف
اململكة املــتــحــدة مــن خــال دليل
 Times 2019وSunday Times
 ،University Guideوحصلت
جامعة إكستر على امليدالية الذهبية
يف إطار التميز يف التدريس وتنال
نسبة  95٪من اخلريجني فرصة
التوظيف أو متابعة الدراسة بعد
ستة أشهر من التخرج.

جامعة كوين ماري تطلق
دورات في المحاسبة
والمالية واألعمال الدولية
 أعلنت جامعة كــويــن مــاري
(جامعة لندن) عن إطالق دورتني
جديدتني – يف بكالوريوس احملاسبة

واملالية ودرج ــة البكالوريوس يف
إدارة األعــمــال الــدولــيــة – وذلــك
يف سبتمبر  .2019وستتمركز كل
دورة من دورات كوين ماري يف كلية
اإلدارة واألعمال ،وكالهما سيكون
مــتــاح ـاً للطلبة مــشــفــوع ـاً بسنة
تأسيسية متكاملة مع الدورة.
وسـ ــتـ ــمـ ــكـ ــن دورات BSc
Accounting and Finance
ستمكن الطالب من تطوير فهم
واســع لنظرية وممــارســة كــل من
التخصصني .كما ستوفر الدورة
احملاسبية األساسية فهماً سليماً
ألســالــيــب احملــاســبــة وأســالــيــب
اإلدارة املالية املصممة لتقييم
وحت ــس ــن األداء املـــالـــي عــلــى
مستوى الشركة .وجتمع شهادة
األعمال الدولية ملدة أربع سنوات
مع السنة التأسيسية ،مما يوفر
للطالب طــريــقـاً ســلــسـاً كطالب
دولـ ــي (أجــنــبــي) أو أوروبـــــي ال
يسمح له التعليم السابق أو إجادة
اللغة اإلجنليزية بالتقدم مباشرة
للحصول على شــهــادة يستغرق
نيلها أربع سنوات.

مبنى جامعة كوين ماري «جامعة لندن»

مبنى جامعة ولفرهامبتون

إطالق منحة دولية
جديدة في جامعة
ولفرهامبتون
 يف محاولة الستقبال الطالب
الدوليني يف اململكة املتحدة ،تقدم
جــامــعــة ولــفــرهــامــبــتــون للطالب
الــدولــيــن منحة دراســيــة بقيمة
 1000جنيه إسترليني.
ســوف تساعد املنح الدراسية
الدولية الطالب الدوليني الذين
يوشكون على احلصول على درجة
جامعية بــدوام كامل ملدة ثالث أو
أربع سنوات أو دورة دراسية لدرجة
الدكتوراه يف جامعة ولفرهامبتون.
وهــكــذا يصبح الــطــاب مؤهلني
تلقائياً للحصول على منحة دراسية
مب ــج ــرد حــصــولــهــم عــلــى قــبــول
مشروط من جامعة ولفرهامبتون
وسيتم منحهم مبلغ  1000جنيه
اســتــرلــيــنــي ك ــرس ــوم دراس ــي ــة يف
عامهم األول .ولفرهامبتون هي
جامعة دولية تقدم أكثر من 250
دورة دراسية للطالب اجلامعيني
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و 120دورة للدراسات العليا مع
مــرافــق حديثة وســجــل ممــتــاز يف
قابلية توظيف الطالب.

جامعة برمنغهام تقدم
منحة دراسية بقيمة
 3000جنيه إسترليني
 إذا كــنــت طــالــب ـاً يف السنة
النهائية يخطط للحصول على
درجــة جامعية بجامعة برمنجهام
ســيــتــي لــلــحــصــول ع ــل ــى درجـ ــة
املــاجــســتــيــر ،فــقــد تــكــون مــؤه ـ ً
ا
للحصول على منحة دراسية تصل
إلى  3000جنيه إسترليني.
مــنــحــة اإلجنــــاز  BCUمتاحة
جلميع طالب السنة النهائية الذين
حصلوا على الــدرجــة األولـــى أو
الثانية يف املرحلة اجلامعية والذين
يرغبون يف مواصلة الدراسة على
مستوى املاجستير.
وتبلغ قيمة املنحة الدراسية
 3000جنيه إسترليني للطالب
احلــاصــلــن عــلــى درجـ ــة الــشــرف
األول ــى و 2000جنيه إسترليني
لــلــطــاب احلــاصــلــن عــلــى درجــة
الشرف من الدرجة الثانية.
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الــتــوالــي الــتــي تــعــد فيها جامعة
كامبريدج أفضل جامعة يف اململكة
املتحدة لتوظيف اخلريجني ،مع
بــروز تــقــارب شديد مــع منافسها
التقليدي جامعة أكسفورد .وكان
ضــمــن امل ــراك ــز اخلــمــســة األول ــى
جامعة كلية لندن وإمبريال كولدج
لندن وجامعة مانشستر.
ويكشف التصنيف السنوي عن
اجلامعات العاملية وجامعات اململكة
املتحدة عن سعيها الشديد لتخريج
املزيد من اخلريجني القادرين على
العمل .وقد أصبح هذا التصنيف
م ــص ــدراً لكثير مــن الــطــاب يف
البحث عن اجلامعات التي ستعدهم
بتحقيق مستقبل مهني ناجح.

جامعة ريتشموند
األمريكية بلندن تقدم 25
منحة للطالب الدوليين
 أعلنت ريتشموند ،اجلامعة
األمــريــكــيــة ال ــدول ــي ــة يف لــنــدن،
بالشراكة مع «مؤسسة سير سيريل

واملــتــوســطــة الــدخــل عــلــى النحو
احملدد يف البنك الدولي .الدورات
املؤهلة تشمل:
• ماجستير الصيدلة وتطوير
األدوية
• ماجستير التشريح السريري
والتعليم.

جامعات بريطانيا
تشهد زيادة في عدد
المتقدمين الدوليين
مبنى جامعة برمنجهام سيتي

ت ــاي ــل ــور» ،ع ــن تــقــدمي  25منحة
دراسية للدراسات العليا .وتغطي
املنح الــرســوم الــدراســيــة الكاملة
واإلقامة للطالب الدوليني الذين
يبدأون دورة جامعة ريتشموند يف
سبتمبر  2019أو يناير .2020
وأما شروط القبول ،فتشمل:
 1ـ إثبات التم ّيز األكادميي.
 2ـ إيــضــاح كيف يــكــون طالب
املنحة مؤيداً وسفيراً للتغيير يف

مبنى كلية «هل يورك» الطبية

بلده ،فض ً
ال عن احلياة املهنية التي
اختارها.
 3ـ وصف أهمية البرنامج الذي
طبقه طالب املنحة على تطلعاته
املهنية.
لطالب البكالوريوس احملتملني،
تقدم ريتشموند شهادات معتمدة
يف كـــل مـــن الــــواليــــات املــتــحــدة
واململكة املتحدة يف إدارة األعمال،
واالتـ ــصـ ــاالت ،والــفــنــون والــعــلــوم

جامعة كامبريدج
ما زالت على رأس قائمة
المملكة المتحدة
 كشفت نشرة QS (quantity
 )surveyorعــن ترتيب توظيف
اخلريجني للعام  ،2019وقد تبني
أن جامعة كــامــبــريــدج على رأس
قائمة اململكة املتحدة.
وهــذه هــي السنة الثالثة على
الثقافية

مبنى جامعة كامبريدج

كلير مارشانت

االجتماعية ،كما يتم توفير الدراسة
مشفوعة بالتدريب.

خصومات على الرسوم
الدراسية الدولية في
كلية هل يورك الطبية
 يتوفر خصم للطالب الدوليني
بجامعة «هل»  Hullالذين يرغبون
يف الــدراســة يف مجموعة مختارة
من الــدورات يف كلية Hull York
.Medical School
كلية  Hull Yorkالطبية تقدم
تعليماً طبياً استثنائياً للطالب
الدوليني من جميع أنحاء العالم.
يركز التعليم على حل املشكالت
واملـــهـــارات الــســريــريــة ومــهــارات
االتصال والتعرض السريري املبكر
وامل ــس ــت ــدام .ســيــحــصــل الــطــاب
ال ــدول ــي ــون عــلــى خــصــم لــلــرســوم
الدراسية يصل إلــى  2500جنيه
إسترليني سنوياً  ،وهــو ما يزيد
مبــقــدار  1000جنيه إسترليني
للطالب مــن الــبــلــدان املنخفضة

 تكشف البيانات التي أعلنت
عــنــهــا  UCASأن عـــدد الــطــاب
الــدولــيــن املتقدمني لــلــدراســة يف
جامعات اململكة املتحدة قد ارتفع
ألول مرة منذ ثالث سنوات.
فقد تقدم ما مجموعه 561.420
شخصاً بطلبات للشروع يف دورة
تدريبية هذا اخلريف ،وهي أول زيادة
ملموسة منذ عام  ،2016حيث تقدم
 63.690طالباً من خــارج االحتــاد
األوروبــي ،وذلك بزيادة قدرها 9٪
عن العام املاضي .كما حدث ارتفاع
طفيف يف عدد الطالب املتقدمني
من داخل االحتاد األوروبي ،ويرجع
ذلــك يف جــزء كبير منه عن أخبار
تــفــيــد بتجميد ال ــرس ــوم لــطــاب
االحتاد األوروبي للعام الدراسي يف
سبتمبر  ،2019هذا على الرغم من
املخاوف املتعلقة بخروج بريطانيا
من االحتاد األوروبي.
وتقول كلير مارشانت ،الرئيس
التنفيذي لـــ (« :)UCASيف هذا
الوقت من عدم اليقني ،من األخبار
السارة أن نرى املزيد من الطالب
مــن االحتـــاد األوروبــــي والــدولــيــن
يرغبون يف املــجــيء والــدراســة يف
اململكة املتحدة».
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اإلبداع :المكون الرئيسي
إلنجاح البحث العلمي
اإلبداع هو اإلتيان بشيء مختلف خارج عن املألوف
يغدق على البشرية املنافع وينمي املدارك فإذا به يبحث
يف مشاكلها محاو ًال ايجاد حل منطقي علمي ولكن
بنكهة مختلفة عما أتى به اآلخرون .هو ذلك االستثمار
العقلي للمعارف والعلوم املكتسبة ،والهادفة لتعمير
األرض واصالح القلوب وتنوير الدروب.
أمل موسى المولد
 اإلبـ ــداع هــو ذلــك الصندوق
الــذي يحمله اإلنــســان جامعاً فيه
حصاد استكشافه وقراءاته وتعايشه
مــع ثقافات وبيئات مختلفة فــإذا
بــه متبعاً قــولــه تعالى «فاستبقوا
اخليرات» (سورة البقرة :اآلية ،)148
لينتقي أخير وأثمن اخلبرات منها
مستغ ً
ال وموظفاً إياها للمساهمة يف
تقدمي معرفة أو إيجاد حل ملشكلة
بطريقة استثنائية متألقة متأنقة
متيز هذا اإلجناز العلمي عن غيره.
يتصف املبدع بعني انتقائية تؤمن
ب ــأن االخ ــت ــاف أســـاس الــتــجــاذب
والشغف الــهــادف للبحث والتعمق
يف العلوم بهدف الوصول إلى براءة
اختراع سواء كانت علمية أو أدبية
تنبض بالتميز والتفرد يف مساهماتها
وإضافاتها حلقل معريف معني .العني
االنتقائية هي ميزة أخرى ميتلكها
صاحب هذا النهج فإذا بتلك العني
تبصر جيداً كل ما يطرح ويناقش يف
فضاء العلم ثم تسجله يف ()codes
أو رموز متيز كل معلومة عن غيرها
نــاقــلــة «م ــا يــحــتــاج ويــفــتــقــر» إليه
الثقافية

العلم البشري «لـقلب وعقل» هذا
«اإلنسان» حتى يشحذ الهمم ويتدرع
باملعلومات واملعارف الالزمة ليثبت
حجم «االفــتــقــار» لتلك املساهمة
بناء على مراجعة واعتبار متعمق
لــ»اطالل» ما سبقه من مراجعات
علمية وأدبية يف حقل علمي معني.
األمل ،اإلصرار ،العزم على اإلرتقاء

مع جتنب تضليل اإلنسانية يعد من
أســمــى أه ــداف ورســائــل صاحبها
إلميانه املطلق بأنها «عبادة مثمرة»
متجددة امل ــذاق ومناسبة لــأذواق
بتعدد أمواج فكرها بني مد االتفاق
وجزر االختالف.
هذا هو ما يسمى بـــ «الباحث
الــعــلــمــي امل ــب ــدع» الـــذي يتخذ من
اإلبــداع منهاجاً له إلثراء تخصصه
مبساهمة علمية حتفل سطورها
بعالمات التميز واملنطق واألصالة.
فــنهجه اإلبداعي يف تصميم بحثه
هــو مبثابة خــارطــة طريق بــل لعله
أشبه بعزف موسيقى بأنامل عاشقة
لــإطــاالت البحثية املتفردة التي
ترمي للجذب املعريف املــؤدي لرفع
نخب اإلرتقاء فرحاً بتغذية العقول
وإمنــاء مداركها العلمية وانتصاراً
بــامــتــاك جــيــل «واعـــــد ،شــغــوف»
بــإكــمــال مــهــمــة الــبــحــث والــتــحــري
واإلع ــداد ألشهى البحوث العلمية
التي تفتقر وحتتاج إليها البشرية.

ومـــــن اجلــــديــــر بـــالـــذكـــر أن
اإلبــــداع مطلب متطلب أســاســي
إلجن ــاح البحث العلمي وحتقيق
أه ــداف ــه ،فــمــثـ ً
ا هــنــاك ض ــرورة
ماسة «لإلبداع» العلمي يف مجال
البحوث الطبية حيث تؤدي النظرة
اإلبداعية يف تناول مشكلة البحث
وفرضياتها بطريقة من شأنها أن
تؤدي إلى منع تكرار حدوث الكثير
مــن املــشــكــات واألمــــــراض ،ويف
هــذا السياق يــرى فــرد ساوثويك
البروفيسور األمريكي يف مقال نشر
يف عام  2012يف The Magazine
of the Life Sciences
حتت عنوان:
“Academia suppresses
creativity: By discouraging
change, universities are
stunting scientific innovation,
”.leadership, and growth
أن الــبــحــث األك ــادمي ــي كثيراً
ما يخمد اإلب ــداع .كما أشــار إلى
أن اإلبـــداع داعــم أســاســي لتقدم
احل ــي ــاة الــــذي م ــن شــأنــه متكني
أعظم املفكرين والفنانني والقادة
يف العالم األكــادميــي من إمكانية
املضي قدماً نحو أفكار ومعتقدات
علمية جــديــدة تنعكس بــدورهــا
على تطوير كــل جــوانــب حياتنا.
وهكذا فإن اإلبداع جانب البد من
توافره يف البحوث العلمية حيث
أنه يؤدي حلل جذري ومساهمات
ثرية وجديدة للجانب العلمي مبا
ينعكس نفعاً على تطور البشرية.
وحث جميع الباحثني على ضرورة
انتهاج اإلب ــداع بأبحاثهم العلمية
والبعد قدر االمكان عن النمطية
وتكرار أفكار سابقيهم.
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فائز بجائزة
نوبل من جامعة
كامبردج يتحدث
على مدار أربعة عقود من أبحاث
األجسام املضادة ،فإن جائزة نوبل
ومجموعة علوم احلياة ساهما مبليارات
الدوالرات يف االقتصاد البريطاني.

جورج سميث

فرانسيس أرنولد

السير جريج وينتر

لندن ـ «الثقافية»
 يف ص ــب ــاح يـ ــوم  3أكــتــوبــر
 ،2018تلقى السير جريج وينتر
خبر حصوله على جائزة نوبل يف
الكيمياء للعام  2018إلــى جانب
فرانسيس أرنولد وجــورج سميث،
وبذلك يتلقى أكبر جائزة علمية
يف حياته املهنية .يقول وينتر« :لقد
كان األمر مبثابة صدمة».
بعد ساعات قليلة ،كان يجيب
على أسئلة وسائل اإلعالم العاملية
يف غرفة مبختبر مجلس البحوث
الطبية للبيولوجيا اجلزيئية MRC
 LMBيف حــرم جامعة كامبريدج
الثقافية

الطبي احلــيــوي .وعلى بعد بضع
مئات من األمتار ،كان املختبر حيث
كان وينتر يف الثمانينات من القرن
املاضي رائداً يف التقنيات التي من
شأنها أن يكون لها إرث طبي دائم
للبشرية ويساهم يف صناعة تبلغ
قيمتها مائة مليار دوالر.
كــان الفائز وزم ــاؤه يف MRC
 LMBوق ــس ــم ع ــل ــوم األمـــــراض
بجامعة كامبريدج أول من متكن
من أنسنة األجسام املضادة أحادية
النسيلة للفئران ،ومت استخدامها
كأدوية لتدمير اجلزيئات الضارة
يف األمراض التي تصيب اإلنسان.
وقد تضمنت عملية التحول التي

تــســمــح بــاســتــفــادة اإلن ــس ــان من
التجربة أي «األنسنة» إبدال مناطق
من احلمض النووي «األجنبي» مع
احلمض الــنــووي البشري لتقليل
فاعلية الدواء عن طريق االستجابة
املناعية لإلنسان.
لكن حتى األنــســنــة ال تقضي
متـــامـــاً عــلــى إمــكــانــيــة حـــدوث
اســتــجــابــة مــنــاعــيــة نـــظـــراً ألن
خصوصية اجلسم املضاد ما زالت
تتكون من مناطق غير بشرية.
وعــنــدمــا ق ــام ويــنــتــر بتطوير
«ع ــرض فــجــوة اجلــســم املــضــاد»،
وفـــاز بــجــائــزة نــوبــل ،م ـ ّكــن ذلــك
مــن اكــتــشــاف األجــســام املــضــادة

لــكــل ن ــوع مــن األهــــداف تقريباً
باستخدام «مكتبة» مــن شظايا
اجلينات البشرية التي مت إدخالها
يف احلــمــض الــنــووي لبروتينات
غـ ــاف ف ــي ــروس ــات الــبــكــتــيــريــا.
لقد كانت التكنولوجيا احلديثة
مطابقة بشكل طبيعي خلبرته
كمهندس وراثـــي ،وهــو يــقــول يف
ذلــك« :كنت أتعامل مع األجسام
املضادة للفأرة ،لكنني لم أحقق
النتيجة املرجوة وأعتقدت أن البد
من التعلم بشكل أفضل .ذهبت
إلى غرفة زراعة األنسجة ،تابعت
جــمــيــع الــوصــفــات ،وأصــيــب كل
شيء بالفيروس».

فاز جريج وينتر وزمالؤه بجائزة
نوبل في الكيمياء عن عملهم
في تسخير التطور إلنتاج
إنزيمات وأجسام مضادة جديدة
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تكريم الفائزين بفعاليات
سعودي ستيج في برمنجهام

خالل ندوة الملحقيات السعودية بلندن

الملحق الثقافي :زيارة سمو ولي العهد األخيرة لبريطانيا
زادت من الشراكات التعليمية بين البلدين
 أكد امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن علي
املقوشي االهتمام الكبير الذي حظيت به زيــارة ولي
العهد االمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه
اهلل – األخيرة الى اململكة املتحدة من قبل احلكومة
البريطانية فيما يتعلق باجلانب الثقايف وما مت بعدها
من تركيز على اجلوانب الثقافية والتعليمية.
وجاء ذلك خالل ندوة « امللحقيات الثقافية يف ضوء
رؤية  “ 2030التي نظمها نادي االعالميني السعوديني
يف بريطانيا على هامش فعالية حفل تدشني أعمال
دورته العاشرة لهذا العام .2019
واكد الدكتور املقوشي على أهمية الدور والصورة
التي يعكسها آالف املبتعثني واملبتعثات السعوديني من
قيم وأخــاق ومبادىء وصــور حضارية تعكس مكانة
اململكة العربية السعودية الرائدة يف العالم وما سوف
تقدمه رؤية اململكة  2030من تقدم وتطور وازدهــار
للوطن وأبناءه.
ولفت امللحق الثقايف إلى التأثير القوي ملؤسسات
إعالمية وســفــراء للوطن يتجاوز عــددهــم  30الف
الثقافية

منشاة إعالمية متحركة يف بريطانيا تتمثل يف الطالب
السعوديني الدارسني يف بريطانيا من مبتعثني ومرافقني
وما ميثلونه يف الغربة من قيم عربية وإسالمية وسطية
أصيلة مبنية على حسن اخللق والتسامح وعمل اخلير،
مــؤكــداً بالوقت ذاتــه دعــم امللحقية للعمل التطوعي
املنضبط يف خدمة االنسان والوطن السعودي وأيضاً
بناء العالقات الوطيدة مــع اجلامعات واملؤسسات
األكادميية التي يدرس بها أبناؤنا وبناتنا املستفيدون
من برنامج االبتعاث.
وأضــاف الدكتور املقوشي إن امللحقية الثقافية
توصي أبناءها املبتعثني باإلسهام يف البناء احلضاري
والثقايف للمملكة العربية السعودية يف بلد االغتراب
وذلك بدءاً من تعامل الطالب مع جاره ،وانتهاء بتعامله
مع أستاذه وجهته االكادميية التي يدرس بها ،وذلك
بهدف بناء صورة إيجابية ناضجة عن املواطن واملجتمع
السعودي والعربي واالسالمي.
ويف نهاية املناسبة مت تــكــرمي اجلــهــات املنظمة
والداعمة وتكرمي عدد من املتميزين.

 ويف برمنجهام أ ّكــد امللحق الثقايف على أهمية
تــواصــل ولــقــاء أصــحــاب التخصص العلمي الواحد
ليستفيدوا مــن جتــارب وخــبــرات بعضهم املختلفة،
وملناقشة أحدث ما وصل إليه العلم ومناقشة املختصني
من تقدم يف ذلك املجال.
وقد جاء ذلك يف كلمته يف فعالية سعودي ستيج
( )Saudi Stageالتي استضافها النادي السعودي
مبدينة برمنجهام يف بريطانيا يف نسختها الثانية التي
تهدف إلى عرض مهارة العرض والتأثير على اجلمهور،
وذلك بحضور الطلبة والطالبات السعوديني من مختلف
املدن البريطانية.
وأشار امللحق الثقايف إلى أن امللحقية تدعم املبتعثني
ومرافقيهم وتبذل قصارى جهدها وفق األنظمة املقررة
لتهيئة كل ما من شأنه تذليل الصعاب التي يواجهونها،
وتدعم كل ما ييسر عليهم أمور دراستهم وحتصيلهم
العلمي ،وفقاً للضوابط الالزمة التي يتم على أساسها
اعتماد اجلامعات البريطانية.
ولفت الدكتور املقوشي إلى قرب إطالق (سفير)2
لتطوير البوابة احلالية اخلاصة باملبتعثني ،لتتضمن
خدمات أفضل ومعاجلة جلميع املالحظات السابقة.
كما شدد خالل كلمته االفتتاحية يف اللقاء املفتوح
عــلــى مــشــاركــة املبتعيثن يف بريطانيا يف األعــمــال

التطوعية النظامية املتعددة ،رافضاً نظرية «ال تترك
أثراً» ضارباً أمثلة لنماذج تطوعية مشرفة قام بها عدد
من املبتعثني .وأشاد امللحق الثقايف بالعمل الذي يقدمه
النادي السعودي يف برمنجهام وجميع األندية السعودية
األخــرى خلدمة املبتعثني واملبتعثات والــدارســن من
أبناء وبنات الوطن الغالي ،مثنياً على منسوبي امللحقية
على دعمهم للطلبة والطالبات وتشجيعهم لنيل أعلى
درجــات العلم واملعرفة وحتقيق النجاح للعودة إلى
الوطن واملساهمة يف نهضته وتقدمه مع من سبقهم.
ويذكر أن فعاليات مبادرة سعودي ستيج والتنافس بني
املتأهلني من مختلف املــدن البريطانية قد تواصلت
بهدف الوصول إلى مراحل التصفيات النهائية والفوز
باملراكز الثالث األولى للكبار والصغار.
وعقب ذلك كرم امللحق الثقايف الفائزين واملتميزين
شاكراً جميع من أسهم بنجاح املناسبة التي جمعت
جميع الطلبة والطالبات من مختلف األندية الطالبية
يف املدن البريطانية.
وقــام امللحق بإطالق تطبيق النادي السعودي يف
مانشستر ،والــذي يقدم عــدداً من اخلــدمــات املهمة
للمبتعثني واملبتعثات هناك.
ثم بدأ اللقاء املفتوح بني امللحق الثقايف واملبتعثني
واملبتعثات ومرافقيهم لإلجابة على استفسارات وأسئلة
الطالب والطالبات والسماع ملقترحاتهم.
درعا
وقــدم رئيس النادي السعودي يف برمنغهام ً
تذكار ًّيا للملحق الثقايف مبناسبة الزيارة ،ثم التقطت
صورة جماعية يف ختام اللقاء.
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اإلشادة بجهود األندية الطالبية السعودية واألعمال التطوعية
في بريطانيا وتكريم رؤساءها واعضائها
 أ ّكد امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن علي
املــقــوشــي ،أهمية دور األنــديــة الطالبية السعودية
واألعمال التطوعية التي تقوم بها ،بإشراف مباشر
وتنسيق مــع امللحقية يف خدمة الطلبة والطالبات
السعوديني املبتعثني والدارسني يف بريطانيا ،مقدماً
الشكر لرؤساء األندية وأعضائها على ما يبذلونه من
جهود هي محل فخر واعتزاز وتقدير من اجلميع.
كما بـ َّـن خــال احتفاء امللحقية الثقافية بسفارة
خادم احلرمني الشريفني لدى اململكة املتحدة مبناسبة
ختام الدورة الـ  37ألندية الطلبة السعوديني ،واالحتفاء
بــرؤســاء الـــدورة اجلــديــدة الـــ  ،38أن امللحقية تعي
مسؤوليتها جتاه أبناء الوطن الدارسني وتدعم أنديتهم
الطالبية الــتــي تعنى باألنشطة العلمية والثقافية
واالجتماعية والترفيهية مبــا يعود عليهم بالفائدة
ويعزز من حتصيلهم العلمي واملعريف ،منوهاً باالهتمام
واملتابعة التي توليها وزارة التعليم وسفارة اململكة يف
لندن لهذه األندية الطالبية.
كما شدد على الدور الفاعل لتلك األندية يف إبراز
صورة الوطن والشباب السعودي املشرقة وما تتميز به
سجيته من حب للتعاون والعطاء واحلرص على التفوق
العلمي والعملي ليترك أثراً جمي ً
ال يذكر يف املجتمع
البريطاني.
وامتدح الدكتور املقوشي الدور اإليجابي الذي يقوم
به املبتعثون يف بريطانيا من خالل األنشطة العلمية
واألكادميية واالجتماعية يف اجلامعات البريطانية ،من
خالل التعريف مبا حتققه اململكة العربية السعودية من
الثقافية

نقالت نوعية يف مجال التنمية ونقل الصورة الصحيحة
عن الوطن وأهله.
وأضــاف أن الطالب السعودي يجب أن يكون له
حضور إيجابي يف بلد االبتعاث ودور رائد يف رسم
صــورة ذهنية إيجابية عــن نفسه ووطــنــه وعروبته
وديــنــه ،مشي ًدا بجميع املــبــادرات الطالبية العلمية
واالجتماعية واخليرية املنضبطة وفق األنظمة ،والتي
تكون بعد التنسيق مع مسؤولي امللحقية الثقافية
واجلامعات.
وأوضح أن بعض الصحف احمللية يف مدينة ليفربول
أشادت باملبادرة واحلملة اإلنسانية واللفتة احلضارية
التي قام بها النادي السعودي مبدينة ليفربول التي
هــدفــت إل ــى إطــعــام املــشــرديــن الــذيــن يعيشون بال
مــأوى ،وغالباً ما يوجدون بشوارع املدينة وذلك بعد
التنسيق مع اجلهات املختصة ،والتي نالت إشادة من
املجتمع احمللي .وقد القت احلملة أصــدا ًء طيبة بني
الناس مبدينة ليفربول ،ونقلت لهم صورة جميلة عن
وحسهم اإلنساني
أعمال الطلبة السعوديني التطوعية
ّ
وأخالقهم العالية عبر توزيع األطعمة واملشروبات
الدافئة على احملتاجني بالطرق يف األجواء الباردة التي
تعيشها بريطانيا يف فصل الشتاء القارص.
وأشاد الدكتور املقوشي بالدور الذي قام به املبتعثان
فالح املسعري رئيس نادي الطلبة السعودي يف ليفربول
ونائبه املبتعث خالد الغوير.
وكان املبتعثان «املسعري» و»الغوير» قد أنقذا طالبتني
صينيتني تعرضتا للسرقة ،وأمسكا باللص حتى وصول

الشرطة يف مدينة ليفربول ،مما كان له أكبر األثر بني
الطالب يف اجلامعة .وقد أظهر احلادث صورة مش ّرفة
للسعوديني املبتعثني ،وأب َر َز شهامة املجتمع السعودي،
فض ً
ال عن تلقي املبتعثني ثناء من الشرطة احمللية.
وكان املبتعثان سلطان السفياني ومحمد احلاليف
قد قدما عرضاً عن إدارة األنــديــة ومهامها وآلية
التنسيق مع امللحقية ،وأشارا إلى دور األندية الطالبية
يف تقدمي النصائح واخلــبــرات للطلبة اجلــدد ،إلى
جانب العمل التطوعي الذي يسهم يف خدمة املبتعثني
واملبتعثات ومرافقيهم والعمل على مساعدتهم ،فيما
استعرضت أنشطة األندية الطالبية السعودية يف
مجال الرياضة .ويف ختام املناسبة ك ّرم امللحق الثقايف،
رؤساء األندية وأعضاءها.

وبحث سبل التعاون
مع جامعة الملك عبدالعزيز
 التقى امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن علي
املقوشي بوفد من جامعة امللك عبدالعزيز برئاسة
وكيل اجلامعة للدراسات العليا الدكتور يوسف التركي
وعميد كلية الطب الدكتور محمود االحول ،حيث تباحث
اجلانبني سبل التعاون املشترك وتعزيز الشراكة بني
اجلانبني وجرى خالل اللقاء مناقشة اوضاع مبتعثي
جامعة امللك عبدالعزيز.
ويأتي هذا االجتماع ضمن إطار االجتماعات التي
تعقدها امللحقية الثقافية مع اجلامعات احلكومية
واملؤسسات والشركات احلكومية واخلــاصــة ،وذلك
حرصاً منها يف مد يد التواصل والتعاون فيما يخدم
أبناء الوطن من املبتعثني واملبتعثات.

منتدى سفراء رياديون
وافتتاح ٌ
ُ
الثاني «ريادة وتنمية مستدامة»
 افتتح امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن
علي املقوشي أعمال منتدى «سفراء رياديون» الثاني
حتت عنوان «ريادةٌ وتنمية ُمستدامة» يف مدينة ريدجن
البريطانية مبشاركة نخبة من األكادمييني املتخصصني
السعوديني يف اجلوانب االعالمية والفكرية والثقافية
واالقتصادية من مختلف اجلامعات البريطانية.
وأ َك ــد امللحق يف كلمته على أهمية دور الطالب
السعودي يف التعريف بالثقافة السعودية وخطوات
التنمية املتميزة التي تعيشها اململكة العربية السعودية.
وقــد شـ ـ ّدد الــدكــتــور املــقــوشــي على أهمية احلــوار
احلضاري املتزن مبا يساهم يف جتويد الصورة الذهنية
االيجابية عن الطالب السعودي واململكة العربية السعودية.
كما طــالــب الطلبة والــطــالــبــات الــدارســن يف مختلف
دول العالم بالعمل على خدمة بعضهم البعض وتقدمي
االرشادات والنصائح االكادميية والقانونية واالجتماعية
مبا يساهم يف جتنيبهم الصعوبات أو العراقيل التي
تعترض طريقهم يف رحلتهم األكادميية ،منبهاً إلى أهمية
استثمار فرصة االبتعاث التي وفرها لهم الوطن والعمل
على سرعة إنهاء هذه املهمة والعودة إلى الوطن أعضا ًء
فاعلني مساهمني يف خدمة وطنهم مشاركني يف خطط
التنمية التي ينتهجها الوطن والتي تسعى لتحقيق رؤيته
الطموحة الهادفة إلى إسعاد املواطن السعودي.
وقــ ّدم سفراء ريــاديــون درعــا تذكارياً تعبيراً عن
تقديرهم للملحق الثقايف وامللحقية الثقافية ودور
منسوبيها يف جهودهم بدعم الطالب والطالبات يف
مسيرتهم العلمية وحتصيلهم الدراسي واألكادميي.
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والطالبات وتلمس الصعوبات والتحديات التي تواجههم
يف مسيرتهم العلمية .وعقب ذلكُ ،عرض فيلم استعرض
أعمال النادي السعودي يف إكستر وأهدافه واخلدمات
التطوعية التي يقوم بها خلدمة الطلبة والطالبات
واملهتمني وذلــك من خالل برامج متنوعة تساهم يف
جناحهم ،وفق ما تقره امللحقية الثقافية .وق ّدم العرض
تعريفاً بلجان النادي الثقافية واالجتماعية واإلعالمية
والرياضية والتي تهدف خلدمة املبتعثني واملبتعثات
والدارسني ومرافقيهم يف مدينة إكستر وضواحيها.
ويف نهاية اللقاء ،عقد امللحق الثقايف ومسؤولو
امللحقية جلسة حوار مع الطلبة والطالبات لإلجابة
عــلــى اســتــفــســاراتــهــم واالســتــمــاع إل ــى اقتراحاتهم

ومرئياتهم ،ومعاجلة املواضيع واملشاكل التي قد
تعترضهم يف مسيرتهم الدراسية.
ثم قام بتدشني املوقع اإللكترني للنادي السعودي
يف إكستر على شبكة االنترنت ،ليكون حلقة وصل
تربط الطلبة الدارسني واملهتمني يف الدراسة مبدينة
إكــســتــر ،ويــحــتــوي على األنــشــطــة والفعاليات التي
يقيمها النادي ومعلومات عن جامعة أكستر والكليات
واملعاهد املعتمدة باملنطقة.
ويف ختام احلفل ،ق ّدم النادي درعاً تذكارياً للملحق
الثقايف مبناسبة الزيارة ،ومعربني عن سعادتهم باللقاء،
وحرص امللحق الثقايف واملسؤولني بامللحقية على دعم
الطلبة يف مسيرتهم العلمية يف بريطانيا.

الملحق الثقافي يلتقي بالطلبة والطالبات السعوديين بمدينة
إكستر ويدعو إلى نشر األبحاث واألوراق العلمية
 دعا امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن علي
املقوشي الطلبة والطالبات السعوديني إلى نشر األوراق
العلمية واألبحاث املعتمدة يف املجالت العلمية ُ
املكمة
بالتنسيق مــع امللحقية لتعكس جهد وجنــاح الطلبة
والطالبات السعوديني ومتيزهم يف املجاالت العلمية
واألكادميية وإب ــرازاً لــدور اململكة العربية السعودية
يف دعم التقدم العلمي ونفع االنسانية واملجتمعات يف
العالم .ولفت إلى أن الطالبة والطالب السعودي أصبح
مــشــارك ـاً عــاملــي ـاً يف صناعة
املــعــرفــة ورق ــم ــا مــعــتــبــراً يف
االجنازات العلمية والبحثية.
جــاء ذلــك يف اللقاء الــذي
ع ــق ــده املــلــحــق الــثــقــايف مع
الطلبة والطالبات السعوديني
الــدارســن يف مدينة إكستر
الــبــريــطــانــيــة يـ ــوم اخلــمــيــس
.2019/03/21
حيث أ ّكد امللحق الثقايف يف
كلمته أمام احلضور على قوة
الطلبة يف تركهم أثراً طيباً يف
الثقافية

مجتمع بلد الدراسة ومقر االبتعاث ،وقوتهم عند عودتهم
للمشاركة ببناء الوطن العزيز وفق ما ترسمه القيادة
الرشيدة حلكومة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل -وولي عهده األمني صاحب
السمو امللكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  -يحفظه
اهلل -لتقدم ورفــاه الوطن وازده ــاره بسواعد أبنائه.
وأوضح الدكتور املقوشي أن امللحقية الثقافية ُوجدت
خلدمة املبتعثني والدارسني من أبناء الوطن يف اململكة
املتحدة وتلمس احتياجاتهم
ودعــمــهــم لتحقيق األهـــداف
املنشودة لإلبتعاث للحصول
على أعلى الــدرجــات العلمية
واملــعــرفــة ونقلها إلــى الوطن
الغالي وأبناءه ومؤسساته.
وق ــد أثــنــى رئــيــس الــنــادي
الــســعــودي يف إكــســتــر شايع
الــشــهــرانــي يف كــلــمــتــه على
زيــارة امللحق الثقايف الدكتور
عبدالعزيز بن علي املقوشي
وأهميتها لاللتقاء بالطلبة

رعاية أنشطة نادي الطلبة السعوديين بمدينة لندن
 برعاية كرمية من امللحق الثقايف وبحضور امللحق
الصحي د .عبدالعزيز العيسى ومدير أكادميية امللك
فهد بلندن د .عبدالغني احلربي ،أقــام نــادي الطلبة
السعوديني يف مدينة لندن حف ً
ال افتتاحياً ألنشطة
النادي يف دورتــه الثامنة والثالثني .كما كرم الطلبة
اخلريجني .وألقى راعي احلفل د .عبدالعزيز املقوشي
كلمة أثنى فيها على حرص خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمني صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان على أبنائهم
املبتعثني ،كما أكد على أهمية االبتعاث وما يحققه من
فوائد عديدة لتقدم اململكة وأبنائها والثمار املرجوة منه
يف دعم الوطن وبنائه.
كما تضمن برنامج احلفل تقدمي إدارة النادي
اجلــديــدة عــرض ـاً وثــائــقــيــا عــن األعــمــال واألنــشــطــة

والفعاليات املستقبلية التي ترغب يف إقامتها.
وقــد قامت إدارة النادي مبنح وســام العطاء إلى
الدكتور عثمان الــزامــل املشرف العام على الشؤون
الثقافية واالجتماعية بامللحقية الثقافية على جهوده
املبذولة مع املبتعثني يف لندن ،وأعقب ذلــك تكرمي
امللحق الثقايف للخريجني من كافة املراحل الدراسية.
ويذكر أن الهيئة اإلداريــة اجلديدة لنادي الطلبة
السعوديني يف مدينة لندن للدورة الـ  38تتكون من:
أحــمــد النفيسة (رئــيــس الــنــادي) ،عــبــداهلل الصالح
(نــائــب الــرئــيــس) ،علي القرني (للجنة اإلعالمية)،
وعد الدوسري (للجنة الثقافية) ،يوسف العي (للجنة
الرياضية) ،نهال اخلزمي (أمني الصندوق) ،فهد الزيد
(للجنة القانونية) ،أميرة املرشد (للجنة النسائية)،
غادة املرشد ،نورة النعيم.
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أعرب الوفد الزائر عن سعادته الغامرة باالستقبال
والترحيب الذي لقيه من مسؤولي امللحقية ،وتسهيلهم
جميع اإلجراءات الالزمة.
ويف نهاية الزيارة قدم الوفد شكره للملحق الثقايف
على االحترافية العالية يف التنظيم والترتيب ومتنوا أن
يكلل اهلل املساعي بالنجاح والتوفيق .وجتدر اإلشارة
إلى أن برنامج اإلستقطاب الذي تبنته امللحقية الثقافية
منذ عامني عمل على توفير فرص وظيفية لعدد من
الدارسني والدارسات يف اململكة املتحدة وساهم يف
حتقيق توطني الوظائف يف مجاالت متعددة.

وتعزيز الشراكة بني اجلانبني حيث نوقشت أوضاع
مبتعثي جامعة ام القرى .كما التقى امللحق الثقايف
مبدير اخلطوط السعودية يف بريطانيا وأيرلندا األستاذ
سلطان العطيفي ،حيث بحث اجلانبان سبل التعاون
املشترك يف خدمة املبتعثني واملبتعثات ومرافقيهم.
ويأتي ذلك ضمن اجلهود التي تبذلها امللحقية ملعاجلة
العقبات التي تعترض أبناء املبتعثني واملبتعثات.

لقاء بمسؤولي شركة وأكاديمية
شركة صناعة الطيران البريطانية

الملحق الثقافي يلتقي بوفد
من جامعة أم القرى الستقطاب
المميزين من المبتعثين
 ضمن جهود امللحقية الثقافية يف استقطاب أبناء
الوطن املبتعثني واملبتعثات ممن ليس لديهم وظائف من
قبل اجلامعات والقطاعات احلكومية واخلاصة التى
تعمل على توطني الوظائف ضمن توجهات رؤية اململكة
 ،2030التقى امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن
علي املقوشي مبكتبه بامللحقية الثقافية بلندن بوفد
من كلية إدارة األعمال بجامعة أم القرى مبكة املكرمة
برئاسة عميد كلية إدارة األعمال األستاذ الدكتور
إحسان بن صالح املعتاز ،ووكيل الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتور فيصل بن عائض الروقي،
وذلك تفعيال لبرنامج استقطاب املميزين من املبتعثني
واملبتعثات على برنامج خادم احلرمني الشريفني .وقد
أجريت املقابالت مع عشرات املتقدمني واملتقدمات
يف مقر امللحقية الثقافية السعودية يف لندن .وأعرب
الوفد عن سعادته باملستوى العلمي والعملي للطالب
الذين متت مقابلتهم ،حيث أعطوا مؤشراً إيجابياً
واضــحـاً عن مبتعثي ومبتعثات الوطن الغالي .كما
الثقافية

 اجتمع امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن علي
املقوشي مع عدد من مسؤولي شركة وأكادميية شركة
صناعة الطيران البريطانية ( )BAE Systemsالشركة
التدريبية التي تتخذ من برستون البريطانية مقراً لها
حيث مت التباحث بــن اجلانبني حــول سبل التعاون
املشترك يف برامج التدريب والتعليم واستعرض مسؤولو
الشركة دور األكادميية يف تدريب الشباب السعودي
وتأهيليهم للعودة للوطن واملساهمة يف خدمة جهود
التنمية الوطنية مبا يحقق رؤية اململكة .2030

سبل التعاون مع جامعة أم القرى
 ويف لقاء بوفد من جامعة ام القرى برئاسة وكيل
اجلامعة للدراسات العليا د .ثامر احلربي ،تباحث
امللحق الثقايف ورئيس الوفد يف سبل التعاون املشترك

ويلتقي بمتدربي برنامج «خبرات»
 وخــال اجتماع امللحق الثقايف بوفد املعلمني
واملعلمات السعوديني املتدربني ضمن برنامج «خبرات»
الذي تنفذه وزارة التعليم ،نوقشت اجلوانب التدريبية
مع املتدربني والصعوبات التي قد تواجههم ،كما وجه
امللحق اإلدارات املعنية بامللحقية بالعمل على تسهيل
جميع أمورهم واملساهمة يف حل املعوقات التي قد
تواجههم .وكانت امللحقية الثقافية قد رتبت لقاءاً
ملتدربي خبرات يف جامعة  UCLالبريطانية يف لندن
حيث مت خالل اإلجتماع عرض معلومات عن بريطانيا
ومدنها وخاصة لندن ،فض ً
ال عن السكن واملــدارس
واجلامعات ومعلومات عن النظام البريطاني ،كما
نظمت لقاءاً مباشراً ملدير عام التدريب واالبتعاث
الدكتور محمد بن سعود املقبل مع متدربي «خبرات»
وعدد من مسؤولي امللحقية.

ويلتقي وفد من جامعتي بولتون
البريطانية والملك عبدالعزيز
 وكان قد التقى امللحق الثقايف بوفد من جامعة
 Boltonالبريطانية وجامعة امللك عبدالعزيز وبحث مع
ممثلي اجلامعتني عدداً من القضايا األكادميية التي
جتمع بينهما .كما استعرض املجتمعون اَليات التعاون
بــن امللحقية واجلــامــعــات السعودية والبريطانية،
بــاإلضــافــة إلــى مناقشة أح ــدث الــتــطــورات العلمية
والعملية وسبل دعمها بني اجلانبني وتوفير الوسائل
التي تخدم املتدربني والدارسني.

البحث في تقنيات التعليم
 زار وفد من وزارة التعليم يضم الرئيس التنفيذي
لشركة تطوير تقنيات التعليم الدكتور يوسف بن أحمد
العوهلي ومدراء عموم التعليم مبناطق اململكة امللحقية
الثقافية يف بريطانيا ،واجتمع الوفد مع امللحق الثقايف
وكبار مسؤولي امللحقية الثقافية ،حيث جرى البحث يف
تقنيات التعليم واإلستفادة منها يف تطوير وسائل التعليم،
كما جــرى احلديث عن إستفادة املبتعثني واملبتعثات
من تطور التعليم باململكة املتحدة ونقل هذه التجارب
واخلــبــرات إلــى اململكة بعد التخرج التي من خاللها
تتحقق أهداف رؤية  ،2030ويف نهاية االجتماع استلم
سعادة امللحق الثقايف هدية تذكارية بهذه املناسبة.
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الملحق الثقافي يؤكد أهمية
اللغة العربية والحفاظ عليها
 أ ّك ــد امللحق الــثــقــايف بــســفــارة خ ــادم احلرمني
الشريفني لدى اململكة املتحدة الدكتور عبدالعزيز بن
علي املقوشي أهمية اللغة العربية يف احلياة العملية
وضــرورة احلفاظ عليها ،خاصة فيما يتصل بأبناء
املبتعثني السعوديني املقيمني يف خارج الوطن والذين
قد يحتاجون لتعلمها بشكل أكبر ومكثف بسبب بعدهم
عن الوطن.
وقال الدكتور املقوشي يف كلمة له خالل ندوة «ملتقى
اللغة العربية» الذي ّ
نظمته اجلمعية السعودية بجامعة
ريــدجن يف مدينة ريدينج البريطانية :إن مآثر اللغة
العربية والدور الذي لعبته يف حياة الدول واحلضارات
حول العالم أمر معروف وموثق تاريخياً ،هذا فض ً
ال
عن أن العربية هي لغة القرآن الكرمي والسنة النبوية
املطهرة جلميع املسلمني.
وأضاف أن اللغة العربية لغة أمة عظيمة أنشأت
حضارة عاملية أسهمت عبر تاريخها الطويل يف تقدم
البشرية ونقلت شعلة العلم واحلضارة بأمانة واقتدار،
كما نشرت الدين اإلسالمي احلنيف ،وأسهمت كذلك
يف بناء احلضارات اإلنسانية وتقدم العلوم التطبيقية،
فهي لغة حية وقــويــة وق ــادرة على نقل املعرفة إلى
اآلخرين .من جانبه أ ّكد مدير املركز الثقايف اإلسالمي،
الدكتور أحمد الدبيان ،يف كلمته خالل الندوة ،على أن
أكثر املخطوطات يف العالم هي باللغة للعربية ،مما يدل
على أنها لغة ذات إرث شرعي وديني وثقايف ال نظير
لها .وقــد علل ذلــك بــاإلشــارة إلــى وفــرة املخطوطات
احملفوظة يف العديد من دول العالم ،وكذلك انتشار
الثقافية
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الدين اإلسالمي احلنيف يف أصقاع العالم.
واستعرض الدبيان تاريخ اللغة العربية من خالل
احتكاك العرب بــاألمم والــدول األخــرى ،وعبر حركة
االستشراق التي بدأت منذ ما يربو عن عشرة قرون،
وما قام به املستشرقون من تآليف املعاجم واملوسوعات
والترجمات.
وقــال :إن الكثير من الناس أقبل على تعلم اللغة
العربية ألســبــاب دينية وعلمية أو ثقافية محضة،
مشيراً إلى ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكرمي والسنة
املطهرة وتاريخها الطويل املمتد ملئات من األعــوام
وامتدادها اجلغرايف من الشرق إلى الغرب أدى كل
ذلك النتشارها وقوتها وبقائها وكان لها أثرها الواضح
اليوم يف احلضارات العاملية .وبني أستاذ اللغة واألدب
والترجمة املساعد بجامعة نوتنجهام الدكتور أحمد
املليباري بأن تعليم اللغة العربية يف اجلامعات الغربية
كان له دوره يف إثراء املجتمعات بالثقافة العربية ونقل
مختلف آدابها وعلومها .وقد حضر الندوة عدد من
الطلبة السعوديني واخلليجيني والعرب فض ً
ال عن عدد
من منسوبي اجلامعة يف بريطانيا.

ويتفقد أكاديمية الملك فهد بالمملكة المتحدة لإلطالع
على سير الدراسة ويلتقي بإدارتها وطلبتها
 أكــد سعادة امللحق الثقايف عضو مجلس أمناء
أكادميية امللك فهد بلندن الدكتور عبدالعزيز بن علي
املقوشي على أهمية دور أكادميية امللك فهد لتعليم
الطلبة والطالبات اللغة العربية والثقافة اإلسالمية
باإلضافة إلى املنهج املعتمد يف اململكة املتحدة ليكون
خريجي األكادميية على قدرة
علمية وثقافية وتربوية عالية
تــضــاهــي خــريــجــي املــــدارس
األخرى .وحث الدكتور املقوشي
مــنــســوبــي االك ــادمي ــي ــة على
مضاعفة اجلهد لالرتقاء بأداء
االكادميية وتطوير مخرجاتها.
جاء ذلك يف تصريحه لوكالة
األنــبــاء السعودية بعد زيــارة
تفقدية ومعايدة قام بها امللحق
الثقايف إلى األكادميية لإلطالع
عــلــى ســيــر الـ ــدراسـ ــة عقب

إجازة عيد الفطر ،ولقائه باجلهاز االداري والتعليمي
باألكادميية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات
الــدارســن باألكادميية .وتفقٌد سعادة امللحق مرافق
األكادميية شملت الفصول الدراسية املختلفة واملكتبة
واملختبرات واملسجدٌ .
وأطلع عن قرب على سير العملية
التعليمية ملختلف املــراحــل
الــدراســيــة ،ومــبــدي ـاً إعجابه
مبا شاهده من تفاعل الطلبة
والــطــالــبــات داخـــل الفصول
أثناء احلصص الدراسية التي
تفقدها أثناء اجلولة .يُذكر أن
أكادميية امللك فهد بلندن قد
احتفت بنهاية شهر رجب من
هــذا العام بتخريج مجموعة
مــن طلبة مرحلة البكالوريا
الــدولــيــة ( )IBDPواملــرحــلــة
املتوسطة (.)MYP
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الملحق الثقافي يلتقي مدير جامعة ساسيكس والطلبة السعوديين
ويحث على خروج األبحاث إلى منتجات
 أكد امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن علي
املقوشي أهمية خروج األبحاث واالكتشافات العلمية
وب ــراءة االخــتــراعــات التي يقوم بها طلبة وطالبات
سعوديني من املــراكــز البحثية باجلامعات إلــى واقع
محسوس ولتصبح منتجات تنفع الوطن وتقدمه عملياً
وصناعياً وتنموياً مبا يحقق أهداف قيادتنا الرشيدة يف

الثقافية

رؤية اململكة  2030وينفع بها العالم أجمع ،ومشيراً إلى
أن الباحثني السعوديني حققوا اجنــازات واكتشافات
علمية مميزة يف مجال تخصصاتهم ،وأنهم يحظون
بترحيب وقبول واسع يف اجلامعات البريطانية نظير
جديتهم باألبحاث والتحصيل العلمي وقدراتهم على
حتقيق التفوق يف مختلف التخصصات العلمية الدقيقة

مثل تقنيات النانو والذكاء الصناعي والهندسة والطب
والبرمجة وغيرها من التخصصات الهامة.
جــاء ذلــك يف الــلــقــاء ال ــذي جمع امللحق الثقايف
د.املقوشي مع الطلبة والطالبات السعوديني الدارسني
يف جامعات ومعاهد مقاطعة ساسيكس يف احلفل الذي
أقامه نادي الطلبة السعودي يف برايتون.
والتقى امللحق الثقايف أثناء الزيارة مبدير جامعة
ساسيكس البرفيسور ستيفن شوت ومسؤولي اجلامعة
يف مقر اجلامعة لبحث أوجــه التعاون والتنسيق بني
اجلامعة واجلامعات السعودية .
كما بحث مع مدير جامعة ساسيكس عملية استفادة
اجلامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات البريطانية يف استفادة اجلامعات السعودية
وخاصة الناشئة منها من خبرات اجلامعة البريطانية
العريقة ،لتستفيد اجلامعات السعودية من أخــر ما
توصلت إليه اجلامعة يف البحث العلمي وتبادل اخلبرات
والشراكة ونقل التجربة من اجلامعات البريطانية إلى
نظراءها باململكة وإرسال أعضاء من هييئة التدريس
إللقاء محاضرات باجلامعات السعودية.
وجتــول امللحق الثقايف والوفد املرافق يف معامل
ومختبرات النانو يف جامعة ساسيكس واستمع إلى
شرح من املبتعث عبداهلل احلاني عن مشروع بحثه يف
تقنية النانو يف مجال الطاقة املتجددة.
عقب ذلك بدء احلفل الــذي أقامه نــادي الطلبة
السعوديني يف برايتون ،حيث رحــب رئيس النادي
لــلــدورة احلــالــيــة ال 38الــطــالــب عــبــداهلل الشمري
يف كلمته بامللحق والوفد املرافق لــه ،وشاكرا دعم
امللحقية الثقافية ألنشطة الطلبة السعوديني يف جميع
اجلامعات البريطانية ودور ها يف تشجيع ورعاية
أبناءها وبناتها يف احلصول على أحــدث العلوم يف
مختلف التخصصات لــيــعــودوا إلــى الــوطــن بالعلم
واملعرفة للمساهمة يف تنميته وتقدمه.
وقــدم عــدد مــن الــطــاب والطالبات السعوديني
عروضاً مرئي ًة عن مشاريعهم البحثية يف دراساتهم
باجلامعات البريطانية بجامعات برايتون ومقاطعة
ساسيكس.
عقب ذلك ْفتح املجال للطلبة والطالبات لطرح
األسئلة واالستفسارات التي تهم الطلبة والطالبات يف
حياتهم الدراسية العلمية والعملية واالجتماعية وعن
األنظمة وما استجد حولها من تسهيالت خلدمتهم.

وأجــاب امللحق الثقايف على جميع األسئلة وقدم
احللول واالرشادات وفق األنظمة املعتمدة من وزارة
التعليم ،ومتفهما لبعض مــا يــواجــهــونــه مــن بعض
الصعوبات يف احلصول على القبول يف وقت محدد،
وبعض املسائل الفنية يف للخدمات التي يقدمها بوابة
املبتعثني سفير .ويف نهاية اللقاء شكر امللحق الثقايف
الطلبة والطالبات على اللقاء ومشيداً مبا يحققونه
من تقدم يف أبحاثهم التي يقومون بها ،وما أطلعه
مدير جامعة ساسيكس حول متيز الطلبة والطالبات
السعوددين يف اجلامعة.
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افتتاح فعالية األعمال والمبادرات الطالبية التطوعية الثاني
 نظمت امللحقية الثقافية فعاليات «معرض
وملتقى األعــمــال واملــبــادرات الطالبية التطوعية
الثاني مبجتمع االبتعاث» والرائدة يف خدمة تعزيز
الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية وحراكها
الثقايف واملعريف يف اململكة املتحدة بالتعاون مع نادي
الطلبة السعوديني يف لندن ،وذلك يف أكادميية امللك
فهد بالعاصمة البريطانية لندن.
وبــدأت الفعالية بلقاء امللحق الثقايف الدكتور
عبدالعزيز بن علي املقوشي برؤساء األندية الطالبية
السعودية يف بريطانيا.
وجــرى خــال اللقاء النقاش واحلــوار على دور
األندية السعودية بالتعاون مع امللحقية الثقافية يف
دعم األنشطة الطالبية السعودية املعتمدة والتي
تصب يف صالح الطلبة ومرافقيهم لتدعمهم يف
حتصيلهم العلمي يف بالد االغتراب.
وأبرز امللحق الثقايف بأن األندية السعودية هي
منبع العمل التطوعي والوطني األصيل وذلك بدءاً
الثقافية

بدورهم حني وصول الطلبة والطالبات اجلدد إلى
املدينة التي يدرسون بها ليقوم النادي السعودي
بتقدمي كل ما يفيدهم يف بداية االستقرار انطالقاً
من االرش ــادات يف احلصول على السكن املناسب
واالجراءات الالزم امتامها وأنظمة اجلامعة والبلد
وتقدمي كل ما ييسر من حياتهم اجلديدة.
وشكر امللحق جميع األندية السعودية وأعضاءها
على أدوارها التطوعية املهمة واملشكورة يف جهودهم
وأعمالهم سواء األنشطة العلمية والثقافية والوطنية
واالجتماعية.
عقب ذلــك ،قــام امللحق الثقايف بافتتاح وقص
شريط معرض األعمال واملبادرات التطوعية واستمع
يف كل ركن من أركان املبادرات لألعمال التي يقوم
بها أصحابها وجهودهم يف أعمالهم خلدمة إخوانهم
وأخواتهم الطلبة ومرافقيهم وكذلك خلدمة جميع
السعوديني من مرافقني وزائرين وسائحني واملرضى
الذين يتلقون العالج يف بريطانيا.

وتضمنت بعض املــبــادرات التطوعية التعريف
بهوية اململكة العربية السعودية التاريخية واحلضارية
والسياحية والتنموية وبناء اإلنسان والتعليم وخدمة
املبتعثني واألعمال اخليرية والتدريبية والهادفة إلى
حتقيق رؤية اململكة .2030
وبلغ عدد املبادرات التطوعية التي مت تقدميها
بالفعالية  ،98مبشاركة  381عــضــواً ،وبــلــغ عدد
احلضور نحو  450شخصاً ،وذلك مبشاركة  31من
األندية السعودية يف بريطانيا ،وعدد من اجلمعيات
السعودية يف اجلامعات البريطانية .كما تطوع يف
تنظيم وإعداد الفعالية  38شخصاً من داخل وخارج
لندن .واشتمل أركان املعرض على األعمال واملبادرات
الطالبية التطوعية التي مت تقدميها لتعزيز الصورة
الذهنية للمملكة العربية السعودية وحراكها الثقايف
واملعريف ومبادراتها اإلنسانية وأعمالها لدى املجتمع
البريطاني والسعودي.
وشــارك يف امللتقى األنــديــة السعودية الطالبية
وجمعيات الطلبة السعوديني يف اجلامعات البريطانية،
وأصحاب املبادرات الطالبية يف الفعالية.

بعدها بدأ احلفل املعد لفعالية التطوع حيث القى
امللحق الثقايف كلمة شكر فيها جميع املشاركني يف
عرض مبادرات التطوع ،مبدياً إعجابه مبا استمع
له من شروح حول املبادرات وما شاهده يف أركانها
مما يثلج الصدر ويبهج القلب .وطالب امللحق الثقايف
الطلبة بترك أثر إيجابي يف اململكة املتحدة بأعمالهم
التطوعية.
كما ث ّمن امللحق الثقايف توجيهات سفارة اململكة
العربية السعودية لدى اململكة املتحدة يف دعم امللحقية
الثقافية خلدمة املبتعثني واملبتعثات ومرافقيهم
والوقوف معهم يف مواجهة كل الصعوبات .وذكر أن
اململكة حباها اهلل تعالى بثروات من أهمها أبناء
اململكة وطاقتهم يف البناء والتقدم واالزهار.
وك ـ ّرم الــنــادي السعودي يف لندن سعادة امللحق
بدرع لدعمه وتشجيعه ودوره يف دعم مسيرة األندية
السعودية وأعمالها التطوعية وأنشطتها املتنوعة.
ويف نهاية اللقاء ك ـ ّرم الطلبة والطالبات أصحاب
املبادرات التطوعية التي مت شرح أعمالها وتقدميها
خالل الفعالية.
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الكلمة األخيرة

ثمـرة نـقـلة حضـارية طمـوح
 بــن ي ــدي الــقــارئ
نــظــراً ألنــه ميكن القول
إن التنوع الثقايف واملعريف
الــكــرمي الــعــدد اجلــديــد
هـــو مبــثــابــة احلــاضــنــة
من مجلة «الثقافية» التي
الرئيسية املكملة لدراسة
تــصــدر فــصــلــيـاً وبشكل
املبتعثني يف اجلامعات
دوري ،وذلك يف إطار سعي
الــبــريــطــانــيــة .وهـــذا هو
وزارة التعليم لتحقيق
ال ــه ــدف الــــذي سنعمل
رؤيتها االستراتيجية يف
برنامج خ ــادم احلرمني
على حتقيقه يف املستقبل
ال ــش ــري ــف ــن لــابــتــعــاث
املنظور بعون اهلل.
وق ــد أفــردنــا مــحــوراً
اخلارجي بإعداد أجيال
خــاص ـاً بــالــلــغــة العربية
متميزة ملجتمع متكامل،
لــغــة حــضــارتــنــا العربية
مجتمع معريف مبني على
المقوشي
العزيز
عبد
د.
اإلســـــامـــــيـــــة ،وذلـــــك
اقــتــصــاد املــعــرفــة .تلك
بالسعي لإلسهام بالدور
هــي األهـ ــداف التربوية
للبرنامج الــذي ينطلق برعاية كرمية من التربوي الــذي اختارته «الثقافية» لنفسها
صاحب السمو امللكي األمير خالد بن بندر بالقدر املتواضع الــذي تتيحه جتربتنا يف
بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ،سفير هذه املرحلة من عمر احلراك املعريف.
وفض ً
ال عن ذلك ،نأمل أال تكتفي املجلة
خ ــادم احلــرمــن الشريفني اجلــديــد لدى
بتغطية األنشطة الفكرية واألكادميية يف
اململكة املتحدة.
ويأتي صدور هذا العدد بدعم وتشجيع جامعات اململكة املتحدة ،بل أن تتعدى ذلك
سمو األمير خالد بن بندر ،الدبلوماسي للتعريف باحلركة الثقافية يف البلد املضيف
العريق واملتميز علماً وفض ً
ال ،ليؤكد مجدداً بدءاً من األدب والعلوم ومروراً باإلنسانيات،
أن الــتــوصــل إلــى املجتمع املــعــريف يرتبط وإنتهاء مبا يضمن لقاء حلمة الهدف بسداة
ارتباطاً عضوياً مبصطلح رأس املال الرمزي التنفيذ .فهذا احلــراك العوملي املنزع هو
املكمل لرأس املال االقتصادي .ولهذا فإن الذي البد أن يعزز سبل احلــوار والسجال
غالف عددنا يحتفي ويحتفل بقدوم سموه مــع املــجــتــمــع الـــذي يعيش املــبــتــعــثــون بني
ظهرانيه .وبذلك تتحقق بعونه تعالى املهمة
وتسنمه سدة املسؤولية.
وال شــك عــنــدي أن إغــنــاء م ــادة املجلة التي كرسها برنامج االبتعاث اخلارجي الذي
واحل ــرص على تعدد موضوعاتها (وهــذا أطلقه والة األمر يف بالدنا ،فهذا البرنامج،
ما تفعله) إمنــا ينطلق من ضــرورة انفتاح بسعيه احلثيث إلجنــاز الــقــدر املمكن من
«الثقافية» على اجلوانب املختلفة من احلياة منو االقتصاد املعريف هو الثمرة اليانعة من
الثقافية واالجتماعية يف البلد املضيف ،ثمرات نقلة حضارية طموح.

الثقافية

حصن «المصمك» من أهم
المعالم األثرية التاريخية
في المملكة العربية السعودية

