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إميانًا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأهمية العنصر البشري واستغالله األمثل وتوظيفه خلدمة الدولة واملجتمع 

من  واملتخصصة  الفنية  العمالة  من  باحتياجاته  واخلــاص  احلكومي  بقطاعيه  العمل  ســوق  بتزويد  املتمثلة  رسالتها  من  انبثاقًا  و 

مخرجاتها ، تسخر الهيئة كافة إمكانياتها وجهودها لدعم رؤيتها وحتقيق رسالتها التي أنشئت من أجلها وهي تخريج كوادر وطنية 

مدربة على مستوى عاٍل من املهنية واحلرفية تسد احتياجات الدولة من العمالة املؤهلة ذات املستوى الرفيع واملتميز ، لذا فالهيئة ال 

تألوا جهدًا يف توطيد عالقتها مع مختلف املؤسسات واجلهات احلكومية واخلاصة من خالل إبرام االتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم 

والتعأون معهم والتي تخدم الطرفني ، أو عقد دورات تدريبية خاصة تخدم مخرجاتها يف مجاالت العمل بهذه اجلهات منها قوة اإلطفاء 

العام ، حيث تقوم الهيئة بتقدمي عدد من الدورات التخصصية ذات العالقة مثل دورة ضباط دبلوم هندسة إطفاء - دورة رقيب بحري 

نائب الرئيس لتنمية الموارد البشرية في قوة اإلطفاء العام
 اللواء محمد الشطي:

مخرجات التطبيقي فــي اإلطفاء مخرجات التطبيقي فــي اإلطفاء 

متميزون عملًيـا ومهنًيـامتميزون عملًيـا ومهنًيـا
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نظمها قطاع التعليم التطبيقي والبحوث

جلسة حوارية حول تحفيز النشر العلمي
في المجالت العالمية

نظم قطاع التعليم التطبيقي والبحوث جلسة حوارية حول "حتفيز النشر العلمي يف املجالت العاملية" بهدف توعية 
وإرشاد الهيئة التدريسية لكيفية اختيار املجالت العاملية لنشر األبحاث فيها.

حيث أوضح الدكتور عبد اللطيف بن نخي عضو هيئة تدريس بكلية الدراسات التكنولوجية  
أن الباحث يتحمل عناء النشر بهدف الترقية وحتصني الباحث من التساؤالت حول إذا ما كان 
مؤهل وكفؤ عند تقلده مناصب قيادية، وأضاف د. بن نخي بأن اختيار املتحدثني بهذه اجللسة 
كان من أجل رصيدهم الكثيف يف النشر العلمي والسبب الرئيسي الختيارهم أنهم ُمحكمني 
علميني يف املقام األول فهم لديهم خبرة يف التحكيم وقياس كفاءة مستوى البحوث التي ُتقبل أو ُترفض أو حتتاج إلى 

تعديل كما مت اختيارهم من تخصصات مختلفة إلثراء احلوار.

بدأ احلوار مع الدكتور درويش املطيران وهو دكتور يف كلية الدراسات التكنولوجية واملتخصص 
بالفيزياء اإلشعاعية حيث تكلم عن كيفية إعداد النسخة األولى من الورقة العلمية وإرسالها 
البحث واضــحــة وجــيــدة ثانيًا  أن تكون فكرة  أواًل  وكــانــت عــبــارة عــن خــطــوات  العلمية  للمجلة 
أي خطوة لضمان  يتم تخطي  وأن ال  االلــتــزام باخلطوات  مــن خــالل  للبحث  اإلعـــداد اجليد 
تسلسل األفكار والكلمات، ثالثًا أن يكون مكتوب بشكل جميل وأخيرًا اختيار املجلة العاملية لنشر البحث، وأوضح د.املطيران 
أن السبب وراء نشر البحث العلمي يف مجلة عاملية هو حلفظها من الضياع و سرعة انتشارها باملكتبات واجلامعات و السبب 

الرئيسي لنشر الورقة العلمية هو لالستفادة من هذا البحث يف أبحاث أخرى.

بعدها انتقل احلديث للدكتورة حنان تقي أستاذة لغة إجنليزية يف كلية التربية األساسية 
بحيث شددت على ضرورة النظر ملتطلبات املجلة العاملية عند إرسال البحث العلمي لنشره من 
حيث عدد الكلمات وحجم اخلط ومصادر البحث ألن عدم التقيد باملتطلبات األساسية مثل 
عدد الكلمات وحجمها يدل على عدم جدية الباحث ويتم رفض الورقة العلمية، وأضافت د.تقي 
أنه عند إرسال أي بحث علمي ملجلة عاملية يتم النظر أواًل إلى اللغة واملصطلحات العلمية املستخدمة يف البحث، وعند 
كتابة البحث العلمي البد من االلتزام بكتابته بشكل علمي بحت، وتختلف املجالت عند كتابة البحث العلمي فمنهم من 
يطلب كتابة البحث بطريقة اخلطوات ومنهم يطلب كتابة البحث حتت عنوان واحد، أيضا حتديد طريقة للتقييم الذاتي 
بعد كتابة البحث وهي عبارة عن ترك البحث ملدة أسبوع ومن ثم الرجوع إليه وقراءته، هنا ينظر الباحث للبحث العلمي 

من نظرة امُلكم فهذه الطريقة جتعل الباحث يتفادى العديد من األخطاء.

جلسة حوارية لتحفيز 
النشر العلمي في 

المجاالت العلمية
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إميانًا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأهمية العنصر البشري واستغالله األمثل وتوظيفه خلدمة الدولة واملجتمع 

من  واملتخصصة  الفنية  العمالة  من  باحتياجاته  واخلــاص  احلكومي  بقطاعيه  العمل  ســوق  بتزويد  املتمثلة  رسالتها  من  انبثاقًا  و 

مخرجاتها ، تسخر الهيئة كافة إمكانياتها وجهودها لدعم رؤيتها وحتقيق رسالتها التي أنشئت من أجلها وهي تخريج كوادر وطنية 

مدربة على مستوى عاٍل من املهنية واحلرفية تسد احتياجات الدولة من العمالة املؤهلة ذات املستوى الرفيع واملتميز ، لذا فالهيئة ال 

تألوا جهدًا يف توطيد عالقتها مع مختلف املؤسسات واجلهات احلكومية واخلاصة من خالل إبرام االتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم 

والتعأون معهم والتي تخدم الطرفني ، أو عقد دورات تدريبية خاصة تخدم مخرجاتها يف مجاالت العمل بهذه اجلهات منها قوة اإلطفاء 

العام ، حيث تقوم الهيئة بتقدمي عدد من الدورات التخصصية ذات العالقة مثل دورة ضباط دبلوم هندسة إطفاء - دورة رقيب بحري 

نائب الرئيس لتنمية الموارد البشرية في قوة اإلطفاء العام
 اللواء محمد الشطي:

مخرجات التطبيقي فــي اإلطفاء مخرجات التطبيقي فــي اإلطفاء 

متميزون عملًيـا ومهنًيـامتميزون عملًيـا ومهنًيـا



5 

2021العدد الخـامس  - ينـايـر

- دورات رقيب مفتش وقاية ومدرب إطفاء ومشغل آلية - مطارات ودورة وكيل عريف مكافحة .

 ولتسليط الضوء أكثر على ما تقدمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقوة اإلطفاء العام ، كان لـ "صناع املستقبل" هذا 

اللقاء مع نائب الرئيس لتنمية املوارد البشرية يف قوة اإلطفاء العام اللواء محمد الشطي :

 بدايًة حدثنا أكثر عن أوجه التعأون بين قوة اإلطفاء  العام و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  	

والتدريب ؟

تعود أوجه التعأون بني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقوة اإلطفاء العام إلى سنوات طويلة جدًا كون الهيئة هي 

اجلهة املسئولة عن تقدمي دورات رجال اإلطفاء ، فكل من يرغب بااللتحاق بسلك اإلطفاء ما عليه سوى التوجه إلى إدارة الدورات 

اخلاصة التابعة للهيئة للتسجيل يف دورة اإلطفاء وميكننا القول بأن الهيئة  شريك أساسي لنا يف العديد  من النواحي األكادميية 

 ، الهيئة  الــرأي األكادميي والعلمي من قبل أساتذة  التي نستد بها على  البحوث والدراسات  املتمثلة يف تبادل  والتدريبية والبحثية 

وحاليًا نحن بصدد توقيع برتوكول تعأون يشمل 28 مادة تخدم القطاع التدريبي للطرفني وتوفر اخلدمات العامة وخدمات اإلنقاذ 

واإلطفاء للمواطن واملقيم ، ومع صدور قانون قوة اإلطفاء اجلديد بإنشاء كلية اإلطفاء العام تكون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب هي الشريك األساسي بإنشاء هذ الكلية  .
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 كيف وجدتم مستوى مخرجات التدريب لكادر رجل اإلطفاء من برامج الهيئة العامة للتعليم  	

التطبيقي و التدريب ؟

املخرجات التي متد بها الهيئة سوق العمل دائمًا ما تكون مخرجات ناجحة على كافة األصعدة فكل جهات الدولة تشيد بهم ،أما 

فيما يخص اإلطفاء نرى مخرجات الهيئة على أرض الواقع رجال إطفاء متدربني ومتميزين يف عملهم ويقدمون خدمة ذات جودة 

عالية ويتمتعون بكفاءة أداء مميزة.

 ماذا عن البرامج التدريبية التي تقدم لرجل اإلطفاء هل هي بالمستوى المطلوب ؟ و ما هي  	

مالحظاتكم على محتواها و طريقة تقديمها ؟

إن البرامج التدريبية كانت يف السابق برنامجني فقط وهما برنامج رجل إطفاء وهو برنامج تدريبي ملستوى إطفائي  و برنامج 

ضابط إطفاء يصبح فيها املتقدم ضابط إطفاء بدورة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة ، ثم مت تشكيل جلنة مشتركة بني الطرفني 

عملت على تطوير وحتديث برامج الدورات التدريبية و مستواها العلمي يف البرنامجني ، و نحن نعمل حاليًا على إعادة صياغة هذه 

البرامج واستحداث برامج جديدة يحتاج لها سوق العمل حسب املستجدات بعلم احلوادث واإلطفاء.

 كم عدد منتسبي قوة اإلطفاء العام من مخرجات الهيئة ؟ 	

بامليدان  الذين يعملون  العسكريني  رجــال اإلطفاء  أن جميع  املنتسبني لسلك اإلطفاء حيث  الصعب حصر عدد  الواقع من  يف 

والقطاعات اآلخرى كاإلدارية ، املالية ، الهندسية و قطاع التدريب هم من مخرجات الهيئة ، لذلك فهناك ما يقارب 4300 ضابط و 

ضابط صف هم خريجي الهيئة من برنامج الضباط وضباط الصف ، كما أن كل رجل إطفاء تقاعد أو انتهت خدمته فهو أيضًا خريج 

دورات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
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 يتعرض رجال اإلطفاء للمخاطر يوميًا و تعتبر مهنة اإلطفاء مهنة صعبة كيف تساهم قوة  	

اإلطفاء العام في توعية منتسبيها بأهمية هذه المهنة ؟ و ما هو الدعم المقدم لهم 

للقيام بواجبهم الوطني على أكمل وجه ؟

مما الشك فيه أن مهنة رجل اإلطفاء مهنة شاقة و خطرة جدًا بكل دول العالم ، و نحن بدولة الكويت ركزنا على توعية رجل 

األمن  بظروف  بالتوعية  و اخلاصة  يدرسها  التي  الدراسية  واملـــواد  انتسابه  بداية  بها يف  يلتحق  التي  الـــدورات  اإلطــفــاء من خــالل 

والسالمة الشخصية وكيفية جتنب املخاطر أثناء أداء العمل باإلضافة إلى عدم املجازفة أثناء احلوادث و أخذ احليطة واحلذر ، أما 

بعد التخرج ومزأولة املهنة هناك أيضًا دورات تثقيفية تقدمها مراقبة الصحة والسالمة التابعة لقوة اإلطفاء العام تتمثل بتنظيم 

زيارات ميدانية ملراكز اإلطفاء للتعرف على أهم طرق األمن و السالمة أثناء التعامل مع احلادث ، وعند وقوع احلوادث الكبيرة نحرص 

دائمًا على تواجد ضباط األمن والسالمة وضباط السالمة املهنية  وضباط الصحة لإلشراف واملراقبة على إجراءات األمن والسالمة 

لرجال اإلطفاء أثناء أدائهم لعملهم ، كما نوفر لهم املالبس الواقية واألجهزة واملعدات اخلاصة باحلماية لكي يرتدونها مثل جهاز 

التنفس يف حال الدخول ملكان مليء بالدخان حيث أن مثل هذه املعدات تساعد رجل اإلطفاء على أداء عمله دون أن يصاب بأي إصابة 

ال سمح اهلل .
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 ظهر جليًا دور رجال اإلطفاء في الدعم أثناء جائحة كورونا و أثبتوا دورهم بالصفوف األمامية  	

هل عدد رجال اإلطفاء بالكويت كاٍف أم تحتاج قوة اإلطفاء العام لمزيد من الدروات المتخصصة 

الستقطاب الشباب بسلك اإلطفاء ؟

التي يحتاجونها  باخلدمات  الصحة  وزارة  بتزويد  واألهلية ساهمت  الدولة احلكومية  كثير من مؤسسات  كورونا  خالل جائحة 

، ومتثل دورنا كقوة اإلطفاء العام يف توصيل األدويــة ملستحقيها من صيدليات مستشفيات وزارة الصحة إلى منازلهم خالل أوقات 

احلظر واحلجر املنزلي، حيث قام ما يقارب 250 ضابط  بعملية التوصيل باستخدام 120 سيارة إطفاء.

، نعم نحن بحاجة إلى عدد أكبر من رجــال اإلطفاء ملواجهة مثل هذه األزمــات، وبالنسبة للحوادث الكبرى  فيما يخص العدد 

أو احلوادث اليومية فمراكز اإلطفاء املوجودة حاليًا والتي ستفتح قربيًا بحاجة إلى عدد أكبر من األيدي العاملة ، كون مهنة رجل 

الشباب للتعامل  العام نفضل فئة  اإلطفاء مهنة شاقة تتطلب  مجهود بدني شاق ولياقة بدنية عالية لذا فنحن يف قوة اإلطفاء 

مع هذه احلوادث و عليه نحتاج إلى عدد أكبر لاللتحاق من خريجي الصف التاسع " املرحلة املتوسطة" أو خريجي الثانوية العامة 

لالنخراط بقوة اإلطفاء ولكن بسبب السعة االستيعابية احملددة ملركز إعداد رجال اإلطفاء فإننا مجبرون على استقبال عدد محدود 

من الطلبة آملني أن حتل هذه املشكلة عند إنشاء كلية اإلطفاء باملستقبل .
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 تعتزم قوة اإلطفاء العام تنفيذ مشروع إقامة مستشفى لمنتسبيها لو تحدثنا عن هذا  	

المشروع؟

الرعاية  إنشاء مستشفى لرجال اإلطفاء لتقدمي  22 والتي نصت على  املــادة رقم  العام  نعم فقد مت إصــدار قانون قوة اإلطفاء 

السموم  نتيجة  بها  التي قد يصابون  باألمراض  يعنى  والــدراســات  للبحوث  إقامة مركز  إلى  باإلضافة  والعناية بصحتهم وعالجهم 

والدخان الذي يتعرضون له باستمرار أثناء تأديتهم لعملهم .

 ما هي التخصصات المطلوبة مستقباًل لإلستفادة منها في إدارة هذا المرفق؟ 	

ننظر دائمًا إلى التطور العلمي لعلم اإلطفاء واحلوادث لذا ال بد أن نكون مستعدين ومواكبني لهذا التطور العاملي لعلم اإلطفاء 

وعلم التعامل مع الكوارث سواء كانت كــوارث صناعية أو حدثت بفعل الطبيعة، وهناك توجه الستحداث تخصصات علمية بدرجة 

البكالوريوس يف كلية اإلطفاء و هي بكالوريوس هندسة اإلطفاء و بكالوريوس علوم اإلطفاء ثم االنتقال إلى الدراسات العليا بدرجة 

املاجستير و الدكتوراه يف علوم اإلطفاء ، أما بالنسبة لبرنامج ضباط الصف فالتخصصات التي كنا نعمل بها منذ 15 سنة ماضية 

كانت تفيد رجال اإلطفاء يف املراكز مثل تخصص مشغل آلية وتخصص مخابر السلكي وتخصص رجل اإلطفاء مكافح ، واآلن تطورت 

هذه التخصصات ومت استحداث بعضها مثل مدخل بيانات رجل إطفاء وتخصص مشغل آلية مطارات والذي يحتاج إلى تدريب دقيق 

ألنه يختلف عن اآلليات التي تستخدم مبركز اإلطفاء كونها آليات تختص بحرائق الطائرات باإلضافة إلى تخصص إطفاء بحري 

والذي يتبع قطاع اإلنقاذ البحري.
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 اإلطفاء مهنة متعددة اإلختصاصات هل البرامج التدريبية الحالية المقدمة من الهيئة تواكب  	
تطلعاتكم للتطور العالمي ؟

إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من اجلهات املتعأونة جدًا مع قوة اإلطفاء العام من ناحية تقدمي برامج تدريبية 

وتخصصات حديثة ومطورة  ومن خالل اللجنة التي تضم عدد من قيادات الهيئة وقــوة اإلطفاء العام واملتخصصني من اجلهتني 

واملناط بها العمل على تطوير املناهج والبرامج املقدمة فإن اللجنة ال تألوا جهدًا يف تلبية أي طلب باستحداث تخصصات جديدة أو 

تطوير القائم منها، فتقوم الهيئة فورًا بتشكيل فريق متكامل يعمل على هذه التخصصات املطلوبة. 

 العنصر النسائي يغيب عن مهنة اإلطفاء هل لديكم توجه لفتح المجال أمامهن مستقباًل ؟ 	
العنصر النسائي متميز جدًا يف أداءه لعمله يف كافة املجاالت وأول دخول للعنصر النسائي يف قوة اإلطفاء العام كان قبل عدة 

سنوات حيث التحقن برتبة رقيب مفتش وقاية وكان لهن دور فعال ومميز يف مساندة رجل اإلطفاء بعملية التفتيش الوقائي على 

احملالت أو األماكن التي يرتادها النساء مثل النوادي الصحية و صاالت األفراح و صالونات التجميل ملتابعة إجراءات األمن و السالمة 

و الوقاية من احلوادث أو احلرائق فالعنصر النسائي هو املنقذ لنا مبثل هذه احلاالت، كما مت تخريج أول دفعة وعددهن 17 مفتشة 

إلتحقن بالسلك عن طريق كلية سعد العبداهلل للعلوم األمنية و تلقني التدريب العسكري هناك أما فيما يخص اجلانب األكادميي 

فقد تبنته الهيئة ، وبالنسبة للدفعة الثانية فقد مت تخريجهن قبل سنتني تقريبًا وبلغ عددهن 19 مفتشة و نطمح أن يزيد العدد 

باملستقبل.
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 التدريب أثناء الخدمة يعتبر عملية هامة في تنمية قدرات العاملين ، كيف ساهمت قوة  	

اإلطفاء العام بتنمية قدرات منتسبيها ؟

إننا ننمي قدرات وطاقات منتسبينا املتواجودين بكافة قطاعاتنا عن طريق تقدمي دورات تدريبية ميدانية بالتعأون مع مدربني 

عامليني من خارج الكويت، باإلضافة إلى دورات محلية تكون بالتعأون مع وزارات الدولة املختلفة مثل وزارة العدل و مركز ابن الهيثم 

للتدريب أثناء اخلدمة التابع للهيئة فمثل هذه الــدروات تساعد رجل اإلطفاء يف ميدان عمله سواء اإلداري أو امليداني، أما فيما 

يخص املهمات اخلارجية أو الدورات اخلارجية فإننا نوفد إلىها عدد من الضباط للمشاركة فيها بهدف التعرف على آخر التطورات 

مبجال اإلطفاء.
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نظمها قطاع التعليم التطبيقي والبحوث

جلسة حوارية حول تحفيز النشر العلمي
في المجالت العالمية

نظم قطاع التعليم التطبيقي والبحوث جلسة حوارية حول "حتفيز النشر العلمي يف املجالت العاملية" بهدف توعية 
وإرشاد الهيئة التدريسية لكيفية اختيار املجالت العاملية لنشر األبحاث فيها.

حيث أوضح الدكتور عبد اللطيف بن نخي عضو هيئة تدريس بكلية الدراسات التكنولوجية  
أن الباحث يتحمل عناء النشر بهدف الترقية وحتصني الباحث من التساؤالت حول إذا ما كان 
مؤهل وكفؤ عند تقلده مناصب قيادية، وأضاف د. بن نخي بأن اختيار املتحدثني بهذه اجللسة 
كان من أجل رصيدهم الكثيف يف النشر العلمي والسبب الرئيسي الختيارهم أنهم ُمحكمني 
علميني يف املقام األول فهم لديهم خبرة يف التحكيم وقياس كفاءة مستوى البحوث التي ُتقبل أو ُترفض أو حتتاج إلى 

تعديل كما مت اختيارهم من تخصصات مختلفة إلثراء احلوار.

بدأ احلوار مع الدكتور درويش املطيران وهو دكتور يف كلية الدراسات التكنولوجية واملتخصص 
بالفيزياء اإلشعاعية حيث تكلم عن كيفية إعداد النسخة األولى من الورقة العلمية وإرسالها 
البحث واضــحــة وجــيــدة ثانيًا  أن تكون فكرة  أواًل  وكــانــت عــبــارة عــن خــطــوات  العلمية  للمجلة 
أي خطوة لضمان  يتم تخطي  وأن ال  االلــتــزام باخلطوات  مــن خــالل  للبحث  اإلعـــداد اجليد 
تسلسل األفكار والكلمات، ثالثًا أن يكون مكتوب بشكل جميل وأخيرًا اختيار املجلة العاملية لنشر البحث، وأوضح د.املطيران 
أن السبب وراء نشر البحث العلمي يف مجلة عاملية هو حلفظها من الضياع و سرعة انتشارها باملكتبات واجلامعات و السبب 

الرئيسي لنشر الورقة العلمية هو لالستفادة من هذا البحث يف أبحاث أخرى.

بعدها انتقل احلديث للدكتورة حنان تقي أستاذة لغة إجنليزية يف كلية التربية األساسية 
بحيث شددت على ضرورة النظر ملتطلبات املجلة العاملية عند إرسال البحث العلمي لنشره من 
حيث عدد الكلمات وحجم اخلط ومصادر البحث ألن عدم التقيد باملتطلبات األساسية مثل 
عدد الكلمات وحجمها يدل على عدم جدية الباحث ويتم رفض الورقة العلمية، وأضافت د.تقي 
أنه عند إرسال أي بحث علمي ملجلة عاملية يتم النظر أواًل إلى اللغة واملصطلحات العلمية املستخدمة يف البحث، وعند 
كتابة البحث العلمي البد من االلتزام بكتابته بشكل علمي بحت، وتختلف املجالت عند كتابة البحث العلمي فمنهم من 
يطلب كتابة البحث بطريقة اخلطوات ومنهم يطلب كتابة البحث حتت عنوان واحد، أيضا حتديد طريقة للتقييم الذاتي 
بعد كتابة البحث وهي عبارة عن ترك البحث ملدة أسبوع ومن ثم الرجوع إليه وقراءته، هنا ينظر الباحث للبحث العلمي 

من نظرة امُلكم فهذه الطريقة جتعل الباحث يتفادى العديد من األخطاء.
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وبني د. بن نخي أن امُلكم قد يرفض البحث ألن الصورة قد تكون ُمبهمة لكن إذا كان العنوان يوجه امُلكم التوجيه 

السليم واملقدمة واضحة هذا يجعل امُلكم يبذل جهد لقراءة البحث، وأكملت احلوار الدكتورة حليمة الكندري من كلية 

للتقدمي على جوائز  التعلم ولديها طموح  أن لديها حب  العاملية  املجالت  كتابتها يف  العلوم الصحية حيث بينت سبب 

ونصحت  عالي،  تقييم  لها  التي  العاملية  بحوثها  نتيجة   2016 الدولة سنة  على جائزة  الدكتورة  فلقد حصلت  مختلفة 

الدكتورة الباحثني املبتدئني بأن يتعاملوا مع أشخاص متخصصني يف مجال البحث العلمي ولو كان من خارج الكويت 

ليكتسبوا خبرة يف كيفية عمل الورقة العلمية، وأكدت على عدم التكرار يف البحوث ألن التكرار يجعل امُلكم يرفض الورقة 

العملية.

بعدها انطلقت اجلولة الثانية من اجللسة احلوارية وهي بتوضيح بعض مالحظات امُلكمني العلميني فهناك ثالثة 

احتماالت عند إرسال الورقة العلمية للمجلة، أواًل أن ُتقبل بدون أي تعليقات، ثانيًا أن ُتقبل مع وجود تعليقات، ثالثًا أن 

ُترفض.

الرفض هــذا ال يعني نهاية األمــر بل  وامُلقدمة، ويف حــال  العنوان  التحكيم يعتمد على  أســاس  أن  املشاركون  وأوضــح 

بالعكس يتعلم الباحث من التعليقات واملالحظات التي وضعها امُلكم ليطور وُيعدل من البحث، بالتالي يكون تعديله 

وتطويره للبحث بعد مراجعته مطابقا للمواصفات املطلوبة للنشر.

ثم اسُتؤنف احلوار مع الدكتور بدر الشمري أستاذ املاسبة بكلية الدراسات التجارية، حيث 
أكد الدكتور على كالم زمالئه بضرورة معرفة أشكال املجلة عند كتابة البحث، موضًحا أن سبب 
من أسباب نشر الورقة العلمية يف مجلة عاملية يجعل الباحث معروف يف محيط الباحثني مما 
يعطي فرصة أكبر لطلب الباحث أن يكون ُمحرر و ُمحكم يف مجالت عاملية مرموقة، كما يتم طلب الباحث حلضور مؤمترات 
عاملية مهمة. وأشار د.الشمري أنه عند كتابة أي بحث علمي البد أن يكون على عدة خطوات أولها االهتمام يف كيفية كتابة 
عنوان البحث بحيث يكون واضح وُمحدد جلذب االهتمام ، ثانيًا أن يقوم البحث على عنوان جيد بحيث ُيعطي انطباع 
أولي عن محتوى البحث للقارئ، ثالثًا ُمقدمة  ُتبني دافع الباحث لكتابة هذا البحث، رابعًا أن يكون اإلطار النظري واضح 
البحث  فرضيات  وبيان  السابقة،  بالدراسات  ودعمها  البحث  املستخدمة يف  النظريات  إلى حتديد  باإلضافة  مبهم،  غير 
التاريخي  البحث فمنها  أنــواع منهجية  الشمري عن  د.  الفرضيات، كما حتــدث  التي حدثت عند وضــع هــذه  واملناقشات 

والتجريبي والوصفي، وأخيرًا وضع النتائج واخلالصة والتوصيات لُيصبح البحث ُمتكامل.
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الطــاقة البديــلة

ماهي الطاقة البديلة؟	   
ُتعرف الطاقة البديلة بأنها شكل من أشكال الطاقة املستمدة من املصادر الطبيعية والتي تشكل البديل عن استخدام الوقود 

الطاقة  أيضًا مع مصطلح  أن هــذا املصطلح يتشابه  واملطر واحلـــرارة األرضية واألمـــواج، كما  الرياح والشمس  اأُلحــفــوري، مثل 

البديلة  الطاقة  أنــواع  أن جميع  إال  النووية،  الطاقة  مثل  متجددة  غير  تكون  قد  البديلة  الطاقة  أنــواع  بعض  أن  مع  املتجددة، 

إلــى حل  املختلفة  البديلة  الطاقة  أنــواع  بالبيئة، فعادًة ما تهدف  دون األضــرار  الطبيعية  املــوارد  باستخدام  املتجددة تشترك  أو 

بعض املشكالت املرتبطة بالوقود األحفوري مثل التلوث وانبعاث ثاني أكسيد الكربون واملشاكل البيئية املختلفة املرتبطة بعملية 

االستخراج.

 ماهي مصادرها وأهميتها؟	 

١١. الطاقة الشمسية :. الطاقة الشمسية :

تعد الشمس إحدى مصادر الطاقة البديلة املهمة، فمن املمكن جمع الطاقة الشمسية وحتويلها إلى طاقة حرارية وكهربائية 

بعدة طرق مختلفة، إال أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية استغالل الطاقة الشمسية، ومن أهمها أن الشمس 
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ليست عنصرًا متوفرًا بشكل دائم وعلى مدار اليوم، حتى وإن كانت الشمس فوق األفق وقت الظهيرة، فقد تعمل بعض الغيوم على 
حجب أشعتها، لذا فإن الطاقة الشمسية ال تعد مصدرًا مناسبًا للطاقة املستخدمة على مدار الساعة، وقد تعد الشمس مصدرًا 

مالئمًا لتلبية احتياجات املناطق املشمسة الصغيرة.

  ٢٢. الطاقة المائية:. الطاقة المائية:
ُتعرف الطاقة املائية بأنها الطاقة املتولدة كنتيجة حلركة املياه، ففي عام 2018 كانت املياه هي املصدر الرئيسي للطاقة يف    
الواليات املتحدة األمريكية، ولكن كما يف الطاقة الشمسية، فإنه يصعب التنبؤ بوفرة املاء دائمًا وكمياته، على الرغم من أن مقدار 
املخاوف من ذلك أقل من تلك التي حتيط باستخدام الطاقة الشمسية أو الرياح، ومن املآخذ األخرى على طاقة املياه، هي أنها 
قد تعمل على تعطيل بعض النظم البيئية وإحلاق الضرر ببيئات الكائنات احلية، فمثاًل قد تعمل السدود املنشأة جلمع املياه على 

غمر الكائنات املوجودة يف بيئات األحياء البحرية.

٣٣. الوقود الحيوي:. الوقود الحيوي:
ُيعتبر الوقود احليوي من مصادر الطاقة البديلة املتجددة املهمة، ويشير مصطلح الكتلة احليوية إلى كتلة الكائنات    
احلية، ويستخدم هذا املصطلح عادة لوصف كمية املادة العضوية يف املستوى الغذائي لنظام بيئي معني، ويتضمن توليد الطاقة 
احليوية استخدام املادة العضوية من النباتات لتوليد الكهرباء، ومن أهم األمثلة على ذلك استخدام الذرة إلنتاج وقود اإليثانول.

  ٤٤. الريــاح :. الريــاح :
تعتبر الرياح من أهم مصادر الطاقة البديلة، فقد بدأ استخدامها لتوليد الطاقة، واليوم تنتشر التوربينات التي تعمل على 
طاقة الرياح يف كل بالد العالم، حيث تعتبر الصني، وأمريكا، وأملانيا هي الدول األولى من حيث إنتاج الطاقة باستخدام طاقة 
الرياح، وعلى الرغم من أن معظم التوربينات املساهمة يف توليد الطاقة والتي متتاز بانخفاض تكلفتها تقع يف البر، إال أن نسبة 
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جيدة من التوربينات البحرية  ظهرت مؤخرًا ليتم استخدامها كما يف أملانيا والواليات املتحدة األمريكية، ورمبا ُيعد تهديد حياة 
الطيور واخلفافيش من أهم التحديات التي تواجه عملية توليد الطاقة باستخدام الرياح، حيث ميوت املئات واآلالف من هذه 

الطيور سنويًا بسبب التوربينات، ولكن املهندسون ال زالوا يعملون على إيجاد حلول مناسبة حلماية الطيور.

٥٥. الطاقة الحرارية األرضية: . الطاقة الحرارية األرضية: 
 هي الطاقة املستمدة من احلرارة املتولدة يف باطن األرض نتيجة لعمليات التحلل اإلشعاعي احلاصلة يف صخور باطن األرض. 

٦٦. الطاقة النووية:. الطاقة النووية:  
لكنها غير  للطاقة  كاليورانيوم، وهي مصدر نظيف  العناصر  لبعض  النووي  اإلنشطار  تنتج عن  والتي  الهائلة  الطاقة   هي 

متجددة.

 ماهي أنواعها ومميزاتها؟	 
يواجه العالم اليوم حتدًيا كبيًرا بالنسبة لتوفير مصدر بديل للطاقة، وذلك بعد ظهور العديد من املخاوف حول نفاذ املصدر 

التقليدي واآلثار املرتبطة به، لذلك فقد بدأ البحث عن مصادر بديلة تكفل استمرار احلياة على األرض.

١١.  الطاقة الشمسية:.  الطاقة الشمسية:
أو توليد  التسبب يف تفاعالت كيميائية  أو  قــادر على توليد احلــرارة  أو اإلشعاع الصادر عن الشمس  الطاقة الشمسية    
الكهرباء، كما أن إجمالي هذا اإلشعاع الواصل لألرض يتجاوز إلى حد كبير متطلبات الطاقة يف العالم إذا مت تسخيره بشكل 
مناسب، ومن املتوقع أن يزيد استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة بسبب طابعها الذي ال ينفذ وغير امللوث، على النقيض 
متاًما من الوقود األحفوري احملــدود، حيث ميكن حتويل طاقة الشمس إلى طاقة حرارية أو إلى طاقة كهربائية، إال أنه ولسوء 
احلظ وعلى الرغم من أن الطاقة الشمسية مجانية إال أن التكلفة العالية جلمعها وتخزينها ما زالت تشكل حتدًيا أمام استغاللها 

يف العديد من املناطق.
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طاقة الرياح: طاقة الرياح:.   .٢٢
التي تستغل يف تشغيل  امليكانيكية  الطاقة  لتوفير  التوربينات  الهواء يف حتريك  تدفق  استخدام  بأنها  الرياح  تعرف طاقة   
املولدات الكهربائية أو للقيام بأعمال مختلفة مثل طحن احلبوب أو الضخ، سواء كانت رياح بحرية أو رياح برية، حيث تعد الرياح 
البحرية أكثر ثباًتا وأقوى من الرياح البرية وذات تأثير بصري منخفض لكن تكاليف البناء والصيانة مرتفعة، كما تعد الطاقة 
الرياح من أنواع الطاقة البديلة حلرق الوقود األحفوري، وذات تأثيرات أقل على البيئة، كما أنها من املصادر الرخيصة، إال أنه 
وعلى الرغم من هذا تعد الرياح من مصادر الطاقة املتقطعة والتي تختلف اختالًفا كبيًرا على نطاقات زمنية قصيرة، لذلك ال 
بد من وجود بطاريات لتخزين الطاقة واستخدامها يف أوقات انخفاض حركة الرياح، وهذا ما يشكل حتدًيا أساسًيا حول انتشار 

استخدام الرياح كمصدر للطاقة.

الهيدروجين: الهيدروجين:.   .٣٣  
يعد الهيدروجني العنصر األكثر وفرة على األرض، إال أنه دائًما ما يكون مترابًطا مع عناصر أخرى، مثاًل ثلثي كمية    
2015 مت  عام  ففي  املركبات،  لتشغيل  واستخدامه  والطاقة،  للوقود  كمصدر  استخدامه  مــاء، ومبجرد فصله ميكن  الهيدروجني 
الطبيعي  الغاز  أنه بديل عن استخدام  األمريكية، كما  املتحدة  والــواليــات  اليابان  الهيدروجني يف  أول سيارة تعمل على  تشغيل 

للتدفئة وتوليد الكهرباء.

الطاقة الحرارية األرضية: الطاقة الحرارية األرضية:.   .٤٤
ميكن استخدام حرارة األرض يف إنتاج البخار واملاء الساخن الذي ميكن استغالله يف توليد الطاقة وإنتاج الكهرباء التي    
تدخل يف تطبيقات مختلفة مثل تدفئة املنازل أو استخدامها يف الصناعة، إال أن االستخدام الرئيسي لهذا النوع من أنواع الطاقة 
البديلة هو لتعويض تكلفة التدفئة والتبريد يف األبنية السكنية أو التجارية، حيث يتم االستفادة من الطاقة احلرارية األرضية 

بحفر خزانات عميقة حتت األرض وأخرى قريبة من السطح.
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طاقة المحيط: طاقة المحيط:.   .٥٥
يوفر احمليط أشكال مختلفة من أنواع الطاقة البديلة، مثاًل ميكن استخدام األمواج وحركة املد واجلزر لتوليد الكهرباء،    
كما ميكن االستفادة من الطاقة احلرارية املخزنة يف مياه احمليطات وحتويلها لكهرباء، مع هذا فإن طاقة احمليطات باستخدام 
التقنيات احلالية غير فعالة من ناحية التكلفة عند مقارنتها بأنواع الطاقة البديلة األخرى، ولكن تبقى طاقة احمليط مصدًرا 

مهًما ومحتماًل ميكن االعتماد عليه يف املستقبل.
و مميزات أنواع الطاقة البديلة مبا أن الطاقة البديلة أو املتجددة ال تعتمد على حرق الوقود األحفوري، فإنها ال تطلق امللوثات 
وتكون انبعاثات غازات الدفيئة أقل أو معدومة، مما يحمي كوكب األرض من ظاهرة الدفيئة وارتفاع درجة حرارته، وبالتالي تساهم 
يف توفير جو أنظف وأكثر صحة، كما أن جميع أنواع الطاقة البديلة موجودة يف كل مكان يف العالم ومتجددة باستمرار وتلقائًيا 
فإنه ال ميكن استنفاذها أبًدا، أما بالنسبة للتكلفة فإنها تتناقص مع تقدم التكنولوجيا ومبجرد إنشاءها فإن تكاليف الصيانة 
منخفضة بوجه عام، ومبا أنها تتطلب فنيني مدربيني لتنفيذ عملية الصيانة، فإنها تعمل على توفير وظائف أكثر من مصانع 

الوقود األحفوري التي تتميز باالعتماد على األالت بشكل كبير.

 كيف يمكن االستفادة منها؟	 

التقليل من التلوث التقليل من التلوث 
تعد الّطاقة البديلة أو ما ُيطلق عليها الطاقة اخلضراء صديقة للبيئة، كونها تقّلل من نسب التلوث يف اجلّو، إذ إّن استخدام 
هذه الطاقة ال يتطّلب عمليات االحتراق، كالّتي حتدث عند حرق الوقود األحفورّي، وبالتالي ال تنبعث الغازات الدفيئة وامللوثات 
يف اجلو، وعليه فهي تقّلل من تلوث الهواء، وحتافظ على بيئة نظيفٍة وصّحيٍة، وذلك على عكس األنشطة البشرية التي تعتمد 
على الوقود األحفورّي، مثل الفحم والغاز الطبيعي، فهي تنتج انبعاثات وغازات تضّر الغالف اجلوّي بثاني أكسيد الكربون، إضافة 
إلى االنبعاثات الناجتة عن االحتباس احلراري، والتي ثبت أّنها تؤدي إلى تفاقم مشكلة ارتفاع درجات احلرارة، وتواتر األحداث 

املناخية القاسية.
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 حفظ موارد الّطاقة غير المتجددة  حفظ موارد الّطاقة غير المتجددة 

تعد مصادر الّطاقة البديلة إحدى أبرز احللول للحفاظ على مصادر الطاقة 

غير املتجددة، إذ إّن هذه املصادر تتواجد بكمياٍت محددٍة على األرض، كالفحم، 

والغاز الطبيعي، والنفط، ومع االستخدام الدائم لها ستنفد، ولن تتجّدد، حيث 

سيقّلل استهالكها من كميات وجودها وستختفي مع الوقت، خاصًة أّن االعتماد 

على الوقود األحفوري كمصدر للطاقة يعّد غير مكلف نسبيًا من حيث االستخراج، والتخزين، والنقل ألّي مكان يف العالم.

 التنمية االقتصادية التنمية االقتصادية

يعد مجال استخدام الطاقة البديلة مجااًل يخلق فرص عمل جديدة ضمن مشاريعها من حيث الّتصنيع والّتركيب،    

فتوظيف الطاقة املتجددة يتطّلب كثافة يف العمالة، على سبيل املثال يحتاج تركيب األلواح الشمسية لتوليد الطاقة إلى العمالة 

لتثبيتها، كما حتتاج مزارع الرياح للكثير من األيدي العاملة للتركيب والصيانة، وهذا يعني أن مشاريع استخدام الطاقة البديلة 

توفر وظائف للتصنيع، والتركيب، وعمليات الصيانة، والنقل، واخلدمات اللوجستية، واخلدمات املالية، والقانونية، واالستشارية 

وغيرها، هذا باإلضافة إلى أّن الوظائف التي توفرها عمليات االستفادة من الطاقة املتجددة، ميكن أن تخلق تأثيرات اقتصادية 

إيجابية، كتحقيق االستفادة للشركات الصناعية و خلق تقّلبات يف أسعار الوقود األحفوري من الفحم والغاز الّطبيعي و تشجيع 

االستثمار االقتصادي.
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 هل يمكن االستغناء عن النفط واالعتماد الكلي على الطاقة البديلة؟	 
بكثرة  استهالكه  ويتّم  املتجددة،  للطاقة غير  كبير، وهو مصدر  يرتكز عليه بشكل  الــذي  العالم  النفط هو عبارة عن عصب 
أبــدًا، وينتج النفط بكثرة ويتّم إخراجه من باطن  وتقريبًا يتّم استخدامه بأشكال متعددة يف حياتنا وال ميكن االستغناء عنه 
األرض أو من البحار، وله أنواع عديدة وسبب تكّونه هو حتلل الكائنات احلية الكبيرة والغازات األرضّية، وهو موجود يف أكثر من 
ثلثّي بلدان العالم، بكميات مختلفة، وكّل دولة متتلك النفط هي مطمع لكل بلدان العالم الستخداماته الكثيرة يف تشغيل كاّفة 

األشياء كاملوّلدات الكهربائية، والسيارات، والسفن الكبيرة، ويعرف بعالم البتروكيماويات.
العليا  الطبقة  ويوجد يف  أو اإلحمرار  إلى اإلخضرار  اللون مييل  أســود  قابل لالشتعال  النفط عبارة عن سائل كثيف     
للقشرة األرضية أو حتتها من طبقات األرض ويف البحار واحمليطات ويحتوي على خليط مرّكز ومعقد من الهيدروكربونات الغنّية 

والثمينة كيميائّيًا، ويختلف النفط يف مظاهره وأسلوب احلصول عليه وتركيباته ومواصفاته بحسب مناطق استخراجه.
كما أنه ثاني أهم مصدر من مصادر الطاقة 
التي ال ميكن االستغناء عنها يف الوقت احلالي 
يف حياة اإلنسان ، والذي يتم اشتقاق البنزين 
والــديــزل منه والكثير مــن املـــواد األخـــرى التي 
ــارات حــيــث يتم  ــســـيـ تــســتــخــدم يف مـــحـــركـــات الـ
حتويلها إلى طاقة حركّية ، والبترول يتكّون من 
الدقيقة  البحرّية  واحلــيــوانــات  النباتات  بقايا 
الــتــي دفــنــت وتــعــّرضــت إلـــى عـــوامـــل فــيــزيــائــّيــة 

وكيميائّية ملاليني السنني .
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وجه القمر اآلخر:

لطاملا أزعجني احلكم املسبق على ظاهر األمور وإنزاله منزلة احلق احملتوم !، فتتوارد إلى ذهني هذه العبارة لشخصية 
 .The Green Miley يف فيلم John Coffe ، جون كويف

أجدها كلما جتاوز كثيرون حدود العقالنية وأطلقوا جماح الظن وخياالته التآمرية على من حولهم !!، ال لشيء سوى 
ونزاهتها مقارنة مبن وضعوا حتت مجهر  الــذات وحسن تصرفها وكمال وجــودهــا  فــراغ يومهم مبا يشعرهم بسالمة  مــلء 
مراقبتهم، فال جهد يطلب لعمل أو لعلم ليوصلهم لهذا املقام ! فقط شيء من اجتهاد يف التقليل من شأن اآلخرين لتحاط 

الذات بهالة من التقدير .. وما هي إال فقاعة وهم وقشرة من صدأ.
ملاذا ال مند النظر إلى ما هو أبعد من اإللتقاطة األولــى؟! ملاذا ال نتجاوز ما نسمع فنمهله أو نهمله إلى أن يتبني لنا 
احلق؟! .. متى سنتوقف عن املنافسة على سبق الترصد والنشر؟!. كم من عالقات قطعت حبالها بكلمة نقلت على عجل ولم 
تكتمل حروفها بعد! .. كم من أناس مت إقصائهم من حياة اجتماعية ما بسبب إعتالء أحد املقرضني منصة تشويه وقذفهم 

مبا ليس فيهم!.. وما كانت لهم هذه املنصة إال لعلمهم بأن قرع الطبول أعلى من أنني الناي.
قالت لي صديقة: بعد مضي أكثر من عام يف وظيفتي اجلديدة والتي عانيت فيها كثيرا، جاءتني إحدى الزميالت تخبرني 
مبتسمة بأنهن لم يجدن مني إال حسن التعامل وكرمي خلق بعد أن وضعتني موضع اختبار وعلى مسافة من حذر بسبب 
كلمة "ال أعلم" من زميلة عمل سابقة كجواب ألقتُه باكِفهرار على سؤالهن "إن كنت طيبة املعشر" فور علمهن بخبر حصولي 

على الوظيفة!.
التجني آفة تتغذى على جمال األشياء الصغيرة من حولها وتغذيها األنا التي ال يشبعها إال التفرد واالنفراد. وحسن 
الظن والتماس العذر هو نور البصيرة الذي يقودنا جلوانب احلقيقة األخرى بكامل حواسنا العقالنية. ولعل ما رأيناه أول 
مرة لم يكن وجه احلقيقة الكامل إمنا الوجه الذي سلط عليه الضوء لينتقد، والوجه اآلخر بعيد كوجه القمر البعيد الذي 
لم تتعرض له عدساتنا اليومية ولم تعريه أشعة الشمس أمامنا، ظل كما هو كما رآه رواد "أبولو8 " يف 1968 يحمل التفاصيل 

احلقيقية ألصله وكينونة ما يحتويه مبنأى عن املناظير والتنظير واملوجات الراديوية األرضية.

بقلم: أ.نفله الحربش
مدرب في كلية التربية 

اللجنة العلمية
“ تعبت من البشر وكونهم قبيحون فريق همة التربوي التنموي

مع بعضهم البعض”.
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حضر ممارسة الضربة الرأسية 
في لعبة كرة القدم

الــذي لعب لصالح منتخب إجنلترا يف كأس  الــاعــب جيف أستيل    لقد مت عمل بحث علمي يف عــام ٢٠١٤ على دمــاغ 

العالم عام ١٩٧٠ ، ففي عام ٢٠٠٢ تويف الاعب أستيل بعد معاناته لعدة سنوات من مرض دماغي نتج عنه أمــراض اخلرف 

عن عمر يناهز ٥٩ سنة، وُوِجد أنُه عانى اعتااًل دماغيًا ُمزمنًا، وهو مرض يف امُلخ غالبًا ما يظهر عند امُلاكمني، وخلص جراح 

األعصاب الدكتور ويلي ستيوارت أن الضربات الرأسية امُلتكررة التي أداها أستيل هي السبب يف إصابته بهذا املرض، وبعد أن 

أصبح ستيوارت ُجزءًا من الفريق اكتشف أن العبني كرة القدم امُلترفني سابقًا هم أكثر ُعرضة لإلصابة بأحد أنواع اخلرف 

مبقدار خمس مرات وأكثر ُعرضة للموت بثاث أضعاف مقارنًة باألفراد العاديني، ومنذ نشر النتائج يف عام ٢٠١٧ دعا الاعبون 

السابقون و امُلشجعون إلى تغير القواعد امُلتعلقة بإصابات الرأس وضربات الكرة الرأسية، ويف نفس وقت كتابة هذا التقرير كان 

االحتاد االسكتلندي ُيفكر يف فرض حظر على الضربات الرأسية على األطفال، لكن هل يدعم العلم هذا؟ 

   نظرت دراســة ستيوارت ببينات أكثر من ٧ أالف العب ُمحترف سابق و٢٣ ألف ُمشارك  يف مجموعة التحكم من عامة 

الناس ومع تطابق تركيب العينتني من حيث اجلنس و العمر والطبقة االجتماعية واالقتصادية، حيُث استندت النتائج إلى 

طرح الدكتور عايد العجمي
عضو هيئة تدريس

كلية الدراسات التكنولوجية

 أكدت دراسة جديدة بأن العبي كرة القدم أكثر عرضًة للموت بسبب أمراض الدماغ التنكسية مقارنًة بغير 

االسكتلندي  االتحاد  وأعلن  الرأسية،  الضربة  استخدام  حظر  فرض  إلى  سابقون  العبون  دعى  كما  الالعبين، 

لكرة القدم في نوفمبر ٢٠١٩ أنه يُفكر في حظر ممارستها على األطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٢ عامًا.
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ُمعدالت الوفيات و وصفات األدوية لعاج اخلرف، ومن بني ١١٨٠ العب كرة قدم يف الدراسة تويف ٢٢٠ منهم ألسباب ُمتعلقة 
مبرض التنكس العصبي، وأوضح ستيوارت أن ٢٢٨ عضوًا من مجموعة التحكم من بني ٢٣ ألف شخص ماتوا بسبب مرض 
إذا العبي كرة القدم املترفني أكثر عرضة خلطر اإلصابة باخلرف واملــوت بسبب  تنكسي، كما ُأجريت الدراسة لتحديد ما 
أم تصادم  املــرض  التي تسبب  الرأسية  الدماغي، فهل هي الضربة  املــرض  آخــر قد يسبب  الرأسية مع وجــود عامل  الضربات 

الاعبني الذي قد يؤثر ويسبب مرض دماغي؟
   لقد بنَي ستيوارت أنُه من الصعب حتديد ذلك من البيانات التي بني أيديهم فهم ال يعرفون عدد االرجتاجات أو الصدمات 
البيانات قارن الفريق بني  التي تعرض لها الاعبون ألنها ببساطة غير موثقة، و ملاولة استخاص استنتاج من  الرأسية 
العبي امليدان وُحراس املرمى، يقول ستيوارت على الرغم من أننا شهدنا انخفاضا يف معدل الوفيات حُلراس املرمى مقارنة 
باعبي امليدان إال أنهم لم يتمكنوا من الناحية اإلحصائية من إثبات األمر، لكن عندما مت النظر إلى الوصفات الطبية كان 
ُحراس املرمى الذين وِصَف لهم عقار اخلرف كان أقل من النصف مما يدل على أن إصابة ُحراس املرمى باخلرف تبلغ نحو 

نصف معدالت إصابة الاعبني اآلخرين.
   أمضت الدكتورة ماجدلينا وهي محاضرة رئيسية يف علم النفس من جامعة سترلينغ يف البحث عن كيف تؤدي ضربة 

الرأس واالرجتاج إلى اخلرف؟
يف عام ٢٠١٦ اكتشفت الدكتورة وفريقها أن ُهناك تغييرات ميكن التعرف عليها يف الدماغ بعد ضرب الكرة على الرأس 
٢٠ مرة فقط يف املباراة الواحدة، فقد مت دراسة مدى انتقال املوجات الدماغية من الدماغ إلى عضلة من عضات اجلسم، ووِجَد 
أن انتقال هذه املوجات تباطئت بعد حدوث ٢٠ ضربة على الرأس كما أثرت الضربات الرأسية على الذاكرة، لكن واجهت الدراسة 
عدة انتقادات من بعض اجلهات، فلقد قيل أن الاعبني يضربون الكرة برأسهم عــددًا أقل يف املبارة الواحدة ولكن الدكتورة 
أجابت بأن لو قلت عدد ضربات الرأس فإن لها تأثير على املدى البعيد، كما مت انتقادهم جلعل الاعبني يضربون الكرة برأسهم 
٢٠ مرة لكنها ردت قائلة بأن هذه هي عدد املرات التي يضرب بها الاعب الكرة برأسه، أما فيما يتعلق بحظر ضرب الكرة برأس 
فلقد وِجد أن الدماغ يستمر بالنمو حتى سن ٢٣ وأن األطفال الزالوا يف مرحلة منو الدماغ مما يشكل خطر أكبر عليهم فمن 
املمكن حظر ضرب الكرة بالرأس على األطفال لكن من الصعب حظرها على املترفني إال بوجود أدلة تدعم بأن ضرب الكرة 

بالرأس خطر ويؤثر على دماغ الاعبني بحيث يصابون بأمراض دماغية.
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بيل غيتس كويتي!بيل غيتس كويتي!

بقلم: د. عبد العزيز الهداب

أستاذ مساعد
بكلية الدراسات التكنولوجية 

هـــو  ــان  ــ ــيــ ــ حــ بـــــــن  ــر  ــ ــابــ ــ جــ كـــــــــان  إذا 
مـــؤســـس عـــلـــم الـــكـــيـــمـــيـــاء وابــــــن ســيــنــا 
ـــر وابــــــن  ــبــ ــ ـــب واخلـــــــــوارزمـــــــــي اجلـ ــطــ ــ الـ
الــهــيــثــم الــبــصــريــات فـــإن الــعــم محمد 
ــد  ــو بــحــق رائـ عــبــدالــرحــمــن الــــشــــارخ هـ
احلاسب اآللــي يف العالم العربي. فهو 
ب احلاسب اآللي يف العالم  أول من عرَّ
العربي من خالل الشركة الرائدة التي 
الثمانينات  مطلع  يف  )صخر(  أنشأها 

من القرن املاضي.
ــارخ صـــاحـــب الــفــضــل يف  ــشــ يــعــد الــ
تــعــريــب احلــاســب اآللــــي فــقــد أدرك يف 
وقــت مبكر جــدًا أهمية احلاسب اآللي 
خالل  من  وأدرك  املستقبل  واستشرف 
بصيرة ونظرة ثاقبة األثر الذي سوف 
ــاســــب اآللــــــي يف مــســتــقــبــل  يــلــعــبــه احلــ
البشر كما أدرك هذه احلقيقة كاًل من 

بيل غيتس وستيف جوبز.
 يف مطلع الثمانينيات أسس شركة 
الشركة  وقــامــت  اآللــي  للحاسب  صخر 

بــتــطــويــر بــرمــجــيــات لــتــعــريــب احلــاســب 
اآللــي. وكــان الــدافــع من وراء مشروعه 
الفريد هو إدراكه وإميانه العميق بدور 
ليست  وإنها  الشعوب  اللغة يف حضارة 
فقط.  تخاطب  أو  تــواصــل  أداة  مــجــرد 
اخــتــزال  هــو  اللغة  دور  الفهم يف  فــهــذا 
مخل لدور اللغة يف التنمية والتطور يف 
أي مجتمع، فاللغة ركن أساسي يف كل 
احلضارات واألمم وهي ترتبط ارتباط 

عميق يف الفكر واألدب والثقافة. 
فقد واجـــه الــشــارخ مــعــوقــات كثيرة 
يف طـــريـــق الـــنـــجـــاح مـــن بــيــروقــراطــيــة 
اإلجــراءات كون الشركة كويتية محلية 
إلــى عــدم إملــام املجتمع يف تلك الفترة 
باحلاسوب وعلومه ولم تكن املجتمعات 
الــعــربــيــة مــهــيــأ لــلــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي 
حــيــنــهــا. ممـــا شــكــل عــائــقــًا كــبــيــرًا أمـــام 
الــشــارخ الــذي لــم يستسلم وأصــر على 
االستمرار من غير أي دعم حكومي أو 

حتفيز معنوي على أقل تقدير. 
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وعملت   1982 الــعــام  العاملية  شــركــة صخر  الــشــارخ  أســس 
عــلــى تــطــويــر الــعــديــد مــن الــتــقــنــيــات والــبــرمــجــيــات املتقدمة 
والتي تركت عالمات بارزة يف عالم احلاسب اآللي يف حينها، 
ومنها تطوير جيل جديد من تقنيات املعاجلة الطبيعية للغة 
الــعــديــد من  الــشــركــة بتطوير  قــامــت  كــمــا   .)NLP( الــعــربــيــة
جهاز  مثل  من  املتميز  واألداء  الدقة  ذات  والبرامج  املنتجات 
املترجم من العربي إلى اإلجنليزي والعكس واملاسح الضوئي 
لــلــتــحــديــد الــلــغــة الــعــربــيــة مــن نــص مــكــتــوب وحتــويــل النص 
محركات  وأيــضــًا   )TTS( منطوق  كــالم  إلــى  املكتوب  العربي 
الــبــحــث بــالــلــغــة الــعــربــيــة. كــمــا أن شــركــة صــخــر هــي الــشــركــة 
بـــراءات اخــتــراع يف   3 التي حصلت على  الوحيدة يف املنطقة 

مجال تطبيقات احلاسب اآللي.
ولم تتوقف اجنازات الشارخ عند هذا احلد، فقد قام بإنشاء 
أضخم أرشيف للمجالت الثقافية واألدبية لكل الدول العربية 
يف القرن العشرين. ويعد هذا األرشيف من أضخم األعمال 
يف هذا املجال حيث يحتوي على 208 مجلة وأكثر من مليون 

 10 املــشــروع  هــذا  العمل على  واســتــغــرق  ألــف صحيفة  و700 

سنوات. وتكمن صعوبة املشروع يف جمع وتصنيف هذا العدد 

من املجالت واألرشيف من عواصم ومدن مختلفة يف العالم 

العربي ويعتبر بحق من أهم األعمال األدبية األرشيفية.

ولعل إطالق لقب بيل غيتس "الكويتي" على الشارخ ليس 

إال دعوة لكل مبدع يف هذا الوطن يعتقد أن املوروث اخلاطئ 

إلى  الــذي كــرس ثقافة االستهالك وانتظار اإلبــداع األجنبي 

النهوض والعمل واإلجناز ولعلها دعوة لن يكون لدينا محمد 

الشارخ جديد.

يبقى أن نــقــول إن مــن ســـار عــلــى الــــدرب وصـــل وأن رحلة 

األلف ميل تبدأ بخطوة وأن العلم عبارة عن سلسلة يجب أن 

ال تنقطع و كلي أمل يف اجليل الصاعد من أبناء هذا الوطن 

السبيل  هو  ألنــه  فيه  االجتهاد  و  العلم  لالستمرار يف طريق 

األوحد يف تطور األمم و اللحاق بركب الدول املتقدمة.

الشارخ” أول من أدخل الشارخ” أول من أدخل 
اللغة العربية في اللغة العربية في 

الحواسيبالحواسيب
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جاء أبو فراس إلى قريتنا شابًا فتيًا قبل سنوات.

سكن قريتنا واستقر فيها بعد أن بنى بيته الصغير على أرض 

اشتراها، جعل يف بيته دكانًا يطل على الشارع الضيق يف )زنقة( 

)ســاحــة(،  مــحــدود نسميها نحن  اتــســاع  لها  القدمية  القرية  مــن 

مع أنها يف احلقيقة مجرد مساحة بسيطة انتصبت على طرفها 

شجرة ضخمة ال يعرف أحد عمرها بالتحديد.. 

عاش منفردًا وحده وال - يزال - زمنًا طوياًل، ال يخالط أحدًا 

مــن الــنــاس إال مــن يــأتــي إلــيــه يف دكـــان احلــالقــة، ويــكــون احلديث 

حسب احلاجة دون زيــادة أو نقصان؛ كلمة أو كلمتان من الزبون 

وكلمة أو كلمتان من احلــالق فال يخرج الكالم من جانبه أو من 

جانب الزبون عن موضوع احلالقة.. 

ومبــا أنــه لــم تكن لــديــه زوجـــة وال ولــد فقد كــان يــعــرف أيضًا 

يلقب  كــان  بقدمه،  البسيطة  عرجته  وبسبب  الــعــازب..  بــاحلــالق 

أحيانًا وباخلفاء بـ"احلالق األعرج". 

أما هو فلم يكن يهتم بكل هذه األقــوال واأللقاب، وال يعطي 

لها بااًل، وال يكترث بكل ما يدور حوله من قصص وحكايات. 

ــروى عنه أنــه قــرر الــبــقــاء عــازبــًا طـــوال حــيــاتــه، فــال يتزوج   ويـ

على اإلطــالق رمبا ليبعد عنه شبح األطفال وبكائهم وصخبهم 

وضجيجهم وطلباتهم املتكررة "املزعجة" التي ال تنتهي، وأسئلتهم 

"الساذجة" التي ال يحبها، وال يريد أن تعرف الطريق إلى أذنيه.

    وباملناسبة ال أحد يدري كيف أصبح يكنى أبو فراس مع أنه 

ليس عنده فراس وال غير فراس.. 

   وهنالك رواية شهيرة قد تكون هي الرواية الصحيحة.. ومع 

أن كثيرًا من الروايات التي يتحدث بها الناس ويتناقلونها ليست 

صحيحة.. وقد يكون فيها مبالغات كبيرة، غير أن الناس يحبون 

احلكي والكالم والثرثرة، ويحبون اجلدال والكالم الكثير حتى وإن 

الحالق العازبالحالق العازب

للدكتور طارق البكريللدكتور طارق البكري
قسم اللغة العربيةقسم اللغة العربية

كلية التربية األساسيةكلية التربية األساسية

رواية فكاهية لليافعين والشبابرواية فكاهية لليافعين والشباب

الجزء الثانـيالجزء الثانـي

عيد الحالقينعيد الحالقين
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لم يكن الكالم صحيحًا، املهم أن يتكلموا وأن َيسمعوا من الناس 

تصح  قد  التي  والــروايــات  واحلكايات  القصص  الناس  وُيسمعوا 

حينًا وقد ال تصح أحيانًا عديدة. 

ومن الناس يف التاريخ من هم مشهورون بلقبهم كما هو حال 

أكثر  والكنى  باأللقاب  اشتهروا  القدماء  مــن  وكثير  فـــراس..  أبــو 

من أسمائهم التي حملوها منذ الوالدة.. وأحيانًا يكون االسم أو 

اللقب نقيضًا أو انعكاسًا لشخصية حامله، وقد قيل يف املاضي: 

"قـــد تلتقي األســـمـــاء يف الــنــاس والــكــَنــى كــثــيــرًا، ولــكــن مــيــزوا يف 

اخلالئق".

    ومن طرائف األسماء حــوار دار بني سائل ومجيب عندما 

سأله: ما اسمك؟ فقال: بحر. ثم عاد وسأله: أبو َمن؟ فقال: أبو 

الــفــرات.. عندها  ابن  َمــن؟ فأجابه:  ابن  الَفيض. فسأله مجددًا: 

قال السائل ضاحكًا ومستغربًا يف آن معًا: "ما ينبغي لصديقك أن 

يلقاك إال يف زورق".

اســم  أن  الــســائــل سببها  الــتــي استحكمت يف  الــغــرابــة  وكــانــت 

املــســؤول: "بــحــر"، واســم ابــنــه: "فــيــض" واســم أبــيــه: "فـــرات"، وكلها 

الــعــظــيــم"، وهـــذا مــا دعا  "املـــاء  ملــعــان حتمل يف طياتها  مسميات 

السائل ليضحك مستغربًا ال متهكمًا، زاعمًا أن على من يقصده 

من األصدقاء بزيارة أن ال يأتي إليه إال وهو راكــب يف زورق قوي 

متني خشية الغرق.

 يقول بعض كبار القرية إن أبو فراس حصل على كنيته من 

مختار القرية العجوز بعد أن سجله يف سجالت قريتنا، وبعد أن 

علم أن اسم أبيه فراس.. ومنذ ذلك الوقت اشتهر بلقبه ولم يعرف 

له اسم.. 

وهناك من يقول إن له ابنًا اسمه فراس لكنه مات منذ زمن 

كان  أنــه  يثبت  مــا  لــم يجد  إنــه  يقول  قريتنا  لكن مختار  بعيد.. 

متزوجًا من قبل. 

وهكذا يبقى ماضيه لغزًا ال يعرفه حقيقته أحد. 

  عاش بيننا بصمت.. وكان على الدوام منفردًا منعزاًل، ولوال 

مهنته لم يهتم به أحد، وكان ال يزور بيتًا وال يطمئن على مريض، 

كل  يحضرها  التي  املناسبات  مــن  مناسبة  وال  عــرســًا  يحضر  وال 

أبناء القرية.. 

ولــم يكن يهتم على  أو بقلتهم،  الزبائن  لم يكن يهتم بكثرة 

اإلطــــالق بـــأن يــقــدم لــلــزبــائــن مــا يــحــرص عــلــى تــقــدميــه أصــحــاب 

احملال والدكاكني املتنوعة إرضاء لزبائنهم، ما يجعلهم يأتون إلى 

محالهم دائمًا. فهو يعلم أنه ال يوجد منافس له يف القرية.. ومع 

ذلك لم يكن يعبأ بأن يقوم أحد غيره بفتح دكان حالقه فيذهب 

القرية  بــأن يحلق سكان  لــم يكن مهتمًا  أنــه  إلــيــه.. كما  اجلميع 

كلهم يف البلدات املجاورة فال يعود عنده زبائن. 

ويف يــوم قــرأت أنــشــودة مضحكة عــن أحــد احلــالقــني.. عندما 

ــوقـــف.. لــكــنــه يف  ــذا املـ قــرأتــهــا ارتـــســـم أمـــامـــي حـــالق قــريــتــنــا يف هـ

احلقيقة لم يكن حاله كحال ذلك احلالق يف األنشودة اجلميلة؛ 

الذي سمع يومًا بأن شعر الناس يتساقط، فخاف أال يعود هنالك 

زبائن يأتون دكانه.. وكاد يصاب باجلنون وتطلع روحه.. 

وعنوانها  املضحكة  اجلميلة  األنـــشـــودة  تــلــك  أذكـــر  زلـــت  ومـــا 

)احلالق( والتي كتبها الشاعر اليمني عبداحلكيم الفقيه، وقال 

فيها: 

"سمع احلالق يوما يف اإلذاعة: أن شعر الناس يتساقط

والصلع سيزدادون ساعة بعد ساعة

قال: يا خويف على رزقي

فماذا سأسوي باملقصات وباملرآة؟ 

واملشط الذي يعصمني من وجع الفاقة؟

من عوز اجلماعة؟

أمتنى أن يكون الصلع املزعوم زيفًا وإشاعة

وجلا دكانه يف التو شابان برأسني بال شعر

كبطيخ أتى من حقل فالح كسول يف الزراعة

طلبا والعة

قال اشعال من جبهتي



28 

2021العدد الخـامس  - ينـايـر

فاشتعل التبغ

وكانت شرطة اإلطفاء يف سيارة تخلو من املاء

على مرأى من الدكان

وكان السائق األصلع يعطي الضابط األصلع درسًا يف القناعة

سقط احلالق مغميًا عليه نصف ساعة

بعدها يف غرفة االنعاش ملا جاءه الدكتور

والدكتور أصلع

جسد احلالق يسترخي إلى األسفل

كي نفسه تطلع".

 كـــان الــرجــل ألول مـــرة يــهــرول بــعــرجــتــه يف الـــزقـــاق مــســرعــًا، 

ويركض خلف الصبيان يف الساحة، وبطريقة مضحكة.. يلتفت 

الذين يركض خلفهم  آبــاء الصبيان  أن يقوم  خلفه كأنه يخشى 

مبالحقته وردعه عن تخويف أبنائهم. 

علمًا أن األطفال الصغار والفتيان اليافعني ويف أثناء ركضهم 

يف حلقة السباق، لم يكن يبدو عليهم اخلوف إطالقًا، كما يتوقع 

أن يكون اخلوف يف مثل هذه احلال، بل كانوا يضحكون ويقهقهون 

بنبرة أقرب إلى الصياح منها إلى القهقهة.. 

لـــم تــكــن عــرجــتــه هـــي الــتــي تضحكهم وتــثــيــر مــرحــهــم؛ فهم 

يعلمون أنه ال يجوز الضحك على علة من العلل تصيب اإلنسان، 

نفسه،  احلـــدث  على  كــانــوا يضحكون  لكنهم  اهلل..  مــن  أمــر  فكل 

والسباق العجيب الــذي يــدور ألول مــرة يف قريتهم.. وهــل هناك 

أكثر إثارة عند الصغار من الركض واملالحقة..  

  كــان يتنقل ببصره بني األطــفــال وبــني قدميه، كأنه يخشى 

الرجراج  الركض، ويحاول كبح جماح كرشه  أن تسبقه قدماه يف 

املتدلي واملتراقص أمامه.. يرفع كرشه.. يضغط عليه بكلتا يديه 

ليرى أين يضع قدميه.. ثم يرفع رأسه من جديد وخصالت شعره 

إلــى عينيه، فيحرك  العريض حتى تصل  تغطي جبينه  الطويل 

يده اليمنى بسرعه، متنقاًل من كرشه املضغوط ليعيد شعر رأسه 

الوراء فيعود كرشه لالنتفاخ والرجرجة، فيما يعود شعر رأسه إلى 

الــوراء لكنه ال يلبث أن يقفز فوق جبينه من جديد دون أن يعبأ 

بكل هذا اجلهد.. والعرق يتصبب من أنحاء وجهه. 

هذا املشهد لم يكن متوقعًا يف أنحاء قريتنا.. 

اجلميع يرصد تفاصيل احلدث.. من نافذة إلى نافذة.. ومن 

شرفة إلى شرفة.. 

وبــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن املــطــاردة املضحكة، بــدأ الــعــم احلــالق 

يلهث من شدة التعب.. فهو كما قلت من قبل لم يكن يخرج من 

بيته وال مــن محله إال مــا نــدر، ولــم يكن أحــد يــراه ميشي لفترة 

طويلة أو حتى قصيرة، وكان يقضي وقته بالوقوف داخل محله 

يحلق رؤوس العباد. 

  وكــان أهــل القرية يلحون عليه مــن وقــت آلخــر بالرغم من 

قسوته لكي يحلق شعر أطفالهم.. لكنه يأبى ذلك بإصرار.. لذا 

فإن األمهات هن من يقمن بحلق شعر أبنائهن بأنفسهن غالبًا..

كما أن بعض اآلباء يأخذون أبناءهم معهم إلى بلدات أخرى 

مجاورة عندما ينتقلون إليها لقضاء حاجة ما، أو لقضاء عطلة 

وأحيانًا  أوالدهــــم..  شعر  حللق  الفرصة  ويستغلون  شــابــه،  مــا  أو 

يحلق اآلباء أيضًا لكيال يعودوا للحالقة عند احلالق أبو فراس.

 هــذه األفــكــار كانت تعصف يف ذهني وأنــا أراقـــب بشغف هذا 

املشهد الذي لم ينته حتى الساعة، رغم كل ما أصاب احلالق من 

إجهاد وتعب.. وكما يبدو فقد أصيب أيضًا بإنهاك وتشنج عضلي، 

واجلري  والقفز  املتسارعة  احلركة  على  معتادة  ليست  فعضالته 

املتتابع.

يتنقلون على  الــذيــن  وأطفالها  الــقــريــة  أبــنــاء  يكن مثل  لــم   

الدوام من مكان إلى مكان، يصعدون اجلبل أو يهبطون الوديان، 

يسيرون فترة طويلة إلى نبع العني العيد ليمأوا جــرار املــاء، أو 

ليحضروا الغالل بالسالل، على أكتافهم أو على ظهور الــدواب..  

احلركة سمة متأصلة يف حياتهم.. أما هو فقد كان ال يعرف سوى 

املشط واملقص..
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نهاية السباقنهاية السباق

األطـــفـــال والــفــتــيــان مــا زالــــوا يــركــضــون يف الـــزقـــاق ويــــدورون 

الزقاق من ممر خلفي.. واحلالق  إلى  يعودون  ثم  الساحة  حول 

يسابقهم ويطاردهم.. 

إنه بالفعل أجمل وأغرب سباق شاهدته يف الزقاق.

كان صغار قريتنا معتادون على مثل هذه السباقات واملطاردات 

الساحة ويخرجون  يـــدورون حــول  الــزقــاق  مــن  املمتعة، يخرجون 

لم تكن مثل  لكنها  التفافات متكررة،  إليها يف  منها، ثم يعودون 

هذا السباق يومًا..

كانت السباقات جتري بينهم للتسلية واملتعة، أما اليوم فهو 

أبــو فــراس احلــالق املسكني الذي  سباق الهروب الكبير من عصا 

كان يركض خلفهم بكرشه املتدلي.. دون أن يقوى على ضمه أو 

الضغط عليه ومنعه من االرجتــاج والرقص على وقع اخلطوات 

املتسارعة.. وصار جسده يرجت كله مثل كرشه.. 

  أخيرًا ترفق بعض أهل القرية بحاله هذه فخرج منهم رجال 

بعد مطاردة  املشهد،  هذا  وينتهي  ليتفرقوا  بالصبيان  يصيحون 

فاشلة استمرت فترة من الوقت، كانت محمومة وكفيلة بأن حتول 

املكان إلى حلبة من املطاردة املشوقة.. 

ولم يكد األطفال والفتيان يتفرقون ويذوبون مثل أشباح يف 

أزقة عتيقة متفرقة ومداخل بيوت طينية مبمرات ضيقة وحيطان 

متالصقة؛ حتى وقف أبو فراس كصنم جتمد يف مكانه، أو كتمثال 

برونزي غسلته مياه راكدة مختلطة برمال األرض.. فاشتد لونه 

الداكن حدة، كحدة عني الشمس وسط النهار. 

كان يتصبب عرقًا من قمة رأسه حتى أخمص قدميه.. 

ثيابه رطبة، وكذلك شعره الطويل املشتعل شيبًا من جوانبه، 

بيضاء  بأسطر  املخططة  السوداء  القصيرة  الدائرية  حليته  أما 

فتبدو سهامًا حادة متجهة بـأطرافها نحو األرض، تشير إلى شيء 

ما دون تفسير لهذه احلدة التي تشبه حدة صاحبها.

 أما شارباه املمتدان امتداد الريح مع العاصفة، فمبعثران مثل 

صوف منكوش مروس الطرف كرأس حربة مقاتل شرس، ويظهران 

وكأنه لم ميرر عليهما مقصًا وال "رقيبًا" يف حياته بالرغم من أنه 

حالق للحى والشوارب والرؤوس.. 

فيه  بئر عميقة ماؤها مثلج غطس  بــدا مرجتفًا كخارج من 

مــذعــورًا حتى سقط يف حوض  هــاربــًا  فقفز  كــاد يختنق..  حتى 

متاسيح، كاملستجير من الرمضاء بالنار، فالذي يستجير بالنار، 

هاربا من الرمضاء التي هي الرماد الساخن الذي يغطي اجلمر، 

يهرب من االسهل إلى االصعب، ويضرب هذا املثل ملن يعتمد على 

من يعقد له األمور وال يسهلها. 

أو كما يقولون يف األمثال الشامية الشعبية: )من حتت الدلفة 

إلى حتت املزراب(، ويقصد به من يهرب من مكان سيء إلى مكان 

أســوأ، ويضرب هذا املثل ملن يخرج من ضيق إلى أضيق، ظانا أن 

يف ذلك النجاة، فمثل ذلك مثل من يخرج من حتت )الدلف( وهو 

سقوط املــاء مــن شــرخ يف سطح املــنــزل فينزل نقط، أمــا إذ خرج 

ــزراب( وهــو الــذي ينزل على شكل قناة مــن على سطح  حتــت )املــ

املنزل؛ فهذا هو األصعب. 

ــرى مـــا الـــذي  ــان اجلــمــيــع يــنــظــر نــحــوه يف تــرقــب شـــديـــد، تـ  كـ

سيفعله اآلن؟ هل سيدخل األزقة والدروب سعيًا وراء هذا وذاك؟! 

  حلظات صمت مهيب مأت املكان ضجيجًا بسخاء.. وغمرته 

بال استئذان كما تتسرب الرمال من فتحات السالل الواسعة.

  لم أكن أتوقع يومًا أن أشاهد العم أبو فراس على هذه احلال.. 

بالذات استيقظ من سبات  اللحظة  وكما يبدو فإنه يف هذه 
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عميق وتنبه إلى حقيقة املوقف. 

استعاد وعيه فجأة على واقع جديد. 

العيون كلها كانت جاحظة نحوه تترقب ماذا سيفعل؟ 

 قبل هــذا املوقف لم يكن يــدور يف رأســه أن أهــل القرية كلهم 

تــداعــوا بسرعة ليتابعوا  البيوت احمليطة -  أو على األقــل أهــل   -

بحماسة بالغة سباق الزقاق واملطاردة الغريبة العنيفة. 

ويف هذه اللحظة ارتخت أصابع العم أبو فراس. 

سقطت العصا من يده بعدما كان ميسكها بإحكام. 

انثنى جنبه األيسر أكثر فأكثر.. حتى ظن اجلميع أنه سيقع 

ملتقطًا عصاه  وانحنى  اعتدل،  ثم  لكنه متاسك،  األرض..  على 

مــن جــديــد.. وســار متوكئًا عليها حتى وقــف أمــام دكــان احلالقة 

املطل على الساحة.. ثم اختفى وراء باب الدكان. 

لم يعد الضجيج إلى الساحة من جديد ولم تدب فيها احلياة 

مثلما هي عادة.. ولم يعد الناس إلى أعمالهم وأشغالهم.. وبدأت 

أسمع أصواتًا وهمسات من هنا وهناك. 

أم تعاتب ابنها بدالل.. 

أب يلوم ابنه.. 

ابتسامات ونظرات متبادلة. 

آخـــر يصيح الئــمــًا ولـــده عــلــى هـــذه املـــطـــاردة الــشــرســة.. لكنه 

صياح ممتزج بالقهقهات.. 

فرغم أن اجلميع كان يرى ويتابع املطاردة؛ فإن أحدًا منهم لم 

يزجر ابنه بحزم وبشدة.. وكأن ما حدث كان فيلمًا أو مسرحية.. 

أو استعراضًا للتسلية والترفيه.

بــأمــريــن مختلطني  املــطــاردة  بالنسبة لــي؛ كنت أشــعــر خــالل 

ببعضهما بعضًا: 

وأنا  والسرور واحلماسة  بالغبطة  الشعور األول كان إحساسًا 

أتابع كل هذه املشاهد املتالحقة التي ال أفهم سببها، والتي قد ال 

حتدث - رمبا - إال مرة واحدة يف العمر. 

ــان إحــســاســًا حــزيــنــًا ألنـــي لــم أشــــارك أقــرانــي  واآلخــــر فــقــد كـ

الصبيان يف هذه املطاردة احلماسية.. أو يف احلقيقة يف "العفرتة" 

إبراهيم  الراحل صالح  السوداني  التي تذكرني بقصيدة للشاعر 

حتت عنوان )يف الغربة( والتي يقول فيها: 

"هل يومًا ذقت هوان اللون؟

ورأيت الناس إليك يشيرون، وينادون: 

العبد األسود؟ 

هل يومًا رحت تراقب لعب الصبية يف لهفة وحنان

فاذا أوشكت تصيح بقلب ممتلئ رأفة:

ما أبدع "عفرتة" الصبيان!

رأوك فهبوا خلفك بالزفة:

عبد أسود

عبد أسود

عبد أسود".

ورغم أني متنيت "العفرتة" مع صبيان قريتنا، فإن فكرة لئيمة 

عبرت رأســي، أال وهــي لو أنــي شاركت لن يتسنى لي متابعة هذه 

املشاهد النادرة بكل التفاصيل التي رأيتها.. 

املمتعة،  املشاهدة  بلذة  ولو شاركت باحلدث نفسه فلن أشعر 

مع رغبتي طبعًا بالتمتع كذلك باملشاركة الصبيانية "العفرتية".. 

وهنا "مكمن االختالط". 

أنــي مهذب  أن سبب عــدم مشاركتي ال تفسر على  واحلقيقة 

أكثر من هؤالء األوالد "املشاغبون" و"األوغاد"، كما كان يصيح بهم 

العم أبو فراس احلالق.. 

ال، على اإلطالق، فهذا شرف ال أدعيه.. 

لكني كنت يومها عاجزًا عن الركض بعد أن وقعت على األرض 

أمس ذلك اليوم وأنا أقود دراجتي فجرحت قدمي، وقام الطبيب 

على  ليومني  البيت  يف  باملكوث  وأوصاني  برباط محكم،  بربطها 

األقل، حتى يشفى اجلرح ويختفي األلم.
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ولم يكن أحد يدري حتى هذه اللحظة ما هو سبب ثورة العم 

أبو فراس! 

كانت انطالقته خلف الصبيان مفاجئة للجميع.

ال شك أن شيئًا كبيرًا استدعى كل هذه املطاردة.. وكان لدي 

شغف كبير مبعرفة السبب.. وهــذا الشغف أقــوى من األلــم الذي 

أشعر به كلما ضغطت على قدمي اجلريحة املضمدة.. 

فتحايلت على قدمي اجلريحة من األسفل.. حتى انتصبت 

واقفًا. 

عليها،  أتوكأ   - أدري  لست  أو هي حملتني   - عكازتي  حملت 

ثم تسللت ناحية الباب بهدوء أريد اخلروج من املنزل خلسة دون 

أن تراني أمي فتبدأ بأسئلتها املعتادة: "إلى أين أنت ذاهب؟ متى 

ــاء؟".. لكنها هــذه املــرة  ــدقـ ســتــعــود؟ مــن سيذهب معك مــن األصـ

بالنصائح  تسترسل  ثــم  قــدمــي،  اجلـــرح يف  بسبب  ســتــزداد حتمًا 

الطيبات:  األمــهــات  كــعــادة  انقطاع  دون  تتوالى  التي  واإلرشــــادات 

"انتبه.. ال تركب الدراجة مرة ثانية.. ألم تر ما حدث معك أمس؟ 

ال متشي حتت الشمس.. احذر من السيارات".. وهكذا.

املنزل  بــاب  أقترب من  أن  التسلل.. وقبل  أبــدأ  كــدت  لكني ما 

حتى سمعت صوت أمي من ورائي وكأنها كانت تقرأ أفكاري.. 

نبرات صوتها بدت واثقة متامًا من سبب خروجي: "منذ متى 

تخرج من البيت يا ولــد دون اســتــئــذان؟! هيا اذهــب وعــد بسرعة 

لتخبرني ما هو سبب هذه املطاردة الشرسة؟".

ضحكت من أعماق قلبي وأنــا أسمع صــوت أمــي حتثني على 

اخلروج، وكأن ما لديها من فضول ملعرفة السبب أكبر من الفضول 

الذي عندي.. فهي تشجعني على اخلروج من املنزل وال متنعني 

رغـــم مــا يف قــدمــي مــن جــــراح.. فــقــد كـــان لــديــنــا فــضــول مشترك 

لكشف سر احلدث. 

فقلت ممــازحــًا مــســتــفــزًا: "لــيــس هـــذا ســبــب خــروجــي، وليس 

عندي أدنــى رغبة مبعرفة السبب، رمبــا هــذا ســر وال أحــب كشف 

أسرار الناس.. كنت أريد اخلروج ألتنزه قلياًل بعد أن مللت املكوث 

باملنزل منذ أمس.. لكني غيرت رأيي وسأعود لغرفتي ألنام.. لكن 

قبل أن أذهـــب إلــى غرفتي ســـأروي لــك قصة عــن حــالق ال يكتم 

السر".

ضحكت أمي وقالت: "هــات حدثنا يا ولــد.. فمنكم نستفيد، 

أن نكتشف  نريد  وقــت قصص،  الــوقــت اآلن ليس  أن  مــن  بالرغم 

سر املطاردة العنيفة.. هيا قل وال تبطء، لننتِه من هذه القصة".

قلت وأنا أحاول أن أبدو وكأني لست عابئًا مبا حدث: 

"كان ياما كان.. يا سعد يا إكرام.. كان هناك يف قدمي الزمان 

البلدان اختفى منه جميع احلالقني ولم يبق للحالقة  بلد من 

دكــــان.. ولــم يعد أحــد يــجــرؤ على أن يعمل فيه حــالقــًا أو صبيًا 

من الصبيان.. ويف يوم جاء حالق فوجد فيها شغاًل كثيرًا، وكان 

مستغربًا من عدم وجود حالقني!".

وقفت أمي تتأملني بصبر يكاد ينفد، وكانت تصغي باهتمام 

وترقب نهاية هذه القصة.. 

فتابعت أحكي حكايتي قائاًل: 

"ويف يوم جاء جنود الوالي وأخذو احلالق إلى القصر.. فقال 

رأســك  فــإن كشفته قطعت  الــيــوم ســر،  إن مــا ستشاهده  الــوالــي: 

ورميت به إلى رؤوس احلالقني اآلخرين. ثم أزال الوالي عمامته 

ليحلق له احلالق.. فظهر يف رأسه قرنان صغيران.. وبعد انتهاء 

احلالقة ذهب احلالق إلى بيته لكنه لم ينم تلك الليلة.. وقبل أن 

يطلع الفجر خرج احلالق خائفًا قلقًا متجهًا نحو منزل حكيم 

البوح  لــدي ســر وال أستطيع  لــه:  البلد، فأيقظه مــن نومه وقــال 

به وإن كتمته سأموت.. وكان يقصد طبعًا أنه سيموت من كتمان 

السر ألنه يحب الثرثرة وكشف األسرار"..

بــحــدة وبعينني جاحظتني وهــي تريد  لــي  أمــي تنظر  صـــارت 

إنهاء هذه احلكاية.. فتابعُت حديثي مسرعًا بالكالم ودون توقف: 

"ضاق صدر احلكيم منه وقال وهو يحاول كتم غيظه: اذهب 



32 

2021العدد الخـامس  - ينـايـر

إلى النهر الوحيد يف البلد وخذ معك زجاجة صغيرة لها غطاء.. 

اليم.. ولــم يكذب  قل بها ما شئت ثم اختمها بإحكام وألقها يف 

احلــــالق اخلـــبـــر، فـــأســـرع إلــــى الــنــهــر بــعــد أن حــمــل مــعــه زجــاجــة 

صغيرة.. وبعد أن نفذ احلالق ما قاله احلكيم ارتــاح باله وذهب 

الى بيته ونام نومًا عميقًا.. وقبل أن يطلع النهار حضر اجلنود 

إلــى بيته وطــرقــوا الــبــاب طــرقــًا شــديــدًا فاستيقظ مـــذعـــورًا.. ثم 

اعتقلوه وحملوه إلى الوالي.. فقال له الوالي بغضب شديد: "ألم 

أحـــذرك مــن أن تفشي الــســر؟! لقد عثرت هــذه الزجاجة يف ماء 

القصر الذي جنلبه من النهر".. ويف النهاية عاد البلد من جديد 

دون حالق".

     ضحكت أمــي وقــالــت بــاســتــهــزاء: "آه.. ال بـــأس.. تريدني 

أن أقتنع بأن هذا وقت رواية القصص.. ال بأس.. قصة جميلة.. 

بل جميلة جدًا جــدًا.. لكن هل تعلم ما هو السؤال اآلن: من هو 

أنـــت! هــذه القصة فيها  الــتــالــي!! هــل هــو احلــــالق.. أم  الضحية 

احلكماء  غير  بها  يتمتع  ال  خصلة  السر  حفظ  وحكمة..  عبرة 

والعقالء.. فاحفظ السر تكن منهم.. لكن إن لم حتضر لي السر 

وبأسرع وقت ممكن سوف ستكون أنت الضحية التالي.. هيا يا ولد 

ال تضيع وقتي ووقتك". 

   وقبل أن أنبس بحرف واحــد، رمقتني أمــي بنظرة شديدة 

احلدة، ثم رمتني بتلقائية مثيرة للضحك بفوطة كانت بيدها، 

فالتقطها رغم فجائية املوقف.. 

كانت الفوطة رطبة فقطر منها املاء عندما أصابتني وتبللت 

ثيابي.. فقمت برميها من جديد وبشكل عفوي نحو أمي ضاحكًا، 

فالتقطتها مبهارة بالغة كأنها حارس مرمى محترف.. ثم رفعت 

ــام وإلــــى اخلــلــف مـــهـــددة مــزمــجــرة..  ــ ســبــابــتــهــا وهــزتــهــا إلـــى األمـ

ثم  أنيابها  لتظهر  شفتيها  فــوق  ترتسم  املصطنعة  واالبــتــســامــة 

قالت: 

"أيها الولد املشاكس املعاكس، سوف أخبر أباك بأفعالك التي 

تثير غضبي الشديد".

عدت هنا وتذكرت من جديد قصة الصبي املشاكس املعاكس.. 

فقلت والضحكة تغلب كلماتي وأنفاسي: 

"إال أبي.. أرجوك يا أمي.. أبي لن يرحمني".

فقالت ضاحكة: "إذا كنت تعتقد أني سوف أرجئ العقاب حتى 

أخبر أباك ليقتص لي منك فأنت مخطئ متامًا.. فأنا لن أنتظر 

عودة أبيك من العمل مساء.. بل سوف اقتص منك بنفسي.. ما 

رأيك؟ فهل أنت مستعد؟".

كنت  فيما  بــشــدة،  أمــي  وضمتني  كبيرة  ضحكة  ضحكنا  ثــم 

أحاول التملص من هذه الضمة.. ومن باقي الكالم معها.. فقلت 

لها: "دعيني أذهب.. أال تريدين معرفة سبب هذه املطاردة؟".

فقالت بال تردد وبصوت حازم قاطع مرتفع النبرات والضحكة 

العالية لم تتوقف بعد: "أغرب عن وجهي فورًا يا ولد.. ال أريدك 

رؤيــتــك إال ومــعــك اخلــبــر الــيــقــني.. هــيــا اذهــــب قــبــل أن أضــربــك 

بالفوطة مرة ثانية".

   خرجت على الفور كما أمرت أمي.. مثل السهم كيال أتلقى 

الفوطة،  أخشى ضربة  أكــن  لم  احلقيقة..  ويف  الثانية..  الضربة 

لكني ال أريــد أن تتبلل ثيابي باملاء مــرة ثانية.. كما أنــي أريــد أن 

أعرف سبب السباق الذي حدث يف الزقاق.



33 

2021العدد الخـامس  - ينـايـر

بقلم: أماني هزاع العنزي
عضو هيئة تدريب - معهد التمريض 

تسبب انتشار فيروس كورونا يف العالم بأزمة صحية عاملية ليس لها مثيل وهذه األزمة انعكست وبشكل مباشر على 
احلياة بأكملها وبجميع مجاالتها ولم يقف حد تأثيرها على املجال الصحي بل امتد إلى املجال النفسي واالجتماعي 
واالقتصادي والتعليمي، وبهذا الصدد البد من الوقوف على التغير الذي تسبب فيه هذا الفيروس يف املجال التعليمي، 
العامة للعاملني يف القطاع  يف بداية األمر اجتهت اجلهات الرسمية إلى اإليقاف املؤقت للتعليم حفاظًا على الصحة 
التعليمي وللمتعلمني، وبعد هذا اإليقاف ونتيجة استمرار هذا فيروس أصبح التعليم عن ُبعد هو طوق النجاة لالستمرار 
يف التعليم دون توقف وألنه هذا النوع من التعليم يعتبر جديد نوعًا ما لدى البعض فقد أظهر إيجابيات وسلبيات على 
التعليم من منظور  إيجابيات هذا  إلى  اليوم سأتطرق  ولكن  السلبيات  يتحدث عن  والكثير  األمر،  وولي  واملتعلم  املعلم 

التجربة وحسب ما توصلت إليه املؤسسات التعليمية املختلفة: 

 منح الطالب فرصة استثنائية الستمرارهم يف الدراسة دون توقف مسيرتهم التعليمية بسبب الظروف الصحية.	 

 ضمان السالمة الصحية للمتعلمني بعدم اختالطهم بالبيئة التعليمية بشكل مباشر.	 

 تقدمي املادة العلمية بشكل حديث يتناسب مع التكنولوجيا يف العصر احلالي.	 

 توظيف تكنولوجيا التعليم بشكل يساعد على تخفيض تكاليف التعليم.	 

 توفير الوقت واجلهد وخاصة الوقت اللي يقضيه املتعلم يف الذهاب والعودة للمؤسسة التعليمية.	 

 تعزيز مفهوم التعليم الذاتي لدى املتعلمني من خالل هذه التجربة.	 

إن هذه التجربة التعليمية ُتعد خبرة كبيرة للمعلمني واملتعلمني حتى يف حال انتهاء هذه األزمة فستجعلهم مستعدين 
ُبعد تصب وبشكل مباشر على  التعليم عن  التعليم، كل هذه اجلهود يف  التوقف عن  ملواجهة أي ظروف استثنائية دون 

مصلحة املتعلمني فيما يخدم مسيرتهم التعليمية. 

إيجابيات التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا )كوفيد ١٩(



34 

2021العدد الخـامس  - ينـايـر

تحقيق األهداف التربوية 

والتنموية ونشر ثقافة التعليم 

المستدام من أولويات فريق 

»همة« التربوي 

د.الكندري: 

انبثاقًا من أهمية التنمية البشرية وتعزيز الثقة واإلبداع وتطوير مستوى الطالب من خالل نشر ثقافة التنمية املستدامة 

وتوطيد ركائز العملية التعليمية ، قامت كلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب ممثلًة مبكتب 

التربية العملية بتأسيس فريق تربوي تنموي يعني بإعداد وتطوير مستوى طالب الكلية باعتباره معلم املستقبل وعضو بناء 

يف املجتمع من خالل اكسابه املهارات احلياتية والسلوكية التي جتعل منه فردًا مبدعًا متميزًا يف مجال عمله يتمتع بكفاءة 

وظيفية عالية ، وملزيد من التفاصيل واملعلومات حول هذا الفريق رؤيته ورسالته وأهدافه، إلتقت مجلة "صناع املستقبل" 

برئيس الفريق ورئيس اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة د.أحمد الكندري:

 بدايًة حدثنا عن مشروع فريق "همة" التربوي وكيف انبثقت فكرة تشكيله؟ 	

فريق "همة" هو فريق توعوي تنموي من خالله نسعى إلى حتقيق أهداف تربوية وتنموية وحتقيق التنمية املستدامة 

والشراكة  بالتعاون  كان  والذي  األول  الثقايف  األسبوع  تدشني  الفريق عندما مت  تشكيل هذا  فكرة  أتت   ، الشاملة  واجلودة 

التدريس  هيئة  وعضو  الزميلة  من  اقتراح  تقدمي  مت  األسبوع  هذا  على  إقبال  من  شهدناه  ملا  ونتيجًة   ، التربية  وزارة  مع 

بالكلية د.بدور الصقعبي بتطوير أنشطة هذا األسبوع من خالل تشكيل فريق توعوي تنموي متكامل يقدم برامج مهنية 

متميزة ملعلمني ومعلمات املستقبل مبا يتناسب مع احتياجاتهم وتصقل مهاراتهم وحتقق اجلودة الشاملة عن طريق ضمان 

إسهامهم بفعالية يف بناء املجتمع.

 هل هناك أهداف تسعون لتحقيقها من وراء تشكيل هذا الفريق؟ 	

نعم بالطبع ، فنحن يف فريق "همة" نضع نصب أعيننا عدد من األهداف الهامة التي نطمح إلى حتقيقها وهي الربط 

والتكامل بني جميع أطراف العملية التعليمية ونشر ثقافة التعليم املستدام والعمل بكل جهد يف تخطي العقبات والتحديات 

في حوار مع رئيس فريق » همــة« ورئيس 
اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة 

د.أحمد الكندري
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برامج تدريبية عامة  بإشراكه يف  رفع وتطوير قدراته  إلى  ، كما نسعى كذلك  املهنية  املعلم خالل مسيرته  تواجه  التي قد 

ومتخصصة واستثمار كل الطاقات واإلمكانيات لتحسينه ورفع مستواه ، كذلك نؤمن يف فريق "همة" بضرورة توطيد الشراكة 

الفعالة مع املجتمع ومؤسساته املختلفة لإلسهام يف مسيرة التنمية الشاملة وأيضًا نؤمن بأهمية املوهبة واإلبداع لذلك من 

أهدافنا تقدمي وتوفير الرعاية جلميع املواهب ونشر هذه الثقافة بني جميع فئات وأطياف املجتمع املختلفة .

 ماذا عن الرسالة التي يسعى لها الفريق ؟ 	

لفريق "همة " رسالة واضحة ومحددة نأمل بإيصالها وهي تقدمي برامج تنموية متميزة للطلبة وللمعلمني كذلك تلبية 

احتياجاتهم يف ظل مشاركة مجتمعية فاعلة .

 لكل فريق تربوي تنموي جمهور وفئة مستهدفة ، من هي هذه الفئة بالنسبة لفريق "همة"؟ 	

جمهور فريق "همة" والفئة التي يستهدفها هي الطلبة والطلبة املعلمني )اخلريجني( ، معلمي وزارة التربية وأعضاء 

الهيئة التدريسية والتدريبية .

هدفنا تقديم برامج مهنية متميزة لمعلمين ومعلمات المستقبل .
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 نظم فريق "همة" عدد من الفعاليات واألنشطة التعليمية والتدريبية وكذلك على الصعيدين  	
االجتماعي والترفيهي ، حدثنا قلياًل عن ذلك ؟

نظم الفريق العديد من األنشطة والفعاليات التربوية ، متثلت بإقامة وتنظيم الورش التدريبية والفنية للطلبة واملشاركة 
يف عدد من املؤمترات التربوية ، كما قام الفريق بعمل بحوث ودراسات ميدانية تخدم رؤيته ورسالته وحتقق أهدافه ، كذلك 
نسعى إلى تطوير اجلانب املهني )الفني( للطلبة من خالل تزويدهم باملهارات الفنية والعملية ليصبحوا قادرين على اإلنتاج 
، وفيما يختص بالصعيد االجتماعي فإن الفريق لم يألوا جهدًا  ودفع عجلة االقتصاد يف القطاعني احلكومي واخلاص 
يف تنظيم األنشطة االجتماعية املختلفة سواء على مستوى كلية التربية األساسية أو على مستوى الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب كاملشاركة يف االحتفاالت الوطنية للبالد والتي من خاللها نسعى لغرس قيم الوالء للوطن وهي أهم 

القيم األساسية للفريق .

 في ظل ما تمر به الكويت والعالم أجمع من ظروف استثنائية جراء جائحة فيروس كورونا  	
المستجد، ما هو الدور الذي أداه فريق "همة" خالل هذه الفترة ؟

يف ظل جائحة فيروس كورونا املستجد استمر الفريق بعطائه وأنشطته حيث مت تدشني مكتبة إلكترونية تخدم طلبة 
الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وكذلك معلمي وزارة التربية ، كما شارك الفريق يف إعداد احملتوى اإللكتروني 
اخلاص بتطبيق خطة كلية التربية األساسية فيما يختص بالتعليم عن بعد ، وأيضًا اهتم الفريق كثيرًا بنشر الوعي بني 

نؤمن بتوطيد الشراكة مع المجتمع ومؤسساته المختلفة .

نؤمن بتوطيد الشراكة مع المجتمع ومؤسساته المختلفة.
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املواطنني واملقيمني بكل ما تعلق بجائحة فيروس كورونا املستجد من خالل إطالق حملة توعوية حتث وتشجع على اتباع 
اإلرشادات واإلشتراطات الصحية وتعليمات الدولة لتجنب اإلصابة بالعدوى ، وكذلك قام الفريق بزيارة األطفال املتواجدين 
يف احملاجر الصحية وتوزيع مجموعة من القصص التربوية عليهم للمساهمة يف قضاء أوقات فراغهم بشيء مفيد ، كما قام 
فريق "همة" خالل شهر رمضان املبارك بعمل بعض األنشطة والفعاليات املتنوعة وتنظيم ورش عمل تربوية وفنية عن بعد 

بالتعاون مع اجلهات ذات االختصاص .

نحن مستمرون بالعطاء واإلنجاز في ظل جائحة فيروس 
كورونا المستجد.

 حظّي فريق "همة" بالدعم الكبير منذ بدايته وحتى اآلن ، حدثنا عن هذا الدعم وكيف ساهم في  	
وصول فريق "همة" لما هو عليه اآلن ؟

مما الشك فيه أن الفريق قد القى دعم ومساندة كبيرة من اجلميع منذ أن كان مجرد فكرة مطروحة وحتى أصبح على 
أرض الواقع ، فهناك العديد من الداعمني للفريق الذين ال نستطيع أن ننكر دورهم الفعال يف وصول "همة" ملا هو عليه اآلن 
وعلى رأسهم وزير التربية ووزير التعليم العالي ومدير عام الهيئة السابق د.علي املضف والذي رعى مشروع فريق "همة" منذ 
انطالقته األولى وسخر جميع اإلمكانيات املتاحة خلدمته على أكمل وجه ، كما حرص عميد الكلية أ.د.فريح العنزي على 
تطوير الفريق ومتابعته أواَل بأول وبشكل مستمر وتقدمي األفكار اإلبداعية واآلراء املختلفة التي أثمرت رؤية ورسالة الفريق، 
رئيس  ودور  الطريق إلنطالقة فريق "همة"  الذي مهد  السابق د.محمد خاجه  العملية  التربية  رئيس قسم  دور  وال ننسى 

القسم احلالي أ. شعيفان الرشيدي الداعم املعنوي األول وبصمته الواضحة يف املساهمة بإجناز املهام املكلف بها الفريق.
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 ما هي األنشطة والفعاليات التي سينظمها الفريق خالل الفترة المقبلة؟ 	

حالياَ نحن بصدد إطالق البرنامج التدريبي الثاني بالتعاون واملشاركة مع مركز القياس والتقومي والتنمية املهنية التابع 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، كما سيتم عمل نشاط اجتماعي تزامنًا مع احتفاالت البالد الوطنية خالل شهر 
فبراير 2021 ، ونشاط آخر خالل شهر رمضان املبارك ، أما يف مطلع إبريل القادم سيتم تنظيم وإقامة أسبوع ثقايف تربوي 

يستهدف فئة الطلبة ، وأيضًا هناك توجه لعمل ورش عمل تربوية مهنية بالشراكة مع وزارة التربية.

ما الذي تطمحون لتحقيقه في المستقبل؟ 	

لدينا العديد والكثير من األمنيات والطموحات التي نسعى جاهدين لتحقيقها ورؤيتها على أرض الواقع يف املستقبل 
القريب ، فنحن نعمل على تسخير كافة إمكانياتنا وجهودنا لتطوير التعليم واالهتمام والتركيز على التميز واإلبداع.

 كلمة أخيرة : 	

التعليم ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية ، لذلك تطوير مهارات املعلمني وتعزيز مكانتهم التربوية واالجتماعية 
هي من األولويات التي يجب أن تركز عليها الدولة ، كما أن التعليم هو االستثمار احلقيقي للبالد وعليه فيجب على كل من 
له دور بتطوير احلركة التعليمية والتربوية السعي الدائم لتنمية خبرات الطلبة يف شتى املجاالت وتشجيعهم على املنافسة 

الشريفة فيما بينهم ألنها تساعد على اإلبداع واإلبتكار السيما النزيه منها.

تنظيم أسبوع ثقافي تربوي للطلبة مطلع إبريــل 2021
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أزمة كورونا أثرت يف استهالك الطعام وإنتاج النفايات 
توقفت  حيث  واجلزئي،  الكلي  احلجر  أثناء  يف  خاصة 
التي  اليومية  الوجبات  واشتراكات  املطاعم  خدمات 
املقوى  والورق  البالستيك  نفايات  من  كبيرة  كميات  تنتج 
اجلمعيات  زيارة  تقنني  إلى  باإلضافة  هذا  والكرتون، 
التعاونية لغير احلاجات األساسية بواسطة نظام احلجز 
املسبق ملواعيد زيارة اجلمعيات وذلك البد أن يكون له تأثير 
أو اإليجاب ومن منا لم يرى  بالسلب  الشراء  على كميات 
كميات الشراء املفرطة يف بداية األزمة، وكان لوزارة اإلعالم 
وطمأنة  الشراء  كميات  اجتاه  اإليجابية  التوعية  يف  دور 

املواطنني واملقيمني بتوافر السلع الغذائية.

كميات الشراء واالستهالك املفرطة لها ارتباط مباشر 

وهما  والكرتون  البالستيك  خاصة  النفايات  إنتاج  يف 

إلى  وباإلضافة  والتغليف  للتعليب  تستخدمان  مادتان 

أكياس اجلمعيات التعاونية التي ما زالت تستهلك بكميات 

النفايات  مصير  أخرى.  متفجرة  مشكلة  وهي  كبيرة 

الصلبة املنزلية يف الكويت يذهب إلى ثالثة مرادم نفايات 

ميناء  السابع،  اجلنوبي  الدائري  الطريق  )اجلهراء،  وهي 

جمع  على  بالعمل  الوافدة  العمالة  بعض  تقوم  عبداهلل(، 

وذلك  التدوير،  إلعادة  قابلة  كمواد  لبيعها  النفايات  تلك 

بهدف الربح املادي. 

أزمة كورونا
 وأثرها على إنتاج النفايات الصلبة

بقلم: جنان بهزاد

مدرب تخصص علوم األرض - قسم العلوم

كلية التربية األساسية
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إيجاد وسيلة مناسبة  املستخدم  السهل على  ليس من 
التي حتمل صفة اخلطورة  النفايات خاصة  تدوير  إلعادة 
من  الكثير  وهناك  والبطاريات،  اإللكترونية  كاألجهزة 
صعوبة  أن  حني  يف  تدويرها  إعادة  ميكن  حولنا  األشياء 
الوصول جلهة مستفيدة منها بطريقة سهلة وغير مكلفة 
القيمة  النفايات  التخلص من تلك  يسهل على املستهلك 
بسلة النفايات العادية. كزيوت الطبخ والقناني الزجاجية 
واملنيوم املعلبات وغيرها الكثير من النفايات التي لو أردنا 

تصنيفها ستجد أنها كنز بعد تدويره.

الطفل  عليها  يدرب  أن  يجب  التدوير  إعادة  ثقافة  إن 
فاجليل  يومه،  من  يتجزأ  ال  جزء  تصبح  حتى  وميارسها 
استمر  أنه  لو  اإلنتاج  بكمية  كبيرة  معضلة  يواجه  القادم 
لكل  النفايات  من  ونصف  كيلو  يتجاوز  والذي  القدر  بهذا 
ملء  يقل  وبالتالي  املتنامي،  الكويتي  املجتمع  يف  فرد 
مواقع مرادم النفايات بسرعة ويحد من التلوث واحلفاظ 
التي تستهلك للصناعة كمواد خام،  املوارد الطبيعية  على 

وبالتأكيد تقليل من انبعاث أشد غازات االحتباس احلراري 
شراسة والناجتة عن النفايات.

أزمة كورونا أبرزت كثير من املشكالت املدفونة حتت ستار 
النفايات من كمامات وقفازات أنتجتها  الوعي ومنها كثرة 
األماكن  العدوى يف  ملنع  احترازي  كإجراء  للبسها  احلاجة 
مراكز  أمام  خاص  بشكل  واضحة  املشكلة  وكانت  العامة 
التسوق واجلمعيات التعاونية والتي يحتاج فيها املستهلك 
للبس الكمام والقفازات والتخلص منها فور اخلروج منها، 
ومما يثير الدهشة أن جميع املرافق العامة مزودة بحاويات 
البعض  يفضل  ولكن  واضح  بشكل  املخارج  يف  للنفايات 
السيارة  إلى  يصل  حتى  والقفازات  الكمام  على  اإلبقاء 
حتفيز  إن  ملحوظ.  بشكل  مرئيا  تلوثا  مسببا  ويرميها 
الكامل  الوعي  دون  يكتمل  ال  اخلضراء  املجتمعات  تنمية 
يوفر  البيئة  حماية  قانون  فتطبيق  وتطبيقه،  بالقانون 
الكثير من اخلدمات البيئية مثل توفير استخدام الكهرباء 

وإيجاد بدائل للوقود وتطوير منتجات صديقة للبيئة. 
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التنمية،  مفتاح  والتعليم  املعرفة،  مفتاح  القراءة 
بعنوان  كتاب  لكم  استعرض  أن  اخترت  املنطلق  هذا  من 
من  ثقافة  خللق  طرق   ٩ املدرسي:  االنضباط  )اختراق 
التصاحلية(،  العدالة  باستخدام  واملسؤولية  التعاطف 
التعلم،  اختراق  من سلسة  والعشرين  الثاني  الكتاب  وهو 
من تأليف نيثان ماينراد وبراد وينستني، وكالهما ميتلك 
خبرة يف مجال التعليم، مما يفسر قرب كتابهم من الواقع 
التربوي،  امليدان  حاجات  عن  ابتعاده  وعدم  املدارس،  يف 
ومت نشر الكتاب يف عام ٢٠١٩م بنسخة مقروءة، ثم تبعتها 

نسخة مسموعة يف عام ٢٠٢٠م.

بعض  إلتقان  يطمح  الذي  للمعلم  موجه  الكتاب 
فعال  بشكل  الصف  إدارة  يف  تساعده  قد  التي  املمارسات 
لعدم  وذلك  البالية،  االنضباط  ممارسات  عن  بعيدًا 

توافقها مع متعلمي اليوم، ملا لهم من احتياجات معقدة، 

مما يستدعي منا القضاء على عقوبات املدرسة القدمية، 

لذلك ينادي املؤلفان بضرورة حتقيق العدالة التصاحلية 

وبناء  السلبية،  املتعلمني  تغيير سلوكيات  التي من شأنها 

عالقة إيجابية ما بني املعلم واملتعلمني، ومتكني املتعلمني 

مواطنني  إلى  املتعلمني  حتول  يضمن  مبا  واحتضانهم، 

منتجني، ومسؤولني عن أفعالهم.

ولقد استخدم املؤلفان أسلوب بسيط وواضح يف عرض 

املنشود  املدرسي  االنضباط  حتقق  استراتيجيات  تسع 

)انظر للخريطة الذهنية(، وميكن ايجازها كاآلتي:

املتعلمني، . 	 مع  اتصال  ثقافة  خلق  لنتحدث: 

فالقواعد بال عالقات تؤدي للتمرد والعصيان.

Hacking School Discipline: 9 Ways to Create a 
Culture of Empathy and Responsibility Using 

Restorative Justice
By Nathan Maynard & Brad Weinstein

بقلم: د. بدور خالد الصقعبي
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لنجتمع: التعامل فوًرا مع املشاكل أينما حتدث.. 	

إصالح الضرر: تعليم املتعلمني حتمل املسؤولية . 	
عن أفعالهم، والنظر للخالفات كفرص.

واضحة . 	 توقعات  خلق  القواعد:  من  التخلص 
وثابتة.

املتعلمني . 	 وضع  خالل  من  نامية:  عقلية  خلق 
خلف عجلة القيادة.

متكني . 	 خالل  من  الذهنية:  اليقظة  تعليم 
املتعلمني من معرفة عواطفهم وإدارتها، فاالهتمام 
يتطلبه  مما  ألبعد  الذهاب  يعني  ككل  باملتعلم 

املضمون.

االستماع . 	 على  القدرة  بناء  التعاطف:  غرس   
يدرس  أن  يجب  فالتعاطف  والتواصل،  والفهم 

وميارس.

األشياء . 	 على  التركيز  املتجدد:  الدعم  بناء 

جودة  ذو  وتعليم  صفية  إدارة  وتوفير  البسيطة، 

عالية.

 أخذ حملة عن املتعلمني وخلفياتهم: استخدام . 	

املتعلمني،  وتدريب  السلوكيات،  لتتبع  البيانات 

وعالج االنتكاس.

ولم يكتف املؤلفان بعرض اإلطار النظري للممارسات 

اإلصالحية فحسب، بل وفرا أمثلة وأدوات واقعية ملموسة 

توضح كيفية تنفيذ هذه االستراتيجيات يف املدرسة، وهذا 

ما يجعل الكتاب مفيد للمعلمني كافة اجلدد وذوي اخلبرة 

على حد سواء، فعلى الرغم من إمكانية معرفة املعلم ذو 

اخلبرة لبعض املمارسات املذكورة يف الكتاب إال أن التذكير 

بها وبأهميتها له فائدة بكل تأكيد.
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