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االستاذ الدكتور 
ثامر احمد حمدان 

رئيس جامعة البصرة 

في صبيحة يوم الثالثاء وهو اليوم االول من ش��هر نيس��ان وكاملعتاد جاءت الس��يارة 
التي تقلني الى رئاسة جامعة البصرة الى االن كل شيء يبدو طبيعيا ولكن بعد مسيرة 
السيارة الى الشارع العام املقابل الى منزلي سألت السائق اين اعمدة الكهرباء التي كنا 
منر عليها يوميا؟ واين احملالت ؟ فقال وبصوت يبعث على السخرية ، اال ترى صور املرشحني 

يا دكتور؟
امعن��ت النظر ادقق في ه��ذه الصور انهم ابناء مدينتي اجلميل��ة ، وصورهم اجلميلة 
بجمال العراق ، وشموخهم بشموخ نخيل الفاو وابي اخلصيب يغازل شط العرب . بعض 
ه��ذه الوجوه التي ارتس��مت على جدران املنازل واعمدة الكهرباء معروف لدي باالس��م او 
بالش��كل فقط ، وبعضهم االخر يبدو من خالل االلق��اب املكتوبة على اللوحات جاء من 
محافظات العراق االخرى ، الن عراقنا واحد لقد تزينت هذه الصور بااللوان اجلميلة لتحل 
م��كان احلدائق  التي كان ينبغي ان تزين ش��وارع البصرة منذ زمن ، فضال عن الش��عارات 
التي تتس��م بالوالء للوطن والتضحية في سبيله والعمل من اجل رفع املستوى العلمي 
والثقافي واملعاشي للفقراء واحملرومني بل هناك من كتب حتت اسمه انه يعد املواطنني انه 
سوف يكرس حياته من اجل بناء البصرة لتكون في مقدمة مدن العالم ،وما يثيراالعجاب  

في هذه الشعارات الرؤية العصرية وبالغة االسلوب.
وس��اعة بعد س��اعة ل��م يبق مكان ف��ارغ او عم��ود اال واصبح رفيقا الح��د االعضاء 
املرشحني لعضوية مجلس النواب العراقي وهو يرفع شعار ))مدن نظيفة ، منازل وبيوت ، 
توزع للمواطنني مجانا، بناء مدارس منوذجية ، مستشفيات ، مسارح سينما عصرية ، والء 
للوطن ، تضحية للشعب .. (( انها شعارات تخاطب العقل االنساني الساذج ، ولم اجد 

شعارا واحدا يخاطب العقل االنساني الذي يسمو فوق كل الكائنات.
فاذا كان هذا هو الهدف من الترشيح اين يجد هؤالء املرشحون الوقت واجلهد لتحقيق 
كل هذه الوعود واالماني ، ومدة العضوية اربع س��نوات انه من السخف ان يستثير هؤالء 

مشاعر الناس بشعارات ، وخطب طنانة كاالوعية النحاسية اجلوفاء. 
ان ادارة الدولة مسالة حتتاج الى كثير من املعرفة واحلكمة وتتطلب التفكير احلر في 
اق��وى العق��ول وانضجها التي متكن الناخب من ان يكون امينا وعادال للش��عب والوطن . 
وبعد مضي مدة من الزمن وجدت كثير من الصور وامللصقات لم تعد على الصورة اجلميلة 
التي كانت عليها فقلت في نفس��ي : ملاذا لم يس��تعمل املرش��حون الفتات وملصقات 
لع��رض برامجهم االنتخابية بصورة اكثر متانة وقوة  امام قوى الطبيعة من رياح وامطار 
، حت��ى غدت كثير من الصور ممزقة وقد حتولت الى مجرد خيوط واطارات فارغة من الصور 
واالش��كال والش��عارات ،ان تفكيري بعوامل الطبيعة لم يكن صحيح��ا وامنا الذي طال 
هذه الصور لقوائم املرش��حني هو التنافس االنتخابي الذي ينبغي ان يكون شريفا ونزيها 
النكم )) كلكم اخوان في الوطنية ولكن االله الذي جبلكم وضع في طينة بعضكم ذهبا 
، ميكنه��م من ان يكونوا حكام��ا(( فاذا كان هذا حالهم في ش��وارع املدينة الواحدة ماذا 

سيكون حالهم في قاعة البرملان اذا ما وصلوا اليه ؟
ويبقى الش��عب الذي اوصلهم الى برملان التش��ريع واحلكم يعيش عيشة السذاجة 
واالمان��ي الزائفة وكانه كت��ب عليه ان يعيش مع القهر  واالالم واحلرمان .. الن املرش��حني 
الينظرون الى عضوية مجلس النواب اال كالتاجر الذي نش��أ في الثروة فال يبالي اال مبقدار 

الربح واخلسارة التي سوف يجنيها من كل قرار يحاول ان يصادق عليه في البرملان .
وحال الناس مع كل دورة انتخابية كحال شهريار وشهرزاد او كقول املعري :

ولكن ضاع نفخك في رماد  ونار لو نفخت بها اضاءت     
ولكن ال حياة ملن تنادي لقد اسمعت لو ناديت حيا  



تضم جامع��ة البصرة نحو س��بعة مراكز بحوث 
علمي��ة متخصص��ة ونح��و ) 18( كلية ت��وزع عليها 
)2710( تدريس��ياً ونح��و ) 4492( موظف��اً في أكثر من 
أربعة مواقع جغرافية رئيس��ية وتتعدد فيها األلقاب 
العلمي��ة لتصل إل��ى )196( من هم بدرجة أس��تاذ و ) 
675( بدرجة أس��تاذ مس��اعد و)914( مدرس��ا ًو ) 924( 
مدرسا ً مساعدا ً، وقد ناهزت اجلامعة منذ انفصالها 
ع��ن جامعة بغ��داد ع��ام 1967 نحو 47عام��ا ً مضى 
مرت خالله��ا بالعديد من الظروف التي أثرت س��البا ً 
على اجلان��ب العلمي فيها وإيجاب��ا ً بعد أحداث عام 
2003 حيث ش��هد انفتاحا ً علمياً وأكادمييا  ملموس 
واستراتيجيات بعيدة املدى في وضع اخلطط العلمية 
واإلدارية للنهوض بواقعها املعاصر ومن اجل ان نقف 
على ابعاد العمل العلمي الذي يشكل احلجر األساس 
لتطوي��ر تلك املؤسس��ة الرائدة كان جلريدة ش��واطئ 
وقفة مع األستاذ الدكتور ش��اكر عبد السالم نعمة 
مساعد رئيس جامعتها للش��ؤون العلمية ليحدثنا 

عن مجمل التطورات العلمية فيها .

التريث في االختصاصات اإلنسانية 
وشفافية عمل اكبر 

يعلل الدكتور شاكر عبد السالم نعمة عدم منح 
اإلجازة الدراس��ية للموظفني الراغب��ني على التقدمي 
للدراس��ات العليا  اإلنسانية هذا العام بوجود تخمة 
ف��ي تلك االختصاصات بقوله:) ش��هد من��ح اإلجازة 
الدراس��ية هذا العام س��ابقة جيدة من نوعها حيث 
استخدم وألول مرة في التقدمي عليها ملئ االستمارة 
الكتروني��ا ًع��ن طري��ق موق��ع ال��وزارة ب��دل الطريقة 
الكالسيكية الورقية املعتمدة في السنوات السابقة 
وآلالف املتقدمني !!، إن استثمار دائرة البحث والتطوير 
بال��وزارة للتكنولوجي��ا املتقدمة خط��وة رائدة تقلل 
اجلهد والكلفة وأكثر شفافية ، بيد إن الوزارة اقتصرت 
تقدمي منتس��بيها من املوظفني عل��ى االختصاصات 
العلمي��ة م��ع القليل من االس��تثناء في اإلنس��انية 
واملتمثلة بتقدمي األوائل للسنوات السابقة واملعينون 
ضمن مالكها الوظيفي وهذه اخلطوة برأينا صحيحة 
ملا نشهده من تخمة واضحة في مخرجات الدراسات 
اإلنس��انية ناهيك عن قلة حاجة س��وق العمل لتلك 

االختصاصات (.

ماضون في استقطاب العقول املهاجرة
من��ذ ما يزيد عن عش��رة س��نوات مض��ت والزالت 
جامع��ة  البص��رة تب��ذل أقص��ى مس��اعيها إلع��ادة 
عقولها املهاجرة واس��تقطاب العلماء اجلدد، يصنف  
الدكتور ش��اكر عودة العقول املهاجرة ضمن اولويات 
خطط اجلامعة ملا فيه تطوير وترصني اجلانب العلمي 
واألكادمي��ي فيه��ا،  لقد فق��دت اجلامع��ة وعلى مدى 
س��نوات من النظ��ام البائد خي��رة علمائها بس��بب 
القمع السياسي الذي واجهوه وتردي احلالة املعيشة 
لهم وحتى بداية عام 2014 اس��تقبلت اجلامعة اثنني 
من حملة ش��هادة الدكتوراه في الهندس��ة،ويتم في 
ذلك تس��هيل كاف��ة االج��اءات االدارية وفت��ح كافة 

حاوره : محمد االسدي
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األب��واب لعودتهم م��ن معادلة ش��هادتهم اخلارجية 
مروراً باللقب العلمي واضافة سنوات اخلدمة في تلك 

اجلامعات الغراض الترفيع والتقاعد الوظيفي .

قرار الدمج أتى ثماره
قبل ما يربو على عام مضى اصدرة جامعة البصرة 
قرارا ً بدمج ثالث��ة مراكز للبحوث العلمية وهي مركز 
دراس��ات البص��رة ومركز الدراس��ات االيراني��ة ومركز 
دراس��ات اخلليج العربي في مركز بحثي واحد س��مي 
مبرك��ز دراس��ات البص��رة واخلليج العرب��ي وقد وصف 
عبد السالم اخلطوة بااليجابية ويرى من وجهة نظره 
انها قد ات��ت ثمارها فقد وصل اص��دار هذا املركز من 
اجمل��الت العلمية الى مس��تويات مرموقة في البحوث 
من ناحية اجلودة والنوعية، وعن طريقة الدمج قضينا 
عل��ى  التره��ل الوظيف��ي احلاص��ل فيه��ا وتصحيح 
الختصاصات عن طريق اع��ادة الهيكلة كان وجودها 
في تلك املراكز امرا ً غريبا ً بعض الش��ي!! فقد وجدنا 
الرياضي��ات والهندس��ة والعل��وم البئي��ة والتربي��ة 

الرياضية ضمن كوادر املراكز الثالث السابقة!  

لست مؤمنا ًبذلك !!
عند توقفنا لس��ؤاله حول ارس��ال بحوث الترقية 
العلمي��ة لتقييمها خ��ارج العراق اخ��ذ نعمة يتامل 
وقال لس��ت مؤمن��اً بذلك قط ويضي��ف بالقول- وهل 
تعمد تلك اجلامعات كس��وريا واليم��ن ومصر واالردن 
على ارس��ال بحوث وابح��اث تدريس��ييها لتقييمها 
ف��ي اجلامعات العراقية؟؟ هل نحن اقل ش��ئنا ًعلمياً 
منه��م؟ ف��ي االحتفال بي��وم العلم الذي رعت��ه وزارة 
التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي ش��كلت جلنة 
لتقييم البحوث واالبحاث من اس��اتذة عراقيني اكفاء 
ومعروف��ني وفي ان واحدة  ارس��لت نس��خة منها الى 
جلن��ة لتقيمهها خ��ارج العراق، هل تص��دق ان نتائج  
التقيي��م جاءت متطابقة!! ان لم تكن نتائج تقييمنا 
اكثر قس��اوة داخل العراق ...فلم��اذا نقلل من عقلية 

االستاذ العراقي ؟؟

اخلطة اخلمسية خارطة طريق منتظرة 
احلكوم��ة االلكتروني��ة وش��هادة اجل��ودة) االي��زو( 
العاملية – البطاق��ة الذكية- احلاضنة العلمية افكار 
تعتمده��ا  مؤسس��ات التعلي��م العال��ي لتطوير ها 
والنهوض بواقعها على كافة الصعد تظهر بني الفينة 
واالخرى ..وتختفي تارة ًاخرى، بيد ان الفكرة املهيمنة 

االن ه��ي اجلامع��ة املنتج��ة!! فهل تعد تل��ك الفكرة 
مالئمة جلامعة البصرة؟ وهل يسهل تطبيقها؟ 

يتح��دث عب��د الس��الم ع��ن مزاي��ا تل��ك الفكرة 
بالق��ول: ) ان العالم متج��ه اآلن نحو حتويل جامعاته 
نحو فكرة اجلامعة املنتجة، انها الفكرة التي تناسب 
جامع��ة البصرة في تلك املرحل��ة لقد متكنا من وضع 
خطة خمس��ية تفضي على مدى الس��نوات اخلمس 
املقبل��ة الى حتويل جامعتنا ال��ى جامعة منتجة وقد 
حددن��ا تلك اخلط��وات العلمية مبا اس��ميناه خارطة 
الطري��ق والتي يتوجب علينا اتباعه��ا والعمل اجلدي 
لنج��اح ما مت اقراره فيه��ا، ان اجلامعة املنتجة تهدف 
الى تخليص اجلامعة م��ن الدعم املالي االبوي للدولة 
العراقية وص��وال ً بها الى التمويل الذاتي وال ياتي هذا 
االم��ر دفعة واح��دة بل على  مراحل ع��دة كيف نطور 
النظ��ام ) السيس��تم(، كي��ف نقنع االخري��ن بظرورة 
التغيير؟ كيف نطور كوادرنا البش��رية ؟ كيف نكسر 
اجلم��ود والرتاب��ة ف��ي العم��ل؟ كي��ف نزيد م��ن قدرة 
مختبراتنا وورشنا العلمية؟ كيف ننفتح على البنى 
التحي��ة واالبحاث املنتجة؟ امور مت اخذها باحلس��بان 

عند انشاءنا للخطة اخلمسية. 

الدراسات العلمية املسائية امر 
مستبعد جدا ً

عل��ى الرغم م��ن طالب الس��وق احمللية املل��ح لرفده 
مبخرجات التخصصات العلمية اال ان الدكتور شاكر يجد 
من فتح الدراس��ات املس��ائية في التخصصات العلمية 
ام��را ً معق��دا ً للغاية ويعبر ع��ن تلك الفك��رة بالقول .. 
عندما تخرج طالبا ً في احد الفروع العلمية فانك مجبر 
على ترصني اجلانب العملي لديه باحتساب عدد ساعات 
دخول��ه  إلى اخملتب��رات والورش الفنية، وف��ي نظام الدوام 
املسائي ففي احسن حالتك ال تستطيع ان تقضي سوى 
ساعتني او ثالث في الدراسة، ال ميكننا ان نخرج مهندس 
في الدراسة املس��ائية او طبيب لم يتلقى سوى الدروس 
النظرية!! ولعلي اجد احلل في ابتداع نظام اخر لسد نقص 
الس��وق احمللية  من التخصصات العلمية يقضي بزيادة 
عديد الطلبة املقبولني ضمن خطة االنسيابية للكليات 
العلمي��ة بحجز مقاعد خارج خط��ة القبول ودمج تلك 
االعداد املستقبلة مع اعداد القبول املركزي ويسري على 
تلك النسبة الزائدة دفع مبالغ مالية للكليات كاقساط 
دراسية كما هو احلال املعمول به في الدراسات االنسانية 
املسائية وبذلك اوجدنا متويل مالياً اضافياً للكلية  ودعما 

ً لتطبيق مبادئ اجلامعة املنتجة.
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اهمية املاء في حياة الكائن احلي 
      يع��د املاء عنصرا أساس��يا م��ن عناصر التغذية  
سواء لإلنسان أو احليوان أو النبات فهو من ضرورات احلياة 
عل��ى األرض و يعد من أهم العناص��ر التي يجب توفرها 
واحلفاظ عليها ويعد املركب الكيمياوي األكثر انتشارا 
على سطح األرض ويدخل في تركيب  كل خلية حيوانية 
أو نباتية وبدونه ال ميكن للحياة أن تستمر وذلك بسبب 
احلاج��ة امللحة الس��تعماالته في جس��م الكائن احلي 
وانه يعد عنصرا رئيس��ا من عناصر التغذية للحيوانات 
الزراعية وتتوقف نوعية املياه الصاحلة للش��رب على ما 

حتتويه من األمالح الذائبة وكميتها  .
تختل��ف كميه امل��اء املوج��ودة في جس��م احليوان 
باخت��الف العم��ر فكميه املاء في حديث��ي الوالدة تصل 
حوالي الى اكثر من 90 % في حني تنخفض في احليوانات 
البالغة من 60-70 % وحسب عمر احليوان ومقدار الدهون 

فيه .
وظائف املاء 

للماء وظائف عديدة ومهمة يجعله يحل ثانيا بعد 
االوكس��جني ف��ي ادامة احلي��اة وتتلخص اه��م وظائف 
امل��اء باعتباره ناقل ومذيب للم��واد الغذائية والفضالت 
ويحاف��ظ على درجة حرارة اجلس��م كما يس��اهم املاء 
في هضم امل��واد الغذائي��ة وايضها وال يخف��ى دور املاء 
ف��ي التفاعالت الكيماوي��ة التي حتدث داخل اجلس��م , 
باإلضاف��ة الى ذلك فان املاء يعمل عل��ى التوازن االيوني 

للجسم  .
مصادر املاء واحلرب االقليمية 

يحص��ل احليوان على املاء من ث��الث مصادر وهي ماء 
الشرب , الطعام املقدم والتفاعالت االيضية التي حتدث 
في اجلس��م .عل��ى ان تكون ج��ودة ونظاف��ة املاء ضمن 
املقايي��س العاملي��ة املس��موح بها. في ح��ني  ظهر في 
السنوات االخيرة  مشاكل حول املياه الواردة الى العراق 
وأثارت هذه املش��اكل ضجة في االجواء االعالمية والتي 
ميكن النظر اليها على انها ذات ثالثة ابعاد االول مرتبط 
بالتغي��رات املناخي��ه العاملي��ه والثاني محل��ي داخلي 
بس��بب س��وء التخطي��ط وإدارة املوارد املائي��ة والثالث 
اقليمي بسبب كون مصادر املياه العراقيه خارج احلدود 
العراقي��ه مم��ا ادى الى التحك��م بكمية امل��اء الداخلة 
الى العراق والتي انعكس��ت بش��كل كبير على االنتاج 
الزراع��ي واحليوان��ي في الع��راق عموما وف��ي محافظة 
البصرة خصوصا , فقد ازدادت مشكلة ملوحة املاء وأدت 

م.د.منير عبد الكرمي خضير 
م.ب. بتول حسني 
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الى نزوح العديد م��ن االهالي من مناطق جنوب البصرة 
املتمثلة بالفاو والس��يبة وابو اخلصيب والذين يعملون 
باالنتاج الزراعي وتربي��ة احليوان . ونظرا الرتفاع امللوحة 
في مياه شط العرب في محافظة البصرة بشكل كبير 
بس��بب قلة املياه الواردة من تركيا وإيران وسوريا نتيجة 
لبناء السدود في هذه الدول أدى إلى ارتفاع منسوب مياه 
البحر ودخولها إلى مناطق الفاو وأبي اخلصيب وهذا أدى 
إلى حدوث أضرار كبيرة على املستوى البيئي من الناحية 
الزراعية وتربية احليوان . ومن خالل البيانات التي جمعت 
من دائرة الزراعة واملستوصف البيطري في ابو اخلصيب 
والبيان��ات التي جمعت م��ن االهالي ظهر وج��ود اعداد 
نافقة كبيرة من احليوان��ات خالل عام 2009 ومن ثم في 
ع��ام 2012 في قضاء ابو اخلصيب وناحية الس��يبة  مما 
ح��دى بالكثير م��ن املربني واملزارعني الى ت��رك اراضيهم 

التي لم تعد جتدي نفعا وال تسد رمقا ) جدول رقم 1( .

ج��دول رقم )1( اع��داد احليوانات النافق��ة في عامي 
2009 و 2012 لقضاء ابو اخلصيب وناحية السيبة

يالح��ظ من خالل اجل��دول اعاله ان اع��داد احليوانات 
النافقة ازداد خالل عام 2012 مما يعني ازدياد ملوحة املاء 
عن احل��د الطبيعي لتناول احليوان حيث تش��ير املصادر 
الى ان احليوانات لها الق��درة على حتمل امللوحة الزائدة 
اكثر من االنسان .إال ان املعدالت التي سجلت للملوحة 
في ش��ط العرب اكثر من 16000 مغ/لتر من امللح الكلي 
الذائب والذي يفوق بذلك كل املقدرات واملميزات حليوانات 

املزرعة لتقبل مثل هكذا تركيز )كما في اجلدول رقم 2(.

جدول رق��م )2( تركيز امللوحة املقبولة في احليوانات 
الزراعية ) مغ/لترمن امللح الكلي الذائب(

جودة املياه الصاحلة لشرب احليوانات 
تؤثر جودة املاء على استهالك الغذاء بشكل مباشر 
الن اي انخفاض في جودة املاء ينعكس بشكل كبير على 
تناوله وبذلك سوف ينعكس بدوره على استهالك الغذاء 
ومن ثم االنتاج ومن اهم املواد التي تقلل من استساغة 
امل��اء ه��ي امللوحة التي قد ت��زداد في امل��اء نتيجة وجود 
االم��الح الصلبة الذائبة في املاء و هذه االمالح قد تكون 
س��امة  او قد تكون سامة بدون ان تؤثر على استساغة 
احليوان للماء وهذه احلالة تكون اخطر عندما حتتوي على 
الفلورايد او التترات مع امالح العناصر الثقيلة ويصنف 
امل��اء اجليد النوعية عندما تكون تراكيز االمالح الصلبة 
الذائبة اقل من 2500 مغ/لتر من االمالح الذائبة الكلية 
وعندما تزداد على 5000 مغ/لتر فأنها تس��بب االسهال 
لدى الدواجن وعندما ترتفع الى 7000 تكون قد ش��ملت 

انواع احليوانات الكبيرة  .
عالمات التسمم باملاء املالح

ان اهم العالم��ات التي تظهر على االبق��ار واألغنام 
نتيجة التسمم باألمالح هي زيادة الرغبة في شرب املاء 
,املغص البطني ,فقدان الشهية واإلسهال الشديد مع 
زيادة في التبول وفي بع��ض االحيان افرازات لعابية وقد 
يصاب احليوان بالعمى  . بعد ذلك يظهر الضعف العام 
على احليوان واالرجتاف العضل��ي ومن ثم فقدان احليوان 
لوضع��ه وأخيرا يصاب بالش��لل . قد تص��ل احلالة الى 

االغماء ومن بعد ذلك ينفق احليوان خالل 6-24 ساعة .
اما في الدواجن فأنها تظهر ايضا عطشا شديدا مع 
الضع��ف العام ,افرازات مثخنة م��ن املنخرين مع وجود 
مشاكل تنفس��ية .ثم يفقد الطير القدرة على املشي 
والس��قوط أخيرا وبس��بب االختناق وعدم القدرة على 
التنفس والس��يطرة على عضالت اجلهاز التنفسي مما 

يؤدي الى موت الطير .
العالج

ان اخلطوة االول��ى في عالج مثل هذه احلاالت هو رفع 
املاء املالح من احليوان املصاب بالتسمم واستبداله مباء 
عذب يعطى في ب��ادئ االمر بكميات قليل��ة الن اعطاء 
كمي��ات مفاجئة قد تزيد من احلالة ومن ثم يس��تدعى 
الطبيب البيطري لعالج العالمات الظاهرة على احليوان 

للتقليل من اخلسائر .
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السلطة التنظيمية لقطاع التامني يف اسرتاليا
    THE REGULATORS

      أن قطاع التامني في استراليا لم يصل إلى 
ما وصل أليه أالن أال عبر مراحل واليات كثيرة 
ومتنوع��ة من تش��ريعات وقوانني وس��لطات 
تنظيمية. أخذت عل��ى عاتقها أدارة وتنظيم 
القط��اع ومراقبة عمله وحماية املس��تهلك 
عب��ر قن��وات عدي��دة وتوزع��ت صالحياته��ا 

ومس��ؤوليتها لتبرز قطاع تامني متكامل.
والس��لطات التنظيمية في اس��تراليا هي 

)Australian regulatory  vironment(  
اوال- مصلحة قوانني احليطة الس��ترالية

 APRA Australian prudential regulation 
 authority

وعملها األش��راف على قطاع اخلدمات 
املصرفي��ة والتامني ويتم متويل هذه املصلحة 
عن طريق الرس��وم الضريبية املفروضة على 

القط��اع.
وتتحدد مهام هذه املصلحة باألمور التالية:-

1-أش��راف يضمن االس��تمرارية املالية أي 
البقاء على مركز مالي كبير لش��ركات 

التام��ني.

2-حتدد املس��تلزمات املالئمة لعمل 
الش��ركات.

3-التروي��ج للحيط��ة اإلداري��ة.
4-صالحيات واسعة في التخطيط والتدخل 

واإلدارة.
5-أدارة قضائي��ة أذا كان هناك ما يهدد املركز 

املالي بش��كل غير مرضي.
6-حماي��ة حامل��ي وثائ��ق التامني ف��ي حالة 

تصفية الش��ركة.

ثانيا- املفوضية االس��ترالية لألوراق 
 ASIC Australion securitiesاملالي��ة

&investment commission
وتتحدد مسؤوليتها عن حماية املستهلك 
وس��المة الس��وق فيم��ا يتعل��ق باخلدمات 
املالية ومنها التامني وتعمل جنبا إلى جنب 
م��ع مصلحة قوان��ني احليطة االس��ترالية 
وتصدر ه��ذه الهيئة التراخيص لش��ركات 
التأم��ني وتق��دمي املش��ورة املالي��ة وترتيب 
اخلدمات املالية مبا فيها التأمني على احلياة. 
واهتمامها الرئيسي هو حماية املستهلك 
وتق��دمي املعلومات ومنع بع��ض التصرفات 

ضياء صمد عبد اهلل
مدير قسم اإلصدار

شركة التامني الوطنية/ فرع البصرة
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واملتعلق��ة  اخمل�������الف��ة 
البيع)التسويق(  بعمليات 
وتتمت��ع كذل��ك بصالحية 
ف��ي حال  القان��ون  ف��رض 

س��وء   التصرف.
ثالث��ا-  املفوضي��ة 

االس��ترالية    للمنافس��ة 
وش��ؤون   املس��تهلك

  ACCC Australian
 competition  costumer
commission

وتتلخص  مهمتها في وضع 
املمارس��ات  لضبط  األنظمة 
غير التنافسية مثل التواطئ 
بتحدي��د األس��عار والهيمنة 
أكراه  ومن��ع  األس��واق  عل��ى 
الزبون على الش��راء من طرف 
أو  العم��والت  وتق��دمي  ثال��ث 

الرشا.
أخ��رى  تش��ريعات  رابع��ا- 
 Other relevant صل��ة.  ذات 

legislation
مع��اش  قط��اع  كقان��ون 

لع��ام  التقاع��دي  االدخ��ار 
قان��ون  1993)إش�������راف( 
األم��وال  تبي��ض  مكافح��ة 
ومتوي��ل اإلره��اب لع��ام 2006 
التميي��ز  مكافح��ة  قان��ون 
وقوان��ني أخرى له��ا صلة في 

تنظيم قطاع    التامني.
التنظيم��ات  ه��ذه  أن 
دورا  لعب��ت  واملؤسس��ات 
وتطوي��ر  إدارة  ف��ي  رئيس��ا 

قطاع التامني في استراليا 
وجعلت من��ه قطاعا رياديا 
االقتص��اد  ف��ي  ومهم��ا 
التجارب  وم��ن  االس��ترالي 
إذ جعلت  الناجحة عاملي��ا 
البلدان  م��ن  اس��تراليا  من 
املقدمة للمش��ورة في هذا 
اجملال ف��ي العال��م وخاصة 
في منطقة جن���وب شرق 

أسيا ومنطقة الباسقك.
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االرتقاء باملعايري األكادميية
دليل لتطوير التعلم

آش _ ايرك  للتعليم العالي 1983
ترجمة : عدي الشاوي

تطوير  جودة التعليم هو االس��اس ف��ي االرتقاء باملعايير 
االكادميي��ة . برامج تطوير التعل��م الناجحة يجب ان حتتوي 

على خاصيتني ضروريتني:
اوال : ان تكون شاملة فيما يخص احتياجات الطلبة.

ثانيا : ان تتم بافضل رعاية مؤسساتية من حيث التوجه 
االكادميي السائد.

ان االمناط االساس��ية االربعة للبرامج _ مرتبة تصاعديا 
بحسب الفاعلية-هي:

امله������ارات  ف��ي  املنفصل��ة  املنهجي��ة  ال��دورات   )1
التصحيحية .

2(  املساعدة التعليمية ألفراد الطلبة .
3(  ال��دورات املنهجية املرتبطة بالنش��اطات التعليمية 

التكميلية .
4( انظم��ة التعلي��م الش��امل ف��ي ال��دورات االكادميية 

املنهجية . 
م��ن اجل تطوي��ر التعلم هنال��ك الكثير م��ن املتغيرات 
بحسب االهداف واملبررات، واملناهج التثقيفية ومحتوياتها، 
والكادر، وتقييم البرنامج .  ان احلصول على تطوير تعليمي 
متكافل وتغيير تثقيفي يحصل من خالل ايجاد دليل للقرار 
لبرام��ج الفاعلي��ة . دليل القرار هذا يعطي س��يطرة اكبر 
على العملية التعليمية وينتج من خالل تقنيات ادارية اكثر 

فاعلية ومن ايصال املعلومات وايضا التقييم.
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معلومات بحرية 
الكابنت البحري

حسني غازي خليفة
مدير قسم الشؤون الفنية 

و البحرية  
مركز علوم البحار

املي��ل املالحي:ه��و أطول مح��دد ثابت، وق��د أصبح 
املصطلح )ميل مالحي( في املطبوعات البريطانية 
حاليا، هو املي��ل املالحي البريطان��ي الثابت، والذي 
يس��اوي 6080 قدم)1853,18(مت��ر على الرغم من إن 
املي��ل املالحي الدولي املس��تخدم م��ن قبل االقطار 

األخرى أالن يساوي 1852مت���ر.
ويرم��ز للميل املالحي دائما بش��رطة مائلة) / ( وهو 
رمز لدقيقة قوس��يه فيما ع��دا على اخلرائط حيث 
يس��تخدم الرمزMوعلية فان 10,8تعن��ي 10,8 ميل 

م��الح���ي.
امليل البحري:هو طول دقيقة قوسيه مقاسه على 
خ��ط الطول عن��د عرض املوق��ع ويختل��ف طولها 
باخت��الف كل م��ن العرض وش��كل األرض عند ذلك 
الع��رض ويس��تخدم امليل البحري ملقي��اس العرض 
على خرائ��ط األدميرالية البريطاني��ة ذات املقياس 
الكبير،حي��ث تقاس املس��افات باس��تخدام مدرج 
الع��رض على اخلريطة. وتدون املس��افات في جداول 
األدميرالية للمسافات وفي جداول املمرات احمليطية 

بالعالم بامليل البح��ري.
العقدة البحرية:وحدة قياس الس��رعة في املالحة 
هي بامليل في الس��اعة وتسمى عقدة. فإذا قطعت 
سفينة مسافة8×6080 قدم في ساعة واحدة يقال 
أنها تبحر بس��رعة8عقدة.وقد اشتق التعبير عقدة 
م��ن الطريق��ة القدمية إليج��اد الس��رعة الطفوية 
للس��فينة بع��داد وحبل وذالك بعق��د قطع قماش 
ملون على إبعاد متس��اوية باحلبل، بحيث يبني عدد 
العق��د التي تلقى منة املؤخرة في خالل فترة زمنية 
معينة )مقاس��ه بس��اعة رملية( لتدل على سرعة 

السفينة بامليل املالحي في الساع����ة.
امليل التشريعي: هو وحدة اعتبارية أدخلت مبوجب 
قرار من امللك��ة إليزابيث األولى, التي قررت إن يكون 
امليل مس��اويا 8فيرلوجن والفيرلوجن يساوي 40خطوة 
واخلطوة تس��اوي )16 ( قدم. إي ما يعادل في مجملة 
5280ق��دم. بحي��ث يصبح املي��ل املالحي يس��اوي 
6080قدم. وامليل التشريعي يساوي 5280قدم وعلى 

ذال��ك تصبح7أمي��ال بحرية تس��اوي تقريبا8أميال 
تش��ريعية. وبدق��ة أكث��ر 13ميل مالح��ي تعادل ما 

مقداره 15ميل تشريعي.
القياسات البحرية:

1 قامة   =   6قدم أو 2ياردة
1فوالج  =  608قدم أو200 ياردة تقريبا أو100 قام��ة

10فوالج = 6080 قدم أو 1 ميل مالحي بريطاني ثابت 
أو  2000ياردة تقريبا

1مي��ل مالحي بريطاني ثاب��ت  =  6080 قدم أو2000 
ياردة تقريبا او1853,18متر 

1ميل مالحي دولي =  1852متر
1 فرسخ)غير معمول بة( = 3 أميال مالحة

1 عقدة  = 1 ميل مالحي في الساعة.
املالحة: هي فن ايجاد موقع السفينة بعرض البحر، 
وقيادتها بأمان من مكان الى اخر وتنقس��م املالحة 

الى قسمني.
1-املالحة في اعالي البحار

2-املالحة الساحلية
البوصلة: البوصلة  املالحية هي اداة حتدد خط االصل 
الذي تقاس منة خطوط السير واالجتاة وهناك ثالثة 
انواع من البوصالت, بوصلة جيروس��كوبية )جايرو( 
وبوصلة مغناطيسية وبوصلة جيرو-مغناطيسية.

س��ير الس��فينة: كتعريف دقيق , ه��و االجتاه الذي 
تتح��رك علية الس��فينة خالل ماء راك��د, اي ذالك 
اخلط الذي ينطق علية اجتاه مقدمة الس��فينة مع 
مؤخرتها او بتحديد اكثر خط قرينتها. وزاوية سير 
الس��فينة هي الزاوية احملصورة ب��ني هذا اخلط وبني 

اجتاه الشمال احلقيقي.
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الـصـحـــة و الـغـــذاء
اجلســم السليــم والعقل السليــم 

بالتغـذيــة السليمــة 

           مما الشك فيه أنَّ صحة اإلنسان, وراحة 
بدنه تعتمد وبش��كل كبير على الغذاء الصحي 
املتن��وع. إذ تُع��دُّ النباتات املصدر األس��اس حلياة 
اإلنسان, لذا كان االهتمام بها وفي وقت مبكر من 
عصور احلضارة اإلنس��انية إلى التعرف وبش��كل 
مفص��ل ع��ن األهمي��ة الغذائي��ة إل��ى مختلف 
النباتات, فاستطاع اإلنسان وعن طريق التجربة 
املس��تفيضة أن مييز بعض النبات��ات املفيدة في 
ع��الج ما يصاب به م��ن أم��راض مختلفة, فضال 
عن كونها الس��بيل الوحي��د للحياة. وال ميكن أْن 
نتص��ور حياة م��ن غير غذاء, ولكن س��بل اختيار 
ن��وع الغذاء الصح��ي غير معروف��ة عند معظم 

الن��اس.
    وف��ي هذا املقال نس��لط الضوء على بعض 
األمراض املنتش��رة, وعلى نطاق واس��ع بني أفراد 
اجملتمع, كاملصاب بداء الس��كر, أو ارتفاع ضغط 

ال��دم, أو أم��راض القل��ب, أو أم��راض الكلي��ة, أو 
الهشاش��ة العظمي��ة, يحتاج املص��اب بها إلى 
نوع خاص من الغذاء لس��د احلاجات األساس��ية 
له دون اإلساءة إلى احلالة املرضية املوجودة أصالً 
ف��ي اجلس��م ألنَّ اهلل س��بحانه وتعال��ى ما خلق 
داًء إالّ وجع��ل ل��ه دواًء, فالفاكه��ة, واخلضروات, 
واملكس��رات, وامل��اء, له��ا دور كبي��ر ف��ي الوقاية 
م��ن كثير من األمراض املنتش��رة بني الناس, ومن 
خ��الل جتربتي الطبي��ة, وخبرتي بوصف��ي طبيباً 
استش��ارياً اعتق��د م��ن األفض��ل حلي��اة صحية 

لإلنس��ان إتباع اخلطوات اآلتية:
أوال: اإلكثار من ش��رب املاء وبصورة منتظمة, 
الذي هو أفضل وس��يلة إلطفاء ح��رارة العطش, 
دون إضاف��ة س��عرات حراري��ة, وت��زداد أهميت��ه 
من فص��ل إلى آخر حت��ى تصل ذروت��ه في فصل 
��ا حاج��ة اجلس��م اليومية  الصي��ف الاله��ب. أمَّ
املتع��ارف عليه��ا في األوق��ات التي تك��ون فيها 

الدكت��ور     ثام��ر احم��د حم��دان
  استش��اري جراحة العظام والكس��ور 

رئي��س    ا جلامع��ة 
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درج��ة احلرارة على وفق معدالته��ا الطبيعية إلى 
مق��دار بحدود لتر ونصف إل��ى لترين يوميا. تذكر 

ذلك وال تنس��اه.  
ثاني��ا: احلف��اظ عل��ى املس��توى املثال��ي لوزن 
اجلس��م وحس��ب األعم��ار الس��نية, ف��إن كثيراً 
م��ن ال��دول املتقدمة تض��ع العديد م��ن البرامج 
التثقيفية,  وتعقد املؤمترات, والندوات, وتخصص 
يوماً, أو أسبوعاً لش��رح األبعاد اخلطيرة لظاهرة 
الس��منة, فزيادة الوزن أصبحت ظاهرة ش��ائعة 
وآفة خطي��رة تهدد حي��اة اجملتم��ع العراقي’ وله 

أضرار جس��يمة.
,واخلض��روات  الفواك��ه  م��ن  اإلكث��ار  ثالث��ا: 
ألهميته��ا ف��ي تغذية اجلس��م, دون أن حتصل له 
أض��رار صحي��ة, بل تعد ه��ذه العناص��ر من أكثر 
األغذي��ة فائ��دة للجس��م؛ خللوه��ا م��ن الدهون 
واحتوائه��ا عل��ى نس��بة قليل��ة من الس��عرات 
احلرارية وقد ثبت علمي��اً أنَّ الهنود النباتيني هم 
من يحمل أفضل العقول, واألجس��ام ولهم عمر 
طويل وأقل الناس إصابة بالس��رطانات, وأمراض 
القل��ب, والس��كر, وضغ��ط ال��دم, وغيره��ا م��ن 

األم��راض املزمن��ة.
رابعا: اإلقالل من تن��اول األطعمة التي حتتوي 
على نسبة عالية من األمالح والدهون املشبعة, 
إذ االختي��ار األفض��ل ه��و امل��واد الغذائي��ة ذات 
النس��ب اخملفضة من الدهون واألمالح, كاللحوم 
البيضاء, وليس اللحوم احلمراء, وحلوم األس��ماك 
أفض��ل كثيرا من حلوم احليوانات, وكذلك الدهون 
النباتية أفضل من الدهون احليوانية’ ويجب أن ال 
ننسى ش��يئا مهما أال وهي طريقة الطبخ حيث 
يفضل الس��لق, والشواء بدال عن القلي بالدهون 

املش��بعة.
خامس��ا: اختي��ار حبوب الطاول��ة, وباألخص 
املكس��رات كاجلوز, واللوز, و الفس��تق, والبندق, 

كذلك يفضل اخلبز األس��مر عل��ى اخلبز األبيض, 
واألغذي��ة الغنية باأللي��اف   ) اخلضروات, احلبوب 
الطاولة, الفاكهة ( التي متنح اإلنس��ان الشعور 
بالش��بع وبأقل م��ا ميكن من الس��عرات احلرارية, 
وتوفر احملافظة على الوزن والوقاية من اإلمس��اك 

وبع��ض األم��راض.
سادسا: التنويع في اختيار األغذية, إذ يفضل 
اجلمع بني األغذي��ة التي حتتوي عل��ى البروتينات 
وبكمي��ات  الصحي��ة  والده��ون  والنش��ويات 

مناس��بة.
  وفي اخلتام بودي التأكيد على أهم ثالثة أنواع 
م��ن األغذية’ لرفع مقاومة اجلس��م ضد األمراض 
اجلرثومي��ة, وذل��ك برف��ع مناعة اجلس��م إلى حد 
كبير وه��ي:  احلليب الطازج, والبيض املس��لوق, 
والعس��ل. قال تعالى)) يخرُج من بطونها شراٌب 
مختلٌف ألواُنُه فيه شفاٌء للناِس إنَّ في ذلك آليًة 

لق��وٍم يتفك��رون ((.
  وأمنيات��ي للجمي��ع بالصح��ة الدائم��ة.
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14

البخور والعطور واضرارهما

 lncenseاوال:البخور

بع��د ان اكتش��ف االنس��ان الن��ار التي اس��تخدمها 
لتحظير طعامه من اللحوم واستخدامه لالغصان واالعشاب 
اجلافة كوقود بدأ يتحس��س الرائحة الطيبة في دخان احتراق 
بعض مواد االعش��اب فاخذ فيما بعد يعطر مأواه بحرق هذه 
االعش��اب العطرية.وبعد ان اهتدى للزراعة واس��تقر في قرى 
ثابتة،التجأ الى عبادة اقوى عنصر طبيعي في منطقة سكناه 
مس��تخدما حرق االعش��اب العطرية)البخ��ور( عندها البداء 
االحت��رام والتقديس)الديانات الطوطمي��ة( ثم بعد ان ظهرت 
الديانات االجتماعية من قب��ل مصلحني في ذلك الوقت اخذ 
يبنى املعابد التي توجد فيها متاثيلهم او رموزهم وكان البخور 
يس��تخدم عند ممارس��ة طق��وس العبادة علما ان ه��ذه الدور 
واملمارس��ات ما زالت قائمة الى الوقت احلاضر في عدد من دول 
العالم وال س��يما عند بعض ش��عوب الهند والصني والتبت 
والنيبال وشرق اسيا وافريقيا وامريكا الالتينية وعدد من االفراد 
في جهات العالم االخرى وبعد ان ظهرت الديانات الس��ماوية 
اس��تمر االنس��ان في تعطير اماكن العبادة في هذه الديانات 
بالبخ��ور ليس هذا فحس��ب بل اس��تخدم االنس��ان البخور 
الغ��راض اخرى غير التي ذكرناها ف��ي اعاله.وذلك في عمليات 

التحظير للسحر والعالج الروحي والتعقيم)1(
يقدر املؤرخون واالثاريون ان فترة اس��تخدام البخور من 
قبل االنس��ان الول مرة تعود املابني 6000-8500س��نة)2(وذلك 
في جنوب وشرق اسيا ووادي الرافدين والنيل وافريقيا وامريكا 
الالتيني��ة ثم عاد التبخي��ر ثانية الى املس��اكن فضال عن دور 
العبادة واالماكن املقدسة ولكن الغراض غير سابقتها فأخذ 
الناس حترق البخور في مس��اكنهم الغراض الترحيب والزواج 

واملآمت والوالدة واملناسبات االجتماعية والدينية 

مواد البخور:
البخورlncensالتيني��ة تعن��يlncendere أي ليح��رق 
ويعرف البخور بأنه مواد عضوية عطرية وغاليا ما يطلق اسم 
البخور على املواد املستخدمة فيه وليس على الدخان العطري 
الن��اجت عنه.وكان��ت هذه امل��واد تتمثل باالعش��اب الطبيعية 

اخملتلطة او بش��كل منفرد مثل اللب��ان واملر والزعفران والهيل 
والقرنف��ل والصن��دل واليوكالبتوس والس��عد وجوز الطيب 
فضال عن العنبر واملس��ك)3( وذلك بحرقه��ا وانطالق دخانها 
في املكان او قرب الش��خص او متثاله او حتت ثيابه املراد حتقيق 
االغ��راض اعاله له.ولكن مبرور الزمن وتطور التقنية الصناعية 
اس��تخرجت الزي��وت واحملالي��ل واملس��احيق م��ن االعش��اب 
الطبيعية واستخدمت في تبخير وتعطير دور العبادة واالفراد 
اال ان��ه في الفترات االخيرة اس��تخدمت املواد الكيميائية في 
تصني��ع البخور فضال عن اس��تخدام طريق��ة خلطها النتاج 
ان��واع كثيرة منه��ا لتحقيق رغبات املس��تهلكني كما انتقل 
استخدام البخور من االماكن املقدسة الى املساكن والهداف 
مختلف��ة ع��ن س��ابقتها تتمثل بالث��راء والترحيب وحس��ن 
الضيافة وفي املناسبات االجتماعية والدينية كاالعياد والزواج 
والوالدة والوفاة كما تغيرت اش��كال البخور من املس��حوقات 
الى االعواد واملعاجني واللفائف والش��موع والكرات فضال عن 
املساحيق التي تنثر على الوقود االحفوري والسيما الفحم او 
اخلشب التي توضع في مباخر خاصة به.ونظرا الختالف بيئات 
منو اعش��اب البخور فقد اخذت حيزا مهما في واسطة النقل 
التجارية بني مناطق انتاجها واسواق استهالكها منذ القدمي 
والى الوقت احلاضر وتعد الهند من اكبر منتجني االلبخور في 
العالم والس��يما عيدان البخور حيث توجد فيها5000شركة 
النتاجه ويبلغ عدد العاملني النتاج البخور حوالي200000عامل 
وعاملة)4(وتعد اململكة العربية السعودية من اكبر دول العالم 
استيرادا للبخور حيث تستورد منه ما يزيد عن 1000طن/سنويا 
بقيمة تصل ال��ى اكثر من 300ملي��ون دوالر علما ان مجموع 

مبيعات البخور في العالم تبلغ 3بليون دوالر)5(

اشكال البخور:
كان البخ��ور املس��تخدم قدمي��ا بش��كل مس��احيق 
م��ن االزهار والثم��ار واالوراق والبذور واخلش��ب ام��ا في الوقت 
احلاضر فاصبحت بش��كل باودر من املواد اعاله وزيوت طبيعية 
واصطناعي��ة وم��واد الصق��ة وخش��ب رغم بقاء اس��تخدام 
املساحيق عند الفقراء من الشعوب واالفراد وال سيما في دول 
العالم الثالث اما الشعوب الثرية فتستخدمه بشكل شموع 

د. داود الربيعي 
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او كرات او عيدان او اش��رطة وغاليا ما يس��تخدم حلرق البخور 
الفحم او اخلش��ب في اش��كال متنوعة من املباخ��ر ونادرا ما 
تستخدم البخور في الوقت احلاضر للتعطير وفي نفس الوقت 

لطرد احلشرات.

االضرار الصحية:
لم يدرك االنس��ان منذ القدم االثار الس��لبية لالكثار 
من اس��تخدام البخور على صحته وحلدما الى الوقت احلاضر 
ويعتقد كثير من الناس ان اس��تخدامه يعطر املكان واملالبس 
وال ض��رر في��ه اعتقادا منه��م ان البخور متكون من اعش��اب 
طبيعية واس��تخدم منذ القدمي هذا صحيح ولكن اوال جند ان 
السكائر مكونة من التبغ الطبيعي وحرقه واستنشاق دخانه 
يسبب سرطانات الرئة وامراض القلب كما ان القنب الهندي 
نبات طبيعي ولكن استنشاقه يؤدي الى الهلوسة واضطراب 
اجلهاز العصبي وثانيا كان البخور يستخدم في فترات ممارسة 
الطقوس الديني��ة وليس مرتني في االس��بوع وثالثا ما كانت 
املس��اكن محكمة وقليل��ة التهوية كما هي علي��ه االن مع 
اس��تخدام اجهزة التكيي��ف ورابعا ما كانت صحة االنس��ان 
والبيئة التي يعيش فيها ملوثة كما هي عليه االن وخامس��ا 
كان��ت مواد البخور طبيعي��ة اما االن فغالبيته��ا يدس فيها 
الزي��وت واملركب��ات الكيميائية عليه ميكن الق��ول مبدئيا بان 
حرق أي ش��يء ينتج غازات سامة وجسيمات متطايرة مضرة 
بالصح��ة وقد اثبتت التجارب العلمية واالحصاءات الصحية 

هذا االمر وكما يلي:
- وج��د لن وانغ واخرون في احد معاب��د تايوان من عام 
1994-2009عالق��ة قوية بني حرق عيدان البخور ومس��تويات 
الهيدروكاربونات البوليسكلك وبضمنها البنزوييرين في هواء 
املعبد وتبني ارتفاع نس��ب غازات اليفاتكال هايدز املس��رطن 
الناجت من حرق البخور في هواء املعبد مبقدار 40 مرة عن  ما هي 
سائدة في املساكن التي تستخدم البخور ومشابهة ملا يصدر 

منها في تقاطعات الطرق في مدينة تينان)6(.
- تش��ير دبرا/2012ال��ى ان جيب فريب��ورج من معهد 
س��يروم في كوبنهاكن مبتابعة 61000انسان صيني يعيشون 
في سنغافورة وملدة 12سنة يستخدمون خاللها حرق البخور 
في مس��اكنهم فوجدت عالق��ة بني استنش��اقهم لدخالن 

البخور واصابة 1146منهم بسرطانات اجلهاز التنفسي)7(
- اكد فريق بحثي من املركز الدولي لبحوث السرطان 
في باريس/2011ان الدخان الصادر عن حرق عيدان البخور اكثر 
ضررا على الذين يستش��قونه باس��تمرار من دخان السكائر 

وعوادم السيارات)8(
-ق��ام فريق بحثي اخر في ع��ام/2002 بقياس اجلزيئات 
والغ��ازات املتطايرة من احراق البخور في معبد)تزو يون ين( في 
تايوان وتبني ان نس��بة اجلزيئات املتطاي��رة بلغت 74%في هواء 
املعبد فضال عن التراكيز العالية من املعادن الثقيلة والسيما 
الزنك خالل فترة احراق البخور كما ترتفع نسب املعادن االخرى 

في هواء املعبد كالرصاص واملنغنيز والنيكل والكادميوم)9(
- في دراس��ة اجراه��ا فريق من الباحث��ني من جامعة 
ن��ورث كورولينا في دول��ة االمارات املتحدة ووج��دوا ان 94%من 
مس��اكنها تس��تخدم البخور مرتني اس��بوعيا ومت قياسهم 
وذلك من خالل قياس��هم للجزئيات الصلبة وتراكيز الغازات 
املتطاي��رة من احت��راق البخور كأول اوكس��يد الكاربون وثاني 
اوكسيد الكبريت واكاسيد النتروجني والفورمالدهيد واكدوا 

على ان استنش��اق هذه الغازات باس��تمرار يس��بب التهابات 
اجلهاز التنفسي بدرجة مشابهة لتأثيرات دخان السكائر على 

اجلهاز التنفسي فضال عن الصداع واضراب القلب)10(
- تشير تقارير منظمة الصحة العاملية الى ان مليون 
نسمة ميوتون في العالم مبرض االنسداد الرئوي املزمن الذي يعد 
دخان البخور وحرق الفحم املس��تخدم حلرقه احد مس��بباته.

)11(
- تش��ير االحص��اءات الصحي��ة للملك��ة العربي��ة 
الس��عودية باعتبارها اكبر مس��تورد للبخ��ور ان عدد مرضى 
حساسية القصبات في السعودية يصل الى2,5مليون نسمة 
ويشكل الهنود حوالي 10%من مجموع سكانها ويؤكد اطباء 
اململكة على ان للبخور اضرارا مش��ابهة الضرار الس��جائر.اذ 
تب��ني من مراجعة كثير من املرضى الذي��ن يعانون من التهاب 
القصبات الهوائية املزمن او حالة تشبه حالة الربو،انه التوجد 
عالقة لهم بالتدخني وامنا بس��بب استنشاق البخور بشكل 

متكرر)12( 
- يش��ير كلمور/2011ف��ي دراس��ته لع��الج الص��داع 
النصفي احلاد الى ان استنشاق البخور يعد احد مثيرات على 

هذا النوع من الصداع)13(
- يؤك��د الم واخرون/2009على ان البخور يعد من اهم 
ملوثات هواء املسكن في جنوب شرق اسيا وتكرار استنشاقه 

يؤدي الى تلف احلامض النووي)14(.
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      الي��ك ه��ذه الوصاي��ا العش��ر للتخلص من الك��رش ولو التزمت 
به��ا في طريقة تناول الطعام فس��تكون لك حارًس��ا ف��ي ان ال متأل 
بطنك ومعدتك بدون حدود وستس��اعدك على الش��بع بأقل كمية 

من الطعام.
1- تن��اول 3 أك��واب كبي��رة من املاء قب��ل الوجبات الرئيس��ية، فاملاء 
ليس له أى س��عرات حرارية وميأل فراغ املعدة ويقلل بالتالي من تناول 

الطعام.
2 - تن��اول اجلريب فروت أو خ��ل التفاح قبل تناول��ك للطعام فيقلل 

إحساسك باجلوع ويحد من تناولك للطعام.
3 - ابدأ طعامك بتناول الس��لطات اخلض��راء املضاف إليها ملعقتان 
من اخلل، فتقلل من تناولك لألطعمة األخرى ذات الس��عرات احلرارية 
العالية وتعطيك إحساس��اً بالش��بع ملدة طويلة وفي الوقت نفسه 

سعراتها قليلة.
4 - اح��رص عل��ى تناول األطعم��ة الغنية باأللياف، فه��ي تأخذ وقًتا 
طويال في عملية املضغ مما يقلل اإلحس��اس باجلوع وتؤدى إلى الشبع 

مع أقل كمية من الطعام. 
5 - تن��اول وجبت��ك ببطء ش��ديد -أكث��ر من 20 دقيق��ة- فتصل إلى 
مرحلة الشبع بسرعة دون أن متأل معدتك بكثير من األطعمة، وعلى 
العكس فاألكل بس��رعة ميأل املعدة بكثير من األطعمة قبل أن تصل 

إلى مرحلة الشبع .
6 - قط��ع الطعام إلى قطع صغي��رة، وكل قطعة قطعة، فقد وجد 
أنك تش��بع بعد أكل عدد معني من القطع، وليس بعد كمية معينة 
م��ن الطع��ام.. أى أن عدد )اللقم��ات( من الطبق إل��ى الفم أهم من 

الكمية في إعطائك اإلحساس بالشبع .
7 - اس��تعمل أدوات املائدة اخلاصة باألطفال، مبعنى أن تكون األطباق 
واملالعق والش��وك والس��كاكني صغيرة جًداً، فهذا يقلل من تناولك 

للطعام وفي الوقت نفسه يزيد من إحساسك بالشبع.
8 - ضع امللعقة أو الش��وكة على املنضدة بعد كل مرة تس��تعملها 
فيها ثم امضغ الطعام جيًداً ثم عاود استعمال امللعقة أو الشوكة 

م��ن جديد وهكذا، وميكنك أن تس��تريح 
دقائق في وسط تناول الطعام.

9 - اجع��ل األوان��ي الكبي��رة اململ��وءة 
بالطعام بعيدة ع��ن املائدة ويتم الغرف 
في املطبخ ثم ينقل الطعام إلى املائدة 
مع إبعاد النظر بقدر اإلمكان عن الطعام 

بصفة عامة.
10 - ال تق��ذف في فمك أى طعام جديد 
قبل أن تبلع متاًما ما في فمك من الطعام 
وجتنب تناول الطعام واقًفا وتناوله وأنت 

في هدوء واسترخاء.

السبت
االفطار : 3 مترات + كوب ماء مضاف اليه 

ملعقة عسل
الضحى : عصير برتقال بدون سكر

الغداء: 
طبق س��لطة كبير مك��ون من ) خس – 
بقدونس – خيار – طماطم – جزر – بنجر 
– بصل اخض��ر – ليمون (+ عصير ليمون 
بدون سكر( + ملعقة خل + ربع فرخة أو 2 
سمكة مشوية أو قطعة حلمة أو علبة 

تونة بدون زيت مضاف اليها ليمون 
املغ��رب : حبة فاكهه واح��ده ) برتقال – 

جوافة – تفاح – كيوى 
العش��اء : كوب زب��ادى بدون وش أو كوب 
لنب رايب مضاف اليه ملعقة شمر ناعم 

وملعقة رده ناعمة

م.م عبد الكرمي علي قاسم 

16

الصحة و اجلمال
نصائح ألصحاب الكروش

�ة
ح�

ص



األحد
الفطور: 2 ثمرة فاكهة )برتقال – جوافة 

– موز( 
الضحى : عصير ليمون بدون سكر

الغداء: 
عصير برتقال بدون سكر+ طبق سلطة 
كبير مكون من ) خس – بقدونس – خيار 

– طماطم – جزر- بنجر 
– بصل اخضر – ليمون – ملعقة خل(

-( طبق ارز صغير )من 3-4 مالعق فقط
املغرب : كوب من الشاى األخضر املضاف 

اليه نعناع اخضر
العشاء : طبق فول مطبوخ بالطماطم 

والتوم والكمون

االثنني
الفطور : كوب ش��اى بحليب بدون سكر 

+ 2 توست رجيم أو 3 بقسماط
الضح��ى : ك��وب م��ن الكم��ون املغلى 

ويشرب دافى
الغداء : 

+ س��مكة مش��وية + رب��ع رغيف عيش 
بل��دى+ طبق س��لطة كبير مك��ون من) 
خ��س – بقدونس – خي��ار – طماطم جزر 
- بنج��ر – بصل اخضر – ليمون – ملعقة 

خل ( ثمرة فاكهة
املغرب : حبة فاكهه واحده

العش��اء : طبق كبير من سلطة اخلضار 
املشكل

الثالثاء
الفطور : سلطة فواكه ) برتقال – فراولة 

– جوافة – تفاح ( 
الضحى : عصير ليمون بدون سكر

الغداء:
+ كمي��ة م��ن اخلض��ار املش��كل+ حب��ة 
بطاطس مهروسة بزيت زيتون ومضاف 

كوب شاى بليمون
اليها امللح والكمون

املغرب : عصير برتقال
العش��اء: كوب لنب رايب او 2علبة زبادى 

بدون وش ) ماء (

األربعاء
الفط��ور: قطع��ة جبنة قري��ش مضاف 

اليها ملعقة زيت زيتون

الضحى : عصير برتقال بدون سكر
الغداء:

طبق فول مطبوخ بالطماطم والتوم والكمون + طبق سلطة كبير 
مكون من + عصير ليمون بدون سكر

) خ��س – بقدون��س – خيار – طماطم – ج��زر – بنجر – بصل اخضر – 
ليمون – ملعقة خل ( 

املغرب: عصير ليمون بدون سكر
العشاء:

بيضة مسلوقة + ربع رغيف عيش بلدى

اخلميس
الفطور : طبق فول مطبوخ بالطماطم والتوم والكمون

الضحى : عصير ليمون
الغداء: 

+ طبق س��لطة كبير مكون من ) خس – بقدونس – خيار – طماطم 
- جزر – بنجر – ربع فرخة

بصل اخضر – ليمون – ملعقة خل ( + طبق خضار مطبوخ 
املغرب : برتقالة

العشاء : 
ك��وب زبادى ب��دون وش أو كوب لنب رايب مضاف اليه ملعقة ش��مر 

ناعم وملعقة رده ناعمة

اجلمعة
الفطور : 2 ثمرة موز

الضحى : حبة واحدة من اخليار
الغداء : 

طبق س��لطة كبير مكون من ) خس – بقدونس – خيار – طماطم – 
جزر – بنجر – بصل اخضر – ليمون – ملعقة خل ( + ثالث مالعق من 

املكرونة املسلوقة واملضاف اليها قليل من الصلصة
املغرب : حبة فاكهه

العشاء : 2 بيضة مسلوقة + ربع رغيف.

17



ســـوء اســتـخــدام االدويـــة 
وخـطـــرهــا علــيـنـــا 

الدكتور  فالح حسن شري 

ليست كل األدوية أو العقاقير التي تباع في 
الصيدلي��ات أو اخملازن أو الري��ف مفيدة. وكثير منها 
عدمي الفائدة! وقد حددت منظمة الصحة العاملية 
حوالي 200 دواء أساسي ملعاجلة معظم املشكالت 
الصحية وذلك من أصل ما مجموعه 60 ألف إسم 
دواء يباع في معظم البلدان! وكثيرا ً ما يس��تعمل 
الن��اس أفضل األدوية بطرق خاطئة. فيس��بب ذلك 
ض��ررا ً يؤدي أحيان��ا ً إلى الوف��اة. إن حتقيق الفائدة 
الصحي��ة يقتض��ي اس��تعمال الدواء اس��تعماال ً 

صحيحا ً.
ويص��ف العدي��د من الن��اس ومنهم معظم 

األطباء والعاملون الصحيون، أدوية أكثر من اللزوم, 
وينتج ع��ن ذلك أمراض ووفي��ات إضافية كان ميكن 
تفاديه��ا ل��و أحس��ن اس��تخدام ال��دواء.وال يخلو 
اس��تعمال أي دواء من األخطار.فبعض األدوية أشد 
خطرا ً م��ن بعضها اآلخر. ومن املؤس��ف أن الناس 
)عن غي��ر قصد أو علم منهم( يس��تعملون أحيانا 
ً أدوي��ة خطي��رة للغاي��ة ملعاجلة أمراض بس��يطة، 
وهن��اك ادوية كثي��رة يس��يء الناس اس��تعمالها 
منها الكلورامفينيكول كلوروميس��يتني دواء درج 
اس��تعماله في حاالت اإلسهال البسيط، أو بعض 
األمراض البس��يطة األخرى مثل الزكام )نزلة البرد 

ة 
ح��

ص

18



/ الرش��ح(. وهذا مؤس��ف جدا ً، ألن سوء استعماله 
ي��ؤدي إلى أخط��ار كبي��رة، منها هب��وط في ضغط 
ال��دم الذي ميكن أن يؤدي إل��ى الوفاة. لذا, يجب عدم 
استعماله إال في األمراض الشديدة مثل التيفوئيد.
وال يعط��ى ه��ذا ال��دواء مطلق��ا ً للموالي��د اجل��دد.
اما األوكسيتوس��ني تس��تعمله بع��ض )القابالت /

الدايات / اجلدات( لتس��ريع الوالدة، أو »لتقوية« املرأة 
أثن��اء اخملاض. لكن في ذلك خطرا ً ش��ديدا ً، فس��وء 
اإلس��تعمال ميكن أن يؤدي إل��ى انفجار الرحم ووفاة 
األم أو اجلنني . ألنه يستعمل فقط للتحكم بالنزف 

بعد والدة الطفل. وهناك اعتقاد بأن حقن الدواء
)اإلب��ر أو التزري��ق( أفضل من إعطائ��ه بالفم 
وال صحة لإلعتقاد الس��ائد بذل��ك. ففي العديد من 
احلاالت يكون أخذ ال��دواء عن طريق الفم أفضل من 
أخذه بواس��طة حقنة، إن خطر معظم األدوية يزداد 
عند حقنها بدال ً من أخذها بالفم. كذلك فإن حقن 
طفل مصاب بالشلل البسيط )وعالماته كعالمات 
ال��زكام( ق��د ي��ؤدي إل��ى اإلصاب��ة بش��لل حقيقي. 
البنسلني:  ال يؤثر البنسلني إال في بعض اإللتهابات 
املعروف��ة، ومن اخلطأ تكرار اس��تعماله للرضوض أو 
الت��واء املفصل )الفكش( أو األلم أو احلمى. وكقاعدة 
عام��ة، ف��ال يخترق اجللد وال يس��بب التهاب��ا ً حتى 
ولو تسبب برضوض واس��عة، فال حاجة الستخدام 
البنسلني أو أي مضاد حيوي آخر في مثل هذه احلال. 
كذلك فالبنس��لني واملضادات احليوية األخرى عدمية 
الفائ��دة ف��ى معاجلة الزكام والرش��ح. والبنس��لني 
قد يش��كل خطرا ً على بعض الن��اس وقد يؤدي إلى 
الوف��اة. ام��ا الس��تيرويدات )أو س��تيرويدات بناءة(: 
منش��طات النمو )ناندرولون ديكانواي��ت، دورابولني، 
دي��كا- دورابولني، اورابولني: س��تانوزولول، س��تابول, 
أوكسيميثلون, انابولون، إثيليسرينول، اورغانابورال، 
ونس��ترول، أنافار . . وتوجد عدة أسماء جتارية أخرى( 
حي��ث تعتم��د فعالي��ة مس��تحضرات النم��و هذه 
على الهرمونات الذكرية. ولألس��ف يكثر استخدام 
املنش��طات بوصفها مقويات تساعد األطفال على 
النم��و )وخصوصاً  الذكور منهم ( واكتس��اب الوزن. 
تنمي ه��ذه العقاقي��ر األطف��ال في الب��دء ولكنها 
س��رعان م��ا متن��ع النم��و )أل نه��ا »تغل��ق«، العظم 
قب��ل أوانه(. وتك��ون احملصلة أن األطف��ال يصبحون 
أقص��ر مما لو لم يس��تخدموا الدواء. وتتس��بب هذه 
العقاقير بعدة مضاعف��ات جانبية خطرة منها منو 
ش��عر الوجه عند الفتيات والذي يس��تمر منوه حتى 
بع��د توق��ف اس��تخدام ال��دواء. وكذل��ك كورتيزون 

القش��رية  الس��تيرويدات  أو  وكورتيكوس��تيرويد 
برنيزولون وديكساميتازون وغيرها هذه عقاقير قوية 
جدا تس��تعمل أحيان��ا ً في معاجل��ة النوبات احلادة 
للرب��و أو التهاب��ات املفاص��ل أو حاالت احلساس��ية 
)األلرجيا( الش��ديدة. ولألس��ف، توصف هذه األدوية 
في العدي��د من البل��دان ملعاجلة املش��كالت واآلالم 
البسيطة وذلك لسرعة فعاليتها، وهذا خطأ فادح. 

انتبهوا: الستيرويدات القشرية ذات مضاعفات
إذا أعطي��ت   ً جانبي��ة خط��رة - وخصوص��ا 
بجرع��ات كبي��رة ولعدة أي��ام. فإنها تضع��ف دفاع 
اجلس��م ضد األمراض وقد تزيد من تدهور حال السل 
أو تسبب النزف فى املعدة أو تضعف العظم مما يؤدي 
إلى إنكس��اره بس��هولة. الفيتامينات هناك قاعدة 
عامة : ال حتقنوا الفيتامينات. فاحلقن أخطر ويكلف 
أكثر ومفعوله ليس أفضل من األقراص. ومن املؤسف 
أن الكثي��ر من الناس يه��درون نقودهم على ش��راء 
إكس��ير أو مقو أو ش��راب يحتوي على الفيتامينات. 
جتنبوا أيض��ا ً حقن احلديد مثل اإلنفرون. وفي الواقع 
ف��إن معظ��م ه��ذه املس��تحضرات ال حتت��وي على 
الفيتامين��ات األهم وفي احل��االت القليلة التي حتور 
فيها الفيتامينات املهمة، يبقى من األفضل ش��راء 
األطعم��ة التي فيها قوة غذائية أوفر لبناء اجلس��م 
ووقايت��ه, مث��ل احلب��وب واحلنطة والبي��ض واللحم 
والفواكه واخلضار فهي غنية بالفيتامينات املفيدة 
ومب��واد مغذية أخرى إن اإلهتمام بتغذية الش��خص 
النحي��ل واملري��ض ع��ن طري��ق املأك��والت املغذي��ة 
أفضل من اس��تخدام الفيتامين��ات واملواد املعدنية 
اإلضافية. ويس��ود اعتقاد خاطئ عند بعض الناس 
بأن الفيتامينات، »تفتح الشهية«، فيما الصحيح 
أن ال عالق��ة للفيتامينات باإلقبال على الطعام.ومن 

يتغذى جيدا اًل يحتاج إلى فيتامينات.

19



           بوصف��ه موضوع��ا لم يتم تناوله في دراس��ة اكادميية 
علمية مس��تقلة، فضال عن ذلك فان تناول هذه الشخصية 
بالدراس��ة والتحليل تسلط الضوء على تاريخ العراق في ادق 
مرحلة من مراحله التاريخية التي تشمل النصف الثاني من 
القرن العشرين، والسنوات االولى من القرن احلادي والعشرين.

وهي فترة حافلة باألحداث واملتغيرات السياس��ية التي الفت 
بظاللها على حياة الش��يخ العامة، وكانت جزءا ال يتجزأ من 
همه الوطني  واالنس��اني، ويرى املؤلف في شخصية الوائلي 
انها شخصية دافئة شفافة  اثرت في تفكير جيل كامل من 
الن��اس الذي��ن كانوا يتطلعون الى من يح��رك قيم الفضيلة 
واالمي��ان، وحب احلياة املتطلع��ة الى غد افض��ل، والعمل من 
اج��ل االخ��رة، وزرع املثل والقيم اإلنس��انية العلي��ا التي تنأى 
عن االس��تغالل والعنصرية والطائفية املقيتة، وبقية املراض 
االجتماعية التي باتت تالحق االنس��ان، وحتاول ان تصبح جزءا 

من تكوينه الفكري فكان الوائلي بحق لس��ان اهل البيت 
الناط��ق، وجاءت محاضراتها الفكري��ة العميقة التي ال 
تكتفي برص��د الظاهرة االجتماعي��ة وحتليل املضامني 
احلقيقية لإلس��الم من مضانه االصلية فحس��ب، وامنا 
تغوص ف��ي العم��ق االنس��اني لتثيراحلواف��ز املبدعة 
والق��درة عل��ى فه��م الطاب��ع االبداعي في االس��الم 
ودور العق��ل ف��ي توجي��ه تفكيره ملا في��ه خير اجملموع 

واالنسانية وتؤكد الدراسة ان الشيخ الوائلي سار على 
نهج سيبد البلغاء وامام املتقني  سيدنا علي بن ابي طالب 
)ع( الذي قال )ال شيء عبد به اهلل افضل من العقل(، لذلك 

لم يك��ن من قبي��ل الصدفة ان يجع��ل الوائلي 
العق��ل هاديالطريق الص��واب، وتخليص 

االس��الم م��ن االدران التي حلق��ت به، والش��وائب التي علقت 
بأطرافه ، وتأسيس��ا على ذلك اختار املؤلف هذه الشخصية 
الفكرية لتكون محورا اساس��يا ألطروحت��ه التي تألفت من 
مقدمة واربعة فصول وخامتة .. حيث تطرق الفصل االول الى 
البيئة العامة للنجف االش��رف بوصها النبع االول الذي عاش 
في كنفه الش��يخ الوائلي، فتن��اول الفصل في مبحثه االول 
تس��مية النجف وموقعها ونش��أتها، في حني عرض املبحث 
الثان��ي بيئته��ا الفكري��ة والدينية، في ح��ني اختص املبحث 

الثالث بالبيئة السياسية للنجف االشرف.
 وخص��ص املبح��ث الراب��ع لتناول البيئ��ة االجتماعي��ة وابرز 
العوامل واالس��ر في هذه املدينة العراقية املقدس��ة .. وبحث 
الفصل الثاني والدة احمد الوائلي ودراس��ته وحياته العلمية 
وش��عره عبر اربعة مباحث، اختص االول منها 
بوالدته وتسميته وعشيرته، في حني 
تطرق املبحث الثاني لدراسته 
األكادميية واحلوزوية، وعرض 
حلياة  الثال��ث  املبح��ث 
العلمي��ة،  الوائل��ي 
ام��ا املبح��ث الرابع 
فاختص بش��اعرية 
الوائلي.. وما للشيخ 
م��ن دور ف��ي مج��ال 
للقران  العلمي  التفسير 
الكرمي، فقد فس��ر ع��ددا غير 
قليل من سور وآيات القران 
تفس��يرا  الكرمي 

   تأتي اطروحة الدكتور غانم نجيب عباس التي صدرت مؤخرا في بغداد عن )مكتب احمد 
الدباغ( 2006، بالقطع الكبير والموسومة بـ )الشيخ الدكتور احمد الوائلي .. مفكر .. 

مربيا .. خطيبا .. وشاعرا( لتناول شخصية الوائلي بجوانبها المختلفة ، سيرته ودوره في 
الحياة الفكرية واالجتماعية في العراق للفترة من )2003-1928(.

الشيخ الدكتور احمد الوائلي
 مفكرا ... مربيا ... خطيبا ... وشاعرا

   سـيـرة الـفـكـر الـنـيـر والـعـطـاء الـكـبـيـر
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علمي��ا ينس��جم م��ع روح الش��ريعة 
االسالمية ومنطق العلم.. وكان للوائلي 
دور اساسي في نش��ر الفكر االسالمي 
والدفاع عنه سواء من خالل محاضراته 
او عب��ر كتبه التي الفه��ا لهذا الغرض، 
وطور الوائلي املنبر احلسيني مبا ينسجم 
مع مهاراته الفكرية واهدافه العظيمة، 
فلم يتوق��ف عند حدود م��ا وصله هذا 
املنبر سابقا، وامنا اضاف اليه جوانب كان 
يتفقد لها س��ابقا، وب��ني املؤلف حرص 
الشيخ الوائلي في محاضراته وكتاباته 
على جتاوز املذهبية الضيقة والتعصب 
واالنفعال، فكان بذلك م��ن رواد الدعوة 
الى وحدة املذاهب االس��المية والتقارب 
بني االديان مشكلة هذه اجلوانب اجملها 
االط��ار الفك��ري ال��ذي بجث��ه الفصل 
الثالث م��ن االطروحة الذي حمل عنوان 
)دور الوائلي الفكري واالجتماعي(، وتناول 
الفص��ل الرابع م��ن االطروح��ة )النتاج 
الفكري للوائلي( مبوبا في اربعة مباحث 
تط��رق ف��ي االول منه��ا ال��ى منهجية 
الوائل��ي في محاضرات��ه ومؤلفاته، في 
حني اخت��ص املبحث الثاني بكتابه )من 
فقه اجلنس في قنواته املذهبية( وتطرق 
املبحث الثال��ث الى )احكام الس��جون 
بني الش��ريعة والقانون( بوصفها رسال 
بوصفها رسالة املاجستير التي قدمها 
الوائل��ي الى جامعة بغداد، امام املبحث 
االخير فتط��رق الى اطروحته للدكتوراه 
املعنونة)استغالل االجير وموقف االسالم 
من��ه( التي نال بها درج��ة الدكتوراه من 
كلي��ة دار العلوم في جامع��ة القاهرة، 
وتضمنت اخلامتة ابرز االستنتاجات التي 
توصلت اليها االطروحة وتقييمها لهذه 
الش��خصية الفكرية التي تعد من ابرز 
الش��خصيات الفكرية االسالمية التي 
اجنبها العراق خ��الل النصف الثاني من 
القرن العش��رين، وكان ل��ه دور ريادي في 
تاريخ الع��راق والدول االس��المية واثرت 
محاضرات��ه في جيل كام��ل من الناس، 
ما جعل نظاما دكتاتوري��ا يجند اقالما 
ع��دة من اج��ل منع تأثي��ره الفكري في 

العراقيني جميعا..
واك��د املؤل��ف في دراس��ته ان الش��يخ 
الوائل��ي ل��م يكن معب��را ع��ن رأي فئة 

كل  يس��تقطب  كان  وامن��ا  معين��ة، 
االجتاهات ويعبر عن الفكر االسالمي ممثال 
باهل البي��ت)ع( الذي كان ينتقل اليهم 
العلم والقيم االس��المية من أحضانه 
االصلي��ة دون حتري��ف او تزوي��ر.. وامتلك 
الدكتور الوائلي فضال عن نبوغه وذكائه 
املتق��د، قابلية التأثير في مس��تمعيه 
من خالل اختياره مقدمة ملوضوعه وآية 
تدعم آراءه، ومعلومات شمولية تتالءم 
م��ع وع��ي املس��تمع وادراكه الس��هل 
املمتنع قريبة من الذهن، ومؤثرة ال تعبث 
على امللل، وامنا جتذب الس��امع لألصغاء 
اليها وتشده الى مضامينها ألهميتها 
وحيويته��ا وتناولها قضاي��ا الزالت تثير 

اجلدل بني املفكرين وعامة الناس..
واش��ار الباح��ث ف��ي اطروحت��ه ايض��ا 
الى ان الش��يخ لم يكت��ف بالقراءة في 
املنبر احلس��يني والتقيد به��ذه املهمة  
وامن��ا دخ��ل مي��دان التأليف من اوس��ع 
ابواب��ه، فاخت��ار موضوع��ات ف��ي غاية 
األهمي��ة ومازال اجلدل حولها مس��تمر 
مثل)نحوتفسير علمي للقرآن( و )هوية 
التشريع( و )جتاربي مع املنبر( و )من فقه 
اجلن��س ي قنواته املذهبي��ة( وغيرها من 
املؤلفات التي متيزت بعلميتها وعمقها 
الفكري وشموليتها.. لقد جاءت دراسة 
الدكت��ور غ��امن جني��ب عب��اس معمقة 
وش��املة ولعلها الدراس��ة االولى التي 
تعني بالشيخ الوائلي وتتخذ من املنهج 

العلم��ي االكادميي منح��ى لها بوصفه 
واحدا م��ن ابرز املفكرين االس��الميني ال 
في العراق فحس��ب، وامنا على الصعيد 
االس��المي، ولكنة سجل تقصيرا على 
الش��يخ املرحوم الوائلي في عدم اقامة 
مرك��ز او مدرس��ة لتخري��ج اخلطب��اء 
يعوضون النقص الذي قد يحدث نتيجة 
وف��اة رواد املنبر احلس��يني، اوهجرتهم، 
مستشهدا بالفراغ الذي جنم عن انتقال 
الشيخ الوائلي الى جوار ربة الكرمي خير 
دليل على أنه لم يخلف حسب رأيه من 
يع��وض مكانه في االبق��اء على حيوية 

هذا املنبر وقدسيته..
وكان الكتاب في االصل اطروحة دكتوراه 
في التاريخ احلديث واملعاصرة قدمت الى 
عمادة معه��د التاريخ العرب��ي والتراث 
العلمي للدراسات العليا، وتألفت جلنة 
املناقش��ة م��ن االس��تاذ الدكت��ور عبد 
الزهرة اجلوراني رئيسا وعضوية االستاذ 
الدكتور عبد الغفور الشيخلي واالستاذ 
الدكتور ع��ادل تقي البلداوي واالس��تاذ 
الدكت��ور قبس ناطق محمد واالس��تاذ 
املس��اعد الدكتورخالد العاني واالستاذ 
الدكتور محمد كام��ل الربيعي عضوا 

)ومشرفا(..
وبع��د مناقش��ة حامية اس��تمرت ملدة 
خمس س��اعات ونصف الس��اعة منح 

درجة الدكتوراه بدرجة امتياز.

االرشيف

مناقشة اطروحة الدكتوراه للشيخ الوائلي في جامعة االزهر 
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 مدينة البصرة هذه املدينة العريقة 
التي تأسست عام 14ه� والتي تعد 
أول والي��ة ف��ي العص��ر اإلس��المي 
خ��ارج ح��دود اجلزيرة، حي��ث بناها 
الع��رب بقي��ادة عتب��ة ب��ن غ��زوان 
عند الفتح اإلس��المي للعراق عام 
636م، ومن ابرز أعالمها أبو األسود 
الدؤلي وقتيبه بن مس��لم الباهلي 
وس��يبويه  واألصمع��ي  واجلاح��ظ 
واخللي��ل  املقف��ع  ب��ن  اهلل  وعب��د 
الفراهيدي وبش��ار بن برد واحلسن 
البصري ورابعة العدوية وبدر شاكر 

السياب وغيرهم الكثير.
ومن أشهر معاملها مسجد البصرة 
القدمي أو ما يع��رف ب�)أخلطوه( وهو 
أول مسجد في اإلسالم خارج مكة 
واملدين��ة وجامع الك��واز الذي يعد 
أق��دم جامع في البص��رة  ويقع في 
البصرة القدمية وحتديدا في محلة 
املش��راق وقام ببناءه أبناء أسرة آل 

باشا أعيان البصرية العريقة 
إل��ى إن هذا التاريخ احلافل لم يجد 
م��ن يحفظ��ه ويؤرش��فه لألجيال 
الالحقة لذا فق��د ضاع اغلبه ولم 

تبقى م��ن هذه اآلث��ار الكبي��رة إال 
مدونات في بطون الكتب واملصادر 
لذا فأن مدينة البص��رة اليوم أكثر 
من أي وقت مضى إلنش��اء متاحف 
لألجي��ال  ليتس��نى  متخصص��ة 
تاري��خ  عل��ى  التع��رف  القادم��ة 
وحضارة البصرة كم��ا هو معمول 
به في اغل��ب دول العالم كمتحف 
متح��ف  أو  فرنس��ا  ف��ي  اللوف��ر 
الش��مع ف��ي بريطاني��ا أو متحف 
برل��ني أو متاحف الفن��وف احلديثة 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة األمريكية 
وغيره��ا إذ أصبحت ه��ذه املتاحف 
حل��م محبي الس��فر والس��ياحة 
الذين لم يكن من س��بيل أمامهم 
لتحقيق أحالمهم إال بالسفر أالف 
األميال حتى يتسنى لهم التعرف 
على ما تتضمنه تلك املتاحف من 
اآلثار الفنية وتراث الفن التشكيلي 

العاملي.
واملتح��ف كم��ا يعرف��ه اخملتصون 
بأن��ه ليس مكان��ا للترفي��ه فقط 
، ان��ه م��كان يجم��ع ب��ني الثقافة 
وحص��ر   ، والترفي��ه  والتعلي��م 

هدفه ومقصده عل��ى الترفيه يعد 
تقصي��را لرس��الته التي تؤس��س  
ثقافة املتح��ف أو الوعي املتحفي.

وق��د ج��اء تعري��ف املتح��ف ف��ي 
)اجمللس الدولي للمتاحف( على انه 
م��كان دائم يؤس��س لغرض حفظ 
ودراس��ة وتقييم املقتنيات ألفنيه 
والتاريخي��ة والعلمي��ة والتقني��ة 
بطرق مختلفة ويتم عرضها بطرق 

مختلفة أيضا.
وم��ن ث��م فاملتح��ف يعتب��ر إحدى 
وس��ائل اإليص��ال ، وهو مؤسس��ه 

الثقافــة املتحفيــة... مسؤوليــة مـن؟
عماد كامل 
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تعليمية ال تتقيد بس��ن معينة ، 
وهي مؤسس��ة حتافظ على التراث 
والطبيعي  والتاريخ��ي  اإلنس��اني 
، إضاف��ة إل��ى اجلان��ب الترفيه��ي 
الس��ياحي ،لذل��ك اهتم��ت اغلب 
الدول بإنشاء املتاحف حفاظا على 

تاريخها وتراثها.
ويعتبر املتحف نافذتنا على املاضي 
فه��و ميتل��ك ق��درة عل��ى توصيلة 
ثقاف��ة املاض��ي بدرجة ق��د تعجز 
الكتب عن التعبير عنها أو رسمها 
ف��ي ذه��ن الق��ارئ ، فيكف��ي مثال 
مش��اهدة متثال أو قطع��ه معينه 
قدمية حتى يدرك مشاهدة مدى ما 

وصل إليه األقدمون من تقدم.
)البصرة ال حتتفل بهذا اليوم؟(

استطلعنا أراء املواطنني وسألناهم 
عن أهمي��ة وجود مثل ه��ذا املرفق 
احليوي امله��م في مدين��ة البصرة 
إنس��ان  مدي��ر مؤسس��ة  ق��ال  إذ 
للتنمية البش��رية فرقد اإلمارة من 
املؤسف أن ال توجد متاحف علمية 
ف��ي بالدن��ا ذات إمكاني��ات جي��دة 
تس��مح لألفراد قضاء وقت علمي 
مس��لي ومفيد، خصوصا وان زيارة 
املتاحف العلمي��ة والتاريخية هي 
جزأ ال يتجزأ من املنهاج التعليمي 
فمش��اهدة كتب مص��ورة ال ميكن 
لها تثبيت املعلوم��ة كمن يعيش 
التجرب��ة ويش��غل بها حواس��ه، 
وثقاف��ة وج��ود املتاح��ف وزيارتها 
ت��كاد تك��ون مفق��ودة لش��ريحة 
العراق��ي. اجملتم��ع  م��ن  كبي��رة 

واملتاح��ف واحدة من عوامل اجلذب 
الس��ياحي الرئيس��ة ف��ي العالم، 
حيث تضم العديد م��ن املقتنيات 
اخملتلفة التي تشهد على النهضة 
التراثية واحلضاري��ة التي مرت بها 
البل��دان، كما إنها تق��وي العالقة 

بني اإلنس��ان وتاريخ��ه وتتيح لكل 
الشعوب قراءته واالطالع عليه.

الي��وم  مي��ر  عندم��ا  ادري  ولس��ت 
يصادف  للمتاحف)ال��ذي  العامل��ي 
الثامن عش��ر من متوز من كل عام( 
م��اذا يكون نصي��ب مدينة البصرة 
م��ن هذا اليوم؟ ل��ذا على احلكومة 
ه��ذا  تول��ي  أن  واحمللي��ة  املركزي��ة 
اجلان��ب أهمية كبرى للترويج لهذا 
املرف��ق الس��ياحي ب��كل مفرداته 
املتنوعة وال س��يما احلضارية، عبر 
الس��ياحية  املقوم��ات  اس��تثمار 
املتاحة والتوعية بأهمية احملافظة 
على اآلثار ونشر الثقافة املتحفية 
والتعاط��ي مع مفهوم الس��ياحة 

الثقافية بشكل كبير وايجابي.
)توفير اكبر العمالت االجنبية(

س��رى ضي��اء جعف��ر املوظفة في 
قس��م اإلعالم والعالق��ات العامة 
برئاس��ة جامع��ة البصرة ت��رى إن 
الس��ياحة تلع��ب دورا هام��ا ف��ي 
اقتصادي��ات ال��دول وحتت��ل مكانا 
مرموقا واهتمام��ا عامليا من جانب 
احلكوم��ات واخلب��راء فالدولة التي 
تطور وتنم��ي القطاع الس��ياحي 
فه��ي حتما تأخ��ذ طريقه��ا نحو 
وحتس��ني  االقتصادي��ة  التنمي��ة 
الهي��كل االقتص��ادي، ويظهر األثر 
االقتص��ادي للس��ياحة ف��ي زيادة 
اإلي��رادات الس��ياحية م��ن النق��د 
األجنبي مما يعطي الدفعة الالزمة 
للتنمي��ة بتوفي��ر اكب��ر ق��در م��ن 
العم��الت األجنبية الت��ي ينفقها 
الس��ائحون خ��الل م��دة إقامتهم 
عل��ى مختل��ف اخلدمات والس��لع 
السياحية وغير السياحية كما أن 
هذا اإلنفاق الس��ياحي يحقق أثرا 
مضاعف��ا إذا أعيد إنفاقه عددا من 
املرات على حتسني السلع واخلدمات 
مما يؤدي إل��ى مضاعفة هذا الدخل 
وال تقتص��ر الفائدة التي تعود على 
النش��اط  الوطن��ي من  االقتص��اد 
الس��ياحي اجل��اري ب��ل إن اإلنفاق 
الس��ياحي االس��تثماري يس��اهم 
في تنمية عدد من القطاعات التي 
تغذي قطاع السياحة مبا يحتاجه 

م��ن س��لع وخدم��ات، كم��ا ميكن 
للحكومة التحكم في مس��اهمة 
الس��ياحة في اإليرادات احلكومية 
بالق��در ال��ذي حتتاج��ه متمثالً في 
أش��كال ضريبي��ة مباش��رة وغي��ر 
مباش��رة عل��ى األرب��اح التجاري��ة 

والصناعية.
)إفشاء السالم واألمن العاملي(

تثقي��ف  ف��ي  ودوره��ا  )املتاح��ف   
اجلماهير(

عب��د األمي��ر جاس��م)موظف ف��ي 
مديري��ة التربي��ة العام��ة لتربي��ة 
البص��رة( أش��ار إلى أهمي��ة وجود 
متح��ف ف��ي البص��رة قائ��ال: مما ال 
ش��ك فيه إن للمتاحف دور هام في 
بالذوق  واالرتقاء  تثقيف اجلماهي��ر 
الفني بوسائل متعددة نذكر منها 
على س��بيل املثال ال احلصر: عالقة 
املتحف في املدرس��ة ، فال شك إن 
العالقة بني املتحف واملدرس��ة هي 
عالق��ة املاض��ي باملس��تقبل األمر 
ال��ذي يوج��ب علين��ا ب��ذل اجلهد 
ف��ي توصي��ل املعلوم��ة التاريخية 
بأس��لوب معاصر ، ميك��ن أن يفيد 

الطالب واملدارس واجلامعات .
وعل��ى اجملتم��ع إذا م��ا أراد ان يطور 

ويغير م��ن نظرة  أف��راده جتاه الفن 
واملتاحف  أن يقيم مراس��م ومراكز 
للتدري��ب عل��ى اإلب��داع واالبتكار 
للمهتمني واالستعانة بذوي اخلبرة 
في امليادين التي حتتاج ذلك. والشك 
ان ه��ذه النظري��ة يجب ان تتس��ع 
لتش��مل قاعات عرض لألنش��طة 
الطالبي��ة للنهوض بال��ذوق الفني 
وتعديل األمناط السلوكية بشكل 
حض��اري م��ع االحتف��اظ بالقي��م 

الدينية ومميزات اجملتمع نفسه .

متحف التاريخ الطبيعي حاليا 
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     مجتمعن��ا العراق��ي كغيره من 
اجملتمع��ات العربية حتكمه معايير 
خاصة في مس��ألة حتديد ش��ريك 
احلياة ، فاجملتمع أعتاد أن يكون الزوج 
أكب��ر من الزوجة، ولي��س مقبوال أن 
تكون الزوجة أكبر م��ن الزوج، رغم 
أن ه��ذا لم يرد في أي م��ن الديانات 
السماوية، وكان النبي محمد صلى 
اهلل عليه واله وسلم أسوة في ذلك 
؛فت��زوج الس��يدة خديج��ة و كان 
ف��ي العقد الثاني وكانت الس��يدة 
خديجة في العقد الرابع من العمر، 

ومع هذا كان يحبها حبا شديدا.
فوجدت أن الس��ن ليس هو العائق 
الذي ميكن أن يفرق بني اثنني وجدا أن 
حياتهما معاً أفضل في هذه الدنيا. 
ولك��ن الس��ؤال الهام ه��ل ينجح 
زواج كه��ذا، في ظل معتقدات هذا 

اجملتمع؟ وهذا ما س��نعرفه في هذا 
التحقيق. 

ب��دأت أم محم��د حديثه��ا، بق��ول 
الرسول » إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلق��ه فزوج��وه »، فالرس��ول لم 
يحدد العمر ، وال العش��يرة ، بل إن 
رسول اهلل تزوج أم املؤمنني ،خديجة 
وهو أصغر منها بف��ارق كبير،وهذا 
يدعونا الى االعتقاد بأن فارق الزواج 
املبن��ي على احل��ب وال��ود بأمكانه 

ان ي��ذوب الف��وارق االجتماعية بني 
الزوجني.

فاطم��ة( عباس)اب��و  عل��ي  وق��ال 
متحدثا عن جتربة زواجه : تزوجتها 
رغم إنني أصغر منها بسنتني ، ألنه 
كان لدي إحس��اس بوج��ود تقارب 
بيننا، و كنت أش��عر بأجنذاب  وكان 
اهلي يس��تبعدون زواجي منها، إال 
أن��ي فاجأت اجلمي��ع عندما أعلنت 
خطبت��ي منه��ا، وأن��ا االن اش��عر 
بس��عادة كبيرة بع��د زواجي منها 
رغم سماع الكثير من الكالم اجلارح 
من قبل االهل واملعارف مش��ككني 
بصدق حبها ل��ي ومعتبرين ان هذا 
احل��ب واالنس��جام يأت��ي بس��بب 

خوفها من ان اتزوج امرأة ثانية؟
وأك��دت س��ناء هاش��م فقالت أن 
زوجه��ا أصغر منه��ا بكثير، ونحن 
نعي��ش كباق��ي األزواج ، الن الزواج 
ليس بالسن، وإمنا بالقلب،وأضافت 
ممك��ن أك��ون س��ني كبير ب��س أنا 
قلبي، وعقلي شباب ، وال يفرق معي 
الس��ن ، إال إذا كان ه��و م��ن تغيرت 

من��ى احلل��ف��ي
ن���ور ع��ل����ي

فارق السن بين الزوجة الـــــــكـبيرة والزوج الصغير
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أفكاره.ولكن ال اخف��ي كان اعيش 
حال��ة القل��ق الني اس��مع الكثير 
من ال��كالم اجلارح فيقول��ون لي ان 
دواعي هذا ال��زواج هو حبه لثروتك 
وان قبوله بزواج امرأة تكبره بالسن 
يأت��ي بدافع الطم��ع ف��ي اموالها 
وبصراحة هذا االمر يخيفني كثيرا 
على الرغم من كوني لم أالحظ هذا 

الشعور في سلوك زوجي جتاهي.
ل��دى  نفس��ه  الش��عور  وه��ذا 
الطالب)حس��ني علي( فيقول: في 
الواقع انا اعيش هذا االمر فأنا احب 
انس��انة اكبر مني بخمس سنوات 
وهي تبادلني الشعور نفسه واهلي 
لي��س عنده��م اش��كال ف��ي ذلك 
لكن املش��كلة ف��ي اهله��ا الذين 
يرفضون��ي باس��تمرار كلما ذهبت 
والدتي خلطبتها وانا مصر وبش��دة 
عل��ى االرتب��اط بها فأس��أل اهلل ان 

يجمعني بها ان شاء اهلل.
وحدثن��ي محم��د )اب��و س��اره(:أنا 
تزوجت م��ن مالك ، ه��ي أكبر مني 
بس��نوات، لك��ن قلبه��ا كقل��وب 

وج��دت  البداي��ة  األطفال.ف��ي 
معارضة م��ن أهلي ألنها اكبر مني 
، لكنهم وافقوا في النهاية عندما 
رأوا التزامها، وأخالقها ، و متس��كي 
بها، وهم يطلق��ون على زوجتي)ام 
محم��د( معتبرينه��ا مبثابة والدتي 
بأجم��ل  منه��ا  اهلل  رزقن��ي  ،وق��د 

طفلتني ساره ومروه.
أما اح��الم فكانت نادم��ة بزواجها 
من ش��خص أصغر منه��ا ،فقالت 
:فارق العمر بيننا اربع سنوات ، في 
بادئ األمر، متت موافقتي عليه،رغم 
علمي بالفارق العمري ،إال إنني في 
األيام األخيرة، بدأت أعاني كثيرا من 
هذا األم��ر ، فكلما حت��دث أحد عن 
عمر الزوج انتابني الشعور باخلوف 
والهل��ع ، خوف��ا م��ن أن يس��ألني 
أح��دا عن عمر زوجي ، إضافة لذلك 
فإني اش��عر باخلجل عندما اخرج 
مع��ه للس��وق ،أو ألي م��كان آخر؛ 
إلحساس��ي بأن كل الناس تالحظ 
ا لف��ارق العم��ري بيننا ، فش��كله 
يوحي بأنه صغير وهذا يس��بب لي 

الكثير من املشكالت مع زوجي .قد 
تصل يوما بنا إلى الطالق.

وفي النهاية ترى حبيب��ة أن الزواج 
بزوج أصغر منها زواج فاش��ل؛ألنه 
يتزوجها من أجل مالها ،فصديقتها 
متزوج��ة م��ن ش��خص يصغره��ا 
بخمسة أعوام ،إال أنها كل يوم في 
مش��كله معه،وت��زوج عليها،رغم 
أنها فتحت له مش��روع ليعمل به 

بأموالها.
وتش��اركها)ريام( اذ تقول انا ارفض 
فكرة ال��زواج من اح��د اصغر مني 
حت��ى ل��و بأش��هر الني اخ��اف من 
احد ان ينظر لي نظرة فيها تسأول 
كم��ا ان عائلتي ترفض هذه الفكرة 

ايضا.
وعلى جانب أخر أكد الش��يخ علي 

االسدي: 
إن دينن��ا اإلس��المي احلني��ف أت��ي 
ليرسي قواعد اجملتمع الذي يعيش 
فيه أفراده، فال ينكر إال املنكر، وال يقر 
إال معروفا يساهم في مسيرة حياة 
الناس، ومن ه��ذا املنطلق لم ينكر 
الدين ما تعود عليه اجملتمع العربي 
في مس��ائل الزواج وأضاف االسدي 
أن الدين اإلس��المي أق��ر الزواج مع 
الفارق في العمر بني الزوجني سواء 
كان الرج��ل األكبر من املرأة، أو املرأة 

هي األكبر من الرجل..
ويش��ير االس��دي إل��ى أن مس��ائل 
ال��زواج نس��بية ال ينكره��ا الدي��ن 
احلنيف وال العرف القبلي والعادات 
االجتماعية السائدة، ، ويبارك اهلل 
في ال��زواج املبني على البس��اطة 
والتيسير وعدم التذرع في مسائل 
الس��ن والغن��ى والفق��ر وجعله��ا 
عقبات تس��اهم في إشاعة تأخير 
ال��زواج ف��ي اجملتمع والتس��بب في 
العضل الذي يحرم الفتاة من نعمة 
الزواج وإش��باع رغبته��ا الفطرية، 
وكذلك حرمانها من نعمة األمومة 
وكذلك يعود بالض��رر الكبير على 
الش��اب النه يعيش ازمات نفسية 

كبيرة اذا ما تأخر في الزواج.

فارق السن بين الزوجة الـــــــكـبيرة والزوج الصغير
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الصحاف����ةاالس��تقصائي���ة  تتعام��ل 
مبجمله��ا مع أدلة خاصة ومص��ادر غير معلنة، أو 
مراوغات أو تس��ريبات وحقائق غير كاملة. وجعل 
ه��ذا النوع م��ن األدلة مادة صحفي��ة مؤثرة ليس 

باألمر السهل.
يش��رح مات روجرز كيف عمل على حتقيق 

في وفاة أطفال صغار في منطقة دونكاستر.
فتغطيته لقضية الرضيع »بي« في هارنغي، 
لن��دن، ه��ي الت��ي جعلت��ه يتنبه إلى مش��كالت 
متكررة بش��كل منهجي في دوائ��ر محلية أخرى 
خلدم��ات األطفال. فقد قضى س��بعة أطفال في 

أربع سنوات، خمسة منهم خالل العام األخير.
يب��ذل ف��ي عملي��ة البح��ث جه��د علمي 
منهج��ي منظ��م يقوم عل��ى منطق علم��ي أقره 
مالئم��ا  طريق��اً  باعتب��اره  والباحث��ون  العلم��اء 
للحصول ع��ن احلقائ��ق أو اكتش��افها. والبحث 
العلمي يتألف من سلس��لة من اخلطوات أهمها 

بالتسلسل:
1.حتديد اإلشكالية

2.وضع أسئلة وفرضيات
3.جمع البيانات واملعلومات ذات الصلة

4.اختبار الفرضيات
5.وإجابة األسئلة

6.وضع تقرير اإلجابة
7.السرية

8.لي��س مفاجئ��اً أن املعني��ني باألم��ر ه��م 

األكث��ر ترددا في احلديث بصراحة. أمام ذلك، كيف 
تتعامل مع مصادر قلقة تريد اإلدالء بتصريح بدون 
تس��جيله؟ يشرح مات: »من املهم جداً في بداية 
األحادي��ث ه��ذه ضمان احل��زم في العب��ارات التي 
تس��تخدمها عند احلديث«. وما هي مس��تلزمات 
احلديث غير املس��جل؟ »يعن��ي أال تذكر مصدرك 
ف��ي تقريرك. أي، في ه��ذه احلالة، أال تخبر اآلخرين 
بهوي��ة مصادرك. حتدثت إلى أش��خاص كثر بدون 
الكش��ف ع��ن هويته��م، ذل��ك أنه إذا كش��فت 
هويتهم لالخرين، يصبح الكالم علنياً. من املهم 
جداً أن حتتفظ بنس��خ مدونة مبا قي��ل وأن تتأكد 
من ان��ك حصلت على عناوي��ن البريد االلكتروني 

وعناوين منزلية وأرقام هاتفية للمصادر املهمة.
9.احلياد

ليس من الس��هل تعريف احلياد، خصوصاً 
أنه يرتبط مبفاهي��م أخرى كالتوازن، واملوضوعية، 
م��ع ذلك ميك��ن وص��ف احلي��اد بأنه ع��دم تدخل 
الصحفيني في توجيه س��ير األحداث، أو االنتصار 
لط��رف على حس��اب األطراف األخرى ب��دون مبرر 
واضح ومعقول.]1[ أي أن هناك بعض االستثناءات 
أي  احلي��اد،  بع��دم  للصحفي��ني  تس��مح  الت��ي 
باالنحي��از لطرف دون اآلخ��ر، إذ من الصعب طلب 
من الصحفيني احلياد فيما ميس حقوق اإلنس��ان 

مثال، أو إبداء احلياد إزاء أعمال إرهابية واضحة.
وه��ذا مثال ع��ن مس��ألة احلياد والت��وازن: 
س��رعان ما وجد فريق »نيوزنايت« )نش��رة املساء( 

اعداد / رغد سهيل 

الصحافة
 االستقصائية

ءة
ضا

ا
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أن عددا من الذين أبدوا اس��تعدادا للحديث كانت 
لديهم حتفظ��ات حيال ذلك. أضف إلى ذلك رفض 
رئي��س البلدية إجراء مقابل��ة، مما أدى إلى مخاوف 
من أن يبدو التقرير منحازاً. وقال مات: »كان لدينا 
أش��خاص كثيرون يري��دون انتقاد رئي��س البلدية، 
لكن لم يكن هذا اجلانب من القصة لدينا. لذلك، 
كان علين��ا ان نتح��دث إلى أش��خاص آخرين من 
اجملل��س البلدي أكث��ر تعاطفا مع رئيس��هم، في 
محاول��ة للحص��ول عل��ى وجهة النظ��ر األخرى، 
بهدف ضمان احلصول عل��ى معاجلة أكثر توازنا«. 
و نظرا ملدى خطورة التهم، كان معنا منذ البداية 
محاٍم من البي بي س��ي ، وهنا يشير مات فيقول 

»إنكم في النهاية تبحثون عن احلقيقة«.«
10.سبر أغوار القصة

قد يبدي بعض احملررين الصحفيني تردداً في 
اخلوض في حتقيق من هذا النوع. فاألمر يتطلب وقتاً 
ويكلف م��االً. وال ضمانات بتحقيق نتائج. كما أن 
مسألة التعرض إلجراء قانوني قد تقنع الصحفي 
بالتح��ول إلى خبر أقل ج��دالً. وهنا نصيحة مات 
في حاالت مماثلة: »اس��تمر في الس��عي. أحصل 
عل��ى أكبر قدر ممكن م��ن التفاصيل واألدلة. ليس 
كافي��اً ان تق��ول »هذا يبدو مريب��اً« أو »ثمة أمر ما 
هنا، لست أكيداً«... كّون ملفك بشكل أساسي«. 
انه عمل صعب، والنتائج املترتبة عليه هامشها 
ضي��ق وغي��ر فورية، كم��ا أنها لن توص��ل تقريرك 
للبث املباش��ر س��ريعاً، لكن عندما يحدث ذلك، 

تكون املكافأة كبيرًة.
وقد شهدت الفترة املاضية اهتماًما مبا يعرف 
ب� »صحافة االستقصاء«، وبدأ الصحفيون العرب 
ينظمون املؤمترات لهذا الغرض مثل مؤمتر »شبكة 
إعالميون من أجل صحافة اس��تقصائية »أريج«، 
للحث علي أهمية هذا النوع من الصحافة وإجناز 
حتقيقات تنهض باجملتمعات وتفعل دور اإلعالم في 
خدمة اجملتم��ع، وطالب عدد كبير من الصحفيني 
بضرورة نش��ر هذا الن��وع من الصحاف��ة في دول 
املنطقة العربية وتعريف الصحفيني العرب بآخر 
تقني��ات البحث ع��ن املعلوم��ة ومنهجية كتابة 
التحقيقات االس��تقصائية، وق��د حصلت مصر 
عل��ي عدد من جوائز مؤسس��ة »أريج« عن أفضل 
حتقيق��ات اس��تقصائية أجنزت ونش��رت في عام 
2009. سواء في الصحافة الورقية أو التليفزيونية 

أو اإلذاعية.
معني صحافة االستقصاء

بداي��ة يوض��ح د.س��ليمان صالح- أس��تاذ 
الصحاف��ة واإلعالم الدولي بكلية اإلعالم جامعة 
القاه��رة- أن الوظيفة األساس��ية للصحافة هي 
حراسة مصالح اجملتمع وهو ما جعل الغرب يطلق 
عليها اسم »كلب احلراسة« Watch dog وتتمثل 
هذه الوظيفة في حماي��ة اجملتمع من االنحرافات 
والفس��اد وحتاول تقدمي حلول ملش��كالت اجملتمع، 
وألهمي��ة هذه الوظيفة ظهر ن��وع من الصحافة 
يس��مي الصحافة االس��تقصائية وه��ي تعتمد 
بش��كل أساس��ي علي التحقيق��ات الصحفية 
واملص��ادر املتعددة ويح��اول الصحفي من خاللها 
احلص��ول علي أكبر قدر ممكن من املعلومات والتي 
حتتاج لفترة طويلة وجهد كبير يضيف سليمان: 
»هذا النوع من الصحافة يش��كل جاذبية كبيرة 
للجمهور ومهم للمجتمع بش��كل كبير، وهناك 
العديد م��ن األمثلة التي كان��ت الصحافة فيها 
سبًبا من أسباب حماية اجملتمعات ولعل أشهرها 
الواش��نطن بوس��ت  عندم��ا قام��ت صحيفت��ا 
والنيويورك تاميز عام 1971 بنش��ر أوراق البنتاجون 
حول الدور األمريكي في فيتنام واكتشف الشعب 
األمريكي املأس��اة التي أحدثها اجليش األمريكي 
ف��ي فيتن��ام واألع��داد احلقيقية للقتل��ي هناك، 
فقام الش��عب األمريكي مبظاهرات لوقف احلرب، 
هذا الدور ال��ذي قامت به الصحافة أنقذ الواليات 
املتحدة من حرب كادت أن تدمرها، لكن هذا الدور 

ب��دأ ف��ي التراج��ع اآلن، فلم تس��تطع الصحافة 
األمريكية الكش��ف عن احلقائق في حرب العراق 
وعدد القتلي واملأس��اة التي تعرض لها الش��عب 

العراقي.



تدريسي بجامعة البصرة يصدر 
كتاب عن )االنغالق الفكري(

ع��ن دار الفيح��اء للطباعة والنش��ر 
والتوزي��ع ف��ي )لبن��ان ص��در كت��اب 
مدع��ي  عن��د  الفك��ري  )االنغ��الق 
التجدي��د وصورة االس��تقراء النصي 
أالجتزائي في التعامل مع شخصية 
الرس��ول ))ص( للتدريسي في  كلية 
التربية للعلوم االنس��انية بجامعة 
البص��رة الدكتور حميد س��راج جابر 
.والكت��اب من القط��ع الكبير بواقع 

)111 صفحة
  

النقد الثقافي في اخلطاب النقدي 
العربي... اصدار جديد لباحث من 

جامعة البصرة

ع��ن دار الش��ؤون الثقافية ف��ي وزارة 
الثقاف��ة العراقية وضم��ن اصدارات 
مش��روع بغ��داد عاصم��ة الثقاف��ة 
كتاب)النق��د  2013ص��در  العربي��ة 
النق��دي  اخلط��اب  ف��ي  الثقاف��ي 
العربي«العراق امنوذجا«( للتدريس��ي 
في كلية التربية للعلوم االنس��انية 

الدكتور عبد الرحمن عبد اهلل احمد. 
الكتاب ضم)430( صفحة من القطع 
الكبي��ر موزعة عل��ى متهيد خصص 
ملتابعة النقد الثقافي ما بعد البنيوي 
غربيا وعبر مجموع��ة من االجتاهات 
وامل��دارس وم��ا قدمت��ه اطروحات ما 
بعد البنيوي��ة على الصعيد الفكري 
والفلسفي وعربيا اكد الباحث على 
مجموعة من الدراسات التي اهتمت 
به��ذا املوض��وع اذ درس ف��ي العتبة 
غربي��ا(  املصطل��ح  االولى)مظل��ة 
االمتداد واالتساع في النقد الثقافي 

ومن ث��م عرض الهم حواض��ن النقد 
الثقافي.بعده��ا انتق��ل الباحث الى 
املعاجلة النقدي��ة املتعلقة مبرحلتي 
الثقاف��ي احلضاري( الدراس��ة)النقد 

و)النقد الثقافي م��ا بعد البنيوي( اذ 
قس��مت الى باب��ني اعتم��د كل باب 
على مجموعة من املباحث ضمهما 
فصالن الفص��ل االول درس الرصافي 
الش��خصية  كتابه)كت��اب  ف��ي 
احملمدية( والثاني درس الدكتور الوردي 
في كتابه)اسطورة االدب الرفيع( اما 
الباب الثاني فقسم ايضا الى فصلني 

االول عني بدراسة جتربة الناقد فوزي 
ك��رمي ف��ي كتابيه)ثي��اب االمبراطور..

وتهافت الستينيني( والفصل الثاني 
عني بدراسة الناقد محسن جاسم 
املوس��وي عبر كتابه)النظرية والنقد 
الثقاف��ي( وهذا الكت��اب يعد جديدا 
ف��ي معاجلت��ه ملوض��وع مه��م ف��ي 
النقدية العراقية ورمب��ا تكون االولى 

في مجالها.

باحث من جامعة البصرة يصدر 
كتاب احلال في اجلملة العربية

ص��در  االردني��ة  احلام��د  دار  ع��ن 
للتدريس��ي في كلية التربية للعلوم 
البص��رة  جامع��ة  ف��ي  االنس��انية 
الدكتور فاخر هاشم الياسري كتاب  
احلال في اجلملة العربية- دراسة في 
النح��و العربي وقد أتكأت الدراس��ة 
على خمس��ة فصول تأملت دراس��ة 
املصطلح النحوي للحال ثم دراسة 
جذوره ، ودراس��ة أقس��امه ومظاهره 
وأس��اليبه وأحكام��ه النحوي��ة ث��م 
دراسة عالقاته مع التراكيب النحوية 

االخرى، 

اصدارات جامعية
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ع��ن دار اجلواه��ري في بغداد ص��در كتاب)الصحافة 
العراقية الساخرة( للمؤلف عبد االمير مكلف البدران.

الكتاب ضم بني طياته ال�)222( صفحة من القطع 
املتوس��ط مبحثان موزعة على)6( فصول بحث خاللها 
املؤلف التعريف باملفه��وم املهني للصحافة واملفهوم 
املصطلح��ي وقوان��ني كانتري��ل والصحافة الس��اخرة 
فيما خصص املبحث الثاني لدراسة امناط الشخصية 
الس��اخرة في العهد امللكي والعه��د اجلمهوري وعهد 

االحتالل)2011-2003(
وحت��دث املؤل��ف في مقدم��ة كتابه ع��ن فكرة 

تأليف الكتاب قائال: انطلقت فكرة هذا 
املؤل��ف الوجي��ز من ايح��اءات 

العراق  رثائي��ة ش��اعر 
الش��عبي اخلال��د املال 
عب��ود ال�كرخ��ي التي 

ج�اءت بعن��وان)عزرائيل 
نع��ى  والت��ي  اجلرائ�����د( 

ف��ي ابياته��ا املؤث��رة موت 
واالصابة(  صحيفتي)االم��ل 

العراق���يني  للش��اعري������ن 
وعن��وان  والزه��اوي  الرصاف��ي 

بني  الصحفي  كتابنا)املش��ترك( 
االحتواء واغتيال الرأي حيث ادركت 

متاما حاجة املتلقي والقارئ والباحث 
العراقي الى املزيد م��ن املعلومات عن 

صحافتنا الساخرة)ماضيها وتطوراتها 
ورموز اعالمها( خالل تاريخ العراق احلديث 

حيث الحظت فعال فراغ املكتبة العراقية 
من املؤلفات والبحوث التي تعنى بالصحافة 

الساخرة اال ما ندر منها ومن هنا بدأت بالتاليف 
على ضوء ما توفر لي من مراجع البحث.

وختم الكتاب بأضاءة الستاذ فلسفة االعالم 

بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن جاء فيها:الكتابة 
الس��اخرة لها خصائصها وتاريخه��ا العريق في االدب 
اسس لها ابو بكر عمر اجلاحظ في القرن الرابع الهجري 
وله��ا جذورها في صحافتنا العراقي��ة منذ العقد االول 
من القرن املاضي وحس��بنا انها تزدهر في زمن النكبات 
واخليبات والويالت وما اكثرها في حياة هذا الشعب الذي 

م��ن س��خرية االق��دار ف��ي ظل ص��ار يضح��ك 
والباشوات  الس��الطني  حكم 
واملماليك  وامللوك  والبيكوات 
الزعماء والش��يوخ واالمراء..

صحافتن��ا  اتع��س  وم��ا 
ولدت م��ن رحم االحتالل 
حت��ى  العثمان��ي 
وصل��ت زمن االحتالل 
البريطاني..وانتهت 
الى عصر االحتالل 

االمريكي.

الصحافة العراقية الساخرة
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الشخصية.. و بناء اجملتمع

الشخصية هي العالمة املميزة للطبيعة املعنوية 
والعقلية للش��خص وهي الس��معة الت��ي يصنعها 
الش��خص لنفسه بواس��طة س��لوكه وتصرفه كما 
أنه��ا مجموعة الصف��ات و األفعال واملي��ول التي متيز 
الش��خص عن بقية األفراد؛ وبعبارة أخرى هي مضمون 
الطبيع��ة البش��رية في أس��مى صورها الن اإلنس��ان 
يظه��ر نفس��ه عل��ى أحس��ن ص��ورة عندم��ا ميتل��ك 
شخصية... إن كل شيء وإن كان تفصيال بسيطا فهو 
جزء من ش��خصية اإلنسان بل ويبنيها على مّر الزمن. 
وإذا كان لتنمي��ة الش��خصية كل ه��ذا األثر املهم في 
حياة الفرد وتنش��ئته فإننا ال ن��رى أي اهتمام من قبل 
اجملتم��ع وال أي جه��ود ُمدرَكة لتعميق ه��ذه الصفات 
في اجملتمع وخاصة الش��باب! وهذا س��ببا رئيسياً في 
انحرافهم اليوم! فالبيئ��ة والوضع االجتماعي ابتعدا 
كثيرا عن تنمية الفرد وتنش��ئته بصورة الئقة تس��مو 
لصفة اإلنس��انية ورمبا كان للغ��زو الفكري والتفكك 
األس��ري والعومل��ة والتكنولوجيا احلديث��ة األثر األكبر 
في أخذ مس��ارها اخلط��أ عند أفكار اجملتم��ع و مما نراه 
من بعض ش��باب اليوم وأفكاره الس��طحية والهشة 
حيث ج��ّل اهتمامه مظهره اخلارج��ي وكيفية تلميع 
تلك الصورة البش��عة القابعة داخل��ه فال ميتلك فكر 
وال ش��خصية تليق به كإنس��ان..! »فاإلنسان هو تلك 
الكتلة من الفحم في عيش��ه حياة ممت��ازة، يدرك انه 
باستطاعته أن يكون ماسة..و ال تتحول كتلة الفحم 
إلى م��اس من غير ضغط أو صقل؛ املس��ألة هي: حني 
أري��د أن أكون ماس��ة فه��ل أنا على اس��تعداد أن ادفع 
الثم��ن؟!« تلك التضحية أو دفع الثمن ليس باهظا وال 
يتطل��ب األجيال أو القوة اجلس��دية أو انتظار من يغير 
األوضاع » فمن يؤجل س��اعة العيش الصحيح يشبه 
الش��خص الساذج الذي ينتظر النهر حتى يجف قبل 
أن يعبر!« فتنمية شخصية الفرد حتتاج إلى قوة اإلرادة 
و تطوير الذات ليعرف كيف يعيش بشكل صحيح في 
كاف��ة نواحي احلياة وهذه ال تكون جزء من ش��خصية 
اإلنسان بهذه البس��اطة فقوة اإلرادة حتتاج إلى العزم 
والنش��اط الذهني املس��تمر والش��جاعة ف��ي جميع 
إش��كالها وضبط النفس.. يُق��ال » أن الفعل احلقيقي 
للحدي��ث لي��س فقط أن تق��ول الش��ئ الصحيح في 

الوقت الصحيح ولكن أيضا أن تترك الش��يء املغلوط 
في اللحظة املغرية« وكل هذا يتطلب إميان قوي وإدراك 
أعمق ملعنى احلياة حتى يصل الفرد لهذا املستوى من 
الرقي اإلنساني يجب أن ال يتأثر بأحداث احلياة ويتخذها 
مب��ررات النحراف��ه وابتعاده عن غاية خلق��ه!... فالذي 
ينظر بحكمة إلى الكوارث التي حتدث حول العالم من 
زالزل وعواصف وفيضان��ات وكيف تقضي على معالم 
و حضارات وكيف يكون اإلنسان ضعيف إزائها فحتى 
احدث اختراعات العال��م لم تقف بوجهها؛ يصل إلى 
حقيق��ة واح��دة وهي أن كل ما نتمس��ك ب��ه ونحارب 
ونقتل ألجله هو ليس ملك لنا وما الدنيا إال طريق عابر 
في حياتنا نس��لكه إلى حياة أخرى ه��ي االبقى... هنا 
تكمن ق��وة إميان الفرد بغض النظر ع��ن دينه ومذهبه 
وأف��كاره... أما تطوير الذات البش��رية وه��ذا األهم في 
بناء ش��خصية فذة تتجلى الن تكون مث��اال لآلخرين؛ 
فه��و يتطلب احلنكة و روح املبادرة والتكيف والتصرف 
امل��رح, إن جميع البش��ر ميتلكون ه��ذه الصفات ولكن 
بدرجات متفاوتة من شخص آلخر. أما كيفية تطويرها 
وصقلها في شخصية الفرد فيعتمد على الكثير من 
العوامل تب��دأ من طفولة الفرد وحتى نضوجه.. فمثال 
للمعلم اجليد الذي ميارس مهنته و يحمل هدف تطوير 
وبناء الش��خصية لدى الطالب من خالل استغالل أي 
موضوع على الرغم من انه بس��يط جدا إال أن له األثر 
الكبير في مستقبل الفرد وتنشئته بصورة صحيحة 
كأن تتبنى املدرسة مواهب الطالب اإلبداعية وتطورها 
ف��ي كافة اجملاالت كأن تكون في الرس��م أو الش��عر أو 
املوسيقى ..الخ. فتطوير هذه املواهب وتنميتها سيؤدي 
إلى تطوير شخصيته فيصبح واثقا من نفسه و بارعا 
ف��ي كيفية التص��رف بحكمة م��ع أي موقف يصادفه 
في حياته وإذا اهتم األهل بهذا اجلانب سيصبح الفرد 
قوي الشخصية عميق التفكير.. وهكذا يكون اهتمام 
اجملتمع بالفرد بكل مراحل حياته ومتابعته حتى يكون 
اجل��زء الرصني من اجملتم��ع الذي يُعتم��د عليه في بناء 
األجيال القادمة واملستقبل املشرق بثقافته وحكمته 
وتوازنه املتكامل... إن الشخصية يجب أن تكون أغلى 
ما ميتلكه الفرد.. وان أسس العظمة البشرية ال تكمن 

باملعرفة والذكاء ولكن بالشخصية.

نور كرمي الطائي
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طالب السنجري

من املصطلحات التي أذهب بريقها وأطفأ 
مصباحه��ا هم الذين إس��تخدموها في غير 
، وكان اجلمال، وكان الغناء،  محّلها فكان احلبُّ

وكانت املوسيقى.
م��ن دون أن حت��ّب تبقى جس��داً هاجعاً ال 

حراك فيه، أو قل إن هم إالّ كاألنعام!
فأن حتّب اهلل وتعش��قه ترى نفس��ك في 
رحابه آمن��اً، وأن حتّب احلي��اة تعمرها، والبيئة 
حتاف��ظ عليها، واإلخ��وان تس��ّرهم، واجملتمع 

تنفعه.
من دون أن حتّب ال تك��ون إيجابياً البّتة في 
كلِّ أش��ياء احلي��اة، وال تعتقد أّن��ك حني حتّب 
ش��يئاً تفّرط بآخر ألّن اخليط موصول واحلبال 

ممتّدة... على كّل املفردات.
فم��ن ينط��وي على احل��ّب ينط��وي على 

طريقة واحدة.
ومن يدخ��ل احلّب س��ويداء قلب��ه ال جتده 

يبغض ويحقد ويكره.
فمن عّلمنا احلّب؟ إن كّنا نعتقد باهلل فهو 

اهلل الذي عّلمنا احلّب دون سواه!.
وإن ل��م نعتق��د ب��اهلل فجبّل��ة اإلنس��ان 
وصيرورت��ه وطبيعة خلقه وكوام��ن وجدانه 
هي م��ن تفرز حّب��اً، م��ن أجل بقاء اإلنس��ان 
إنساناً لئاّل يستحيل من دون احلّب الى حيوان 

مفترس.
ولذا لو إمترض اإلنس��ان باإلكتئاب يفّسر 
احلّب ، العش��ق، الغرام، والهيام بتفس��يرات 
ترتب��ط بهوى النف��س فيصدر فت��واه باحلرام 

الذي يدخل اهلل به النار!!.
أحّب��وا، وإرقص��وا آلص��داء احل��ّب ، وغّنوا 

للحياة.
فلن تكونوا بش��راً أس��وياء إالّ باحلّب، ولن 
تدخل��وا اجلّنة إالّ باحلّب، ول��ن تعمروا النفوس 

إالّ باحلّب، ولن تؤمنوا إالّ باحلّب.

من عّلمنا احلـبَّ ؟
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 أماني
 أبو رمحة

الروائي الفلسطيني لم يسلب اإلسرائيلي إنسانيته 

امان��ي ابو رحمه ام��رأة مثابرة تقابل ظروفها القاس��ية 
بصبره��ا الكبي��ر جعلت من قلبه��ا مأوى جلراح��ات الوطن 

املغتصب، حروفها سفراء سالم لشعبها املضطهد.
الفت وترجم��ت العديد من الكتب واملؤلفات منها علم 
السرد: مدخل إلى نظرية السرد. تأليف يان مانفريد وترجمة 
: أماني أبو رحمة : دار نينوى للنشر والتوزيع .دمشق . 2011 • 
ما وراء القص : دراس��ات في رواية ما بعد احلداثة : مجموعة 
مؤلفني . ترجمة : أماني أبو رحمة . دار نينوى للنشر والتوزيع 
. دمش��ق 2010 • الفض��اءات القادم��ة :الطري��ق الى بعد ما 
بع��د احلداث��ة : أماني أبو رحم��ة ومعن الطائي . مؤسس��ة 
أروقة للدراس��ات والترجمة والنش��ر . القاه��رة 2012 نهاية 
م��ا بعد احلداثة : األدائية وتطبيقات في الس��رد والس��ينما 
والفن . راؤؤول ايش��لمان . ترجمة أماني أبو رحمة . مؤسسة 
اروقة للدراس��ات والترجمة والنشر .القاهرة 2013 فصل في 
موس��وعة : الفلس��فة الغربية املعاص��رة : صناعة العقل 
الغربي من مركزية احلداثة الى التشفير املزدوج. اجلزء الثاني 
. اش��راف وحترير د. علي عبود احملمداوي وتاليف مجموعة من 
االكادمييني العرب . منش��ورات االختالف ومنشورات ضفاف 
2013 فصل في موسوعة الفلس��فة والنسوية . اشراف د. 
علي عبود احملمداوي وتأليف مجموعة من االكادمييني العرب 
صادر عن دار االختالف ومنش��ورات ضف��اف .2013 نهايات ما 
بغد احلداثة : ارهاصات عهد جديد .. أماني ابو رحمة .مكتبة 
ودار عدنان للنشر وعلى نفقة وزارة الثقافة العراقية مبناسبة 

بغداد عاصمة الثقافة العربية ..
* إذا عجزت عن تعريف أماني أبو رحمه مباذا تعرف نفسها 

للقارئ؟

- أنا باحثة فضولية هذا ما أريد أن يعرفني به القارئ ..إذا 
وجدت ما كنت اجهله في قراءاتي أنقله له  لنتشارك الرأي..

* اهتمامك النقدي منصب على نقد الرواية ، هل هو من 
ب��اب التخصص األكادميي، أم ألنها المس��ت هموماً وقضايا 

لديك؟ 
- ال عالقة لألمر بالتخص��ص األكادميي فأنا متخصصة 
بالعلوم أالكادميية ، وإمنا  هي حب لألدب واإلنسانيات ..الرواية 
فيضية مثلي ..فيها مساحة شاسعة وثرثرة تروي الفضول 

وحتفز التفكير واخليال ، تطرح األسئلة  ومتنح القلق . 
* م��ا رأيك فيمن يصف محاوالت املرأة في البروز في اجملال 
النق��دي مبناطحة الصخر، باعتب��ار أّن النقد حقل يبرع فيه 

الرجال؟
- لم اعرف حتى اللحظة مجاال برع فيه الرجل دون املرأة 
وأصبح حكرا عليه لنقول انه للرجل والرجل له ..النقد مجال 
ق��د يكون أنثوي بامتياز يحتاج لعقل املرأة ورهافة حس��نها 
وذوقها ..وباملناسبة لم يبرع الرجال في النقد في عاملنا كما 
لم تبرع النس��اء وإمنا في الغرب والنق��د علم غربي األصول  

تفوقت نساء  كثيرات خصوصا في حقبة ما بعد احلداثة. 
*كتابك »نهايات ما بع��د احلداثة..إرهاصات عهد جديد« 

صدر مؤخرا، ماذا طرحت فيه؟
غادر العالم فلس��فات ما بعد احلداث��ة وطروحاتها منذ 
عشرين عاما أو اقل قليال ..وبدأ النموذج الفكري الغربي ينزاح 
بعي��دا عن ما بعد احلداثة وس��ياقاتها . وبدأن��ا نرى أعماال ال 
تنطبق عليها مقاييس ما بعد احلداثة النقدية في السرد مثال 
.زغاب ما وراء القص والتهكم الس��اخر والتناص والنصوص 
املفتوحة وانتهاك االتفاقيات السردية  وغيرها من التقانات 

حاورها / عماد كامل 
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. في التاريخ  لم تغد قضية مشكلة التمثيل التاريخي هي 
الثيمة األبرز ..أصبح��ت الذاكرة هي موضع االهتمام وعادت 
النوس��تاجليا لتكتس��ب مكانة ارفع ومفهوما احدث ، في 
العم��ارة والفن والسياس��ة وهكذا ..الكت��اب يتقصى تلك 
التغي��رات واالنحرافات ويحاول عرضها عل��ى القارئ العربي 

ليبق في سياق التغير النظري الكوني .
* هل من مقاييس ومعايير يتوجب أن يتحلى بها الناقد؟

- لس��ت ناقدة محترفة أو متخصص��ة ألقرر ، كما إنني 
ال أح��ب أن أكون من الناصحني ..ولكني أقول  أن ما يحتاجه 
العمل النقدي املهني هو ما يحتاجه أي مهنة أخرى ..الصدق 

واحلساسية العالية والنزاهة ..
* اليوم وبعد كل ما قدمتيه كناقدة وكإنس��انة مثابرة ؟ 

هل أنت راضية عن جناح أماني أبو رحمه؟
- أنا راضية دائما ..الرضا جزء أصيل من شخصيتي سواء 
جنحت أم فش��لت ..العمل  محاولة تستحق الثناء أيا كانت 

نتائجها ..أنا أعمل فقط ودائما وهذا يكفي  .
*هل زرت العراق وكيف وجدتيه؟

- ل��م أزره حقيق��ة ..ولكن��ي اعرف��ه من خ��الل أصدقاء 
وصديقات أحبهم جدا .أمتنى أن أزوره قريبا. 

* لو طلبت منك اإلشارة إلى كاتبات عربيات مجيدات بفن 
الرواية ملن ستشيرين؟

- هذا السؤال يعنيني جدا ..أنا أرى في الروائيات العربيات 
مهم��ا دار حولهن من لغ��ط ونقاش ومهم��ا علت حولهن 
أصوات املديح أو النقد اجلارح ..أرى فيهن مشروعا مميزا وواعدا 
لكتابة احلاضر بقلم أنثى وبقلبها وعقلها .لست مع تصنيف 
الكتابة إلى ذكورية وأنثوية ولس��ت مع الضد أيضا.أقول أن 
املرأة  حني تكتب هي تطرح زاوية أخرى للرؤية غير زاوية الرجل 
،  هي تكس��ر احتكار الرجل للرواية مبعني للتعبير عما يدور 
حوله ، هي صوت املهمش��ات والضعيف��ات واملطرودات من 

التاريخ قسرا بأمر الرجل الراوي ،  أو املغلوبات على أمرهن 
في حقبة ما.هي تصرخ في روايتها ليسمعها العالم 

. أن��ا أقول وليس هو من يقول عني ..أراهن مش��اريع 
تستحق االهتمام واملتابعة ..وال أريد أن اذكر اسماء  
.أنا فقط أحيهن جميعا وانظر باعتزاز لتصديهن 

لهذه املهمة .

 * كي��ف تنظري��ن من موقع��ك كناقدة إل��ى رؤية اآلخر 
)اليهودي( في الروايات الفلس��طينية، أو األدب الفلسطيني 

عموما..؟
- احلقيقة إنها رؤية متوازنة جدا وتس��تحق التقدير . لم 
يشيطن الروائي الفلسطيني اآلخر أو يسلبه إنسانيته  كما 
فعل الروائي اإلسرائيلي .. ولكنه حكى القصة بصدق وأمانة  
. هم  غزاة مغتصبون احتلوا أرضا ليست لهم وهم يعلمون 
ووافقوا على أن تستغل الصهيونية الكولونيالية دينهم  ،  هم 
ال يحركون ساكنا أمام مجازر واعتداءات قادتهم ،  متورطون 
في اجلرمية ولكنهم بشر أوال وأخيرا .  وهذه بالضبط مقاربة 

الفلسطيني للموقف  أدبيا وإنسانيا.  

* هن��اك رأي يقول أن األدب العربي احلديث ليس له نظرية 
واضحة املعالم و ينادون بتأسيس نظرية له ما رأيك في هذا 

القول؟
- كأن األدب هو الوحي��د الذي يفتقد إلى نظرية ..كل 
م��ا حولن��ا هائم ط��اف مبعثر . نس��قط علي��ه نظريات 
غربية نلوي عنقها لتصبح هجينة ممس��وخة ثم جنعلها 
قرآن��ا ونتعصب لها حتى بعد س��قوطها في س��ياقاتها 
األصلي��ة .م��ا بع��د احلداثة ه��ي أمنوذج��ي املفضل وهي 
باملناس��بة ليس��ت حقبة زمني��ة  قدر ما إنها فلس��فة 
ونظري��ة  حتتوي ما يناقض أس��س التفكير في هذا اجلزء 
م��ن العالم جملة وتفصيال ولكنه��ا لغوة املثقفني حتى 
الس��اعة على الرغم من إعالن موتها منذ عش��رين عاما 

ف��ي الغ��رب . 
وم��ن ناحية أخ��رى أرى أنن��ا نعيش مرحلة 
ما بع��د النظ���رية أذا ما اعتبرنا إن 
النظري��ة اقص���ائي��ة ب�الضرورة  
، لذل��ك أفض��ل أن أتاب��ع املبدع 
احل��ر ال�����ذي ال يلت��زم بقي��د 
أتقص��ى  ث��م  النظ��ري��ة 

ت����أث��ي��ره   وتأث��ره. 

33



 

 

1
م��ا معنى أن يبدأ محم��ود عبد الوهاب كتابه )ش��عرية 

العمر( بحكاية عن لعبة يلعبه��ا الصغار كلهم، تقريبا، بال 

استثناء. الصغار الذي يتلذذون بجلد ظهور األحصنة وسحل 

القطط والكالب وباقتالع أفراخ الطيور من أعشاشها وإلقائها 

في الطريق لتالقي موتها. أولئك الصغار هم أنفس��هم من 

يتخذون )عصا( حصانا فيمتطونه��ا رافعني أعجازهم عنها 

حني يس��رعون ومقعدينها ح��ني يتريثون في الس��ير. هؤالء 

الصغار، كما يقول عبد الوهاب، يعاملون العصا بحنو شديد 

فهم يركنونها بعد جولتهم عند جدار فيما يشدون مقدمها 

باحلبل.

 

2
إنه��ا مفارق��ة أن يتعام��ل اإلنس��ان صغيرا م��ع العالم 

الفعلي بعدائية شديدة، بينما يتعامل بحميمة مع العوالم 

التي يخترعها ويتحرك فيها، ال على انها لعبة، كما تبدو لنا، 

ولكن على انها واقع له قوانينه ينتمي إليه الصغار بإرادتهم 

ويتحركون مع مكوناته بطريقة ودية ورفيقة. وباملثل يتعامل 

اإلنس��ان كبيرا بحنو مع عوالم تش��به تلك العوالم ولكنها 

مصنوع��ة م��ن اللغة واألع��راف األدبي��ة، ليكون كل ش��يء 

متوهما، كما يبدو، ولكنه بح��د ذاته حقيقي وقابل للوقوع. 

فالقط��ة التي يعامله��ا بطل قصة مهدي عيس��ى الصقر 

)العودة( بحنو، هي زوجته التي كانت تقول له مداعبة: إذا مت 

فسأعود إليك بصورة قطة، وهي تدخل على البطل مباشرة 

بعد موت زوجته، فيس��تجيب البط��ل لوهمه –والقارئ فيما 

بع��د- الذي يخلقه خيال املرأة التي كانت تداعبه، أصال. ألنها 

ال تريد أن تفارقه.

إذن ف��ي مرحلة الحق��ة يأتي التعامل بحن��و مع املتوهم 

الذي يقترحه إنسان آخر -فيما هو ميتعنا ويداعبنا- ويجعلنا 

نستجيب له. وهنا نقترب أكثر من األدب ومن كيفية التعامل 

معه بحنو.

 

3
ولكي ال ابتعد عن حتوالت احليوان س��أقتطع إشارة ثالثة 

من كتاب محمود عبد الوهاب للتعامل مع احليوان رمبا تبرهن 

على مقولة ان الوهم يقترحه الكاتب لنا لكي نتعامل معه، 
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أي الكاتب، نفسه بحنو. فعبد امللك 

نوري ين��زل كل صباح في وقت احلصار 

إل��ى حديقته وبيده حفنة من الرز فيرفع 

يده إل��ى األعلى لتنزل الطيور إليه فتلتقط 

احل��ب وترتفع ثانية. انه رمب��ا ترميز ملا يقدمه 

الكاتب لن��ا نحن القراء، وه��و تعامل بحنو 

أيضا مع الكائنات احلية بصورتها احلقيقية، 

ال يوجد غالبا في الواق��ع، عمد إليه عبد امللك 

نوري ليكرس إنس��انيته في نفوس اآلخرين ولذا 

نقل عبد الوه��اب الواقعة في إحدى مقاالت الكتاب 

إميان��ا منه بأنها تبرهن في س��ياق حديثه عن عبد امللك 

ن��وري عل��ى عظمة األخي��ر، فم��ن يتعامل م��ع الطيور 

احلقيقي��ة بهذا الش��كل من الرفق ويق��دم لها جزءا من 

طعامه القليل في تلك األيام!

 

4
إننا أشبه بتلك الطيور التي حتط على كف الكاتب وتلتقط 

احلب ونحن نشعر انه يعاملنا بحنو فيقدم لنا املتعة واملعرفة 

واحلساسية املميزة جتاه األشياء واملعاني ومكونات احلياة. وعبد 

امللك نفسه يقول في هذا السياق: أليس من وظيفة الكاتب 

أن يس��عد اآلخرين؟ والس��ؤال هو أال يدعونا هذا إلى التعامل 

بحنو مع الكاتب؟ ليس بالضرورة وغالبا ما نعامل الكاتب في 

الواقع بقسوة شديدة ونبحث عن هفواته اإلنسانية ونقارنها 

بكتابته فنجد الهوة مدعاة للقسوة على الكاتب. ولكن كاتبا 

مثل محمود عبد الوهاب لهو كاتب اس��تثنائي بكل املعايير 

ألن��ه يظهر في الص��ور وفي الواقع مبتس��ما دائما هادئا في 

نظرته وفي حركته وفي مشيته ال يكف أبدا عن التحدث إلى 

من يلقاه ولو بعب��ارة -اذكر مثال انه في كل مرة يلقاني يترك 

لي تعليقا ذكيا ال أنس��اه واش��عر من خالله باحلنو. انه يرفع 

كفه ألحط والق��ط احلب وأعود ثانية. وف��ي نفس الوقت هو 

يقدم لآلخرين ما يعزز انطباعهم عن إنسانيته وحنوه ليظل 

متحركا في إطار الصورة املرسومة عنه واملستقرة في مخيال 

كثير من البصريني، ليحص��ل تطابق بني تعاملنا معه كاتبا 

وتعاملنا معه كائنا من حلم ودم فيتم استبعاد أية قسوة. انه 

بالنتيجة عصانا التي نربطها إلى اجلدار بحنو في كل مرة، ال 

كاتب��ا حقيقيا قد نتعامل معه بعدائي��ة خارج كتاباته. وهو 

القط 

ي  ل��ذ ا

إلين��ا  يع��ود 

جديدة  بص��ورة 

بع��د أن نف��ارق 

نصوصه فنعامله بحنو.

 

5
يخلصنا محمود عبد الوهاب، في سلوكه وفي نصوصه، 

من ازدواجيتنا  املتمثلة بالتعامل مع املتخيل واملتوهم بحنو، 

والتعامل مع احلقيقي والواقعي بعدائية وقسوة. ليحقق لنا، 

بوصف��ه ظاهرة، نوعا من التوازن واالطمئنان النفس��ي النادر 

وصعب التحقق. فنحن نش��عر أننا أمام صورة اإلنسان التام، 

وأمام صورة التحضر الذي لم نصل إليه بعد. ولذا رمبا وصفه 

في رثائه احد األصدقاء بالرجل املديني األخير في البصرة.

������������������������� 

الكتاب: شعرية العمر حملمود عبد الوهاب، ط2011/1، دار املدى. 

الصفحات: 11 )العصا(، 34 )حدي��ث املؤلف عن قصة العودة(، 56 

)عبد امللك نوري(.
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البحر... وهو... وهي
 قصة قصيرة

صفّية قم عبد اجلليل)تونس(

•قالت له وهي تترّشف الّسحر من عينيه :أترافقني في...؟
•أجابها , دون أن ميهلها لتكمل اقتراحها : أرافقِك , نعم , أرافقِك ...

•���� أترافقني دون أن تع��رف وجهتي؟؟؟�� نعم أفعل وأن��ا معصوب العينني 
! دومن��ا قيد أو ش��رط ألس��ِت بؤبؤ الع��ني ومهجة الّروح ؟!ألس��ِت منطادي 

ومجدافي ؟؟
•ابتس��مت في ول��ه وتيه ومخاتلة وقالت : أال تخش��ى مع��ي أن تغرق أو أن 

حتترق
•رّد , دومنا ترّدد : كّل مناي أن أغرق في مدار أمواجك وأن أحترق بصبابة شهبك 

وأاّل أصحو إاّل على نار الشوق إليِك , أبدا
•س��كنت إليه روحها وأخذتها العّزة بالعش��ق وتراءت لها كعاب األمنيات 
خافقات , راقصات , طربات ... غير أّن حيرة الترحال التي ال تفارقها دفعتها 

إلى الّسؤال : ما أنَت فاعل لو ضاع مّنا الّدرب , يوما أو فقدنا البوصلة ؟
•أجابها بحزم الّرجال وجزم الّشجعان : ننحُت لنا دربا آخر ونخترق الّضباب 

ونأّم سبيلنا ... وما حاجتنا إلى البوصلة وأنِت قبلتي ومحرابي ؟
ته��ادى إليه��ا الّدرب بس��اطا مخملّيا موّش��ى بأعذب ترانيم ال��ّروح وأجّل 
عرائس األمنيات , فعاتبت ظّنها وأجلمت نفس��ها فجورها وألزمتها تقواها 
وحمدت اهلل الّذي سّواها وإليه هداها ولم تترّدد في أن تطّوقه بذراعيها وأن 
تضّمه إليها ولس��ان روحها يرتّل : » اليوَم كملت نعمتي ورضيُت بالعشق 
دينا » .. وبجموح الّرغبة والّدهش��ة حملتُه زقفونة وطارت , محّلقة عاليا , 

عاليا بني الّنجوم ...
كان نس��رها العتيَد وفحلها الّشديَد وظّلها الفريَد وكانت ريحانته الّتي ال 
يعرف غيرها طيبا ... حّتى اكفهّرت الّس��ماء ,ذات يوم وغّش��تهما العتمة 
وغ��ارت دونهما كّل اجله��ات إاّل البحر وقد تعالى هديره وص��ّم آذنهما زئيره 

فأضحى الّدرب يبابا واحللم سراب..واخلالص امتحانا يسيرا أو عسيرا
طال بهما الّصمُت حّتى خش��يت اخلرَس , فبادرته : أحتملني لنجتاز البحَر, 

فقد سئمُت البقاء هنا ؟
فّكر وتدبّر األمر ثّم أجابها : لس��ُت بقادر على حمل نفس��ي, فكيف لي أن 
أحملِك ؟ أردفت وقد تش��ّظى صبرها : أتخش��ى الغ��رق وأنا مجدافك ؟! ما 

دمنا معا لن تغلبنا العتمة ومن يحّب احلياة ال يخش الغرق
س��كن إلى الصمت وتشّبث بالتدبير وس��عت إلى حتفيز الهّمة للّنجاة من 
ه��ذا املصي��ر وبرمق وّد ضرير رجته أن يعبرا البحَر مع��ا فما ُخلقا لغير ذلك 
...ورجاها أن تتريّث وأن ينتظرا القمر أو بعض السّيارة فيجدا لهما مخرجا

عي��َل جلُدها وق��د أضحى اخل��الص عصّيا وال ترج��و عصا وال نبّي��ا ... ناءت 
بحملها وعادت إليه تس��أله : أ أحملَك أم نصنع من وتد اجَلَلد زورقا فننجو 

وال ننتظر َمّنا وال سلوى وال رطبا؟
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صحراء قافيتي 
أبت أن ال جتول على ميدانها 

مدني ،
واألرض مَدت طولها مهراً ،
والنجم في فردوس تغلب 

أفرد الضيف املزار ،
وسامر الليل من صب الهوى وجال ،

تعب النهار ونام في فردوسه
ما بني ضيف األمس من صدر  املساء ،

وبني جدائل الفجر التي 
أرخت سدائلها النجوم ْ ،

الليل :
الليل يأوي ..

 ومشاعل األرق احململ باللهيب ،
تشب أللسنة الظالم ْ،
وتنكفئ في أردية من ..

اخملاوف والزحام ْ،
ومعاقلي أرخت على مخاوفها اجلروح ،

وتهافت القتلى على مدني 
بلون الفجر في غور النهار ،

اهلل يا مدني التي أرخت سدائلها
ومشت تبدد ماءها فوق اللحود ْ ،

اهلل كم ثكلى 
وكم أم 

وكم طفل يتيم ْ ،
باتت مواقدهم دموعاً 
فوق ناصية السدمي ْ ،

اهلل يا اهلل ما أشقى موازينا
تلظت عبرة ثكلى على دفق الصرمي ْ ،

من أين أبدأ  يا بالدي 
والدمع بلل قطره وجه األدميْ ،

خرساء قافيتي مشت 
مبتورة القدمني تعبى ،

أجهشت عبرى ،
تفتش في مخابئ من فضوْل ،

وانسابت الكلمات 
تدفع األمواج من بني الفصوْل ،

فتباركت مدني بفيض الدمع 
في حلم األصيل ْ ،
إنَي أتيتك يا بالدي 

دامي اجلرح نزيفاً
كجراح األنبياء ْ ،

وبقايا من رماد الدمع يجري 
ورؤوس ودماء ْ ،

وابتهاالت  جموحي وعطائي
وصياح ونداء ْ ،

أيا وطني هذي عمومتك التي
شَدْت وثاقك في مزاريب الذئاب ْ ،

هذي عمومتك التي أرخت 
معازف شدوها 

كتل الذباب ْ ،
هذي عمومتك التي صبغت 

ترابك بالنوارس
والشباب ْ ،

أيا وطني املنهوب صبراً 
عَلني أسهو قليالً وأنام ْ ،

وأباري الشوق كأساً
من أغاني ومدام ْ ،
وأبوح الدمع سراً 

في دهاليز اللئام ْ ،
وأبدد ما تبقى من تباريح القصيدة 

في األخوة والعمام ْ ،
فلعل البوح في شعري

أيا وطني سالم ْ !!!



        حني يكون احلديث عن الصراعات الداخلية والفنت 
الطائفية، غالباً ما يشار بالبنان إلى دور العدو اخلارجي 

في صنع الفنت، وإثارة اخلالفات.
وم��ن الطبيع��ي أن يس��عى الع��دو إلضع��اف األم��ة، 
وإشغالها عن البناء والتقدم وعن مواجهته بالصراعات 
الداخلي��ة، ليس��هل له إخضاعه��ا، وني��ل مطامعه 

منها.
وهو أمر وارد في صراعات األمم واجملتمعات.

لكن��ه ال يص��ح أبداً تعلي��ق مس��ؤولية خالفاتنا على 
مش��جب العدو اخلارج��ي، وجتاهل األس��باب والعوامل 
الداخلي��ة. ذلك إن محاوالت الع��دو إمنا حتصل وتنجح 
من خالل املناف��ذ املوجودة في واقعن��ا وأوضاعنا، وهي 
األرضية اخلصبة احلاضنة لبذور الفتنة، التي يسقيها 

وينميها العدو.
إن��ه ال ميكن إن��كار دور األعداء في متزي��ق األمة، كما ال 
يجدي ش��جب ذلك الدور وإدانته، وإمنا املطلوب تعطيل 
دور القابلية لالس��تجابة لتلك احملاوالت اخلارجية داخل 
ساحة األمة، مبعاجلة األس��باب وسد املنافذ والثغرات، 
ألن بقاءها مش���رعة س��تغري كل عدو بالتس��لل من 

خاللها، أي وقت شاء.
بالطبع، فإن تش��خيص مواقع تلك املنافذ، وأحجامها، 
وس��بل صّدها، فيه مج��ال للبحث والنق��اش، وهو ما 
يجب أن يتجه إلي��ه املهتمون بأمر وحدة األمة وتقارب 

فئاتها.
ويبدو لي أن من أهم تلك املنافذ والثغرات ما يلي:

االنسداد السياسي
يتحك��م الق��رار السياس��ي ف��ي تفاصي��ل أوض��اع 
مجتمعاتن��ا، لك��ن الدخول إل��ى دائرة صن��ع القرار أو 
االقت��راب م��ن مس��توى التأثير في��ه، يعتب��ر منطقة 
محرمة محظ��ورة، إال على فئة قليلة محدودة، حتتكر 

السلطة في معظم العالم العربي.

ومع ارتباط مختلف أوضاع الناس بالقرار السياس��ي، 
ووجود املش��كالت الكثيرة في مختل��ف اجملاالت، فمن 
الطبيع��ي أن يكون هن��اك طموح وتطل��ع عند نخبة 
من ش��رائح اجملتمع للمش��اركة، والنفوذ السياس��ي، 
وح��ني توصد أب��واب املش��اركة، وتنع��دم أدوات العمل 
واحلراك السياسي املش��روع، يلجأ البعض الستخدام 
االنتم��اءات  وتصب��ح  واألدوات،  األس��اليب  مختل��ف 
العرقي��ة واملذهبية والقبلية أوراقاً وعملة رائجة. وهنا 
تأتي فرصة األعداء للنفخ فيها، وتش��جيع استثمارها 

وتداولها.
إن فتح آفاق املشاركة السياسية، واعتماد نهج التداول 
الس��لمي للس��لطة، هو الذي ينّضج وعي اجملتمعات، 
ويرّش��د تنافس��ها، ويدفعها نح��و احل��راك اإليجابي، 
ومينع اس��تغالل عناوين الهوّيات الفرعية، على حساب 
املصلحة الوطنية العامة، كما نرى ذلك في اجملتمعات 

املتقدمة.
سياسات التمييز

إذا كانت سياسات احلكم منبثقة من تعاليم اإلسالم، 
فذلك يعني اعتمادها ملبدأ املساواة والعدل بني الناس، 

فال يكون هناك متييز، وال حيف من فئة على أخرى.

منافذ احملاوالت اخلارجية

إلثارة الفنت الطائفية

38

حسن موسى الصفار

عة
ج

را
م



ألن الع��دل مقصد أس��اس جلمي��ع األنبياء والش��رائع 
اإللهي��ة، يقول تعالى: ﴿لََقْد أَرَْس��لَْنا رُُس��لََنا بِالَْبيَِّناِت 
وَأَنْزَلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب وَامْلِيزَاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط﴿  
َ  يَأُْمُرُكْم  والقس��ط هو العدل. ويقول تعالى: ﴿إنَّ اهللَّ
أَْن تَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت إِلَ��ى أَْهلَِها وَإِذَا َحَكْمُتْم بنَْيَ النَّاِس أَْن 

حَتُْكُموا بِالَْعْدِل﴿
وف��ي ظل اإلس��الم ال يج��وز أن يُبخس أحٌد ش��يئاً من 
حقوقه املادي��ة أو املعنوية، مهما كان دينه، أو مذهبه، 
يقول تعالى: ) واَل تَْبَخُس��وا النَّاَس أَْش��َياَءُهْم ( وقد ورد 
عن رس��ول اهلّل )صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم( قوله: 

»الناس سواء كأسنان املشط« .
لق��د جل��س خليفة املس��لمني إل��ى جان��ب خصمه 
النصران��ي، أم��ام القاض��ي، وص��در احلك��م لصال��ح 
النصران��ي ضد أمي��ر املؤمنني. كما جاء ف��ي تاريخ ابن 
األثي��ر أنه: »وجد عليٌّ درعاً له عن��د نصراني، فأقبل به 
إلى ش��ريح، وجلس إلى جانبه، وقال: هذه درعي! فقال 
النصران��ي: ما هي إال درعي ولم يك��ذب أمير املؤمنني؟ 
فقال ش��ريح لعل��ي: ألك بينة؟ ق��ال: ال، وهو يضحك، 
فأخذ النصراني الدرع، ومش��ى يس��يراً، ثم عاد، وقال: 
أشهد أن هذه أحكام األنبياء، أمير املؤمنني قّدمني إلى 
قاضيه، وقاضي��ه يقضي عليه. ثم أس��لم واعترف أن 
الدرع سقطت من علي عند مسيره إلى صفني، ففرح 
علي بإس��المه، ووهب له الدرع، وفرس��اً، وش��هد معه 

قتال اخلوارج«
وإذا كانت الدولة دولة قومية، تعتمد املواطنة أساس��اً 
في نظام احلكم وسياس��اته، فإنها أيض��اً لن تفّرق بني 

مواطن وآخر.
لكن مش��كلة معظ��م األنظمة في عاملنا اإلس��المي، 
خرقه��ا له��ذا املبدأ العظي��م، وممارس��تها للتمييز بني 
مواطنيها، على أساس قومي، أو مذهبي، فتكون هناك 
فئة مميزة، وأخرى مهّمش��ة، مما يكّرس الشعور بالتفوق 
والتعال��ي عند فئة، واإلحس��اس بالغ��نب واحلرمان عند 

الفئة األخرى.
والشعور بالتمييز والتعالي يدفع إلى االستئثار، والتجاوز 
على احلقوق، والنظر إلى اآلخ��ر بدونية واحتقار، كما أن 
اإلحس��اس باحلرمان والغنب يدفع إل��ى احلقد، والتفكير 

في االنتقام.
وهنا جتد اجله��ات اخلارجية فرصتها للتدخل، فتثير قلق 
الفئة األولى، م��ن إمكانية انتفاضة الفئة األخرى، كما 
تغ��ّذي مش��اعر االنتقام عن��د هذه الفئ��ة املضطهدة، 
وتس��تثيرها للمطالب��ة بحقوقه��ا، وتغريه��ا بالدعم 
واحلماية، حتت شعار حماية األقليات، والدفاع عن حقوق 

اإلنسان، وهكذا يستعر أوار الفتنة.

إّن ه��ذا لي��س مجرد حتلي��ل أو تخمني، ب��ل تؤكده حالة 
حاض��رة نعيش أملها، ونصطلي بن��ار مضاعفاتها، وهي 
حال��ة الس��احة العراقية، حي��ث اس��تثمر األمريكيون 
معان��اة األكراد والش��يعة، من سياس��ات نظام صدام، 
وممارس��ته التمييز القومي والطائفي الشنيع ضدهم، 
وليسّوقوا تدخلهم العسكري، واحتاللهم للعراق، حتت 

شعار احلرية والتحرير.
وه��م اآلن يُغ��ّذون العنف املتب��ادل بني فئات الش��عب 
العراق��ي، ويلعب��ون عل��ى الوت��ر املذهب��ي بني الس��نة 
والشيعة، ليبرروا استمرار بقائهم، وتواجد قواتهم في 

العراق، باعتبارهم يوفرون احلماية لكل طرف من اآلخر.
إن سياس��ات التميي��ز الطائف��ي، هي من أه��م منافذ 
احمل��اوالت اخلارجي��ة إلث��ارة الف��نت املذهبية ف��ي أوطان 
املس��لمني، فال بد من إغالق هذا املنفذ اخلطير، بتحقيق 
مفه��وم املواطن��ة، وتس��اوي املواطن��ني ف��ي احلق��وق 

والواجبات.
ويجب أن يبادر اإلس��الميون من السنة والشيعة إلعالن 
رفضهم، وكفاحهم ضد سياس��ات التمييز الطائفي، 
والتبشير مببدأ املساواة بني املواطنني، ومواجهة أي متييز 
طائفي تتعرض له فئة من السنة في وسط شيعي، أو 

فئة من الشيعة في وسط سني.
ت توصيات الندوة العاملية األولى التي عقدتها  وق��د نصَّ
 � والثقاف��ة  والعل��وم  للتربي��ة  اإلس��المية  املنظم��ة 
إيسيس��كو � في الرباط في الفترة من )7 � 9 ربيع األول 
1412ه( � )16� 18سبتمبر 1991م(، على: »تأكيد وجوب 
مراعاة حقوق األقلي��ات املذهبية حيثما كانت، وينطبق 
ذلك على الش��يعة الذين يوجدون في مناطق الس��نة، 

وعلى السنيني الذين يوجدون في مناطق الشيعة« .
خر، وحس��ن الظن في اآلخرين، فال أحد يختار مذهباً أو 
معتقداً يعلم بخطئه وبطالنه، لكنها البيئة العائلية 
واالجتماعي��ة التي ينش��أ كل واحد من��ا ضمن املذهب 

السائد في أجوائها.
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* أذا أردن��ا إن نع��رف للق��ارئ ش��خصية عب��د 
الصاحب إبراهيم أميري كيف يعرف نفسه وما هي 
أول محطة انطلقت منها في عالم الفن  ومتى ؟  
� عبد الصاح��ب إبراهیم امی��ري کأي فنان من 
العالم العربي واإلس��المي حاول أن یبصم لیرسم 
صورًة عن حاضر ومس��تقبل أمته وإسالمه، ولکن 
هل متکن أم ال ؟ ... هذا السؤال یراودني دائماً .... لذا 

أحاول أن أقدم اجلدید في کل عمل أقدمه ... 
شعرت في داخلي ومنذ طفولتي بأن لي بصمة 
.... فکتبت عملي املسرحي األول وأنا في املتوسطة 
، وطبع العمل وأصبح کتاباً في متناول من عش��ق 

املس��رح عنوانه ) غبار الزمن ( مس��رحیة في ثالثة 
فصول ومولده ککتاب عام  1968 استقبل العمل 
أس��تقباالً ال ب��أس ب��ه وع��رض علی املس��رح في 
العماره وقدمته إذاعة الکویت علی شکل متثیلیة 
إذاعی��ة کما مثَل ف��ي احملافظ��ات العراقیة ، وبأمر 
م��ن مدیریة التربیة في البص��رة  وزع علی املدارس 
،... بعد إس��تقبال کتابي األول ، کتبت مس��رحیة 
)اخلطأ( مس��رحیة في أربعة فصول وأصبح کتاباً 
..وزین��ت به��ا املکتب��ات ... کل ه��ذا وأنا ل��م أبلغ 
العش��رین من عم��ري   ، ش��کلت جماعة اجلنوب 
للمس��رح وقدمت مس��رحیة )اخلطأ( علی مسرح 
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شاب ملع قلمه يف مساء الفن منذ سن 
السادسة عشر من عمره فحاربته اعتى 

دكتاتوريتني 00البعث الكافر والشاه املقبور 
فعمل موظفا إداريا ومنع من الكتابة وبعد بزوغ 

فجر الثورة اإلسالمية يف إيران تفجر بركان 
قلمه من جديد ليطبع بصمته اخلالدة يف 

عامل الفن مؤلفا ومنتجا وخمرجا قدم  أكثر 
من )300( عمال فنيًا وألف العديد من األفالم 

واملسرحيات على مر أربعة عقود  000املؤلف 
واملنتج واملخرج عبدالصاحب إبراهيم أمريي 

يف ضيافة جملة شواطئ

السينما االيرانية .. سينما املوضوع 
وتسجل الواقع دون رتوش 

ما
ين

س



بهو البلدیة أخرجها لي الفنان 
املرحوم ) عزی��ز الکعبي( وبدأت 
بنش��ر أعمال��ي ف��ي الصحف 

واجملالت العربیة والعراقیة ..
ش��کلنا جماع��ة کتاب��ات 
مس��رحیة ف��ي ن��ادي الفن��ون 
واألس��تاذین)بنیان صال��ح  أن��ا 
والتح��ق   ) النصی��ر  ،ویاس��ین 
بعده��ا بن��ا املرح��وم ) حمی��د 
مجید مال اهلل والدکتور کاظم 
عزی��ز  واحملام��ي  الزم   عی��دان 
عملن��ا  مارس��نا  الس��اعدي(  
وبدأن��ا   .. خالص��ة  بطق��وس 
بإعداد دراسات مسرحیة ونشر 
تلک الدراس��ات ،الت��ف حولنا 
عدد کبیر من عش��اق املسرح ، 
والنقد  التألیف  مارسنا تعلیم 
املس��رحي وقدمنا مس��رحیة ) 
هوالذي یتحدث��ون عنه کثیراً ( 
من تألیفي وإخراج بنیان صالح 
.... حص��ل العمل عل��ی جائزة 
أحس��ن نص مس��رحي في یوم 
املس��رح العاملي م��ن عام 1971 
وأعتب��ر ثان��ي عم��ل متکام��ل 
بعد مس��رحیة مواقف  لقصي 
مس��رحیة  وأخرجت  البص��ري 
)منل��وج یوم الدح��روج ( تألیف 

بنیان صالح 
في بغداد وفي یوم املس��رح 
العامل��ي وف��ي الع��ام نفس��ه ، 
بال  )مواطن  عرضت مسرحیتي 
إس��تمارة( الت��ي قدمتها فرقة 
مسرح الیوم وأخرجها األستاذ 
وجدي العاني ومثل دور املواطن 
املرح��وم جعفر علي  الدکت��ور 
، حص��ل العم��ل عل��ی جائ��زة 
أحس��ن عرض مس��رحي  وأثار 
العمل جدالً ملوضوعه وحجبت 
اجلائزة ولوحقت  وأبعدت عائلة 
الدکت��ور جعفر عل��ي الی إیران 

00في سجلي الفني في العراق 
أعماالً مسرحیة کثیرة ...أذکرها 

دون تعلیق 
- احلقیقة .. تألیفي ..أخرجها 
أدی��ب القلیه ج��ي عرضت في 
بغداد وأخرجتها أنا في البصرة 

بأشراف الفنان محمد وهیب 
- صندوق الدنی��ا.. تألیفي.... 
القلی��ه ج��ي  أدی��ب  أخرجه��ا 

عرضت في بغداد
- ه��و والصم��ت ... تألیف��ي 
طال��ب  املرح��وم  ...أخرجه��ا 
جبارف��ي البصرة ، کما أخرجت 
احملافظ��ات  م��ن  الکثی��ر  ف��ي 

العراقیة 
- فاش��یة عادی��ة ج��داً في 
إی��ران ... تألیف��ي ...کتبتها عام 
.. أخرجها الدکتورعباس   1972
اجلمیل��ي وکنت في س��اعتها 

بعیداً عن والوطن 
- الکالب ... تألیفي وإخراجي 
عرض��ت عل��ی مس��رح کلی��ة 

التجارة في العشار 
- األموات ... تألیفي وإخراجي 
عرض��ت عل��ی مس��رح کلی��ة 

التجارة في العشار
األعم��ال  عش��رات  ول��ي   

األخری......
أبعدت عائلتي الی إیران عام 
1971 بحجة التبعیة ، في هذا 
اجلو املشحون املليء بالضغوط 
النفس��یة قررت أن أغادر العراق 
الی إیران ، في اخلامس من شهر 

آب عام 1972  
ف��ي نظ��ام تس��یطر علیه 
الدیکتاتوریة ، وجدت مضایقات 
صعبة  في زمن حکومة الشاه 
ف��ي إی��ران ، عملت ف��ي الدولة 
م��ن  ومنع��ت  اداری��اً  موظف��اً 
الکتاب��ة حت��ی إنتص��ار الثورة 
اإلس��المیة في إی��ران ...اال إنني 

کتبت 
خ��ارج  أعمال��ي  ونش��رت 
ف��ي  حالت��ي  ص��ورت  احل��دود، 
مسرحیة ) الضوضاء في اخلارج 

( ومسرحیة
 ) اخل��وف م��ن الداخل ( بعد 
إنتص��ار الث��ورة ، قدمت عروضاً 

علی املسرح ، في
 مدن ) آب��ادان، قم ، طهران (

أعج��ب بها التلفزی��ون العربي 
، فوجدت نفس��ي ف��ي اإلذاعة 
والتلفزی��ون أعم��ل لی��ل نه��ار 
األعم��ال  عش��رات  فقدم��ت   ،



والبرام��ج  ابت��داًء  الدارامی��ة 
وف��ي  واملس��ابقات  املنوع��ة 
س��جلي الی��وم أکثر م��ن)300( 
عمل قدمتها  لقنوات  إسالمیة 

عدیدة
* الي��وم الس��ينما اإليرانية 
حاض��رة ف��ي أه��م املهرجانات 
العاملية مثل مهرج��ان )كان( و 
)البندقي��ة( و )برلني( و )لوكارنو.

)  هل يرى اخمل��رج عبدالصاحب 
امي��ري إنها أصبحت منافس��ا 
للسينما األوربية واألمريكية؟          

� السینما اإلیرانیة ... سینما 
املوضوع ، س��ینما ال تستهدف 
ش��باك التذاک��ر ، بل حت��اول أن 
... وتس��جل  تخل��ق الصح��وة 
الواق��ع دون رت��وش ... ل��ذا ه��ي 
حاضرة وتنافس بقوة السینما 
اإلیرانی��ة  األوربیة...الس��ینما 
املمثل لی��س هو اله��دف االول 
م��ن الفیل��م ... بل إنه��ا ترتکز 
عل��ی املوضوع  ...أما الس��ینما 
األمریکی��ة فه��ي تعتمد علی 
التقنی��ة العالیة  ) األکش��ن ( 

دون املوضوع اإلنساني 

تنتج إیران سنویاً أکثر من )70 
( فیلماً ، باإلضافة الی عشرات 
األف��الم التلفزیونی��ة واألف��الم 
الوثائقی��ة ع��دی املسلس��الت 
التلفزیونیة ...وسینما االطفال 
فیها حاضرة ... وتقنیة السینما 
اإلیرانیة عالیة إخراجیاً  ومتثیلیاً 
إی��ران یص��ور  وتصویریاً...فف��ي 
الفیلم السینمائي العادي )90 
( دقیقة خ��الل )40( یوماً ، وهذا 
م��ا یجعله��ا ممی��زة وتقنیته��ا 

عالیة
أي��ن يج��د نفس��ه عب��د   *
الي��وم ف��ي  الصاح��ب امي��ري 
عالم الفن باملس��رح او اإلنتاج 
ام ف��ي اإلعداد واإلخ��راج او في 
جميعه��ا وأي اإلعم��ال الفنية 
التي عملتها أحب إليك ؟                                             

� وجدت نفسي في أحضان 
الف��ن ، بکل أنواعه ، املس��رح ، 
التلفزیون ، الس��ینما ، املسرح 
في إیران ، وج��وده لیس حاضراً 
.. اال باملهرجان��ات ... والتلفزیون 
بقنوات��ه املتع��ددة بقی��ت فیه 
حاض��راً والس��ینما خاصمتها  

بع��د أن کتب��ت فیل��م ) عروس 
حلبج��ه ( الذي أخرج��ه اخملرج 
کاربخ��ش(  ) حس��ن  اإلیران��ي 
، مب��ا إنن��ي ب��دأت کاتب��اً ..فأني 
وانتجها  أکث��ر أعمال��ي  أکتب 
... ولکث��رت متاعبي أس��تعین 
أحیان��اً مبخ��رج ... کل اعمالي 
حبیبة ال��ی نفس��ي کعائلتي 
،ولي فیها ذکریات خاصة...أشم 
منها رائحة وجودي وبقائي في 

هذا الکون0

* م��ا ه��و وج��ه املقارنة بني 
الدراما اإليراني��ة اليوم والدراما 
العربية على وجه اخلصوص ؟                     

� ال یمکننا أن نقارن بین اللیل 
والنهار، فالدراما اإلیرانیة ، نهار 
نیر بکل أفالمها ... ألنها بعیدة 
عن شباک التذاکر وال متیل الی 
األبتذال وحتقیق األرباح اخلیالیة 
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، مع إنها سینما مربحة لکثرة 
النف��وس في إیران  واإلس��تقرار 
السیاسي ودور العرض الکثیرة 
... ففي إی��ران دور الع��رض تزید 
ع��ن )220 ( داراً .. أما الس��ینما 
العربیة .. فهي عکس السینما 
اإلیرانیة ... اال بقلیل من أفالمها 
اجلادة .. والتي حتصد علی جوائز 

باملهرجانات العاملیة0

* نالح��ظ ان صناعة الدراما 
واألفالم اإليرانية متتاز بالتقنية 
أداء  ف��ي  العالي��ة  واملهني��ة 
الشخصيات 0هل هذا يؤهلها 
ومييزها على الس��ينما في هول
يود؟                                                                         

�  ایران بلد یتعدی نفوس��ه 
الس��بعین ملیون .. والس��ینما 
عن��ده تعتم��د عل��ی التقنیة ، 
ع��دد اخملرجین ف��ي إی��ران یزید 

عن األلفی��ن واملمثلون في ایران 
وع��دد  یحص��ی...  ال  عدده��م 
اجلامعات الفنیة کبی��ٌر جداً ... 
وه��ذا ما یمیزها عن باقي الدول 
املنتج��ة للس��ینما ... کم��ا إن 
الدولة تدعم الکثیر من األفالم 
.. کم��ا تدع��م اخملرجی��ن الذین 
یقدمون فیلهم األول أو الثاني0

* عل��ى الرغ��م م��ن التقدم 
امللحوظ في السينما اإليرانية 
فيل��م  نش��اهد  ل��م  أنن��ا  إال 
سينمائي يجسد واقعة ألطف 
ال��ى ماذا توعزن س��بب هذا الغ
ياب؟                                                                                                        

� قدمت إیران مسلس��الً عن 
واقع��ة الط��ف.... کم��ا قدمت 
فیلماً س��ینمائیاً ... . أثار جداً ، 
عنوانه ) بعد الواقعة ( والفیلم 
یحکي قصة رجل مسیحي في 
یوم عرسه یسمع صوتاً ینادیه 
من الداخل ... فیلجأ الی الصوت 
ویترک عروس��ته التي ذهب الی 
خطبتها عش��رات املرات حتی 
قبلوا ب��ه ...الصوت ال��ذي کان 
ینادیه ف��ي داخله .... وهو صوت 

احلس��ین علیه السالم ینادي ... 
هل من ناصر ینصرني .... ویشد 
الرحال الی منبع الصوت ویصل 
لیشاهد إن کل شيء قد إنتهی 

) أي إنه قد وصل متأخراً ( ... 
واحلسین )ع( وقع صریعاً في 
أرض الطف ...ف��ي کربالء...کما 
اخملتارالثقف��ي   ( مسلس��ل  إن 
( أش��ارة ال��ی جزئی��ات حادث��ة 
بن  وإستشهاد احلسین  الطف 
علي )علیهما السالم ( وإنتقام 

اخملتارمن قتلة احلسین ) ع(

* بعد ه��ذه الرحلة الطويلة 
في عالم الفن والتي امتدت الى 
40 عام 0 هل جتد نفس��ك انك 
راض��ي على كل م��ا قدمته من 
أعمال  ؟                                                                                             

�  ال .... لست راضیاً.... فأنني  
ل��م أمتکن م��ن أن أفعل ش��یئاً 
یجعلن��ي حی��اً لألب��د ... املهم 
إني بقی��ت في الذاک��رة ولیس 
أحاول.... هذا طموحي....الزل��ت 

عسی أن امتکن..واهلل م���ن وراء 
القصد.
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          خيتلف اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم عن غريه من أنواع اإلعجاز القرآني، وال يصدر هذا االختالف 
من كون هذا النوع من اإلعجاز أكثر أهمية من غريه - كما ُيروَّج لذلك أحيانًا - إذ إن القرآن معجز من 
كل وجه ويف كل جانب من جوانبه، ويش�هد بذلك مجوع املس�لمني الذين دخلوا - والزالوا يدخلون - 

هذا الدين على َمرِّ العصور اجنذابًا إىل اجلوانب الروحية واإلنسانية اليت يزخر بها القرآن الكريم. 

فلسفة االعجاز العلمي في القران الكرمي

ا.م.د.احسان عيدان السيمري
كلية الطب جامعة البصرة

             لك��ن ال��ذي ميي��ز اإلعج��از 
العلمي عن غيره م��ن أنواع اإلعجاز 
ه��و مصداقية العلم الت��ي تكاد أن 
تك��ون مطلق��ة ف��ي نظ��ر البعض، 
مقارنة مع غيره من مجاالت املعرفة 
البش��رية، فقد حظ��ي العلم مبرتبة 
متميزة ف��ي عصرنا هذا وضعته في 
قمة الهرم املعرفي، وأس��بغت عليه 
ث��وب املرجعي��ة فيم��ا ه��و صحيح 
وما هو خطأ. وم��ن هنا فإن موضوع 

اإلعج��از العلم��ي يتمي��ز ع��ن غيره 
م��ن مواضي��ع اإلعج��از القرآني في 
كونه مضطراً إلى التعامل مع هذه 
املرجعية الت��ي أصبحت جزًء واقعياً 
ملموساً في حياة املسلمني وغيرهم 
شئنا ذلك أم أبيناه. وفي مقابل ذلك 
ف��إن أن��واع اإلعجاز القرآن��ي األخرى 
مث��ل اإلعجاز البياني أو التش��ريعي 
في الق��رآن الكرمي ال تواجه مثل هذه 
املرجعي��ة نظ��راً ألن مس��ألة ت��ذوق 

البالغ��ة القرآنية مث��الً يتفاوت في 
إدراكه��ا الناس. فكما أننا ال ميكن أن 
نتوقع من جميع الناس إدراك اإلعجاز 
البياني للقرآن الك��رمي نظراً لتفاوت 
قدراتهم اللغوية، فإنه ال ميكن ألحد 
أيض��اً أن ينك��ر وج��ود ه��ذا اإلعجاز 
ث��م يكون إن��كاره هذا أكث��ر من رأي 
شخصي للمنكر، ويرتبط هذا األمر 
بطبيعة موضوع اإلعج��از هنا، وهو 
البالغة أو التشريع، وهما موضوعان 
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ال توج��د لهم��ا مرجعي��ة إنس��انية 
مطلق��ة حتكم مبا هو ص��واب وما هو 
خطأ، بل هما محل اختالف الناس من 
قدمي؛ بسبب األذواق واألفهام والتي إما 
أن تكون نقية سليمة فتقود صاحبها 
إل��ى اإلمي��ان، وإم��ا أن تهيم��ن عليها 
األهواء فتحيد بصاحبها عن الفطرة 

السوية وحتجبه عن قبول احلق.
      أما اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي 
فيختلف عن غيره م��ن أنواع اإلعجاز 
القرآني من حيث املرجعية »املطلقة 
واملوثوق��ة« التي يحظى به��ا العلم، 
وخصوص��اً ف��ي العال��م الغربي كما 
أش��رنا إلى ذل��ك آنف��ا. ولق��د حاول 
البعض م��ن املتدينني واملطلعني على 
الثقاف��ة العلمي��ة احلديث��ة - بعد أن 
الكثيرة  القرآني��ة  اإلش��ارات  ملس��وا 
لألم��ور الكوني��ة - االس��تفادة م��ن 
»مرجعي��ة« العلم وانبه��ار الناس به 
مس��لمهم وكافره��م إلثب��ات صدق 
الرسالة احملمدية على صاحبها أزكى 
الص��الة وأمت التس��ليم. لكنه��م في 
س��عيهم له��ذا اإلثبات اس��تخدموا 
س��الحاً ذا حدي��ن، إذ إنه��م كرس��وا 
دون  به��ا  وأق��روا  العل��م  مرجعي��ة 
مراجعة أو تدقيق، فجعلوا النصوص 
الش��رعية – وعلى غير قصد منهم- 
في موقف املته��م حتى يثبت العلم 
براءتها! فظهرت تأويالت غير ضرورية 
لنصوص ش��رعية ثابتة؛ بحجة أنها 
تخالف احلقائق العلمية املقررة واألمر 

أبعد ما يكون عن ذلك! 
إن قضي��ة البح��ث ف��ي املواءمة بني 
العل��م والدي��ن - عل��ى أهميتها في 
هذا العصر وحاجة املس��لمني إليها - 
حتتاج إلى كثير من احليطة واحلذر. فال 
ينبغي أبداً أن جنعل من العلم َحَكماً 
على الدين، نس��تدل ب��ه على صحة 
نصوص��ه، ونثبت به صدق رس��الته. 
املتحمس��ني  م��ن  كثي��ر  كان  ورمب��ا 
لقضي��ة اإلعجاز العلم��ي ال يدركون 
بأنه��م مبج��رد حرصهم عل��ى إثبات 

صدق القرآن الكرمي أو الس��نة النبوية 
بواس��طة احلقائ��ق العلمية فإنهم - 
من حيث ال يشعرون - يضعون العلم 
ف��ي مرتبة أعل��ى منهم��ا. وال يعني 
ذلك أن نتوقف عن ربط العلم بالدين 
واالستفادة مما توصل إليه من معارف 
في فهمنا لنصوصه املقدسة، ولكن 
يج��ب أن يك��ون ذلك من ب��اب تثبيت 
حقائ��ق اإلميان في قل��ب املؤمن ال من 
ب��اب إثباته��ا، وش��تان ب��ني التثبيت 
واإلثب��ات. كما أن التثبيت نفس��ه ال 
يكون إال بقدر احلاجة، فاإلكثار من ربط 
آيات الكت��اب الكرمي بالعل��م، واتخاذ 
ذلك ديدناً، رمب��ا أورث تعلقاً مبعطيات 
العلم، وحج��ب صاحبه ع��ن التأمل 
فيما وراء الظواهر العلمية من أسرار 
القرآن ومكنوناته، بل يُخشى أن يقود 
ذل��ك إلى إبع��اد صاحبه ع��ن منهج 
القرآني، فيستمرئ  بالنص  التسليم 
عرض كل ما أشكل عليه فهمه منه 
على معطيات العلم احلديث، فيفقد 
بذلك ش��يئاً م��ن »س��كينة« اإلميان 
ب�«الغي��ب« والتصديق به، ويبقى في 
نه��م دائم إلى تأويل م��ا اليدركه من 
ذلك مبا يبصره في عالم »الش��هادة«، 

وليس ذلك مما يزكي اإلميان في شيء.
    أم��ا فيما يخص اس��تخدام العلم 
ف��ي إثب��ات أن ه��ذا الق��رآن منزل من 
عند احل��ق س��بحانه وتعال��ى وليس 
م��ن صنع البش��ر، فال يكون بنس��بة 
آية من��ه إلى مقررات العل��م القابلة 
للتغيي��ر والتبدي��ل، بل إل��ى احلقائق 
املش��هودة التي أش��رنا إليها سابقاً 
والتي أصبحت جس��ماً منفصالً عن 
العل��م بعد أن ثبت ش��هودها لعامة 
الن��اس. إن مناش��دة تعل��ق اجلماهير 
املسلمة وانبهارها بالعلم ومنجزاته 
ف��ي محاول��ة إلثبات الدي��ن أمر يضر 
أكثر مما ينفع، إذ إن فيه تس��ليم لهم 
مبوقع العلم ومكانت��ه - املبالغ فيها 
- ف��ي أذهانهم ، كما أن فيه ترس��يخ 
لهيمنة العل��م على الدي��ن وغلبته 

علي��ه. كم��ا ال يك��ون إثب��ات أن هذا 
الق��رآن من عن��د اهلل بأخ��ذ آية منه 
ث��م البحث ع��ن وجه اإلعج��از فيها، 
إذ لن يعدم اجلاح��د صاحب الهوى، أو 
احلائر املتردد من أن يجد تأويالً ما، أو أن 
يقول رمبا كان ذلك من قبيل الصدفة 
واالتف��اق، لكن معاجلة ه��ذا األمر إمنا 
تأتي بسلوك ما دعا إليه القرآن الكرمي 
ف��ي قوله تعالى » أفال يتدبرون القرآن 
ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيه 
اختالفاً كثيرا«.. ليظهر بذلك صدقه 
عند كل مري��د للحق. وإن كتاباً حتدث 
قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام، وفي 
م��ا يزيد عن ألف فق��رة )آية( منه عن 
أم��ور تتعل��ق بخلق اإلنس��ان، وتَكوُّن 
الس��حاب، وحركة الرياح، وخصائص 
األرض، ووظيف��ة اجلبال، وغير ذلك من 
الظواهر الطبيعية اخملتلفة، إن كتاباً 
حتدث عن هذا كله ثم لم يصطدم في 
أي عبارة من عباراته مع حقائق العلم 
احلديث - والذي تُعدُّ دراس��ة الظواهر 
الطبيعية من صلب وظيفته - جلدير 
بأن يقف أمام��ه املنصفون منبهرين 
عاجزي��ن! فلي��س األم��ر يتعل��ق بآية 
واحدة أو بضع آيات تشير إلى حقيقة 
علمي��ة ميك��ن للمتأول املش��كك أن 
ينس��ب إش��اراتها تلك إلى الصدفة 
احملضة، ولكن األمر يتعلق بهذا الكم 
احلاش��د من اآليات الت��ي يزيد عددها 
ع��ن األلف كيف تنتق��ل من موضوع 
إل��ى آخ��ر، وم��ن ظاه��رة إل��ى أخرى 
تصف، وتش��رح، وتشير، وترمز، دون أن 
يس��تطيع العلم احلديث بس��لطانه 
املمت��د، وهيلمان��ه الطاغ��ي، أن ي��رد 
شيئاً من تلك اإلشارات، أو أن يعترض 
على بع��ض من تلك العب��ارات.. وأنى 
للعل��م أن يعترض! وخالق هذا الكون 
ه��و منزل هذا الكتاب، وصدق إذ يقول 
»لكن اهلل يش��هد مبا أنزل إليك أنزله 
بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى باهلل 
ش��هيدا«.. ونحن ياربنا نشهد بذلك.. 

فاكتبنا اللهم من الشاهدين. 
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       الوجوه املقنعة... 
             هل سيأتي يوم وتخلع أقنعتها ؟ ! 

      تدلل حضرتك ، من عيوني، تؤمرني ، أنت تفصل 
وإحنا نلبس ، أكيد أنت صح ...الخ

كلها عبارات نس��معها بكثرة في حياتنا اليومية 
،والت��ي يطلق عليه��ا بالعربي��ة الفصحى التملق 
والوصولي��ة وأياً كان��ت اللهجات ومهم��ا تعددت 
األغراض فإن سماعها يشعر الهدف باالعتزاز والزهو 
فيبدأ باعتدال في جلسته ونفخ صدره واالبتسامة 
به��دوء ثم أخيراً يصدر أوامره أو تعليماته. وال عيب 
في أن يش��عر الرئيس أو الهدف بالزهو لكن العيب 
كل العيب في متلقه ونفاقه بتلك الطرق الرخيصة 

وإذا دققنا النظر في تلك اإلطراءات املبالغ فيها..
جن��د أنها كلمات إطراءيه ال حتس��ب عل��ى اللباقة 
أو حتى دماثة اخللق بل متيل كلها إلى االس��تجداء 

واالس��تعطاف وتكس��ي قائله��ا كس��وة كريهة 
من االنكس��ار والضع��ف... وال نعلم حقيقة دوافع 
املتمل��ق لكننا نخم��ن إنه رمب��ا كان قائلها مريضاً 
فهو يش��عر نفسياً بالضعف أو االس��تكانة، ورمبا 
ال يس��تطيع فع��ال التواص��ل مع زمالئ��ه إال بهذه 
الطريقة فيش��عر بوجوده وكيانه، ورمبا كان هدفه 
التمل��ق فع��الً ، خاص��ًة أن نتائجه��ا مجدي��ة في 
كثير من األحيان لألس��ف الش��ديد، وهذه هي آفة 

مجتمعنا في العصر الراهن.
وكما تتع��دد صيغ التمل��ق تتعدد أش��كاله فمن 
املمك��ن أن يقوم املوظ��ف بدور اخل��ادم كأن يحمل 
حقيب��ة اله��دف أو يطلب له الش��اي ف��ور دخوله 
مكتبه، ورمبا قام بدور العصفورة وهي صفة تطلق 

إيناس الناصر

ة 
ني

ام
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على كل م��ن ينقل األخبار للرئيس، ورمبا كان املؤيد 
فكل م��ا يقوله الرئيس ضرب م��ن ضروب احلكمة 
وبالطب��ع ال يقف دوره عند التأييد فقط بل يتبعها 
بكلمات توثق تأييده كالمك كله صح ،أنت وين اكو 

مثلك

ال��ت��َ�َم�ل�ُ����ق لغ��ة : هو ال��ود واللطف وأصله 
التليني

وامل�َ�ل��َ��ق : شدة الود واللطف.
ويقال رجل َم�ل�ِ�ق أي يعطي بلس��انه ماليس في 

قلبه.

والتملق , أو املداهنة : هو عبارة عن مديح ومجاملة 
مبال��غ فيها , وثناء كاذب , ويس��تخدم كوس��يلة 

للفت اإلنتباه , واكتساب الرضا ,
كما يعتبر التملق وس��يلة للتس��لق اإلجتماعي , 

ويستخدم هذه الوسيلة املرؤسون جتاه رؤسائهم.
واإلنسان املتملق أش��به باملمثل, أو البهلوان الذي 

يحذق لعب األدوار, فهو
يالقي كل إنسان بوجه ويحدثه بنغم ويضرب على 

الوتر الذي يرضيه صوته ويشجيه
إيقاعه.

أصل الكلمة في اللغة
م��ن النفق الذي حتف��ره بعض احليوان��ات كاألرانب 
وجتع��ل ل��ه فتحتني أو أكث��ر فإذا هاجمه��ا عدوها 
ليفترسها خرجت من اجلهة األخرى، وسمي املنافق 
ب��ه ألنه يجع��ل لنفس��ِه وجهني يظه��ر أحدهما 

حسب املوقف الذي يواجهه
وقد ذكر اهلل سبحانه وتعالى املتملقني في القرآن 

الكرمي وفضح أالعيبهم بقوله تعالى :
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى

شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا نحن مستهزئون * 
اهلل يستهزئ بهم وميدهم في

طغيانهم يعمهون * أولئك الذين اشتروا الضاللة 
بالهدى فما ربحت جتارتهم وما

كانوا مهتدين«
وفي احلديث الش��ريف وص��ف واضح للمتملق قال 

صلى اهلل عليه واله وسلم :

» ليس من خلق املؤمن امللق«.
واملل��ق كما ذك��ر ه��و الزيادة ف��ي الت��ودد والدعاء 

والتضرع فوق ما ينبغي وهذا هو امللق.

إن التملق آفة إجتماعية يعتمدها املتملق س��بيالً 
إلى غاية عند املتملق له ,

يتلمس سبل إرضائه للوصول إلى ما قد يكون حقاً 
له , وإلى ما قد يكون ليس من

حقه , وهو في احلالتني يدرك جيداً أن املطالب باحلق 
يكفي أن يستند على قيم

عادل��ة , ألن التمل��ق هو الري��اء بعينه ول��ذا يعتبر 
مغايراً للقيم اخللقية ,

حي��ث إن التمل��ق يعتم��د على أن يظه��ر املرء غير 
حقيقته , وإظهار عكس ما يبطن.

فالصراحة , واجلرأة , وقول احلق هي العملية اجلاذبة 
واملضادة للتملق , ألن

طبيعة التملق سلوكية انهزامية تخفي احلقيقة 
وميكن القول أنها تغلف احلقيقة

املرة بغالف زائف جوهرياً وقد يتراءى للمشاهد بأنه 
غالف المع براق , ولكن

احلقيقة غير ذلك.
وميك��ن التقريب إلى أصحاب الس��لطة وذوي اجلاه 
بق��ول احلق والصراح��ة لكن التمل��ق مهما كانت 

أغلفته فإنه يفضح نفسه ولو بعد حني.
فاملتملق ال يحفظ وداً وال يقدس عهداً.
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ملــســـــات 
د. فـوزيــه الــدريــع

                        اللمسه وسحرها
--------------------                                 

    أيها الزوج العزيز....املرأة مخلوق جلدي ملسي و هي دائما تشعر بالسعادة و احلنان 
نتيجة أي ملس جللدها بفعل وجود هرمون البروالكتني عندها ... إن االحتضان و اللمس خالل 
برنامجها اليومي يس��عدها و يش��عرها باحلنان و املرأة التي حتصل على تالمس أكبر تكون 
أكث��ر س��عادة و أكث��ر هدوء و أقل كآبه و أقل عصبي��ه ... لذا أعط جلدها الش��حنه املطلوبة و ضع يدك على 
رأسها و كتفها و بتلقائية و أنت جالس إلى جوارها أو أنت خارج أو داخل إلى البيت ... فهذا األمر يجعلها أكثر 

دفئا و حنانا.

فنجان شاي أو قهوه
-------------------

       الرج��ل الش��رقي غالب��ا ال يع��رف الطب��خ و ال يريد أن يتهم مبس��ألة لعب دور امل��رأه ... كذلك املرأه 
الشرقيه تعجبها رجولة الرجل الشرقي التي تفصله عنها أمور أنثويه خاصة بها ... لكن املرأه أيضا حتتاج إلى 
بعض التد ليع)الدلع( اخلاص البس��يط بش��أن املطبخ ... و لعل حركه عمل الشاي لها بيده أو إحضار قهوتها 
لها و هي جالس��ه أمام التلفزيون أو حتى دعوتها ألن ترتاح تخلق س��عادة غامره و تكون بفعل فنجان الش��اي 

هذا قابلة ألن متأل مائدته مبا لذ و طاب من يديها.

إفطار 
-----------------

   كل النس��اء الغنيات و الفقيرات و ربات البيوت أو العامالت يعانني من حالة أس��تنفار في الصباح و 
خاصة في وجود األطفال و املدارس و حالة األس��تنفار هذه تتمثل في مراعاة إفطار األوالد و طلباتهم و جتهيز 
مالبس املدرسه و لعل حركة من الزوج النائم دائما في الصباح الباكر أو املشغول بهمه الذاتي فقط ... حركة 

استيقاظ لإلشراف على إفطار األوالد تسعدها جدا جدا.

ذكرى ميالدها ذكرى زواج
----------------------

أيها الزوج العزيز....املرأة العصريه أصبحت امرأة مناسبات و عندنا  االحتفال بيوم امليالد مسألة تخص 
األطف��ال فق��ط و لكن الي��وم  أصبحت املرأة التي كان��ت طفلة في يوم ما تريد هذا االحتف��ال بيوم ميالدها و 
لألسف بعض الرجال يسخر من ذلك أو ال يعيره انتباها ... هو تاريخ معني مهم لها تذكره ... أحضر لها هدية 
خاصة بها ... هدية لها لتلبس��ها و ليس للبيت ... فمن املأس��اة أن يحضر الرجل قطعة أثاث أو آلة كهربائية 

للبيت في يوم ميالد الزوجه.
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تعتبر االبتسامة احدى لغات اجلسد، ووسيلة من 
وسائل االتصال غير اللفظي لدى الكائن البشري. 
فاالبتسامة سالح قوي وفعال يستخدمه اإلنسان 
منذ طفولت��ه لالقتراب والت��ودد لآلخرين فالطفل 
يتعلمها بعد والدته بس��تة أس��ابيع. ويؤكد خبراء 
األحاس��يس اإلنسانية أن الش��خص الذي يبتسم 
كثي��راً يكون له تأثير إيجابي ف��ي اآلخرين أكثر من 
الش��خص الذي يبدو وجهه جاداً دائماً لذلك يعتبر 

املبتسمون أناساً دافئني ودودين.
وميكن القول إن االبتس��امة هي واحدة من أهم 
العناصر في لغة اجلسد التي منتلكها، فاالبتسامة 
الص��ادرة م��ن القل��ب هي م��ا تنفرد ب��ه الكائنات 
البشرية عن غيرها من الكائنات. ولكن االبتسامة، 
والتي قد تبدو س��لوكاً إنس��انيا بس��يطاً، هي في 
حقيقتها س��لوك معقد فهي نفسياً حتتوي على 
أنواع ومعان، فهناك االبتس��امة الصادقة، الزائفة، 

اخلجلى، املنافقة، الغامضة والقلقة وغيرها.
كم��ا ان االبتس��امة حتت��وي مجازاً عل��ى ألوان، 
فهناك االبتس��امة البيض��اء )الصادقة(، ،الصفراء 
)الزائفة(، والس��وداء )اليائس��ة(، وغيره��ا.. ويؤكد 
الباحث��ون على وجود 18 نوعاً من االبتس��امة, ومن 
ب��ني هذه األن��واع اخملتلف��ة هناك ن��وع واحد فقط 
حقيق��ي وداف��ئ هو االبتس��امة الصادق��ة. هناك 
طائف��ة كبي��رة م��ن املش��اعر واألحاس��يس تعبر 
عنها االبتس��امة, فاإلنس��ان يبتسم عندما يكون 
مبتهجاً أو يائساً أو حرجاً أو خجالً أو لتغطية عدم 
الراحة أو إلرضاء ش��خص أق��وى اجتماعياً. ولذلك 
فإن لالبتس��امة ُمس��ميات حس��ب نوع املش��اعر 
التي تعب��ر عنها من ابتس��امة االبتهاج العريضة 
إلى االبتس��امة اخلجلى، إلى االبتسامة الغامضة، 
ومن االبتسامة االجتماعية املهذبة إلى االبتسامة 
الزائفة،، وألن االبتسامة أنواع، فإن اإلنسان املتلقي 
يع��رف أكثر من غيره معنى االبتس��امة املقصودة 
واملوجهة إليه، ويستش��عر العواطف واألحاسيس 

التي تنطوي عليها هذه االبتسامة.
وتعتم��د االبتس��امات بأنواعه��ا على عضالت 
الوج��ه، فجميعه��ا تس��تخدم عض��الت الوج��ه 
اس��تخداماً مختلفاً، ويس��تطيع االنسان توظيف 
خبرت��ه اإلدراكي��ة، التي يس��تمدها م��ن التفاعل 
االجتماع��ي، ف��ي التمييز ب��ني أنواع االبتس��امات 
ومغزاه��ا الش��عوري. وتؤث��ر )املش��اعر احلقيقية( 
عل��ى عض��الت جانب��ي الوج��ه بالتس��اوي، أما إذا 
كانت )املش��اعر زائفة( فإن حرك��ة عضالت اجلانب 
االيس��ر من الوجه تفضح االحس��اس الكاذب، ألن 
عض��الت اجلانب األيس��ر م��ن الوجه أكث��ر تعبيراً 
من عض��الت اجلانب األمين. وس��بب صعوبة تزييف 
االبتسامة يعود إلى ان عضالت الوجه ذات العالقة 
باالبتس��امة ليست حتت سيطرة االنسان الواعية. 
فاالبتس��امة احلقيقية حتتاج إل��ى مجموعتني من 
العض��الت: اجملموع��ة األول��ى موجودة ح��ول الفم 
وباإلمكان حتريكها ارادياً، واجملموعة الثانية موجودة 
حول العينني وال تس��تجيب بحركتها إال للمشاعر 
احلقيقي��ة. وتعتبر االبتس��امة الصادقة احلقيقية 
)البيض��اء( ه��ي االداة الصحيح��ة الت��ي تعبر عن 
االبتهاج العفوي والس��رور وصدق املش��اعر, وفيها 
ترفع عضلة وجنات الوجه الرئيس��ية زاويتي الفم، 
بينما يرتفع اخلد بفعل عضلة أخرى ويجذب البشرة 
حول محج��ر العني إل��ى الداخل, وبق��در ما تكون 

العاطفة اقوى يتحدد أكثر فعل هذه العضلة.
وه��ذه االبتس��امة تكون قصيرة، ذل��ك ان أكثر 
االبتس��امات اخالصاً والصادرة م��ن القلب نادراً ما 
تلبث ظاهرة أكثر من اربع ثوان، وقد تدوم نحو ثلثي 
الثانية!أما االبتس��امة الزائفة فهي ابتسامة غير 
متناسقة، غير متسقة، وكأن بعض الوجه يبتسم 
والبعض اآلخر ال يبتس��م، فهي مضللة عن عمد, 
كما انها تدوم أطول من النوع احلقيقي، وهي ابطأ 
بالنس��بة إلى االنتش��ار عبر الوجه.ويقرر اخلبراء ان 

االبتسامة الزائفة هي األكثر شيوعاً بني الناس.

    االبتسامة..

لغة ال حتتاج اىل ترمجة
شواطئ



العنف... ثقافة أسرية جمتمعية
 
 

يُع��رَّف العنف بش��كل ع��ام على أنه 
االس��تخدام املقصود أو غير املقصود 
للق��وة أو التهدي��د بها ض��دَّ اآلخرين 
مم��ا يؤدي إل��ى األذى الدائم أو املؤقت أو 
املميت. ولهذا األذى اجتاهات متعددة قد 
تكون نفس��ية أو جسدية أو معنوية. 
كم��ا أنه ق��د يتج��ه في الوق��ت ذاته 
باجتاه األفراد أو اجملموعات بشكل عام. 
كما تس��اهم أكثر من جهة في تبني 
منظوم��ة العنف في حياة اإلنس��ان 
ابتداًء من األسرة وانتهاًء باجملتمع على 
مختل��ف هيئات��ه وتنظيمات��ه، وخير 
مثال واضح وجلي على ثقافة العنف 
ف��ي اجملتم��ع، ه��و العن��ف والتميي��ز 
املمارس على امل��رأة اجتماعًيا وقانونًيا 

وتشريعًيا وسياسًيا.
دور األسرة:

رة  لألس��رة الت��ي متثِّل الص��ورة املصغَّ
عن القبيلة أو العش��يرة التي تس��ود 
دور  والش��رقية  العربي��ة  اجملتمع��ات 
أساس��ي وه��ام ف��ي نش��أة العن��ف 
وتعزي��زه ف��ي حي��اة الفرد م��ن خالل 

أساليب التربية التي ينتهجها األبوان. 
فبق��در ما يك��ون األبوان عل��ى ثقافة 
تتمث��ل احملبة وامل��ودة واحت��رام اآلخر، 
بقدر ما يكون لدينا أفراد متوازنني في 
عالقاتهم باآلخرين من حيث اكتساب 
ثقاف��ة الالعنف والتأكيد عليها خالل 
العالقات املتبادلة ب��ني الفرد واجملتمع. 
أم��ا إذا متثَّ��ل األبوان ثقافة الس��لطة 
والتمييز خالل  والعن��ف  واالس��تبداد 
تربيتهم��ا ألوالدهما، س��تكون هناك 
سلطات استبدادية تراتبية في األسرة 
ابتداًء من األب جتاه األم واألوالد وانتهاًء 
باألخ األكبر وس��لطته عل��ى األصغر 
واألنث��ى حتى لو كانت أكب��ر، وهذا ما 
يخل��ق أفراد س��لطويني اس��تبداديني 
وعنيف��ني ف��ي اجملتم��ع ميارس��ون ذات 
املمارسات التي كانوا يُعانون منها في 

أسرتهم سابًقا.
من هنا جند أنه بقدر ما تكون العالقة 
بني اآلب��اء واألبناء عالق��ة قائمة على 
االحت��رام واحملبة واحل��وار واحلرية، بقدر 
ما نكون أمام أف��راد طبيعيني فاعلني 
في احلياة ومتعايشني مع اجملتمع بروح 

املسؤولية والعطاء.

دور املدرسة:
تُعتبر املدرس��ة العالم الثاني للطفل 
خ��الل مراحل منوه واكتس��ابه املعرفة 
وثقاف��ة اجملتم��ع، عل��ى اعتب��ار أنه��ا 
امل��كان اآلخر بعد األس��رة الذي يغرس 
في ش��خصية الطفل مفاهيم وقيم 
وأخالقيات معيَّن��ة. فإذا ما كانت تلك 
املدرس��ة بإدارتها وكادره��ا التعليمي 
التس��لط  عل��ى  قائم��ة  والترب��وي 
الطف��ل  ف��إن  والعن��ف،  والقس��وة 
س��يتمثل تل��ك الس��لطوية والعنف 
بشكل غير مباش��ر لنكون مستقبالً 
أم��ام أجيال متالحقة تتبنى منظومة 
تفكير وتعامل سلطوية-عنفية. كما 
أن للمناهج التعليمي��ة والتربوية دور 
أساسي في تعزيز أو إلغاء تلك الثقافة 
م��ن خ��الل امل��واد العلمي��ة وطرائ��ق 
التدريس والتعامل مع الطالب، فطاملا 
كانت تل��ك املناه��ج والطرائق قائمة 
عل��ى أس��اس احلش��و والتلق��ني دون 
اعتبار لشخصية وعقل الطالب طاملا 
كان��ت النتائج غير إيجابي��ة، وباعتبار 
أن مناهجن��ا التعليمية بش��كل عام 
قائمة على تلك القاعدة فإننا لألسف 

إميان أحمد 
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أمام أفراد تابعني يفتقدون روح املبادرة 
احلرَّة واملسؤولة، وبالتالي تكون أجيالنا 
غير فاعلة تسير بشكل اعتباطي في 
احلياة، غير قادرة عل��ى اتخاذ القرارات 

بعيًدا عن سلطة اآلخر واستبداده.
دور السلطة الدينية:

باعتب��ار الدي��ن العص��ب األساس��ي 
اس في حياة اإلنسان، فإن لتلك  واحلسَّ
السلطة األثر الكبير في خلق أو إلغاء 
ثقافة االس��تبداد والعنف، وألن رجال 
الدي��ن ميتلكون احلق ف��ي توجيه الفرد 
بأي اجتاه وما عليه سوى التنفيذ دون أي 
نق��اش أو حوار أو اختالف فإنهم بذلك 
يسعون جاهدين لتقييد وحتجيم فكر 
اإلنس��ان ضمن أط��ر ديني��ة محدودة 
تعتب��ر أن هذا الدي��ن أو تلك الطائفة 
ه��و األفضل على اإلط��الق وبأنه املثل 
األعلى لعالم في اجملتمع، وكل ما عدا 
ذل��ك مرفوض ورمب��ا كفر وإحل��اد، وألن 
مخالفة رجال الدين وتعاليمهم تعتبر 
اخلطيئ��ة الكبرى التي ق��د تدخل في 
أنفس��هم  للتابعني  التكفير  مفهوم 
فإن هذه الس��لطة تغ��رس في نفوس 
تابعيها ثقافة التطرف، وبالتالي تبني 
مفه��وم رفض اآلخر مهم��ا كان قريًبا 
ه في وقت  وتبني منظومة عنفيه ضدَّ
ما إن استدعت الظروف ذلك. ولألسف 
هذا ما هو حاصل اليوم في اجملتمعات 
إل��ى  أدى  م��ا  واإلس��المية  العربي��ة 
تش��تيت اجملتمع وجه��وده التي يجب 
أن تتجه نحو تطوي��ر الفرد والتعايش 
بني اجلميع على أس��اس املواطنة دون 

النظر لالعتبارات واالنتماءات األخرى.
دور األحزاب السياسية ومنظمات 

اجملتمع املدني:
جتتذب األحزاب السياسية ومنظمات 
اجملتم��ع املدن��ي ش��رائح واس��عة من 

الش��باب الطام��ح للحري��ة والقي��م 
املثالية التي تتفق وش��عارات ومبادئ 
تل��ك األحزاب واملنظم��ات التي يتوقع 
الشباب أنهم من خاللها قادرون على 
حتقيق م��ا حرمتهم منها الس��لطة 
األبوية-األسرية والعشائرية والدينية، 
غي��ر آخذي��ن بع��ني االعتب��ار أن تل��ك 
األحزاب واملنظم��ات املدنية ما هي إال 
��رة عن اجملتم��ع املوجودة  ص��ورة مصغَّ
فيه بقيمها وتعاليمها بش��كل عام، 
ألن القيِّم��ني عليه��ا ه��م م��ن أبن��اء 
اجملتم��ع نفس��ه، وبالتال��ي ال ميكنهم 
وثقافت��ه  س��ماته  يحمل��وا  أن  إال 
بغض النظ��ر عن القيم السياس��ية 
والفكرية الت��ي يتبنونها مهما كانت 
حتمل مالم��ح الدميقراطي��ة والعدالة 
واملس��اواة، إضافة إلى أن معظم هذه 
األحزاب تتخذ من املركزية والشمولية 
نهًجا عاًما ال حتيد عنه، معززة تقديس 
ر األوحد  القائد باعتباره امللهم واملفكِّ
في هذه األحزاب والتنظيمات، وهذا ما 
يجعلها رافًدا آخر م��ن روافد اإلقصاء 
االستبدادية  والس��لطوية  ب  والتعصُّ
بش��كل مباشر أو غير مباشر مما ميكن 
اعتب��اره ش��كالً م��ن أش��كال تقييد 
وتهميش حرية الفرد وفكره، وش��كالً 
م��ن ممارس��ة العن��ف غي��ر املرئ��ي أو 

امللموس في حياة األفراد.
دور األنظمة والسلطات السياسية:

تنته��ج النظ��م احلاكم��ة وأجهزتها 
عل��ى الدوام نهًج��ا قائًما عل��ى إبقاء 
اجملتمع في حالة م��ن اخلمول الفكري 
والعطالة السياس��ة من أجل احلفاظ 
عل��ى مواقعه��ا ومكتس��باتها التي 
تعتبره��ا حًقا رمب��ا إلهًيا ال يجوز ألحد 
التفكير في معارضته أو حتى توجيه 
النقد في أدنى حدوده، وذلك من خالل 
خط��اب سياس��ي يرمي إل��ى تصوير 
الش��عب على أنه مصدر الس��لطات 
والتش��ريعات، وأن له احل��ق في احلياة 
الكرمي��ة احل��رَّة ف��ي ذات الوق��ت الذي 
تس��وده االعتقاالت وك��م األفواه ضدَّ 
املناوئ��ني لتلك األنظم��ة، أو حتى ضدَّ 

الذين يس��عون إل��ى التغيير من خالل 
قوان��ني وتش��ريعات تضم��ن حق��وق 
جميع األفراد عبر دس��اتير دميقراطية-

تعددي��ة. وهذا بالطبع م��ا يبقي على 
أفراد اجملتمع أو الش��عب أفرادًا تابعني 
يعش��ش اخلوف في أنفاسهم كيفما 
حتركوا خش��ية اس��تبداد وعنف تلك 
األنظم��ة، وه��ذا ب��دوره يخل��ق حتى 
بني املعارضة أش��خاًصا إم��ا تابعني أو 
خانعني وإما س��لطويني اس��تبداديني 
يرفض��ون ال��رأي اآلخ��ر ويكفرون��ه أو 
يخونون��ه. وطبًعا يج��ري كل هذا من 
خالل وضع دس��اتير وس��ن تشريعات 
وقوانني تتوافق ومصالح تلك األنظمة 
بعيًدا عن أيِّ ش��كل من أشكال دولة 
املواطنة والقان��ون، وبعيًدا عن كرامة 

وحرية املواطن واجملتمع.
بعد كل هذا نتساءل ملاذا يسود العنف 

مجتمعاتنا...!!؟
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) اهلـلـهولـــه (
جـــرس افــــراح املـــرأة العراقيـــــة

          يذكر الباحثون ان )الزغرودة( 
او)الهلهول��ه( كم��ا يس��ميها 
العراقي��ون كلم��ة أصله��ا آت 
م��ن قبيلة تدعى )الس��و( وهي 
قبيلة هندي��ة أي الهنود احلمر 
األمريكية  احلدود  تواجدت على 
امري��كا  جن��وب  املكس��يكية 
وتعتمد هذه القبيلة في قوتها 
اليوم��ي على حلوم الث��ور البري 
وهن��ا ينطل��ق منب��ع الزغرودة 
أن  يعتق��د  فالكثي��ر  وأصله��ا 
أصل الزغ��رودة عربي تطلق في 
األفراح بأشكالها اخملتلفة اال ان 
الدراس��ات التاريخية اثبتت ان 
الزغرودة نتجت عن صيد الثيران 
البرية من طرف الهنود فكلما مت 
الصيد تطلق الزغاريد الكثيفة 
م��ن جوانب ثالث��ة ويبقى جانبا 
رابع��ا من أج��ل تغيي��ر وجهة 
الثيران وجرهم الى أحد األودية 
حس��ب تخطيط الهنود احلمر 
حتى يتم صيدها باالضافة الى 
ان قبائل )األنكا( كانوا يطلقون 
الزغاري��د ف��ي املع��ارك وأثن��اء 
احتدامها نظ��را ملا توقعه هذه 
بطريقتهم  املرتفع��ة  الزغرودة 
اخلاص��ة م��ن رع��ب ورهبة في 

قلوب العدو.

وانتقل��ت الزغ��رودة الى العالم 
العرب��ي في القرن ال��� )17( عن 
طريق الرح��االت والرحالة فقد 
عرفت بداية في بالد الشام في 
األفراح الشعبية واجلميع يظن 
أن الزغاريد ترمز لألفراح والليالي 
السعيدة كما في وقتنا احلالي 
ال تخل��و مناس��بة م��ن أهازيج 
وزغاري��د متعالي��ة س��واءا في 
األع��راس او النجاح��ات وغيرها 
كثير حتى أصبحت عندنا موروثا 
شعبيا يطلق في األعراس رغم 
أن أساليب الفرح طغت عليها 
التكنلوجيا وحاولت طمس��ها 
وأخذت طريقا واسعا باالكتفاء 
التباريك عن  أثن��اء املناس��بات 
طري��ق الرس��ائل االلكتروني��ة 

sms وعبر رسائل اجلوال
وتبقى الزغرودة مهما طال الزمن 
تلك الرنة اخلفيفة التي تنطلق 
من ش��فاه النساء العرب كارث 
وقاس��م مش��ترك في أفراحنا 
وتظ��ل الزغ��رودة ارث��ا حضاربا 
ف��ي ج��ذور وأعم��اق تقاليدن��ا 
يذكر  الراس��خة.بينما  وعاداتنا 
الدكتور)عب��د الهادي علي( في 
كتابه )الذاكرة الش��فاهية( ان 
الزغ��رودة هي حالة فرح صافية 

ونوع خاص من األغنية الشعبية 
التي تتصاعد من أعماق الناس 
بعد  وتتناقله��ا األف��واه جي��الً 
جيل بلهجات بس��يطة تخترق 
الوجدان اجلمعي دون أن تنسب 
إل��ى قائل مع��ني أو زمن محدد 
وه��ي تخض��ع دوما م��ن خالل 
إل��ى  االجتماعي��ة  التح��والت 
تيغير ف��ي مضامينها وأحلانها 
وأش��كالها وأما زم��ن الزغرودة 
فهو قدمي ومجهول فقد حملته 

عماد كامل 
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إلينا الفرحة من عرس إلى عرس 
على منت ذواكر حافظة وألسن 
أغلبهن  الفظة لس��يدات كان 
فيم��ا مض��ى أمياً حت��ى وصل 
إلينا في قرننا احلادي والعشرين 
ولهذا فإن مخزوننا من الزغاريد 
الش��فوية  الرواية  يعتمد على 
الت��ي ورثها كل جيل إلى خلفه 
فمن اجلدة إل��ى األم ومنها إلى 
البنت حتى وص��ل إلينا مبتورا 
أو غي��ر مفهوم املف��ردات التي 
حترف��ت بانتقالها م��ن فم إلى 

آخر.
)الهلهوله تذوق 
واحساس بالفرح(

الس��يد احم��د اخلليل)65(  اما 
)الهلهول��ه(  ان  في��رى  عام��ا 
هي ل��ون يغّني ف��ي كل أوقات 

الفرح وهو يرافقه في اخلطوبة 
والزف��اف وت��دور الزغاري��د عادة 
ح������ول العري��س والع��روس 
وعائلتيهم��ا. وهي ت��كاد تكون 
موّح��دة اللح��ن حت��ى ال يفرق 
بينهم��ا أي إنس��ان والفارق هو 
املعنى وتؤديها النساء ملا فيها 
من تذوق وإحس��اس بالفرح وال 
العريس  القريبات م��ن  س��يما 
والع��روس كاألم واألخت واخلالة 
والعم��ة ولكل عروس قصة قد 
تتشابه وقد تختلف لكن تبقى 
العروس  امل��رأة  فيه��ا جميع��اً 
والرجل العري��س ومهما كانت 
صفات العروس احلقيقية سواء 
اخللقي��ة أو اخللقية ومهما كان 
منبتها متواضع��اً وحظها من 
اجلم��ال ضئي��الً ف��إن الزغاري��د 
التي سترش��ق بها في مراحل 
زفافه��ا س��تجعل منها ملكة 
ترفل حقيق��ة أو تزلفاً بكل ما 
ميك��ن ألي أنثى أن حتلم وتتمنى 
أن تكون عليه من جمال وكمال 
ينطبق  نفس��ه  وحسب.واألمر 
على الرجل س��تصوره الزغاريد 
فهذه املناس��بة األقوى ساعداً 
وصاحب الطلعة البهية واخللق 

احلسن.

)الهلهوله العالية 
تضيف للفرح رونقاً(

حتدثن��ا ام عدنان)50عام��ا( عن 
الزغرودة قائلة: ان ابرز املناسبات 
التي تزغ��رد النس��اء فيها هي 
ومناس��بات  واألفراح  االع��راس 

اخلتان وزغاريد احلج او العودة من 
السفر وفي أوقات احلرب والفنت 
تعبر النساء عن مشاعر القوم 
م��ن خ��الل الزغاري��د كم��ا في 
البلدان العربية االخرى  كوصول 
جثمان شهيد ، وللزغرودة دالالت 
نفسية واجتماعية فهي زاخرة 
تفع��ل  والعواط��ف  باملعان��ي 
فعلها في نفس املستمع ويتأثر 
بها حس��ب مزاج��ه العاطفي 
وتكوينه الروحي وهناك نس��اء 
يقع على عاتقهن القاء الزغرودة 
لكونه��ن يجدن ه��ذا النوع من 
االلقاء بصوت عال كي يس��مع 
الفرح  اجليران فيعرف��وا مصدر 

وأسبابه.

)املرأة العراقية متزج 
زغاريدها بالدموع(

وتضي��ف)ام حس��ام( ان امل��رأة 
العراقي��ة عندم��ا تلق��ي هذا 
اخملتص��ر  اللح��ن  م��ن  الل��ون 
الزمن بلحظات  فأنها تختصر 
لذل��ك دائما نرى متتزج الزغاريد 
بالدم��وع تعبي��را ع��ن امتزاج 
الفرح باحلزن فنادرا ما جتد امرأة 
الده��ر مبصيبة  يفجعه��ا  لم 
تطلق هذه)الهلهوله(  وعندما 
ستس��ت��عيد ذاكرته��ا ه��ذا 
املص��اب فأما يك��ون فقد ولداً 
عزيزاً او اخاً او زوجاً رحل مبكراً 
وهكذا ف�)الهلهوله( العراقية 
لها لون وحلن يختلف عن باقي 
تطلق  لكونها  االخ��رى  االلوان 

ممتزجة باالحزان واالهات.



أبل حتصل على براءة اخرتاع جهاز للتحكم عن بعد 

بكامريا آي فون

جوجل تطلق »يوتيوب األطفال« 
قريبًا

بإمكان املستخدم فتح
 تطبيق الكامريا من اجلهاز وضبط إعدادات

 الكـــامريا  والتقاط الصــور أوحــــتى تسجيــل الفيديـــــــو

تعمل الشركة اآلن على النسخة املخصصة لألطفال من موقع الفيديو يوتيوب.

  منح مكتب براءات االختراع والعالمات التجاري األمريكي 
آب��ل أم��س ب��راءة اختراع جله��از حتكم ع��ن بعد 

بكامي��را هوات��ف آي فون.وم��ن الظاه��ر ف��ي 
ب��راءة االختراع التي أطلق عليها أس��م »نظام 

وأس��اليب للتحك��م ف��ي الكامي��را ع��ن بعد«، 
بإم��كان املس��تخدم فت��ح تطبي��ق الكاميرا من 

اجله��از وضبط إع��دادات الكاميرا والتق��اط الصور 
أوحت��ى تس��جيل الفيدي��و، كم��ا يظه��ر أن الصورة 

الت��ي يصورها الهاتف س��تظهر على جه��از التحكم 
من خالل الشاش��ة األمامية الظاه��رة في الصورة أيضاً. 

زودت آبل اجلهاز اجلديد بزر اللتقاط الصور وأخر لتس��جيل 
الفيدي��و، وزر لضبط اعدادات تطبي��ق الكاميرا وأخر ملعاينة 

م��ا مت التقاط��ه من صور أو فيديو. وليس مع��روف حتى اآلن إذا 
6 ما كانت الش��ركة س��توفر اجله��از اجلديد مع هوات��ف آي فون 

املنتظر أو أنها ستطرحه بشكل فردي.

 تعم��ل ش��ركة جوجل اآلن على إطالق النس��خة اخملصص��ة لألطفال من 
موقع الفيديو الشهير يوتيوب.وتشير التقارير اإلخبارية أن الشركة تعمل 
اآلن عل��ى توفي��ر املوقع مبحتوى آمن ومخصص لألطفال دون العاش��رة من 
عمرهم، كما سيتمكن اآلباء من حتميل تطبيق النسخة اجلديدة من موقع 
يوتيوب على أجهزتهم املتنقلة ليتوفر فيها الدخول اآلمن والس��لس على 
املوقع. انتش��ر في الفترة األخيرة ع��زم يوتيوب على تنظيف احملتوى املتوفر 
على املوقع بسبب الش��كاوى العديدة التي تلقاها من األهالي الذين 
عبروا عن استيائهم بسبب الوصول السهل واملتوفر دون رقابة 
للفيديوهات املس��يئة والتي ال تعتبر مناسبة لألطفال 
الصغار. ليس هناك موعد محدد إلطالق النسخة 
اجلديدة من املوقع�، إال أن الش��ركة تعمل اآلن مع 
فري��ق كبير من منتج��ي األفالم اخملصص��ة للصغار 

لتأمني احملتوى املناسب لألطفال

يا
ج
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»واتس آب« يجلب ميزة 

»إخفاء أخر ظهور« 

قادمة من إل جي وموتوروال
أول أجهزة تعمل بنظام »أندرويد وير«

 ،WhatsApp ”أطلقت خدمة احملادثات الفورية، “واتس آب    
حتديثا جديدا لتطبيقها اخلاص بنظام iOS، يجلب املميزات 
املتعلقة باخلصوصية للنظام، وهي املميزات التي أطلقتها 
اخلدمة قبل أيام لنظ��ام “أندرويد”.وأوضحت “واتس آب” أن 
التحدي��ث اجلدي��د رق��م 2.11.8 لتطبيقها ألجه��زة “آبل” 
الذكية، يقدم عدة خصائص تضمن خصوصية املستخدم 
أثناء استعمال التطبيق مثل “إخفاء أخر ظهور”.ويستطيع 
املس��تخدم إخفاء أخر ظه��ور له على التطبي��ق أو إخفاء 
صورته الش��خصية أو إخفاء حالته سواء كان متصالً أو ال، 
وذلك من خيار “اخلصوصية” Privacy ضمن بند “احلساب” 
اخلاص��ة   Settings “اإلع��دادات”  قائم��ة  ف��ي   Account
بالتطبيق.ووفرت “واتس آب” ملستخدمي التطبيق إمكانية 
التحكم مبدى تطبيق خصائص اخلصوصية اجلديدة، حيث 
ميك��ن إخف��اء الظه��ور والص��ورة الش��خصية واحلالة عن 
جميع املس��تخدمني أو عن املس��تخدمني املدرجني بقائمة 

العناوين فقط.هذا، وأش��ارت خدمة احملادث��ات الفورية إلى 
أن التحدي��ث األخير ض��م مجموعة جديدة م��ن اخللفيات 
التي ميكن للمس��تخدم اس��تعمالها بالتطبيق، كما ضم 
عالج لعدد من الثغرات املكتش��فة مؤخراً، وذلك مبا يضمن 
حتس��ني أداء التطبيق.ويتوافر التحدي��ث اجلديد على متجر 
“آب س��تور” لألجهزة العاملة بنظ��ام iOS 4.3 واإلصدارات 
األح��دث، وهو التحديث الذي يبلغ حجمه 24.9 ميجابايت.

يذك��ر أن خدمة “وات��س آب”، التي متلك أكثر من 450 مليون 
مستخدم نش��ط ش��هريًا، تعمل حالياً على ميزة جديدة 
لتضمها إلى تطبيقاتها، وهي ميزة احملادثات الصوتية، وهي 

امليزة املنتظر إطالقها في الربع الثاني من 2014.

     عق��ب اإلع��الن ع��ن منص��ة غوغل 
اخملصص��ة  وي��ر«  »أندروي��د  النقال��ة 
واملوجهة جملموعة واسعة من األجهزة 
اإللكتروني��ة الذكي��ة قابل��ة االرت��داء، 
كشفت شركة إل جي الشريك الناجح 
لغوغل منذ عامني عن ساعتها اجلديدة 
العاملة بنفس النظام.وعلى الرغم من 
أن الش��ركة الكورية لم تكش��ف بعد 
عن تفاصيل أكثر عن ساعتها الذكية 
اجلديدة التي حتمل اس��م »جي واتش« 

غي��ر أنه م��ن املتوق��ع أن تدعم معظم 
الصوتي��ة  واألوام��ر  أندروي��د  هوات��ف 
.وتع��د »جي وات��ش« أول جه��از يعمل 
بهذه املنصة ومبثاب��ة بوابة للمطورين 
للدخ��ول في عالم أندروي��د من املصدر 
نفس��ه والعم��ل م��ع غوغ��ل وأندرويد 
وتصميم تطبيقات متوافقة مع األخير 
وليس من خالل ش��ركة ش��ريكة كما 
هو احلال مع س��اعة سامس��ونغ غير. 
وبجان��ب إل ج��ي أزاحت أيضاً ش��ركة 

موتورال عن س��اعة ذكي��ة أخرى حتمل 
اس��م »موتو 360« بش��كل إم��ا دائري 
أو مربع وس��تدعم أيض��اً خدمة غوغل 
اآلن، فضالً عن ميزة اس��تقبال رس��ائل 
الش��بكة االجتماعي��ة غوغ��ل هان��غ 
آوت��س  على شاش��تها وميكن اقترانها 
بهاتف��ك الذكي إلرس��ال أو اس��تقبال 
رس��ائل نصي��ة ، ومن املتوق��ع طرحها 
في صيف العام اجلاري بأش��كال وألوان 

متع�ددة إما م��ن املعدن أو اجللد.



الدوري العراقي تطور كثريا 
وهنـــاك قفــزة نوعيــة فــي مــوارد االنديـة 

و قد بدأ باللعب مع منتخب 
العراق الوطني  في عام 2007.

وانتق��ل بعده��ا إل��ى الدوري 
اإليراني مع تركتوز سازي تبريز ومن 
ثم أصب��ح اغلى العب في الدوري 
اإليران��ي م��ع اس��تقالل طهران 
الوطني  وش��ارك مع منتخبن��ا 
ف��ي محافل   كثي��رة منها كاس 
آس��يا 2007 و2011 وكاس الق��ارات 
2009 وتصفي��ات كاس العال��م 2010 
و2014 وم��ع نادي��ه النجف 
في بطوالت عدة 

آسيوية وغير آسيوية
و قد ب��دأ باللعب م��ع منتخب العراق 

لكرة القدم في عام 2007.
اهال بك 

* كاب��نت كي��ف تقي��م فريق��ك ن��ادي 
الطلبة هذا املوسم ؟

�� في بداية الدوري حتصل بعض النتائج 
السلبية لكن بالنظر للصعوبات التي مير 
بها دوري النخبة اعتبر بداية الفريق جيدة 
وميكن تالفي بعض النتائج السلبية مبرور 
الوقت وبعد الدعم والتخصيصات املالية 
م��ن قب��ل وزارة التعليم العال��ي والبحث 
العلم��ي بعد ما عانى الفري��ق من االزمة 
املالية  في املواس��م الس��ابقة وكان على 
وش��ك الهبوط الى مص��اف دوري الدرجة 

االولى املوسم السابق
* بصراحة هل ستبقى مع نادي الطلبة 

هذا املوسم ؟
��� انا مرتب��ط مع  نادي الطلبة بعقد 
ملوس��م واح��د وال اعتقد اني س��أغادر اال 
في حال االحت��راف اخلارجي ، وحاليا يوجد 
مفاوض��ات مع ن��ادي تركتوز س��ازي تبريز 

االيراني الذي احترفت معه سابقا

كرار جاسم محمد المحمودي، من مواليد 11 يونيو 1987 

في العراق، يعتبر من أفضل العبي كرة قدم العراقيين 

حاليا . و قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي النجف في عام 

2006، وفي عام 2007 انتقل إلى نادي الوكرة القطري 

اجرى اللقاء يوسف جابر

ضة
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* كيف ترى الدوري العراقي في هذا املوسم؟
 ال��دوري العراق��ي تطور كثي��ر واصبحت هنالك 
قف��زة نوعية في م��وارد االندية واصب��ح فيه العبني 
محترفني من البرازيل وسوريا وافريقيا وحتى من اوربا 
وكذل��ك عودة بع��ض جنوم منتخب الع��راق الوطني 
وهذا الش��يء يزيد من قوة الدوري ويجعل املنافسة 
اقوى ب��ني انديتنا ، نتمنى ان تك��ون املرحلة القادمة 
مرحلة افضل من املرحل��ة االولى وذلك الن الالعبني 
حالي��ا مس��تواهم افضل والف��رق بدات تتق��ارب . ، 
املراحل القادمة اتصور سوف تكون اقوى من املرحلة 
الس��ابقة تصاعد الفرق من ناحي��ة اللياقة البدنية 
وحسم النقاط ، كل فريق ال يريد ان يفرط بنقطة او 
بنقطتني ويحافظ على مستواه لكي يصعد وانشاء 

هلل يكون اقوى في مرحلة القادمة.
* الع��راق مي��ر بوض��ع رياضي غير مس��تقر ما هو 

تعلقيك ؟
�� طبعا املش��اكل التي حتدث أثرت س��لبيا على 
مسير الرياضة العراقية  وقد ملسناها بعد التأجيالت 
املتكررة ملباريات دورينا  بسب اخلالفات بني املؤسسات 
الرياضية امتنى من جميع املعنيني بالش��أن الرياضي 
اجللوس واحلوار حت��ى جننب بلدنا العقوبات ونخطط 

ملستقبل الكرة العراقية  

* كيف ترى البنية التحتية ألندية الدوري ؟
����  كالعبني نحن نرى ضعف في البنية التحتية 
ألغل��ب االندي��ة ، مث��ال فان��ا الع��ب حاليا ف��ي نادي 
الطلبة وحل��د االن ال منتلك ملعب خ��اص وقبل فترة 
منعن��ا من اللعب على ملعب الش��عب الدولي بعد 
حضور اجلماهير والفرقني الى امللعب بس��بب خالف 
بني املؤسس��ات الرياضي��ة ال دخل لنادين��ا بها  بنا ،  
فالالعبني ال يقدمون املستوى الذى ميتلكونه بسبب 

سوء ارضيات املالعب 
* هل يوجد مواهب كروية في دورينا ؟

��� يوجد العبني موهوب��ني في العراق وخصوصا 
في الفئ��ات العمرية للم��دارس الكروية واملنتخبات 
الوطني��ة وكذلك في ال��دوري فيه كثير من الالعبني 
الش��باب الذي��ن ينتظرهم مس��تقبل واع��د ، لكن  
كما ذكرت س��وء البنى التحتية وارضيات املالعب ال 
تساعدهم لتقدمي املستوى اجليد واظهار امكانيتهم  
هذا من ناحية وقد شاهدنا كثير من الالعبني الشباب 
الذي��ن تألق��وا واثبتوا ان الك��رة العراقي��ة ينتظرها 

مستقبل واعد.
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البص��رة ام املواهب الرياضية والفنية،وفي مجال 
الرياض��ات املتنوعة،اليوم حوارنا م��ع احدى املواهب 
الرياضية النس��وية في البصرة اال وهي انغام خزعل 
تعالوا لنتعرف معا على هذه الشخصية الرياضية.

* اوالً الب��د ان نق��دم عن��ك بطاق��ة ش��خصية 
للجمه��ور الرياض��ي ؟ من هي انغ��ام وكيف دخلت 

عالم رياضة الساحة وامليدان؟

- انغ��ام خزعل جب��ار من موالي��د البصرة)1987( 
كانت مس��يرتي الرياضية طويلة للغاية س��بق وان 
حتدث��ت عنها في وس��ائل االعالم انا إنس��انه عادية 
عش��قت الرياض��ة من��ذ طفولت��ي كان��ت هوايتي 
الرياضة وال تزال هي كل شي في حياتي كان طموحي 
من البداية ان اصبح بطلة عربية اس��يوية او عاملية 
واحلمد اهلل أصبحت باألول العبة منتخب وطني ومن 
ثم بطله غرب اسيا ومن بعدها بطلة العرب وبطلت 
اسيا اخيراً واصبحت ضمن ابطال اسيا واسمي من 
ضمن األبطال االس��يويني وحلم كل رياضي الوصول 

الى القمة. 

 *يق��ال ان س��بب تألق��ك هو ان والدتك اس��تاذة 
رياض��ة وان والدك بطل رياضي في رياضة الس��احة 

وامليدان فهل اضاف حلياتك املهنية هذا الشيء؟ 

- اكيد أضاف لي الكثير هذا الش��يء لوجود ابي 
مدرب املنتخب الوطني خزع��ل جبار ووالدتي مدربة 
املنتخب الوطني الدكتورة شذى مهاوش لوالهما ملا 

وصلت الى هذه الش��هرة وه��ذا التألق وجودهما هو 
سبب جناحي ووصولي الى طموحي. 

* ما هي ابرز اجنازاتك احمللية والدولية؟ 

- اجنازاتي احمللية انا بطلة العراق في فعاليه 400 
م و800 م و1500 م من عام 2004 لغايه االن . اما عربيا 
فحصل��ت على املركز الثاني في بطولة البحرين في 
سباقات الضاحية وفي مصر حطمت الرقم العراقي 

في سباقات )800م( بزمن قدره)2،13( 

تلعبني  االن الي ن��ادي وهل تلقيت *ملن 
ض  و احترافية؟ ع��ر

-نعم تلقيت 
م��ن ع��روض  احت���راف 
ن  ا ي���ر والبحرين ا ودبي 

لكوني  لك��ن 
أم�����راة 

بي��ة  ع����ر
صعب لي 

حاورها / حيدر االسدي 

انــغــام خــزعــل
تلقــيت تــهـــديـــدات 

بســبــب وجـــودي فـــي الــريـــاضـــــة 

ضة
يا

ر
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الذهاب مبف��ردي واجراء التماري��ن الرياضة وحاليا انا 
العبة ببيش��مركة س��ليمانية صعب لي انا أشارك 
باسم محافظة غير البصرة واترك محافظتي لكن 
جميع االندية البصرية تستغني عن وجود نشاطات 
نسويه او فرق نسوية من ضمن النادي وباالحرى عدم 

وجود رياضية نسوية بصرية. 

• م��اذا عن املنتخب الوطني النس��وي للس��احة 
وامليدان هل مت استدعائك له في البطوالت؟ 

نعم انا العبة منتخب وطني منذ عام 2004   -
ويتم استدعائي الى جميع البطوالت الدولية.

النس��وية  الرياض��ة  تعليق��ك عل��ى  *م��ا ه��و 
العراقية؟ 

 - باختصار ال يوجد رياضية نسوية عراقية. 

* في بطول��ة مارثون لبنان الدول��ي كنت تلعبني 
لنادي نفط اجلنوب ماذا حققتي بتلك البطولة؟ -

- أح��رزت املرك��ز االول بطول��ه مارث��ون بي��روت 
الدولي. 

 *س��ابقا مت تكرميك من قب��ل االكادميية االوملبية 
العراقي��ة واحتاد الع��اب القوة في ن��ادي العلوية في 
احتفالية كبيرة  ماهو س��بب التكرمي وهل هي املرة 

االولى التي تكرمني فيها؟ 

 - س��بب التك��رمي كن��ت أفضل رياضي��ة بصرية 
الجنازاتي اخلارجية ولم تكن املرة االول وكرمت أفضل 

أمرأه بصرية وكرمت في مرات عديدة اخرى. 

 *تعرض��ت للتهديد ف��ي فترات س��ابقة وبقيت 
متارس��ي الرياضي��ة ؟برايك ماذا تريد امل��راة الرياضية 
خصوص��ا انت تعيش��ي ف��ي البصرة وه��و مجتمع 

محافظ ؟ 

- تلقيت تهديدات انا وعائلتي بسبب وجودي في 
الرياض��ة الكثير من التهديدات لك��ن انا وعائلي لم 
يهزنا اي تهديد وصلنا الي طموحنا باصرارنا وعزميتنا 

وحبنا للرياضة. 

* يقال ان لديك شقيقتان متارسان نفس الرياضية 
هل ثمة منافسة بينكما؟ 

- نع��م لدي ثالث اخوات ميارس��ن نف��س الرياضة 
وال توجد اي منافس��ه بينن��ا الن كل واحدة منا بغير 

فعالية لكن تركن الرياضة بسبب اجملتمع احملافظ. 

 *ما هي اب��رز امنياتك اخلاص��ة والرياضية؟ ومباذا 
تطمح انغام ؟ 

- اطم��ح الوص��ول ال��ى العاملية وعزف النش��يد 
الوطني باحملافل الدولية.

 *كلمة اخلتام ماذا تقولي؟

 -كل التقدير لك استاذ حيدر،على هذه االسئلة 
املهم��ة كما احب ان اقول جلمه��وري انا مصابة االن 
واعال��ج في ايران من��ذ اربعة ش��هور ،كما احب من 
خالل منبركم ان اشكر مساعد املعالج في املنتخب 

الوطني فارس عبد اهلل عاتي.
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احداث شهر نيسان 
1865 - احلرب األهلية األمريكية  

1968 - اغتيال مارتن لوثر كنج

1986 - كارثة شيرنوبل النووية

1939 - وفاة امللك غازي ملك العراق إثر حادث إصطدام سيارته بعمود كهرباء.

1919 - بدء ثورة مهامتا غاندي في الهند.

1948 - تأسيس منظمة الصحة العاملية.

1883 - جراهام بل ينجح في إجراء أول مكاملة تليفونية بني مدينتني.

1929 - إنشاء جهاز البوليس الدولي اإلنتربول.

ك  
ت��

م�ا
�و

�ل
�ع

�م
ل

الغاز

1-  ما هو الشي الذي ال يدخل اإل إذا ضرب على رأسه ؟
2- ما هو الشي الذي اسمه على لونه ؟

3- ماهو الشيء الذي يكتب و ال يقرأ ؟
4- ما هو الشئ الذي يرفع اثقال وال يقدر يرفع مسمار ؟

5- ما هي الشجرة التي ليس لها ظل وليس لها ثمار ؟
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* التمساح ال يستطيع أن يخرج لسانه. 

* قلب الربيان في راسه. 

* اكثر من 50% من سكان العالم لم يجروا او يتلقوا مكاملة هاتفية واحدة. 

* اذا عطست بقوة، ميكن ان تكسر ضلعا، و اذا حاولت ان تكتم عطسة، فانه ميكن ان 

تفجر وعاءا دمويا في رأسك أو رقبتك و متوت، اما اذا عطست و عيناك مفتوحتان، فانهما 

سينفجران. 

* كوكا كوال كان لونها في االساس اخضر 

اذا كان هناك متثال في حديقة لشخص ما وكانت ارجل احلصان: 

- االمامية مرفوعتان فان الرجل قد مات في معركة. 

- ان كانت رجال واحدة مرفوعة فان الرجل مات متاثرا بجروح اصيب بها في معركة. 

- ان كانت جميعها على االرض فانه قد مات من اسباب طبيعية. 

ية
سل

ت



ن ورقية 
فنو
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حتت ش��عار »لن تتعث��ر فى زحام 
املرور مرة أخرى« طرحت ش��ركة 
تصميم��اً  الفرنس��ية  »رين��و« 
مبتكراً جديداً من نوعه لس��يارة 
جدي��دة ميكنه��ا التغل��ب عل��ى 
الزحام، حيث تقوم تلك السيارة 
باطالق طائ��رة بدون طي��ار مزودة 

بها تخ��رج من الس��قف اخلاص 
بها، لتطير وتستكشف الطريق 
للمس��تخدم قبل أن ينطلق فى 
طريق��ه أو الستكش��اف الط��رق 
البديل��ة فى حالة وج��وده بطرق 

مزدحمة ليتخلص من الزحام.
ص��ور  بنق��ل  الطائ��رة  وتق��وم 
ولقط��ات فيديو حي��ة، وتوضيح 
إذا كان هناك حوادث أو مش��اكل 
بالطري��ق، ويقت��رح ل��ه البرنامج 

املثبت فى الس��يارة س��بل احلل 
ميك��ن  كم��ا  البديل��ة،  والط��رق 
التحكم به��ذه الطائرةمن خالل 
أى »الب توب« أو »هاتف محمول« 

يتم توصيله بلوحة القيادة.
يذكر أن الس��يارة اجلديدة تعمل 
مبح��رك كهربائى صدي��ق للبيئة 
ويص��ل طوله��ا إل��ى 3,6مت��ر مما 
لش��خصني  كافي��ة  يجعله��ا 

فقط.

سيارة مزودة 

بطائرة بدون

 طيار 

الستكشاف 

الطرق 



 سكرتارية التحرير

الف قبلة على وجنتيك

اليوم نطوي الصفحة الس��ابعة واالربعون من عمر)جامعة البصرة( 
... س��نني من العطاء والتواصل والعالقة احلميمة بني االم وابنائها فاالم 
ل��م تبخل على ابنائها بأن تصنع منهم قادة في مختلف ميادين احلياة 

واالبناء قدموا اروع صور البر والوفاء المهم.
ه��ذه العالق��ة احلميدة ب��ني الطرفني اجنبت ق��ادة وادب��اء وكتاب ذاع 
صيته��م ف��ي مختلف دول العالم ف��االم كانت ومازالت تغ��ذي ابنائها 
العلم واملعرفة واخلل��ق الرفيع واالبناء الزالوا يرعون امهم ويقدمون لها 

الغالي والنفيس.
اليوم تس��تذكر االم ابنائها الذين رحلوا عنها من اساتذة وموظفني 
وطلب��ة تارك��ني خلفهم الذكري��ات اجلميلة في نف��وس زمالئهم..على 

مقاعد الدراسة..في اخملتبر..اوراق الدفاتر.
واالبن��اء يه��دون المهم االجن��ازات الكبي��رة التي تقر عينه��ا ومنها 
حصوله��ا على املرات��ب االولى ف��ي التقيي��م العلمي ونش��ر البحوث 
العلمية ف��ي مختلف اجملالت العلمية الصادرة ع��ن اجلامعات العاملية 
العريقة وكذلك تس��جيل براءات االختراع ورفد س��وق العمل مبختلف 

التخصصات العلمية.
وجزأ من الوفاء الذي يقدمه االبناء لهذه االم اصدار مجلة)ش��واطئ( 
لتكون منبرا يعكس الصورة احلقيقية للوجه احلقيقي لهذه املؤسسة 

من خالل الكتابات والتحقيقات التي تضمها طيات هذه اجمللة.
ايته��ا االم..في عامك الس��ابع واالربع��ني تزدادين القا وس��موا النك 
بعك��س ابناءك كلما ازددتي قدما زدتي جم��اال فلك منا الف قبلة على 
وجنتي��ك وانت حتتضنني ابن��اءك وحتنني عليهم وكلنا امل ان يس��تمر 

عطاءك وان تقابلني تقصيرنا بحقك بقلبك احلنون وتغفرين لنا.
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