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االمانة ... والصدق

ة 
حي

تتا
الف

ا

االستاذ الدكتور 
ثامر احمد حمدان 

رئيس جامعة البصرة 

    كلمت��ان  خفيفتان على اللس��ان ثقيلتان ف��ي املفهوم والعمل، 
ت��دوران في فلك كل امر من االمور احلياتي��ة اخملتلفة، معظم من ينطق 
به��ا على مختلف اللغ��ات يكون التعامل مع مفاهيهما على نس��ب 
مختلفة ، اذ يذكر علماء البالغة إن آية مفردة في اللغة لها استعماالن: 
احدهما استعمال حقيقي واالخر استعمال مجازي ويكون املراد باحد 
االستعمالني من خالل السياق الذي ترد فيه الكلمة اال  إننا ال ميكن ان 
نص��ف هاتني املفردتني ضمن هذه النظري��ة اللغوية الن االمانة مفهوم 
واح��د وللصدق مفهوم واحد محدد بعينه ال يخرج الى معنى آخر ألنك 
عندما تتمعن في سور وآيات القرآن الكرمي وجتري استقراًء لغوياً لهاتني 

املفردتني ومواضع ورودها ال جتد اال املعنى احلقيقي لهذه املفردة.
لفظة) االمانة( املصدر ورد في القرآن الكرمي في )6( مواضع لم تخرج 
اال للمعنى احلقيقي الذي وضع في اصل اللغة العربية داالً على احلدث 
اجملرد كونه مصدراً في حني وردت مش��تقاته اللغوية في مواضع  كثيرة 
من القرآن الكرمي، وكذا احلال مع مفردة ) الصدق( التي جاءت غير ما ورد 
من املعنى احلقيقي في معاجم اللغة العربية في حني وردت مشتقات 
هذه املفردة في مواضع القرآن الكرمي. وهلل دره من كتاب ال يغادر صغيرة 
وال كبي��رة اال احصاه��ا ، ومن عجائ��ب االمور ان لفظ��ة) الصدق( وردت 
ضع��ف مفردة ) االمان��ة(  الن املتعارف عليه ان الق��ول اكثر من الفعل 
فالصدق قول واالمانة فعل وتطبيق مما يدلل على ان هذه االمور ال تكون 
حاضرة اال بحقيقتها في التعامل والسلوك اال ان من املؤسف حقا ان 
الناس من يتعامل مع هذه املفردات واملفاهيم على انها مجرد شعارات 
تس��تعمل للكسب على الرغم من كونها منظومة اخالقية متكاملة 
قبل ان تكون س��لوكاً او عرفاً وال س��يما من يتعامل بها قوالً الفعالً من 
 ( tapoo يلبسها اطاراً دينياً ، كونه املصلح واملرشد للمجتمع النه ميثل
احملرم ، احملظور( ولكن في اية حلظة عندما تعارض هذه املنظومة اخللقية 
مع مصاحله الش��خصية يظه��ر على حقيقته املنغمس��ة بالنفعية 
وتصبح مف��ردة ) االمانة والصدق( مجرد ش��عارات فضفاضة ال تطعم 
جائع وال تكس��و عاري. وكفى باالنسان احلقيقي س��لوكاً وقوالً وفعالً. 
مهما اختلفت اديانهم ومذاهبهم وتنوعت اعراقهم الن االمانة واحدة 
والصدق واحد ولكن تتكامل هذه املفاهيم في املسلم احلقيقي عندما 

يقترن القول بالعمل والسلوك.



تع��د كلية الفنون اجلميلة م��ن الكليات املرموقة في 
جامع��ة البص��رة فهي مبثاب��ة املرآة الفني��ة التي تعكس 
الواقع الثقافي واملوقف الفن��ي امللتزم في مدينة البصرة 
الفيح��اء وه��ي مح��ط أنظ��ار املثقف��ني وطالب��ي العلم 
واملعرف��ة لينهلوا من فيضها اخلص��ب اخلبرات والتجارب 
واجلم��ال والتراث الفني األصيل، وقد ش��هدت الكلية هذا 
الع��ام العدي��د م��ن التط��ورات اإلدارية في مج��االت عدة 
وضعت مجلة ش��واطئ عالمة اس��تفهام عليها، ليحل 
علين��ا ضيف��اً في هذا الع��دد الدكتور علي عبد احلس��ني 
احلمداني عمي��د كلية الفنون اجلميل��ة وكالة الذي تولى 

مهام منصبه مؤخراً ليجيبنا عليها.

•  مل��اذا لم نش��هد توس��عت ف��ي خطة قب��ول طلبة 
الدراسات العليا هذا العام؟

- نح��ن نخضع في بداي��ة كل عام دراس��ي لتقديرات 
مبنية على أس��س منها هيكلية املؤسس��ة من أقس��ام 

الرس��ائل  عل��ى  ومش��رفني  محاضري��ن  بتوفي��ر  تلت��زم 
واألطاريح وقاعات عملي��ة ونظرية في حال رغبتها بفتح 
الدراس��ات العليا واضعني بنظر االعتبار حاجة األقس��ام 
برفده��ا بالتخصص��ات الت��ي تطلبها وس��د النقص في 
هيئاتها التدريس��ية ، فليس بالضرورة أن نتوس��ع سنويا 
ً باس��تحداث مقاعد جديدة، فمن ضمن خطة هذا العام 
مت اس��تحداث )14( مقعداً دراسياً سبعة منها للدكتوراه 
ومثله��ا للماجس��تير بواقع مقع��دان للتخصص في فن 
اإلخ��راج املس��رحي  ومثلهم��ا للتمثي��ل وثالث��ة مقاعد 
لألدب والنقد املس��رحي ولكال الدراس��تني العليتني، وقد 
ش��هد العام املاضي ترقني قيود لثالثة طلبة بسبب عدم 
كفاءتهم إلكمال متطلبات نيل الش��هادة العليا، فنحن 
حريص��ون دوم��ا ًعلى ترص��ني اجلانب العلمي للدراس��ات 

العليا والبحث عن النوع ال الكم . 

• ما هي إستراتيجيتكم للفترة القادمة ؟

- إستراتيجيتنا تنبع من إمياننا احلقيقي بدور املؤسسة 
بإيصال رس��الة الفن إلى اجملتمع العراق��ي والبصري على 

حاوره : محمد االسدي

احلمداني يف ضيافة شواطئ هلذا العدد:
تعليق الدراسات املسائية قرار صائب ..وال توسعة يف خطة 

قبول طلبة الدراسات العليا هلذا العام 
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وجه اخلص��وص وترس��يخ الوع��ي والثقاف��ة الفنية فيه 
وانفتاحن��ا املعرف��ي واإلبداع��ي عل��ى اجملتم��ع اخلليجي 
والعرب��ي وحت��ى الدول��ي هي م��ن غايتنا أيض��اً، وميكن أن 
نلمس هذا الدور من خالل متثيل الكلية في احملافل احمللية 
والدولي��ة والعربية عن طريق مش��اركاتها في املهرجانات 
املسرحية والتش��كيلية واملوسيقية التي تقام بعدة دول 
عربية كالكويت واإلمارات ومص��ر وتونس واملغرب واجلزائر 
والسودان  ونحن عضوا في احتاد أكادمييات الفنون اجلميلة 
العربي وجتمعنا مع العديد من اجلامعات اتفاقيات علمية 
منه��ا تبادل خبرات وإرس��ال أس��اتذة من قبلنا ملناقش��ة 

طلبة الدراسات العليا لديهم.  

• بناية الكلية غير مالئمة هل من حل مؤقت ؟
- لألس��ف ال يتوف��ر أي ح��ل مؤق��ت، فالبناي��ة الت��ي 
نش��غلها اآلن هي في األصل أقسام داخلية للطلبة وهي 
آيلة للس��قوط وغير صاحلة للسكنى البشري وقد قدمنا 
وعل��ى مدى عمادات كثيرة توالت عل��ى قيادة الكلية عدة 
طلب��ات بإس��عافنا ببناية بديلة ولم يس��تجاب لنا حتى 
اآلن وكان آخر ما تلقيناه من وعود هو حجز املساحة التي 
تش��غلها القاعات الدراسية احلالية في كلية اآلداب بعد 
أن يت��م إكمال بناء قاعاتهم وهدم األبنية الس��ابقة التي 
تعد آيلة للس��قوط وريثما يكتمل مش��روع كلية اآلداب 
نكون أمام سنوات طويلة سيما وان إنشاءات كلية اآلداب 

جتري بخطى السلحفاة! 

• ماذا قدمت الكلية  في سبيل طريقها نحو اجلودة ؟

- هنالك مثل ش��عبي يقول ) جود م��ن املاجود( فنحن 
ال نس��تطيع أن نفك��ر مبا هو مس��تحيل فالكلية  تفتقر 
إلى البنى التحية ونقص ش��ديد في القاعات الدراس��ية 
العملي��ة والنظرية وقد ألغيت بع��ض مرافقها الصحية 
وحول��ت إلى قاعات دراس��ية لس��د النقص! وه��ذا اخللل 
مفروض علينا وقد اس��تلمنا مؤخرا ً القاعات الدراس��ية 
ملوقع كلية القانون السابقة وأقمنا عليها قسم التربية 
الفنية وقد حذرونا خبراء في قس��م الش��ؤون الهندسية 
م��ن وضع البناي��ة وهيكلها، ويفرض علي��ك نظام اجلودة 
تطبيق بعض معايير منها تهيئة مساحة جلوس مريحة 
للطال��ب ال تقل عن متر ونصف املتر املربع بني طالب وآخر 
وهذا يضعنا أمام إحراج كبير نظراً لضيق املس��احة ، ومع 
كل تلك املعوقات الت��ي نواجهها فنحن ماضون ونطمح 
إل��ى تطبيق م��ا ميكن تطبيقه م��ن معايير اجل��ودة إمياننا 
من��ا بضرورة رق��ي هذه املؤسس��ة التعليمي��ة في مجال 

التصنيف العاملي.
• كم تستقبل الكلية سنويا من الطلبة ؟

- تس��تقبل الكلية س��نوياً م��ا يربو عل��ى 150 طالباً 
ف��ي املراحل األولى ألقس��امها وق��د بلغ مجم��وع طلبة 
الكلي��ة للع��ام الدراس��ي 2013-2014 نح��و )342( طالباً 
للدراسة الصباحية و) 469( طالباً للدراسة املسائية، وان 
معدل قبول تق��دمي الطلبة لهذا العام من خريجني فرعي 
الدراس��ة العلمي واألدبي هو)60%( فيما تستقبل الكلية 
خريج��ي معهد الفن��ون اجلميلة مبع��دالت )65%( صعوداً 
وبالتأكيد يسبق ذلك العيد من االختبارات لقبول الطلبة 

في الكلية من ضمنها املواهب التي يتمتعون بها. 

• هل انتم مع أم بالضد من التعليق األخير للدراس��ات 
املسائية في الكلية ؟

- بصراحة أنا مع غلق الدراسات املسائية في الكلية وهو 
قرار صائب في الوقت احلالي على األقل لعدة أسباب من بينها 
ضعف اجلان��ب املالي للكلية في إدارة الدراس��ات املس��ائية 
فبالرغ��م من اعتمادها عل��ى التمويل الذات��ي فمردوداتها ال 
تتناسب والنفقات مما س��بب عجزاً في امليزانية التي تصرف 
إلجناحها وقد اس��تقبلنا الطلبة للعام املاضي بدفع قس��ط 
مببل��غ مليون دينار وهي ال تكفي لس��د النفقات- مع قناعتنا 
ب��ان املبلغ كبير على أبناءنا الطلبة -وقد كانت لنا مالحظات 
أخرى على س��ير الدراس��ة املس��ائية من بينه��ا كثرة تغيب 
الطلبة فهم في الغالب من موظفي الدوائر احلكومية وألجل 
ذل��ك اقترحنا تعليق العمل بها له��ذا العام بعد اجتماعات 
مستفيضة مع رؤساء األقسام العلمية في مجلس الكلية 
ونأم��ل أن يعاد افتتاحه��ا عن حل جميع املش��اكل العالقة 
فه��ي توفر لش��رائح عديدة في اجملتمع فرص��ة احلصول على 
ش��هادة لم يس��عفهم الوقت وال الظروف لنيلها ناهيك عن 

الكنز املعرفي والثقافي الذي سينهلوه من هذه الكلية .
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اإللكتروني��ة  الس��ياحة  مفه��وم  يرتب��ط   
 )E-commerce( مبفهوم األعمال اإللكترونية ) E-tourism(
الذي يتع��دى املفهوم الضيق للتجارة اإللكترونية الذي 
يقتصر على عمليات تبادل السلع واخلدمات الكترونيا، 
فيش��مل تس��يير التعامالت عبر اإلنترنت  بني أصحاب 
املصلحة من الشركات والزبائن، و لقد أحدثت الشبكة 
العاملية للمعلومات تغييرا كبيرا في صناعة السياحة 
التي اصبحت تستخدم في احلجوزات للفنادق ووسائل 

النق��ل والع��روض والبرامج الس��ياحية واحلصول على 
اخلدمات األخرى كاملطاعم وتنظيم الرحالت وغيرها .

تعود بداية السياحة اإللكترونية إلى العام 1990 مع 
ظهور ال) World Wide Web. WWW( ودخول اإلنترنت في 
سوق التجارة العاملي وعلى كل قنوات التجارة إن كانت 
بني الش��ركات مباشرة )business to business. B2B( أو 
 business to consumer.( بني الشركات واملس��تهلكني
 consumer to consumer.( وحتى بني املستهلكني )B2C
C2C(. وأول ممث��ل لهذا القط��اع كان موقع »ديكريفتور« 

Dégriftour في العام 1991.
تعريف السياحة اإللكترونية 

تعرف السياحة اإللكترونية  بأنها تطبيق تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على قطاع السياحة، وهي تعني 
رقمنة جميع العمليات وسالسل القيمة في قطاعات 
السياحة والسفر والضيافة واملطاعم. فعلى املستوى 
اآلجل )القصير( تش��مل األعم��ال اإللكترونية وتطبيق 
تكنولوجيا املعلوم��ات واالتصاالت لتحقيق أقصى قدر 
م��ن الكفاءة والفعالية والتعويضات املالية  لش��ركات 
السياحة،  وعلى املستوى االستراتيجي، فأن السياحة 
اإللكتروني��ة تعد ث��ورة في جميع العملي��ات التجارية، 
وسلس��لة القيم��ة بأكمله��ا فض��ال ع��ن العالق��ات 
االستراتيجية لشركات الس��ياحة مع جميع أصحاب 

املصلحة.
زادت الس��ياحة اإللكتروني��ة من التنافس��ية   
بني الش��ركات الس��ياحية لتطوي��ر إمكانياتها بدمج 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في أعمالها وبخاصة 
اإلنترن��ت للتفاع��ل مع أصحاب املصلح��ة وبذلك فقد 
شملت الس��ياحة اإللكترونية جميع املهام التي تناط 
بالش��ركات م��ن تخطيط وإدارة وتس��ويق واحلس��ابات 
املالية لسلس��لة األعمال الس��فر والضيافة والفندقة 

والرحالت الترفيهية وغيرها.
فائدة اإلنترنت للسياحة 

الش��ك أن اإلنترن��ت ذو فائ��دة كبي��رة ف��ي األعمال 
اإللكتروني��ة وبخاص��ة ف��ي قط��اع الس��ياحة الن��ه 
تكنولوجي��ا متاحة للجميع ولعل م��ن أهم املزايا التي 

يوفرها للسياحة تكمن في  : 
أ- تعزيز مس��توى التع��اون بني العامل��ني في مجال 

 م.اقبال جاسم جعفر
جامعة البصرة
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 السياحة االلكرتونية 
واثرها يف تطور صناعة السفر والسياحة   

  اجلزء االول

شواطئ 
جامعية



الس��ياحة،على س��بيل املثال، بني وكاالت السفر وبني 
مقدمي اخلدمات.

ب- لم يعد ضروريا التنس��يق مس��بقا م��ع املوردين، 
فاإلنترنت تتيح اخلدمة مباشرة وانيا.

ج- مع وجود خدمة اإلنترنت من املمكن إيجاد البدائل 
، عند حدوث خلل في برامج السياحة.

د- يوف��ر قدرة أكبر على التف��اوض على اخلدمة التي 
سيتم شراؤها وتخصيص اخلدمات واألنشطة. 

ه�- يوفر اإلنترنت مستويات أعلى عموما من إمكانية 
تطبيقات الشبكات الداخلية )االنترانت واالكسترانت( 

التي تعتمد عليها شركات السياحة.
ومن أجل تفعيل السياحة اإللكترونية عبر اإلنترنت 
و اتس��اع التسويق، البد من توفير العناصر املادية  التي 
متكن أصح��اب املصلحة م��ن اس��تخدام اإلنترنت في 

األعمال اإللكترونية وهي:
أ-األجهزة: وتشمل حواسيب آلية، مسير املعلومات 

وموجهها، كابالت، تقنيات حديثة لالتصال
التش��غيل  برمجي��ات  وتش��مل  ب-البرمجي��ات: 

وبرمجيات اإلبح��ار باإلنترنت إضافة إلى حزم برمجيات 
التجارة اإللكترونية.

ج-مقدم��وا خدم��ات التوصيل بالش��بكات العامة 
املفتوحة)كاإلنترنت(.

وتقع مهمة توفير خدمة اإلنترنت ومتطلباتها   
على اجلهات احلكومية سواء أكان على مستوى الهاتف 
النقال ام الثابت ام الشبكات ومن املمكن إدخال شركات 
القط��اع اخلاص في عملية التزويد بخدمة اإلنترنت من 
اجل دعم الس��وق الس��ياحي، وهي تعتم��د أيضا على 
املش��اركني في س��وق الس��ياحة اإللكترونية في مدى 
االستفادة من التكنولوجيا احلديثة ومدى استجابتها 
للس��وق جلعلها أكثر مرونة في االس��تخدام سواء في 
احلجز للطي��ران أم الفندقة  أم غيرها خلدمة الس��ائح، 
فمن التأثيرات األساسية لإلنترنت في أسواق السياحة 

أنه يوفر قدرا كبيرا من املعلومات
ميك��ن الوصول إليها مباش��رة بتكاليف منخفضة  
وفرص أكبر للربح وظهور وس��طاء وش��ركات منافسة 

أكثر . 
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سوق العمل 
وواقع مخرجات كلية الهندسة 

تعتبر الدراس��ة في كلية الهندسة / جامعة البصرة 
ف��ي مجتمعنا البص��ري والعراقي مفخرة تس��تحق االحترام 
كم��ا يعتب��ر املهن��دس اخلري��ج اش��راقة واضحة ومش��روع 
قائد مس��تقبلي واعد واض��ح املعالم لبن��اء مدينته الغنية 
العائم��ة على بحر بترول وخير وفير لكنها ولألس��ف لم تنل 
اس��تحقاقها م��ن ثروتها وموقعه��ا وق��درات ابنائها اخلالقة 
حل��د االن . ال يعتبر هذا انحياز او ق��راءة من وجهة نظر نقابية 
ب��ل هو محاولة من س��نبلة تقف بني هذه اجلبال الش��امخة 
متواضع��ة العطاء وقرب��ان وفاء لهذه املؤسس��ة التي اجنبت 
مفاخر املهندسني واملبدعني وتسليط الضوء لسنوات قضت 
س��ريعة ورائع��ة جتمع ب��ني دق��ة املعلومة وصعوب��ة الظرف 
احلاك��م انذاك وش��هادة لكل اس��تاذ ترك في نفوس��نا احلب 
االب��وي والتقدير وحملنا جميال نقصر في ادائ��ه. ثانيا : نظرة 
ما بعد التخرج : يتجه حامل شهادة البكلوريوس في العلوم 
الهندسية عموما نحو القطاع العام او اخلاص للتعيني بدوائر 
الدول��ة او التقدم وفق نظرة ورؤيا خاص��ة من منطلق العمل 
اخل��اص. ولعل اول ما يواجه��ه اخلريجون اجلدد واحلاصلون على 
وظائف في تخصصاتهم الهندس��ية هو البعد الشاسع بني 
الكم الهائل للنظري واالرث االكادميي و التباين احلاصل ينش��أ 
عادة بس��بب افتقار املنهج االكادمي��ي حلقيبة تدريبية تعتمد 
املعايير التدريبية املهنية. ثالثا :دور نقابة املهندس��ني : نقابة 
املهندس��ني العراقية هي مؤسس��ة ش��به حكومية ترتبط 
تنظيميا بوزراة االسكان واالعمار تأسست سنة 1959 وتنظم 
وفق قانون رقم 51 لس��نة 1979. بل��غ عدد املنتمني الى نقابة 
املهندس��ني في البصرة بح��دود 17000 تقريبا م��ن الكليات 
الهندس��ية والكلي��ات التقني��ة ومبختل��ف االختصاص��ات ) 
املعم��اري , املدني , الكهرباء, امليكانيك , الكيمياوي , النفط , 
العامة( وتشكل محورا مهما في الدفاع عن حقوق املهندس 
والس��عي للحصول على فرص عمل ورف��ع الغنب والتهميش 
عن الكفاءات الوطنية العاملة ومحاربة وجوه الفساد كافة. 
س��عت نقابة املهندس��ني في الدورات االنتخابية الس��ابقة 

باحلصول على فرص عمل بجهود متميزة مع مجلس احملافظة 
وبعض ش��ركات القطاع اخلاص والشركات االجنبية العاملة 
في جول��ة التراخيص. تنبت نقابة املهندس��ني مجموعة من 
االج��راءات اخلاص��ة بتدريب املهندس��ني تلخص��ت باالتي: 1- 
مطالب��ة املهن��دس الراغ��ب بتغييرمرتبة املهن��دس باجتياز 
مجموع��ة من الدورات من مس��اعد الى مم��ارس او ممارس الى 
مرتب��ة مجاز و كذلك تق��دمي بحث اصيل للحصول على لقب 
استش��اري. 2- اجراء دورات تأهيلية في ش��تى االختصاصات 
الهندس��ية . 3- ح��ث الزم��الء الهندس��ني عل��ى املش��اركة 
باملؤمت��رات العلمي��ة وورش العم��ل والندوات الهندس��ية. 4- 
توثي��ق وتزكي��ة املهندس من قب��ل زمالء اق��دم مرتبة اليجاد 
ارضية من التواصل بني اخلريجني ونقل االفكار وتالقح اخلبرات. 
رابعا:املهن��دس والعمل : النجاح في العمل يأتي من االهتمام 
واخللفية العلمية احلقيقية واملتابعة الدائمة واحلرص على بناء 
القدرات واس��تثمار اخلبرات املتوفرة في السؤال وصقل اخلبرة 
وع��دم اضاعة الزمن بدون حتقيق تطور Progress في س��جل 
املهندس او سيرته املهنية . خامسا : العمل الهندسي : في ما 

 م.كاظم جواد كاظم 
كلية الهندسة

شواطئ 
جامعية



يأتي مالحظات من واقع سوق العمل 1- السوق احمللية بحاجة 
الى املهندس��ني الكفوئني كما انها حتتاج جزئيات تخصصية 
تتالئ��م م��ع طبيعة وخصوصي��ة عملها وق��د تصطدم امام 
اخلبرة االحتكارية ملؤسس��ة او شركة ال ميكن اعداد املهندس 
مس��بقا كما هو احلال اجلاري في الشركات النفطية اخملتصة 
باحلف��ر او تكنولوجيا االتصاالت احلديث��ة او غيرها . 2- بعض 
االعم��ال ذات الطبيعة التجارية او االقتصادية تتطلب اعدادا 
من ن��وع اخر للمهندس��ني ال ميكن تناوله لعالقته املباش��رة 
بالقوانني والتش��ريعات وحساس��يته املالية مم��ا يترتب على 
ذل��ك ضرورة ايج��اد خبرات في اعداد الكش��وفات والتنادر من 
املهندس��ني الن عدم وجود ذلك يترتب عليه مفاس��د خطيرة 
تتعل��ق بضعف املهندس واحتمالية مس��اءلته قانونيا لعدم 
املامه الكافي. 3- انس��حاب التأثيرات السياسية على احلياة 
املهني��ة مما ادى الى وج��ود اعداد من املهندس��ني املؤهلني لم 
تس��نح لهم الفرص��ة في احلصول على وظائ��ف . 4- احتكار 
املناص��ب املهم��ة عل��ى ش��ريحة معين��ة ف��ي املؤسس��ات 
احلكومية . 5- غياب وجود تقييم حقيقي لكفاءة املهندسني 
واالتكاء على االرث وعدم حتقيق اي منجز حيوي عملي بسبب 
التأثيري��ن في 3و 4 و ينس��حب دون خلق ف��رص عمل جديدة 

واضافة دماء جديدة للعمل. 6- وجود عدد كبير من الشركات 
التابع��ة لوزارة الصناع��ة واملعادن بدون عمل رغ��م احتوائها 
عل��ى اع��داد ضخمة من املهندس��ني القدم��اء وغيرهم مثل 
الش��ركة العامة للصناعات البتروكيمياوي��ة و معمل الورق 
واحلديد والصلب واالس��مدة وغيرها. 7- عدم حس��م موضوع 
مهندسي وشركات التصنيع العسكري والهندسة البحرية 
مما ادى الى وجود درجات وظيفية بدون اجناز. 8- ضعف القطاع 
اخلاص بس��بب عدم وجود ضمانات للعم��ل فيه وعدم دخوله 
بص��ورة مباش��رة علما ان القط��اع اخلاص العامل��ي هو محور 
س��تراتيجية العمل ومم��ا نعتقده بضرورة وج��ود رؤى من هذا 
النوع ملساعدة الدولة في الدوائر احلكومية وترشيقها واعداد 
كفاءات فعلية تخصصية. 9- اغلب التعاقدات الوظيفية في 
القطاع اخل��اص معرضة للغنب لععدم خضوعها جلهة راعية 
للتعاق��د املهن��ي بني املهن��دس واجلهة االخرى علم��ا انه في 
نقابة املهندس��ني توجد اليات قانونية للتعاقد و اس��تمارات 
حتفظ حق��وق الطرفني مبا يضمن حق اجلميع. 10- احلاجة الى 
تطوير جهود التأهيل والتدريب املالكات ملواكبة التطور واتباع 
االس��اليب احلديث��ة في ذلك وعدم اهمال قط��اع التدريب في 

املؤسسات.
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ظهرت ف��ي مجتمعاتن��ا مش��كالت كبيرة ومتنوع��ة نتيجة 
للتطورات الس��ريعة وتدفق املعارف االناني��ة والعلمية وتعقد 
احلض��ارة وتش��ابكها ادى ال��ى ع��دم وج��ود توازن س��ليم بني 
التكنولوجيا احلديثة وبني احلياة االجتماعية فاصبح الفرد غير 
قادر على التكيف امام هذا الكم من وسائل التقنية والتطورات 

السريعة.
ان اث��ر وس��ائل االعالم االجنبي��ة املرئية واملس��موعة واملقروءة 
وتصف��ح الش��بكة املعلوماتي��ة دون نق��د وتقلي��ص في ظل 
مخرجاتها املبهرة نتج عنه س��لوكيات غريبة على مجنمعنا 
فقد تدنى مس��توى العالقة بني املعل��م واملتعلم التي وصلت 

الى حد االيذاء اجلسدي.
وان مش��كالت الط��الب ف��ي تزايد كاث��ارة الش��غب والعدوان 
والكذب والتاخر الدراسي والتسرب والفراغ واخملدرات والسرقة 
واالعتداءات واجلرائم اخملتلفة وظه��رت عادات وتقاليد وثقافات 
وممارس��ات س��لوكية خطرة في مجتمعنا مخالف��ة لتعاليم 
الدين االس��المي كبع��ض الطق��وس واملوضات.وص��الح ذلك 
يكم��ن في ايالء التربية والتعليم مزيدا من العناية كما وكيفا 
باعادة النظر ف��ي املناهج والتدقيق في محتواها وفي الطرائق 
واساليب التقومي والوس��ائل وحتديدها وجعلها مواكبة لعصر 
العوملة وحترس مبدأ التعلم الذاتي في نفس املتعلم والتفكير 
الناقد لس��لوكيات حياته اليومية واالهتمام بالبحث العلمي 
على مختلف املس��تويات واحلقول املعرفية والتمسك بالتراث 

الثقافي القائم على الكتاب والسنة.
واذا كان للثورة املعرفية تاثيرات ايجابية وسلبية فانها ستخدم 
من يحس��ن االس��تفادة من املعلومات والتق��دم التكنولوجي 
ويؤكد الباحث��ون ان النهضة احلقيقية في اجملتمع ال تتم بدون 
اع��ادة النظر في املناهج الدراس��ية من حي��ث احملتوى والهدف 
الن التعليم هو الس��بيل الوحيد للتحكم في مس��ار التنمية 
ورسم خريطة املستقبل ولقد اثبتت التجارب دائما ان التقدم 
قرينة العلم واملعرفة وان رفاهية الشعوب البد ان تعتمد على 
نظام تعليمي رشيد ومن هذه املنطلقات اصبح التعليم حجر 
الزاوية في هذه املرحلة التي تستوجب توجيه اجلهود وتسخيرها 
لتطوير عملية التربية والتعليم وحتس��ني مناهجها الدراسية 
ف��ي مختلف املراح��ل التعليمية م��ع االهتم��ام بالنوعية ومبا 
يواف��ق متطلبات العصر واحتياج��ات املتعلمني في ظل اجواء 

ومس��ارات ومناخات العومل��ة اعدادا 
للتصدي لها وملواجهتها ويعد املنهج 
احملت��وى والطريقة من اه��م املداخل 
ضم��ن االمكان��ات التطويري��ة ف��ي 
النظام التربوي ومبا ميثله من عناصر 
التعليم  لتطوير  وانش��طة  واهداف 
في محتواه وحتس��ني استراتيجياته 
االدائية مرتكزين في ذلك على اسس 

ومبادئ التربية االسالمية.
ويج��ب للتنمية والتربية اوال خلفية 
فلس��فية وسياس��ية عامة تتوافق 
م��ع  وت��الءم  االس��المي  والتط��ور 
اعتب��ارات طبيعة املعرفة واالنس��ان 
تتضم��ن  وان  االخالقي��ة  واجتاهات��ه 
التنموي��ة  املس��تقبلية  التربي��ة 
املنش��ودة خصائ��ص تلب��ي حاجات 
العرب��ي املس��لم ودفعها  االنس��ان 
واالجتماع��ي  الش��خصي  للنم��و 
مس��تندا ال��ى الوع��ي واملش��اركة 
ممارس��ا التفكير النق��دي والكفاية 
االقتصادية واس��تلهام هذه التربية 
مدى احلي��اة دون اضرار باالخرين وهذا 
مما يفوت على العوملة اختراقات لقيم 

االنسان العربي املسلم.
خصائص التربية املستقبلية:

الدكتور سعيد جاسم االسدي
كلية التربية للعلوم االنسانية 
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التربية االس��المية  ذكرت خصائص 
استش��راف  وثيق��ة  ف��ي  العربي��ة 
العمل التربوي لدول مجلس التعاون 
متضمنة ما نراه من اضافات ضرورية 

كمرتكزات لبعض هذه االهداف:
1- دينية- دنوية جتمع بني التمس��ك 
بالعقي��دة االس��المية وبن��اء الذات 
تن��س  قائم��ة عل��ى)وال  االنس��انية 
الدنيا)القص��ص77(  م��ن  نصيب��ك 
او كم��ا ورد ع��ن االمام عل��ي بن ابي 
طالب)ع()اعم��ل لدنياك كأنك تعش 
ابدا واعمل الخرت��ك كأنك متت غدا(

متضمنة التوازن في االعمال الدينية 
والدنيوية.

تكاملية،ش��املة  ش��مولية   -2
جلميع النواحي العقلية واجلس��مية 
واالجتماعية والوجدانية وقد يستند 
هذا ال��ى قوله)صلى اهلل عليه واله(

)لبدن��ك ح��ق علي��ك والهل��ك حق 
عليك..فآت كل ذي حق حقه(

3- طبيعية،تعمل في اوضاع طبيعية 
او حتاكي اوضاع طبيعية او منشودة 
ضمن اوضاع طبيعية وكأنها تستند 
الى قوله تعالى)فطرة اهلل التي فطر 
الن��اس عليه��ا ال تبديل خلل��ق اهلل..

الروم30(
4- فردي��ة جماعي��ة تفاعلي��ة متث��ل 
تكامال بني االعمال الفردية واجلماعية 
ال��ى  تس��تند  باس��تمرار،وكانها 
قوله)صل��ى اهلل علي��ه واله()كلكم 

راع وكلكم مسؤول عن رعيته(
5- توفيقية،توفق ب��ني حاجات الفرد 

بحسب عمره وبني حاجات اجملتمع.
تنطل��ق  علمية،خبروية،نظري��ة   -6
من الواق��ع وتكس��ب املتعلم خبرة 
حقيقي��ة عل��ى وف��ق نوع النش��اط 
ونضج املتعلم وتندرج به في املراقي 
النظرية وكأن هذا يترش��ح من قوله 
تعالى)وان ليس لالنسان اال ما سعى* 

وان سعيه سوف يرى النجم40-39(
7- تعبيري��ة تواصلي��ة ادائي��ة يعبر 
فيه��ا املتعلم عن اف��كاره وخواطره 
ومش��اعره ويتواصل مع غيره ويوفق 
بني التعبير والقيام بأنشطة فعلية 
في الص��ف واملدرس��ة والبيئة وهذا 
يتب��دى في قوله تعال��ى في التوفيق 
بني التنظي��ر والتطبيق)يا ايها الذين 
امن��وا لم تقولون م��ا التفعلون*كبر 
مقتا عند اهلل ان تقولوا ما ال تفعلون 

الصف3-2(
8- تركيبي��ة انتاجية،يرك��ب االجوبة 

بنفسه ويقدم نتاجا في علم تكاملي.
9- استكش��افية توليدية ابتكارية العط��اء احلرية للمتعلم 
الرتي��اد افاق مجهول��ة ليولد منها اف��كارا وخبرات جديدة قد 
تص��ل ال��ى االبداع)يرفع اهلل الذي��ن امنوا منك��م والذين اتوا 

العلم درجات واهلل مبا تعملون خبير اجملادلة11(
10- تعاونية تش��اركية،تعاون املعلم م��ع املتعلم واملتعلمني 
واجملتم��ع  التربوي��ة  االس��رة  بعض،وس��ائر  م��ع  بعضه��م 
التربوي)وتعاون��وا عل��ى البر والتق��وى وال تعاون��وا على االثم 

والعدوان املائدة2(
11- تنوعي��ة بدائي��ة متنوعة بحيث تنوب خب��رة عن خبرة اذا 
لم يكن هناك مانع واثراء املتعلم باالفكار واالنشطة اخملتلفة 

املتنوعة)زكاة العلم تعليمه(
12- تأويلية تس��اؤلية نقدية تقوميية يعب��ر املتعلم فيها عن 
مرئياته بتس��اؤل ةاس��تقصاء وبحث ونقد ومب��ا ميكنه من ان 
يصدر تقوميا شامال للعمل املسؤول عنه،ويبدو ان هذا الهدف 
يستقطر فكره ومحتواه من قوله تعالى)وال تقف ما ليس لك 
به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوال 

االسراء36(
13- اخالقي��ة مهني��ة منفتحة،تع��د املواق��ف والقيم محور 
العم��ل التربوي،جلمي��ع العاملني ف��ي امليدان الترب��وي فينمو 

املعلم على غرار منو املتعلم منوا مستقرا بجميع ابعاده.
ونح��ن نعتقد ان ه��ذا ال يتحقق ف��ي ضوء صراع��ات العوملة 
اال ف��ي االلتص��اق بقيمن��ا  ومس��تحدثاتها ومس��تجداتها 
ومعتقداتنا التي ورثناها من دساتيرنا االسالمية التي تستند 
ال��ى القاعدة اخللقي��ة الراقي��ة والس��امية)وانك لعلى خلق 
عظي��م القلم4(وقوله)صلى اهلل علي��ه واله()امنا بعثت المتم 
م��كارم االخالق( وبهذا تكون هذه االمة املعتمدة هذا التعليم 
فكرا وممارس��ة وهذه القيم تنظيرا وتطبيقا خير امة اخرجت 

للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر.

11
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شواطئ 
جامعية

لقد قرأت الكتب و أجريت الدراسات و قد عرفت ماذا تتوقع و تركت انطباعا جيدا على 
مس��ؤولي التوظيف من قس��م املوارد البش��رية و كذلك على املدراء التنفيذيني. لقد 
أثرت بهم لدرجة أنه مت ترفيعك ملرحلة مختلفة من األسئلة. لقد وصلت إلى املرحلة 
النهائي��ة ، تل��ك املرحلة التي ال يصل إليه��ا إال املميزون فقط و اآلن يحاول مس��ؤول 
التوظيف أن يقرر إذا كنت األفضل للوظيفة بال منازع كما بينت لهم. في أكثر املقابالت 
املبنية على أسلوب مهني لن تكون مدرك لتصرفات أو جملموعة تصرفات املقابل و هو 

عدي عبد الرحمن محمد
باحث / مركز اللغات احلية

نصائح للنجاح في وجه تحديات 
المقابلة الصعبة 
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يتعمق في دراستك للتأكد من كونك األفضل.
في األسفل ستجد مجموعة من التكتيكات أو األسئلة 
التي ميك��ن توقعها خالل املقابلة الصعبة بينما يحاول 
مس��ؤول التوظيف التوصل إلى القرار الس��ليم فيما إذا 
كنت األنس��ب للوظيفة أم كنت حافظا ألحدث مهارات 

املقابلة و قمت بأدائها بالتفصيل أمام جلنة املقابلة.
1- الصمت:

إن صم��ت املقابل ليس دع��وة للثرثرة إمن��ا باحلقيقة هو 
تكتي��ك محس��وب يس��تخدمه العديد من مس��ؤولي 
التوظي��ف احملنك��ني لدفع الش��خص الذي جت��رى معه 
املقابلة بالبدء بالثرثرة. جتنب كسر حاجز الصمت و فوق 
كل ذل��ك ال تفقد هدوء أعصابك. حاف��ظ على راحتك و 
هدوئ��ك و كذلك على تصرف��ك الودود و انتظ��ر أن يقوم 
املقابل بكس��ر حاجز الصمت. تذكر، في املقابلة توجد 
إشارات غير مس��موعة تصدر عنك حيث يتم دراستها 
ع��ن كثب كما يح��دث مع نبرت��ك و مع الكلم��ات التي 

تستخدمها في حديثك.
- أخبرني القليل عنك ؟2

الت��زم باحلديث عن العم��ل وعن اجلوانب بش��خصيتك 
املتعلقة بوجه اخلصوص بالوظيفة التي تقابل من شأنها. 
لي��س هذا الوقت املناس��ب لإلدعاء بأنك من مش��جعي 
الك��رة إذا لم تكن تعرف باألصل عدد الالعبني بكل فريق 
أو اإلدعاء مبعرفة الفائز ببطولة كأس العالم األخيرة و ما 
هي قوانني اللعبة. و ليس هذا الوقت املناسب للكشف 
عن معلومات شخصية ليس لها عالقة باملوضوع املهني 
و التي قد تعرقل فرصة جناحك. هذه فرصتك للترويج عن 
نفس��ك و لتبني لألش��خاص عن صفاتك الشخصية و 
إجنازاتك إضافة إلى قصص جناحك التي لها تأثير مباشر 
عل��ى الوظيفة. أع��د التأكيد على س��بب وجودك هناك 
واهتمامك بالعمل في ذلك املنصب و قم بالتشديد مرة 
آخرى على الذي يؤهلك لش��غل املنصب أكثر من غيرك. 

ادعم إدعاءاتك بأمثلة إيجابية من خبراتك املاضية التي 
تعكس مهاراتك و مواهبك و قيمك. بني ملن يقابلك بأنك 
مدرك ملتطلبات الوظيفة و قم بإظهار نفس��ك بأفضل 
حل��ة ممكنة حتى تش��غل املنصب من خ��الل أهدافك و 

اهتماماتك و مهاراتك و جناحاتك املاضية.
3 - أخبرني قصة

ثق بنا، إن املقابل ليس مهتم بلحظة ما في تاريخ احلياة 
الش��عبية أو بأغنية من أغاني احلضان��ة و ال حتى بآخر 
إصدار من سلسلة أفالم ما. إن املقابل مهتم بالعثور على 
الشخص الذي يستطيع الزيادة على كونه عضو لطيف 
و مرح��ب به بالفري��ق. ضع تركيزك على س��بب وجودك 
هن��اك وعلى ما الذي يبحث عنه مس��ؤول التوظيف. إن 
أفضل إجابة على هذا السؤال هي طرح سؤال آخرإلرجاع 
املقابلة ملسارها املهني ، على سبيل املثال »ما الذي تود 
الس��ماع عنه؟« إن هذه الصيغة من الس��ؤال قد تضيق 
دائرة املواضيع التي ميكن طرحها ولكن عندها لن يكون 
املقابل متعاون. عندها ، تس��تطيع أن تتطوع بالس��ؤال 
»ه��ل بإمكان��ي أن أخبرك عن س��بب وجودي هن��ا و ملاذا 
باعتقادي أنا الش��خص املناس��ب له��ذه الوظيفة أكثر 
م��ن غيري ؟ و تابع بالرد بحرارة و إخالص ملاذا تعتقد بأنك 

الشخص األنسب لتلك الوظيفة بال منازع.
4 - ملاذا يجب علينا اختيارك للعمل لدينا؟

يسأل هذا السؤال في أسلوب متعال في مرحلة متأخرة 
من املقابلة تكون أنت عندها قد فكرت بأنك قمت بعرض 
جميع فضائلك أو ميكن أن يستخدم كعامل صدمة متاما 
عن��د بدايتها. في كال الطريقتني ال تفقد ش��جاعتك أو 
تدع ذلك السؤال يثير غيظك. استخدمه لتبني لسائله 
ملاذا أنت هو االختيار األنس��ب للوظيفة بال أي منازع. في 
هذه املرحلة يأتي دور واجبك املنزلي حيث يجب أن تكون 
مدرك للذي يبحث عنه مس��ؤول التوظيف فيما يخص 
املهارات و نقاط القوة و القيم و س��جل اإلجنازات إضافة 
إلى تأقلم��ك الثقافي. رتب اهتمامات��ك و أهدافك فيما 
يتناسب مع متطلبات مسؤول التوظيف و قم باإلجابة 
بأنك واثق من أنك لست قادرا فقط على القيام بواجبات 
الوظيفة و إمنا أنت قادرا على التفوق فيها! بني لهم بأنك 
واثٌق من نفس��ك و متحمس للعمل معه��م إلى جانب 
إظهار طاقتك دون تكبر. فوق كل ذلك ، كن صادقا و ذلك 
ألن اهتمامك الصادق بالوظيفة و إميانك بأنك ستتعدى 
كل التوقعات بأدائك س��ينقل نفسه ملسؤول التوظيف 

بأسلوب أفضل من أية تعابير أو استعارات مبالغ فيها.



الزواج والدراسة
طلبة يضربون عصفورين حبجر

عبد احلكيم اللطيف
عماد كامل
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شواطئ 
اجتماعية

     الشهادة والزواج مراحل فاصلة 
ف��ي حي��اة كل طال��ب وطالب��ة 
يحلمون بتكوين أسرة واحلصول 
على ش��هادة تس��اعدهما على 
احلي��اة، أصبح من الش��ائع عند 
أغلب الطلبة في جميع مراحل 
دراس��تهم تأجيل الزواج إلى ما 
بعد التخرج إال إذا توافر شخص 
يحمل مواصفات معينة يتمكن 
بها من املشاركة في صنع حياة 
مش��تركة مع االخر الذي ال يزال 

على مقاعد الدراسة.
ال��زواج خ��الل  م��ن  املان��ع  م��ا 
الدراس��ة؟ وهل فرص��ة القبول 
الش��خص  تواف��ر  إذا  س��انحة 
املناسب؟ وهل الوسط اجلامعي 
يحت��وي عل��ى ذلك الش��خص 
املناس��ب؟ وأي��ن تك��ون ف��رص 
الزواج أكثر داخل أم خارج احلرم 

اجلامعي؟
وه��ل تك��ون مقاع��د الدراس��ة 
مكان خللق عالق��ات اجتماعية 
ناجحة تك��ون خامتته��ا الزواج 

وتكوين اسرة؟
وألهمي��ة املوض��وع ومساس��ه 
بش��ريحة كبيرة من اجملتمع، ما 
البح��ث  إال  من)ش��واطئ(  كان 
والتح��اور م��ع أصحاب الش��أن 

من الطلبة لإلجابة عن أس��ئلة 
كثيرة منها:

)وجودي في حياة زميلتي 
خلق الكثير من الغيرة 

بني زميالتها(
 بداي��ة التقين��ا الطالب)م��روان 
احمد( ال��ذي حتدث ع��ن جتربته 
قائال: كنت ف��ي املرحلة الثانية 
عندم��ا تعرف��ت عل��ى زميلت��ي 
في القس��م واملرحلة والشعبة 
نفس��ها بعد اعج��اب متبادل، 
افض��ى ال��ى عالق��ة عاطفي��ة 
تكللت باخلطوبة وس��نعلن عن 
زواجنا بعد التخرج ان شاء اهلل.

وقد استمرت فترة العالقة بيننا 
قب��ل اع��الن اخلطوب��ة رس��ميا 
عش��رة اش��هر اتفقن��ا خاللها 
على تذليل العقبات امام الزواج 
وتكوي��ن اس��رة،وتابع م��روان ان 
وج��ودي في حي��اة زميلتي خلق 
الكثير م��ن الغيرة بني الزميالت 
فأصبحوا يس��معوني كالم غير 
الئ��ق ولكن��ي ل��م اك��ن اصغي 
اليهم لثقتي املطلقة بحس��ن 
كان  احل��ال  وكذل��ك  اختي��اري 
م��ع خطيبتي كم��ا اننا حرصنا 
على ض��رورة مواصلة الدراس��ة 
واحلص��ول على الش��هادة وان ال 

يقف ال��زواج حائ��ال دون حتقيق 
هذا الهدف.

)احلب اجنح سالح 
ملواجهة االختالف 

املذهبي(
كما حت��دث الطالب)نواف جمال 
جمي��ل( عن جتربته بع��د زيارتي 
ال��ى محافظ��ة بغ��داد قادتني 
الصدف��ة لزي��ارة كلي��ة العلوم 
والسياس��ة في جامع��ة بغداد 
فالتقي��ت بفت��اة تربطن��ا به��ا 
صلة قرابة لك��ن العالقة بيننا 
كان��ت تعاني من ب��رود وقطيعة 
من��ذ فترة بعي��دة وبع��د اظهار 
واحل��ب من  االعج��اب  عالم��ات 
تواصلنا بش��كل  الطرفني  قبل 
يوم��ي م��ن خالل)الوات س��اب( 
والن��ي كان��ت صادق��ا معها في 
تكوين اسرة طلبت منها الزواج 
اب��دت موافقته��ا ولك��ن بق��ي 
موافق��ة اهلين��ا وبعدما فاحتت 
اهل��ي مبوض��وع االقت��ران به��ا 
ابدوا موافقتهم بعد ضغوطات 
كبي��رة وامتناع من قب��ل والدي 
بحج��ة ان الفت��اة تخالفنا في 
املذهب ولكن اص��راري هو الذي 
ذوب جلي��د االحتق��ان املذهب��ي 
ب��ني الطرف��ني خصوص��ا وان��ي 



اكن له��ا حب منقط��ع النظير 
اذ استبدلت س��يارتي واطلقت 
حليتي بن��اء عل��ى رغبتها وبعد 
التخرج ان شاء اهلل سوف نعلن 
عن خطوبتنا رس��ميا ونأمل في 
تكوين اسرة مبنية على احترام 

االختالف الثقافي واملذهبي.
ويضيف نواف أن اغلب الزيجات 
اجلامعي��ة ناجحة ألنه��ا تقوم 
على احل��ب واإلعج��اب املتبادل، 
التق��ارب  ذل��ك  ال��ى  يض��اف 
الثقاف��ي والعلم��ي ب��ني االثنني 
مم��ا يس��اهم بش��كل كبير في 
إرس��اء التفاهم.: ساهمت هذه 
الزيج��ات ف��ي تش��كيل أس��ر 
س��عيدة ومنتج��ة، تلع��ب دورا 

طليعيا في اجملتمع.
)مقاعد الدراسة ليست 

مكان لطلب العلم 
فقط؟(

في حني يرى املوظف في جامعة 
الكاظ��م  عب��د  البصرة)غي��ث 
حس��ن( ان مقاعد الدراسة هي 
ليس��ت م��كان لطل��ب العل��م 
فقط بل مكان لتكوين عالقات 
اجتماعي��ة ناجحة النها تخلق 
فرص��ة كبي��رة ملعرف��ة اخ��الق 
وس��لوك زمالئ��ك ف��ي الكلي��ة 
فق��د تعرفت على زميلتي والتي 
اصبحت فيما بعد زوجة وام لولد 
تعرفت عليها  اسميناه)ارفلون( 
عندما كنت في املرحلة الثالثة 
وهي كان��ت في املرحل��ة االولى 
لك��ن عالقتن��ا كانت تس��ودها 
النظ��رة  الظ��ن بحك��م  س��وء 
املس��بقة التي كانت مترسخة 
بعد  الطالب،ولكن  عن س��لوك 
اش��تراكنا في عمل مس��رحي 
بعنوان)حداد الليال الثالث( بدت 
العالقة تتجه نح��و احلب والود 
وبقيت هذه العالقة وااللفة الى 

التخرج وتكللت بالزواج. 
)نظرة ثم ابتسامة فزواج(

وأيدته في الرأي نفسه املوظفة 
في جامع��ة البصرة)ه�.ز(  كنت 
الفن��ون  كلي��ة  ف��ي  موظف��ة 
اجلميل��ة وتعرف��ت عل��ى اح��د 
طلبة قسم املوسيقى فبادلني 
االعجاب وتطورت العالقة بيننا 
ودخلنا ع��ش الزوجية بعد فترة 
عالق��ة ح��ب اس��تمرت عامني 
وفترة خطوبة استمرت لسبعة 
اش��هر.وقد بدأت ه��ذه العالقة 
بنظ��رة ث��م ابتس��امة فموع��د 

فلقاء فكالم وزواج
)احلب ال يعرف القوانني؟(

أم��ا مدربة الفنون)هن��اء صالح 
ح��ب  قص��ة  فله��ا  حس��ن( 
تختل��ف ع��ن قص��ص االخرين 
اذ ت��روي قصته��ا بقولها كنت 
مدرب��ة للفنون في كلية الفنون 
اجلميلة وكنت اتعامل بروح الود 
واالحترام مع جميع الطلبة الني 
كنت اعتبر نفسي مسؤولة عن 
تفوقه��م العلم��ي ولك��ن يبدو 
ان اح��د الطلب��ة وال��ذي اصبح 
زوجا ل��ي فيما بعد كان يلتمس 
في هذا ال��ود واالحت��رام خيطا 
يصل ال��ى قلب��ه فيمنع��ه من 
ل��ذة الراح��ة في س��كون الليل 
وم��ن غير ان اع��رف فقد اعجب 
ب��ي واصبح��ت انا مالك��ه وبعد 
ان عرف��ت ب��أن مش��اعره بات��ت 
تتج��ه نح��وي رفض��ت رفض��ا 
قاطعا بحكم كون��ي اكبر منه 

ب���)13( س��نة وفارق الس��ن كان 
كبي��را بيننا ل��ذا اقترحت عليه 
االقت��ران بفت��اة اخ��رى تصغره 
عمرا وبالفع��ل تعرف على فتاة 
وتق��دم خلطبتها ولك��ن يبدو ان 
قلب��ه الزال معلق��ا بقلب��ي وان 
احالم��ه ممكن��ة التحق��ق فلم 
متض اال فترة قليلة حته فس��خ 
العقد فيما بينهم وبعدما رأيت 
اص��راره عل��ى االقتران ب��ي وافق 
اال ان املش��كلة لم تنتهي عند 
هذا احل��د الن اهله ل��م يوافقوا 
عل��ى زواج ابنهم بفت��اة تكبره 
بهذا الف��ارق اذ واجه مش��اكل 
كبيرة لهذا السبب حتى اضطر 
الى املبي��ت خارج بيت االس��رة 
لفترة ستة اشهر بسبب رفض 
والده وطرده خارج املنزل اذا اصر 
على رأيه ولكن اصراره باالقتران 
وحب��ه الص��ادق دفع��ه لتحمل 
هذه املش��اق وكذل��ك كان احلال 
معي اذ رفضوا اهلي من االقتران 
بش��خص يصغرني بهذا العمر 
بس��بب خوفه��م ان يك��ون ما 
يدفعه الى الزواج هو طمعا في 
امل��ال او رمبا ن��زوة يحصل عليها 
ثم يحاول البحث عن فتاة اخرى 
ايضا استطعت  باصراري  ولكن 
فك هذه القيود وتكللت عالقتنا 
بزواج ناجح وانا اشعر االن اننا نعيش 
كاس��عد زوج��ني بس��بب التفاهم 

وااللفة واحلب املتبادل بيننا. 
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    أن األوطان ال تبن�ى إال باألشخاص األقوياء 
األصحاء الذين يتمتعون بش��خصية قادرة 
على اتخاذ القرار،فكيف يس��تطيع األبوان 
تربي��ة أبن��اء يتمتع��ون بش��خصيات قوية 
وقادرة عل��ى اتخاذ القرار؟، وكيف تس��اهم 
املؤسس��ة التربوي��ة في تنش��ئة جيل قادر 
على بناء اجملتمع وتخط��ي كبواته املتتالية 
بس��بب تأثير العوامل اخلارجية والداخلية 
واالجتماعي��ة  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
..ولإلجاب��ة ع��ن ه��ذه األس��ئلة س��نحاول 
تشخيص املشكلة عبر تبيان اثر استخدام 
العق��اب اجلس��دي والتوبي��خ املف��رط على 
بناء ش��خصية الطفل في البيت واملدرسة 
عس��ى ولعل ان يس��هم هذا البحث املوجز 
ومثيالته من االطروحات  العلمية واملقاالت 
الصحفي��ة ف��ي توعي��ة االس��رة العراقية 
لتذليل اخملاطر والصعوب��ات التي تواجهها 

في اول عش��ر س��نوات من عمر الطفل :
اس��تخدام  أن  العلمي��ة  األبح��اث  اثبت��ت 
العق��اب اجلس��دي وض��رب الطف��ل ب��دون 
ضواب��ط هي طريقة عدميةاجلدوى ، وال ينتج 
عنهاس��وى اضطرابات نفس��يه وجسديه 
وعقلي��ة ، ق��د تصي��ب األوالد ذك��ورا واناثا 
،فتحد من نشاطهم وقدراتهم وحيويتهم، 
وق��د تؤثر على درجة ذكائهم  بل إن بعضها 
قد يت��رك آث��اره الدائم��ة على أجس��ادهم 
عاهات مس��تدمية ال قدر اهلل تعالى .. ولعل 
أكثر حاالت اإلي��ذاء املوجه لألطفال ، ميارس 

باس��م التأديب وهو في الواق��ع ظلم يوقع 
عل��ى الطف��ل ..وال س��يما حني يك��ون دون 
العاش��رة ، فإن��ه ال يج��وز ضرب��ه عندئذ ال 
ش��رعا وال قانوناً ،وكثير ممن يدلون باحلقيقة 
في مث��ل هذه احل��االت : يعترف��ون بضعف 
النف��س ،وقل��ه احلل��م ، وأن م��ا يقومون به 
مجرد تنفيس عن احلنق والغيظ في أجساد 
أوالده��م !!ولي��س لطبع الغض��ب دواء مثل 
التحل��م ،فقد ورد في احلديث عن ))رس��ولنا 
صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم : )) إمنا العلم 

بالتعل��م، وإمن��ا احلل��م بالتحل��م..

وق��د أظه��رت دراس��ة دامناركي��ة حديثة أن 
توبيخ األطف��ال قد يحدث آث��ارًا ضارة مثل 
الض��رب متاًم��ا. وعل��ى رأي الدكت��ور إري��ك 
سيغس��غارد من املركز الدامناركي للبحوث 
الذي أجرى الدراسة إن احترام الذات يتضرر 
عند العقاب بوس��يلة أو بأخرى، وأضاف »ال 
ميك��ن الق��ول أن توبيخ الطف��ل أفضل من 

أسامة البدران 
باحث اجتماعي 

التطبيق اخلاطئ ملبدأ العقاب الرتبوي 

شواطئ 
تربوية



تعاق��ب  فعندم��ا  ضرب��ه، 
طف��الً تعطيه اإلحس��اس 
أنه ع��دمي القيمة،وفي إطار 
الدراسة متت مراقبة صغار 
في مرحلة ري��اض األطفال 
ووجهت إليهم أس��ئلة في 
الفترة م��ا بني عامي) 1994 
م��ن  أكث��ر  (وق��ال  و2000م 
نصفه��م إنه��م يكره��ون 
وإنهم  والصياح  التعني��ف 
يعتقدون أن الكبار ال يزالون 
بعد  منه��م حتى  غاضبني 
طويل،فعلى  وق��ت  مض��ي 
اآلب��اء ب��أن يقول��وا رأيه��م 
لألبن��اء في ص��وت طبيعي 
دون صي��اح. وإن اآلباء الذين 
يرغبون في توطيدعالقتهم 
ال  أن  يج��ب  أبنائه��م  م��ع 
يكثروا من تعنيفهم ويلجأ 
اآلباء أو األمهات إلى تعنيف 
جتنًب��ا  بال��كالم  األطف��ال 
للضرب إذا أساؤوا التصرف، 
ورغم أن ضرب األبناء أصبح 
أق��ل انتش��ارًا ومجرًما في 
بع��ض البالد، ف��إن معظم 
اآلب��اء واملعلم��ني يعنف��ون 
املطيع��ني  غي��ر  األطف��ال 
على انفراد أو عالنية. ووفًقا 

مليث��اق األمم املتحدة حلقوق 
الطفل ف��إن لألطفال احلق 
ف��ي احلماي��ة م��ن العن��ف 

اجلس��دي والنفس��ي.
وم��ن أب��رز نتائ��ج ابح��اث 
التربوي��ني وعلم��اء النفس 

في هذا الص��دد م��ا يل��ي:
أوال: يعتق��د كثير من اآلباء 
واألمه��ات أن الض��رب ق��د 
يض��ع حدانهائي��ا ألخطاء 
لك��ن  ومت��رده،  طفله��م 
احلقيق��ة أن ذل��ك ال يغي��ر 
من س��لوك الطفل، بل قد 
يس��بب تعثرا ف��ي العالقة 

بين��ه وب��ني أهل��ه.
واألمه��ات  األب��اء  ثاني��ا: 
الذين يلج��أون إلى العقاب 
يبع��دون أبناءه��م عنه��م، 
اذ يعم��د األبن��اء إل��ى احلد 
أهلهم  م��ن عالقتهم م��ع 
خوفا من العقاب الش��ديد 
مما يس��اعد في تعطيل دور 
االه��ل في مس��يره التربية 

الصحيحة الالزمة لألوالد.
الضرب  اس��تخدام  ثالث��ا: 
املفرط قد يحد من األعمال 
السيئةوالتصرفات الشاذة 
لألطفال ، لكنه ال يحس��ن 

إذ  س��لوكهم  يه��ذب  وال 
يعلمهم ما ال يجب القيام 
به ، لكنه ال يرش��دهم الى 

م��ا يج��ب القي��ام ب��ه ..
مب��دأ  اعتم��اد   : رابع��ا 
املضب��وط  غي��ر  العقوب��ة 
يفقد  قد  بشكل مس��تمر 
فعاليته كلم��ا تقدم الولد 
ف��ي العم��ر .. فاألس��اليب 
التي كانت ت��ردع الولد في 
سن اخلامس��ة أو السابعة 
بل��غ  إذا  تؤث��ر في��ه  ق��د ال 

احلادية عش��رة من عمره .
مبدأ  اس��تخدام   : خامسا 
ق��د  الش��ديدة  العقوب��ة 
األبناء ش��عورا  عند  يصنع 
بالنقم��ة وح��ب الث��أر من 

املعاق��ب ، وأن كان وال��ده ..
وف��ي اخلتام.. ميك��ن تعليل 
اغلب هذه احلاالت حس��ب 
بأنه��ا  له��ا  اس��تقرائي 
ضع��ف حيل��ة  وقل��ة املام 
احلديثة  التربوية  باملناه��ج 
التكنلوجي��ة في  والط��رق 
إدارة املؤسس��ات التربوي��ة 
من قبل التربوي نفس��ه او 
من هم اعلى منه في سلم 

التدرج املؤسس��اتي ...
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 اخمل��درات هي كل مادة طبيعية أو مس��تحضرة 
ف��ي املعامل ، من ش��أنها إذا اس��تخدمت في غير 
األغ��راض الطبي���������ة أو) الصناعي��ة املوجهة ( 
أن ت��ؤدي إلى فق��دان كلي أو جزئي ل��إلدراك بصفة 
مؤقتة ، وهذا الفقدان الكلي أو اجلزئي تكون درجته 
بحس��ب نوع اخملدر وبحس��ب الكمي��ة املتعاطاة . 
كم��ا يؤدي االعتي��اد أو اإلدمان بالش��كل الذي يضر 
بالصحة اجلس��مية والنفسية واالجتماعية للفرد      
اخمل��درات ف��ي مجمله��ا تؤثر عل��ى املخ وهذا س��ر 
تأثيرها والكثير منها يتس��بب ف��ي ضمور ) موت ( 
 Cortex ( بعض خاليا اجلزء األمامي لقش��رة الدماغ
( . وهناك مخدرات تسبب اعتمادا نفسيا دون تعود 
عضوي ألنسجة اجلسم أهمها : القنب ) احلشيش 
( ، التب��غ ، القات ، وعند توف��ر اإلرادة لدى املتعاطي 
ف��إن اإلقالع ال يترك أي أعراض لالنقطاع . وباملقابل 
هن��اك مخدرات تس��بب اعتمادا نفس��يا وعضويا 
أهمه��ا : األفيون ، املورف��ني ، الهيروين ، الكوكايني 
، الك��راك وكذلك اخلمور وبعض املنومات واملهدئات 
واإلقالع عن تعاطي تلك اخملدرات يتسبب في أعراض 
انقطاع قاس��ية للغاية تدفع املتعاطي لالستمرار 
ب��ل وزي��ادة تعاطيه .  ل��م تكن اخمل��درات وليدة هذا 
العصر فقد عرفها اإلنس��ان من��ذ القدم، وحاربتها 
اجملتمع��ات القدمية ثقافي��اً واجتماعي��اص ودينياً، 
حيث تعتبر اخملدرات أخطر كارثة عرفتها البش��رية 
في تاريخها، وبدأت تتطور لتصبح جتارة عاملية غير 
مش��روعة ترعاها عصابات منظم��ة هدفها تدمير 

طاقات وقدرات وقيم الشباب آمال هذه األمة، ومط 
أنظارها وكنزها احلقيقي وهذا يهنى تفريغ اجملتمع 
م��ن العق��ول املبدع��ة فيه حت��ى يبق��ى مجتمعاً 
متخلفاً من الس��هل الس��يطرة عليه.ووفق تقرير 
األمم املتحدة لعام ) 2000 م( عن ظاهرة اخملدرات، فقد 
وصل عدد الدول التي تعان��ى من التعاطى واإلدمان 
إل��ى ) 134 ( دول��ة والتي تعرف بالدول املس��تهلكة 
للمخدرات أي أن مواطنيها ورعاياها يس��تخدمون 
أو يدمنون اخملدرات، كما متر اخملدرات وتعبر احلدود بني 
قراب��ة ) 170 ( بلداً حول العالم. كما لدينا مراهقون 
من اجلنسني وقعوا ضحايا لهذه الظاهرة، كما بلغ 
حجم االستثمار العاملي لتجارة اخملدرات قرابة ) 500 
( بليون دوالر سنوياً. أصبحت10 %( من حجم - جتارة 
النخدرات متثل املرتب��ة الثالثة من حيث احلجم أي 
تشكل ما بني ) 9 التجارة العاملية-بعد جتارة النفط 
والسالح، وهذا املؤش��ر يوضح أن اخملدرات أصبحت 
تشكل مشكلة عاملية وحتتاج تظافر جميع اجلهود 

في مواجهتها.
       مشكلة اخملدرات من اخطر املشاكل الصحية 
واالجتماعية والنفس��ية التي تواجه العالم أجمع 

18

شواطئ 
صحية
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وطبق��ا لتقديرات املؤسس��ات الصحي��ة  العاملية 
يوج��د حوال��ي 800 ملي��ون  م��ن البش��ر يتعاطون 
اخملدرات أو يدمنونها. و اإلدمان على مخدر ما ، يعني 
تكون رغبة قوي��ة وملحة تدفع املدمن إلى احلصول 
على اخملدر وبأي وس��يلة وزي��ادة جرعته من آن آلخر ، 
مع صعوبة أو استحالة اإلقالع عنه سواء لالعتماد 
) اإلدمان ( النفس��ي أو لتع���ود أنسج����ة اجلسم 
عضويا ) Drug Dependency ( وعادة ما يعاني املدمن 
من قوة دافعة قهرية داخلية للتعاطي بسبب ذلك 
االعتماد النفسي أو العضوي .و لقد تضافرت عديد 
من العوامل السياسية ، االقتصادية واالجتماعية 
لتجعل من اخملدرات خطرا يهدد العالم أو كما جاء 
في بيان جلنة اخلبراء باألمم املتحدة » إن وضع اخملدرات 
بأنواعه��ا في العالم قد تفاقم بش��كل مزعج وأن 
املروج��ني ق��د حتالفوا م��ع جماعات إرهابي��ة دولية 
لترويج اخملدرات » والكويت بلد منفتح ، يعيش فيه 
خليط من البشر، كما أن شبابنا ال شك مستهدفون 
من قوى الشر ، بيد أن لدينا القدرة واملرجع في ديننا 
احلني��ف ولنذكر جميع��ا قوله تعال��ى ) وال تقتلوا 
أنفس��كم إن اهلل كان بكم رحيم��ا( ومن قوله ) وال 
تلق��وا بأيديكم إل��ى التهلكة( .  ولو اس��تخدمت 
اإلنسانية 20% من األموال املتداولة بتجارة اخملدرات 
الدولي��ة الختفت األمية من العال��م ؟؟ أما 40% من 
تلك األم��وال فهي كفيلة مبكافح��ة اجلوع نتيجة 
) التصح��ر ( ف��ي كل أرجاء العال��م و 60% من تلك 
األم��وال تقضي على الفقر ف��ي 27 دولة هي األكثر 
فق��را من بني دول العالم .لك��ن ) كارتيالت ( تصنيع 
اخملدرات لم تكن أبدا لتنتظر إلى حقائق إنس��انية ، 
بل كانت حترص على جني املزيد من األرباح واألموال 
امللوث��ة بدم��اء ضحاياها في كل م��كان . واخملدرات 
التخليقية جاءت وبكل أسف لتمثل حتالف العلم 
مع العقول الش��يطانية ، بدال من تس��خير قدرات 
العلماء إلنتاج أدوية أو أغذية تفيد البشرية ، جاءت 
تل��ك اخملدرات لتضيف بعدا أكثر مأس��اوية ولتوقع 

باملزيد من الضحايا بصورة قاسية للغاية .
     وال ننس��ى دور األس��رة ف��ي الوقاية واحلفاظ 
عل��ى األبناء من ه��ذه الظاهرة اخلطي��رة والدخيله 
عل��ى  مجتمعنا، ويج��ب االنتباه من أهم أس��باب 
انحراف الش��باب ه��و ع��دم االهتم��ام برعايتهم، 
وتربيته��م واختيار الصحبة الصاحلة لهم مع عدم 

إطالق احلرية لهم دون رقابة من قبل األسرة.
وظاهرة تعاطي اخملدرات كغيرها من الظواهر 
االجتماعي��ة ف��ي أي مجتم��ع ال يج��وز فصلها 

عن مجم��ل الظروف احمليطة به��ا في داخل هذا 
اجملتم��ع أو خارجه، فه��ي ال تنفصل عن الظروف 
االقتصادية والسياسية التي تسود هذا اجملتمع. 
إن ب��روز ظاه��رة اخمل��درات ف��ي منطق��ة اخلليج 
وانتش��ارها بهذه الس��رعة وبهذا احلجم املذهل 
ف��ي أوس��اط اجملتم��ع وملا تلعب��ه ه��ذه الظاهرة 
من تعطي��ل وإهدار ألهم ثروة وطنية وإنس��انية 
فإمن��ا ت��دل بغير ش��ك عن خل��ل ف��ي القائمني 
عل��ى مواجهتها واألس��لوب املتبع حلله��ا!!. إن 
مس��ؤوليتنا الوطنية حتتم علينا املساهمة في 
إنقاذ حياة الكثير من شبابنا الذين قد تلتهمهم 
ه��ذه اآلفة الفتاك��ة والتي نش��رع أن من واجب 
اجلميع � أفراد ومؤسسات � الوقوف جدياً أمامها. 
وتش��يع هذه املش��كلة في مختل��ف الطبقات 
والفئ��ات االجتماعي��ة واألس��ر ذات املس��تويات 
االقتصادية واالجتماعية اخملتلفة . كما متتد عبر 
املراحل العمرية املتعددة ولكن تبدو أكثر خطورة 
وشيوعيا لدى قطاعات الشباب واملراهقني وهم 
بطبيع��ة احلال طالب امل��دارس واجلامعات . وهذا 
العمر هو الذي يصل في��ه الفرد إلى قمة قدراته 
على العطاء والبذل واإلنت��اج . ويزيد من خطورة 
هذه املشكلة أنها أكثر شيوعا لدى الذكور منها 
لدى اإلناث حيث هم يتحملون العبء األكبر في 
العم��ل واإلنتاج . وقد تزايد ف��ي الفترات األخيرة 
اإلقبال على تعاطي العديد من املواد النفس��ية 
التي هي أش��د خطورة مقارنة باملواد التي كانت 
منتش��رة فيما قبل . حيث ش��هدت الثمانينات 
من القرن املاضي عودة الهيروين والكوكايني إلى 
الظهور بني الش��باب مما أح��دث حالة من الذعر 

لدى املسئولني والتربويني .
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عــــرق النّســـا
 ) االنزالق الغضرويف (

بقلم : األستاذ الدكتور 
ثامر احمد حمدان 

رئيس جامعة البصرة

سمي عرق النسّا وليس عرق النساء الن ألمه ينسي  ما سواه 

        هو األلم الصادر عن انزالق غضروفي في املنطقة القطنية من الظهر يؤدي إلى 
تهيج العصب النسوي ) سياتك نيرف ( ويصل املريض بحالة غير جيدة يشتكي من 
ألم شديد في الظهر والطرف السفلي األمين أو األيسر وفي بعض األحيان في اجلهتني 
ويحول هذا األلم دون احلركة واملش��ي ويزداد شدة عند العطاس والكحة وزيارة املرافق 
الصحية ، وفي حالة نادرة قد يؤدي الى فقدان السيطرة العصبية على اإلدرار واخلروج 
أو انحباس البول وتنمل الطرفني . باإلمكان إثبات هذا التشخيص بالرنني املغناطيسي 
وهو أفضل الس��بل للحصول على التش��خيص النهائي . وقبل الرنني يلعب سماع 

شكوى املريض والفحص السريري دوراً كبيراً في تشخيص هذا املرض .
      أما طرائق العالج فتختلف متاماً وأسوء عالج هو السحر والشعوذة أو كما يسمى 
قطع العصب بالسحر ، كذلك اعتاد اجملبرون املتجاوزون على الطب باستعمال طرائق 
خرافية في العالج منها الس��حب او حتى الضرب بالعصي أو احلجامة أو استعمال 

الوشم .
      وبودي التأكيد على قول املصطفى عليه وعلى أهله أفضل الصالة والتسليم 

وهو القائل للحق : » من أتى كاهناً أو عرافاً فقد كفر مبا انزل على صدر محمد )ص( .
      واألم��ر اآلخ��ر هو وجود طرائق عالجية حديثة لهذا املرض وهي الدواء بالعقاقير 
املسكنة لأللم والرافعة لاللتهابات مع الراحة التامة في الفراش واملتابعة اجلادة التي 
ق��د حتتاج إلى تبديل العالج ب��ني احلني واآلخر . وإذا لم يس��تجيب املريض الى العالج 
التحفيظي فالعالج بالتداخل اجلراحي هو السبيل املثالي حلل هذه املشكلة . حيث 
يباع��د أو يرفع اجلزء املنزلق من الغض��روف عن العصب للقضاء على تهيج العصب 

النسوي وقد يحتاج املريض في بعض األحيان الى توسيع القناة الشوكية .
      نسال اهلل الشفاء الى مرضانا كما نسأله ان يبعدهم عن الكهنة والعرافيني 
الذين ال يعرفون كلمة واحدة عن احلالة الصحية للمريض وهذا رسول الهدى ودين احلق 
القائل )ص( » من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن كفانا اهلل شر الضامنني » .

واحلمد هلل رب العاملني .
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من الذاكرة املالحية لشط العرب

الكابنت البحري
حسني غازي خليفة

مدير قسم الشؤون الفنية 
و البحرية  

مركز علوم البحار

اجلزء الثالث 

     ان قناة الروكا ROOKA CHANEL تعني القناة املالحية التي مت رسم 
مس��الكها وتثبيت فناراته��ا بوثائق واوراق قانونية رس��مية مكتوبة 
بخط الي��د وبوثائق معروف��ة ومعتمدة ومصادق عليه��ا. وظلت قناة 
الروكا محتفظة بوثيقتها في القرون املاضية ولم تتغير مس��الكها 
ومواقع فنراتها واسلوبها في التعامل مع السفن التجارية فتربصت 
بها التيارات املائية اجلارية واغتالتها بكثبان الترسبات التي انهمرت 
عليها كالس��يل اجلارف ودفنتها حتت االطيان املتراكمة ومازالت  تدق 
هن��اك في مثواها االخير في املكان الذي كتب بخط اليد في ش��هادة 
ميالده��ا  وفي )روكته��ا( التي اختتمت . بختم وامض��اء والي البصرة 
فش��اءت االقدار ان تك��ون )روكتها( هي وصيتها وش��هادة وفاتها في 
اصرار عجيب منها يرمي الى توثيق االبعاد السيادية للمياه االقليمية 
ثم مضت التي��ارات في غيها وجبروتها وراحت تنحت في اكتاف رأس 
البيش��ة فحفرت الها قناة جديدة باجتاه خور عبد اهلل وانحرفت تلك 
القناة اجلديدة في مس��ارها وابتعدت ع��ن املضمون الذي نصت عليه 
وثيقة الروكا، لكن دوي صوت الروكا س��يبقى متصدرا كل املفاوضات 

التي ستتناول موضوع سيادة العراق على مسطحاته املائية 
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وق��د تربى هو واخيه الش��يخ هادي ش��ريف القرش��ي حيث 
اخذ األخير على عاتقة تربية وتعليم س��ماحة الش��يخ باقر 
القرش��ي. فقد قام بتأسيس مكتبة اإلمام احلسن)ع( العامة 
الشيخ باقر شريف القرشي واخية حجة اإلسالم واملسلمني 
املرحوم الشيخ هادي شريف القرشي الفقيه األصولي حيث 
تأسس��ت مكتبة اإلمام احلس��ن )ع( العامة سنة )1414ه� - 
1993م(. وقد س��ميت ه��ذه املكتبة بهذا االس��م تيمنا بأول 
كتاب ألفه الش��يخ باقر ش��ريف 
القرش��ي وهو كتاب عن حياة 
اإلمام احلس��ن)ع(، ودرس في 
النجف  العلمية في  احلوزة 

االشرف.
ومن آثار الشيخ باقر شريف 

القرشي:
1 حي��اة احمل��رر األعظ��م 
الرس��ول األكرم محمد 
)ص( 3 ش��ريعت - إيران 

2004 األولى 
موسوعة   2
اإلمام 

أمي��ر املؤمنني علي بن أب��ي طالب )ع( 11 دار احلس��نني 2002 
األولى 

3 اإلمام احلس��ن بن علي )ع( 2 اآلداب - النجف االشرف 1375 
األولى 

4 حياة اإلمام احلس��ني بن علي)ع( 4 اآلداب - النجف االش��رف 
1974 األولى 

5 حي��اة اإلمام زي��ن العابدين )ع( 2 دار األض��واء - بيروت 1988 
األولى 

6 حي��اة اإلمام محمد الباق��ر )ع( 2 القض��اء - النجف 1978 
األولى 

7 حياة اإلمام الصادق )ع( 7 دار األضواء - بيروت 1993 األولى 
8 حياة اإلمام موسى بن جعفر )ع( 2 اآلداب - النجف االشرف 

1970 الثانية 
9 حياة اإلمام علي بن موسى الرضا )ع( 2 دار املرتضى - بيروت 

1992 األولى 
10 حياة اإلمام محمد اجلواد )ع( 1 النعمان - النجف االش��رف 

1980 األولى 
11 حياة اإلمام علي الهادي )ع( االنكليزية 1 دار االعتصام 

12 حياة اإلمام احلسن العسكري)ع( االنكليزية - الفارسية 1 
وفا � إيران 2007 األولى 

13 حي��اة اإلمام محمد املهدي )ع( الفارس��ية 1 دار املرتضى � 
بيروت 1996 األولى 

14 حياة سيدة النساء فاطمة الزهراء)ع( 1 دار احلسنني � إيران 
2003 األولى 

15 حي��اة اإلمام أمير املؤمن��ني أحدى حلقات حياته 1 
أمير 1999 األولى 

هو الشيخ باقر شريف القرشي فقيه أصولي وكاتب تاريخي وهو العراقي الوحيد الذي 
خصص له جناح خاص بمكتبة الكونغرس األمريكية،]ولد وترعرع في مدينة القاسم 

بمحافظة الحلة في عام 1927 م حيث نشأ في بيت ذي علم وتقى وإصالح وكان والده 
شيخ كبير مرشد للدينية في مدينة القاسم 

الشيخ القرشي.. 
 العراقي الوحيد الذي خصص له جناح بمكتبة 

الكونغرس األمريكية شواطئ 

استذكار



16 حياة الش��هيد اخلالد مس��لم بن 
عقيل )ع( 1 بغداد 1998 األولى 

17 نفح��ات م��ن س��يرة أئم��ة أه��ل 
البي��ت)ع( 1 ش��ريعت - إي��ران 2007 

السادسة 
18 أخ��الق النب��ي وأه��ل بيت��ه )ع( 1 

شريعت - إيران 2004 االولى 
19 السيدة زينب بطلة اإلسالم ورائدة 

اجلهاد في اإلسالم 1 بغداد 1997 
20 املآسي املروعة لإلمام أمير املؤمنني 

وأصحابه
مكتبة االمام احلسن عليه السالم :

تأسس��ت مكتبة اإلمام احلس��ن )ع( 
العامة سنة )1414ه� - 1993م( أسس 
املكتبة املرحوم الش��يخ هادي شريف 
القرشي والشيخ باقر شريف القرشي 
الدارس��ني  ليس��هال بذل��ك مهم��ة 
والباحث��ني واملتتبعني واملؤلفني ويوفرا 
عليهم املشاق. وتبلغ مساحة املكتبة 
الكلية )345( متراً مربعا وقد استغلت 
جميعها كبناء. وتقع على ميني اخلارج 
من ش��ارع الرسول بأجتاه شارع السور 
في النجف االش��رف. وتتكون املكتبة 
م��ن خم��س ادوار: ويحت��وي عل��ى : أ( 
اخملطوطات ب( ومخزن الصحف واجملالت 

ج( وقاعة الكومبيوتر واالستنساخ.
ال��دور األرضي ويضم خمس أقس��ام 
هي أ( باحة املكتبة ب( قاعة مطالعة 
الرجال وتس��ع عشرون طالبا ج( قاعة 
مطالع��ة النس��اء وتس��ع عش��رون 
طال��ب د( مخزن للكت��ب. الدور الثاني 
ويض��م قاعت��ني للمطالع��ة ومخزن 
للكت��ب. الدور الثال��ث ويضم قاعتني 
للمطالعة ومخزن للكتب. الدور الرابع 
يضم غرفتان كبيرت��ان متخصصتان 

لألبحاث.
وللمكتبة أقس��ام عدي��دة يقوم كل 
قس��م منها على عدد من املسؤولني 
واملوظفني مناطة به��م مهمة عمل 
القس��م وميكن تلخيصها بالش��كل 

التالي: 
قسم اخملطوطات :

للتراث اإلس��المي اخملطوط حيز كبير 
في مكتبة اإلمام احلس��ن )ع( العامة، 
فقد احتضنت رفوف خزاناتها الكثير 
م��ن اجملل��دات والعناوي��ن موزعة على 

مختلف العلوم املعروفة، ولها فهرس 
خ��اص بها. ومن اجلدير بالذكر ان كثير 
من الشخصيات قد تبرعت مبكتباتها 
مث��ل املرحوم احملس��ن احل��اج محمد 
رش��اد عجينة مبكتبت��ه اخلاصة قيل 
وفاته. واحملس��ن احلاج كامل االعس��م 
مبكتبت��ه اخلاصة وكان��ت حتتوي على 
أمه��ات الكتب مثل كت��ب الصحاح 
الطبع��ة االول��ى والثاني��ة الت��ي لم 
تطله��ا ي��د التحري��ف. وتب��رع ورث��ة 
اخلطيب املرحوم الش��يخ عبد احلميد 
الهجري االحس��اني مبكتب��ة والدهم 
اخلاصة. وورثة املرحوم الس��يد حسن 
الش��خص مبكتبة موروثهم اخلاصة. 
وتب��رع األس��تاذ الدكت��ور محمد رضا 
حسن الدجيلي مبكتبته اخلاصة. كما 
ترد بعض الكتب كهدايا من املؤلفني. 
القس��م الكبي��ر م��ن الكت��ب يت��م 
اقتناؤها عن طريق الش��راء. ومن اجل 
نش��ر الثقافة بكل الوس��ائل املتاحة 
جعل��ت املكتبة الكت��ب واخملطوطات 
ميس��ورة بني يدي الباحثني واحملققني 
واملؤسس��ات واملكتب��ات العامة على 
الس��واء في استنساخه على الورق او 

على أقراص مدمجة.
قسم املطبوعات :

وهو من األقس��ام املهم��ة حيث يوفر 
الكت��ب للباحث��ني واملطالع��ني ف��ي 
مختل��ف العل��وم والفن��ون. ويض��م 
القس��م ع��ددا كبي��را م��ن اجمل��الت 
العراقية والعربي��ة القدمية واحلديثة. 

وضم القسم خزانة خاصة مبطبوعات 
النجف االشرف.

مهام املكتبة: 
تع��د املكتب��ة م��ن كب��رى مكتب��ات 
العراق، تتلخ��ص واجباتها بجمع كل 
أش��كال التراث العلمي والثقافي، من 
كت��ب ودوري��ات وغيرها م��ن القنوات 
وتيس��ير  وتنظيمه��ا  املعلوماتي��ة، 
االنتفاع من قبل الباحثني والدارسني، 
اخملطوط��ة  الكت��ب  جم��ع  وكذل��ك 
والوثائ��ق مبختل��ف أنواعه��ا، وإج��راء 
الصيان��ة والترميم لها، وحفظها في 
مس��تودعات، وتهيئة األجواء املالئمة 

لها وتصنيفها.
كما تتولى املكتبة مهمة مس��اعدة 
املؤلف��ني والكتاب، لتحقي��ق الكتب 
واخملطوطات. وقد أصدرت مجموعة ال 
بأس بها م��ن الكتب املؤلفة واحملققة، 
فيما انطلقت املكتبة لتوثيق العالقة 
مع املؤسس��ات الثقافي��ة واملكتبات 
املهمة في أرجاء العالم، وتبادل اخلبرات 
واملعلوم��ات واملطبوع��ات واإلصدارات 

اخملتلفة.
محتويات املكتبة :

حتتوي مكتبة اإلمام احلسن )ع( العامة 
على أعداد كبيرة من الكتب املطبوعة 
واخملطوطات، إذ حتت��وي على ما يقارب 
من خمس��ة وثالثون الف كتاب فضال 
عن اخملطوطات واملطبوعات والدوريات 
والوثائق. بعضها من النفائس والنوادر 

مثل كتاب بخط الشيخ البهائي.
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الناحي��ة  م��ن  األطف��ال  تنقس��م صح��ف 
الشكلية إلى جرائد ومجالت، ومن ناحية املضمون 
إلى: صح��ف جامعة، وصح��ف فكاهية، وصحف 
إخبارية، وصحف رياضي��ة، وصحف دينية وغيرها.. 
وق��د تصدر ه��ذه األنواع م��ن صح��ف األطفال عن 
مؤسس��ات جتارية هدفها األول الرب��ح املادي، أو قد 
تصدر عن جمعيات ومؤسسات ومنظمات مختلفة 
بغ��رض تقدمي الثقاف��ة اجليدة لألطف��ال، بعيداً عن 
روح الرب��ح امل��ادي أو لغرض تروي��ج آراء وأفكار تدعو 
لها.. كذلك تتنوع صحف األطفال باختالف مراحل 

منوهم اخملتلفة.
وق��د ظهرت صحافة االطفال في العراق بعد 
نص��ف قرن  تقريبا من ظه��ور الصحافة في العراق 
ع��ام 1869 مع ص��دور اول عدد م��ن جريدة ال��زوراء.

فق��د ظه��رت اول مجلة عراقي��ة تعن��ى باالطفال 
وه��ي )مجلة التلمي��ذ العراقي( لصاحبها س��عيد 
فهيم التي صدر عددها االول في تش��رين االول عام 
1922 وه��ي مجل��ة مدرس��ية تهذيبية اس��بوعية 
موجه��ة ال��ى تالمي��ذ امل��دارس والش��بان الصغار، 
امل��درس مبدرس��ة  افن��دي،  وكان مصطف��ى عل��ي 
تطبيق��ات دار املعلم��ني مدير ادارة اجملل��ة من العدد 
االول وحتى العاش��ر منه. جاء بعده محمود حلمي 
الذي اس��تمر في مهامه ملدة عام، ثم توقفت اجمللة 
ع��ن الصدور بس��بب قل��ة الدع��م املادي. ف��ي عام 
1924 ع��اودت الصدور مجدداً وتول��ت جريدة العراق 
نش��رها وكان مديرها سعيد فهيم ايضاً وقالت عن 
نفس��ها انها »مجلة تهذيبية اسبوعية مصورة«. 
والصدور الثاني لم يس��تمرهواآلخر طويالً. قسمت 
صفحاتها إلى ابواب منها )الدنيا وما فيها، حديقة 

االدب، معرض املش��اهير، العناية بالصحة، س��ؤال 
وجواب، مس��ابقات(، كتب فيها )هاش��م اآللوسي، 
روفائيل بطي، عبد الرزاق احلس��ني، الشيخ محمد 
رضا الش��بيبي، والش��يخ محمد مه��دي البصير، 
عزيز س��امي، فاضل اجلمالي وآخري��ن(. كانت حتمل 
طابع��اً تعليمياً عرضت موضوعات تتعلق باملناهج 
الدراسية وخاصة العلوم الطبيعية، ظهرت بحجم 
قريب للكتاب، والنسخة الواحدة تباع في االسواق 
بث��الث عانات.ثم ظه��رت مجلة)مجلة الكش��اف 
العراق��ي( لصاحبه��ا محم��ود ندمي ص��درت في 15 
حزيران عام 1924 وهي مجلة علمية ادبية تهذيبية 
حتت��وي على كل ما يهم الكش��اف م��ن موضوعات 
علمية وعملية اس��تهدفت نشر حركات الكشاف 
والعم��ل على نهضتها ف��ي الع��راق وكانت نصف 
ش��هرية صدرت لبضعة اعداد ث��م توقفت وعاودت 
الصدور ثانية عام 1926 وتوقفت ثانية. اهتماماتها 
انحصرت بتعليمات ونشاطات الكشافة في العراق 
والعال��م مثل، اصول تش��كيل الفرق الكش��فية، 
نصب اخليام، اقامة املعسكرات الكشفية، االلعاب 
الكشفية والرياضية واالس��عافات االولية. اضافة 
ال��ى االب��واب الثابت��ة )اخب��ار كش��افة الوطن، بني 
اجمللة وقراءها( بعدها ظهرت )مجلة املدرسة(والتي 
اصدره��ا محم��ود ندمي ايض��اً الى جانب الكش��اف 
العراق��ي صدر عدده��ا االول في 15 آي��ار عام 1926. 
قالت عن نفس��ها انها مجلة ش��هرية تبحث في 
العل��وم واملوضوع��ات املدرس��ية للبن��ني والبن��ات 
نش��رت موضوعاتها ب��دون ذكر اس��م كتابها كما 
نش��رت نتاجات التالميذ آن��ذاك ومنهم )الصحفي 
عب��د اللطيف حبيب، محمد حس��ني الش��بيبي(. 

اعداد / رغد سهيل 

اضاءة

الصحافة العراقية لالطفال
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صدر منها بضعة اع��داد وتوقفت مع توقف مجلة 
الكش��اف العراقي. وعمل محمود ندمي على إظهار 
ع��دد من نس��خ اجمللتني في غالف واحد حتت اس��م 
)املدرس��ة والكش��اف العراقي(.و)مجل��ة الطلب��ة( 
لصاحبها عباس فضل��ي خماس صدرت في كانون 
الثان��ي ع��ام 1932 وه��ي مجلة اس��بوعية ثقافية 
علمية للبنني والبنات. ابوابها الثابتة كانت ) علوم 
وفنون، مخترعات، حياة احليوان والنبات، ثمار االقالم 
اليانع��ة، لكل س��ؤال جواب، صحيف��ة الطالبات، 
قص��ة العدد، دي��وان الطلب��ة، االلع��اب الرياضية(. 
وقبل ان تكمل عامها االول توقفت عن الصدور، ومما 
يؤاخذ عليها انها لم تس��تعن بالصور والرسوم.ثم 
مجلة )صندوق الدنيا(صدرت في نيس��ان عام 1959 
لصاحبها حميد احملل وصفت نفسها بأنها مجلة 
)الطالبة والطالب( وانها اول مجلة نوعية في العراق 
فيها العجائب والغرائب واجلد والهزل وكل ما يفيد 
ويثقف. ابوابه��ا الثابتة كانت )صن��دوق االولويات، 
تاريخ العراق في صور، سؤال وجواب، قصص االنبياء، 
اع��رف بالدك، مس��ابقات(. مضمونه��ا كان يحرض 
االطفال ضد االس��تعمار. واحتوى كذلك على قيم 
اخالقية واجتماعية.و)مجلة املدارس( دورية اصدرها 
الصحفي هاش��م اخلياط في النصف االول من عام 
1961. ومت ادخالها الى املدارس بأمر من وزارة املعارف. 
ومن ابوابه��ا الثابتة )طالعت ل��ك، بطوالت عاملية، 
اع��رف ب��الدك، محفوظات مختارة، اق��الم الطلبة(. 
ومتيزت هذه اجملل��ة بأنها كانت اكثر التصاقاً بأخبار 
الطلبة في املدارس.و)مجلة مجلتي(وهي ش��هرية 
لالطف��ال اصدرتها الش��ركة الوطني��ة للصحافة 
)قط��اع خ��اص( في نيس��ان 1963 لم يص��در منها 
سوى عددين تضمنا قصصاً وسيناريوهات ومقاالت 
لتنمية ق��درات االطفال العلمية واخرى عن العلوم 
وتوقفت، ويذكر احد املؤلفني ان وزارة املعارف طلبت 
من صاحبها التوقف عن الصدور النها قررت اصدار 
مجلة خاصة باالطفال تراعي األس��س واالعتبارات 
اخلاص��ة بالكتابة لالطفال، ورغ��م ان اجمللة توقفت 
عن الص��دور إال ان وزارة املعارف لم تصدر اجمللة التي 
وعدت بها.و)مجلة الف ليلة وليلة( مجلة ش��هرية 
اصدرها سامي الربيعي في كانون الثاني عام 1964. 
تضمن محتواها قصص وحكايات وتقارير صحافية. 
طبعت في االوفسيت وازدانت صفحاتها بالرسوم. 
وزارة املعارف قررت السماح لهذه اجمللة بالدخول الى 
امل��دارس وبعد فترة اوقفت العمل بقرارها فواجهت 
اجمللة صعوب��ات مالية اضطرتها ال��ى التوقف بعد 

بضع��ة اعداد.و)مجل��ة الظريف(وه��ي اس��بوعية 
صدرت عام 1968، صاحبتها ورئيسة حتريرها رابحة 
اجلميل��ي، وصفت نفس��ها بأنها اجملل��ة التي تعلم 
وتهذب وتسلي بإسلوب نظيف، من ابوابها الثابتة 
) رحالت الظريف، س��معت وقرأت، مذكرات الطفل، 
فكر واربح، الرياضة، وس��يناريو الع��دد(. ورغم قلة 
االعداد التي صدرت منها إال ان اسلوبها كان مشوقاً 

ومؤكداً على قيم العمل والرفقة واإللفة.



                                                                                
مي��ر الطفل في السنة)السادس��ة 
�� اخلامس��ة عش��رة( مبؤسس��تني 
تربويت��ني تعليميتني أساس��يتني، 
هما: املدرس��ة ومس��رح الطفل 0 
تسهمان إلى حد كبير في صحته 
والعلمي��ة  والعقلي��ة  النفس��ية 
000 وبالتال��ي تكوين ش��خصيته 

املستقبلية 0
في املدرس��ة متتد معرفته إلى أبعد 
من محيطه السابق 0فمن إخوانه 
وأخوات��ه في البي��ت وم��ن أقرانه ، 

أبناء احمللة واجلي��ران 00 إلى تالميذ 
مدرسته � صفه بالتحديد � أطفال 
يراه��م ألول م��رة 0وم��ن أم��ه وأبيه  
وأعمام��ه وعمات��ه 00الى معلميه 
ومعلمات��ه � تنفت��ح أمام��ه � م��ن 
أول ي��وم له في مدرس��ته � عالقات 
وإنس��انية  اجتماعي��ة  جدي��دة 
00ويصبح مس��تعدا الستقبال ما 
يس��تجد منها  00بعيدا عن فوارق 
اجلنس واللون واملكانة االجتماعية 
والطبقي��ة في ه��ذه البيئة يتعلم 
مبادئ القراءة والكتابة ،  العمليات 

العل��وم   ، البس��يطة  احلس��ابية 
واملع��ارف األخ��رى 00 تن��درج معه 
إل��ى مراح��ل  أو يت��درج معه��ا00 
ومستويات معرفيه متقدمه أضافه 
إل��ى اكتس��اب مع��ارف ومه��ارات 
متع��ددة ومتنوعة في اس��تخدام 

يديه وعقله وحواسه 0
في مس��رح الطفل البيئة اجلديدة 
الثاني��ة 0البحث يفت��رض حضوره 
وانتظ��ام عروض��ه وتواصل��ه م��ع 
جمه��وره )األطف��ال( بالطريقت��ني 
التاليتني : األولى: عروض صباحية 
امل��دارس  إدارات  م��ع  مبرمج��ة 
،س��فرة فنية ، صحب��ه معلميهم 
ومعلماتهم 00وعلى مدار الس��نة 
الدراس��ية ،كما تنظم الس��فرات 
0الثاني��ة  والعلمي��ة  الس��ياحية 
تس��تقبل   ، مس��ائية  :ع��روض 
األطف��ال وذويهم ، امله��م إن يكون 
باب مس��رح الطفل مش��رعا أمام 
جمهوره ومريديه 00كباب حديقة 
عام��ه ، متن��زه س��ياحي مدين��ة 
الع��اب ، حديقة حيوان ، متحف00 
عل��ى  وي��داوم   ، مع��ه  ليتواص��ل 
عروضه بطرق ميسره كما هو حال 
املدرس��ة 0التعلي��م فيه��ا إلزامي 
،كذلك مش��اهدة املس��رح إلزامية 
0والذي يشجع على القول : ظهور 
مؤسس��ات فنية � أدبية مختصة 

اجلزء االول جبار صبري العطية 

القيم التربوية والتعليمية والجمالية 
واالجتماعية في مسرح الطفل والمدرسة

االئتالف واالختالف
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تنويه
تتفرد مجلة شواطئ 

بنشر البحث من األرث 

اخلالد للباحث  

شواطئ 
مسرحية



بثقافة الطف��ل ،وكتاب ومخرجني 
مس��رحية  ومهرجان��ات  درامي��ني 
خاص��ة به 0عروضه��ا موزعة على 
فئاته العمرية 000تناسب مداركه 
النفس��ية  وصحت��ه   ، العقلي��ة 
رغبات��ه  وحتق��ق   00 والتربوي��ة 
وطموحاته 0ومتني وتطور مخيلته 

0
التربويت��ان  املؤسس��تان  هات��ان 
تقدمان  احلضاريت��ان  التعليميتان 
للطف��ل منظوم��ة قي��م وأف��كار 
متكاملة ، تربوياً ،تعليمياً ، علمياً 
إنس��انيا   ، اجتماعي��اً  جمالي��اً   ،
000 بذلك تس��همان مع��اً في بناء 
ش��خصية الطفل بنية س��ليمة ، 

فاعلة مؤثرة 00
ب��ني  التاريخي��ة  العالق��ة    *

املؤسستني:
املدرس��ة س��ابقة )تاريخي��اً( على 
مس��رح الطف��ل ، وكان��ت رحم��اً 
خصب��اً لوالدته 0 ول��د بني جدرانها 
ومن خالل نش��اطاتها الالصفية 0 
في ع��ام 1784م 0في إحدى مدارس 
فرنس��ا ، ف��ي ضيعة بالق��رب من 
باريس 0ميلكها الدوق شارتر، قدمت 
معلمة املدرسة مدام دي جينليس 
أول عرض مسرحي لألطفال ،مكون 
م��ن ث��الث مس��رحيات قصي��رة : 
)بانتوم��امي( ، )عاقب��ة الفض��ول( ، 
)املس��افر( نق��ول: أول ع��رض م��ن 
الناحيت��ني التاريخي��ة والفني��ة ، 

حيث توفر العنصران اللذان يحددان 
ماهي��ة مس��رح الطف��ل ، ومييزانه 
عن س��واه هما: املوضوع واجلمهور 
املس��رحيات  00فموضوع��ات 
مستوحاة من عالم الطفولة 0قيم 
وأفكار تربوية تعليمية  � هي ذاتها 
تسعى إليها املدرسة � كما تفصح 
عنها عنواناتها 0اما اجلمهور فهم 
األطفال � تالميذ املدرس��ة وان كان 

ذووهم )الكبار( في صحبتهم 0
الع��رض  مبب��ادرة  امل��دارس  أخ��ذت 
ف��ي   � اإلبداع��ي   � التأسيس��ي 
فرنس��ا وغيره��ا 00وراحت توس��ع 
من نش��اطاتها الفنية � الالصفية 
� حت��ى اس��تقر ف��ي بداي��ة ق��رن 
العشرين بأصوله الفنية والعلمية 
0التربوي��ة والتعليمي��ة 00بفضل 
جه��ود الكت��اب والفنان��ني عل��ى 
،الدرامية  اختالف اختصاصاته��م 

 000 املوس��يقية   ، ،التش��كيلية 
وجه��ود علم��اء النف��س والتربية 
واالجتم��اع 00منظرين ومش��رفني 
وخبراء 00 فكان هذا اجلنس األدبي � 
الفني الذي أسمه : مسرح الطفل 

0
يقول مارك نوين : ) اعتقد إن مسرح 
األطف��ال م��ن أعظ��م االختراعات 
في الق��رن العش��رين 0وان قيمته 
التعليمي��ة الكبي��رة � التي ال تبدو 
واضح��ة أو مفهوم��ة ف��ي الوقت 

احلاضر ، سوف تنجلي قريبا0ً
لقد وظفت املدرسة املسرح لتقدمي 
بعض موادها الدراسية 00)تكتبها( 
دروس  خاص��ة  متثيل��ي  بأس��لوب 
الق��راءة ، احملادثة ، العلوم ، التاريخ، 
00تع��د نق��ل معلوم��ات مق��ررات 
بطريق��ة  00وإيصاله��ا  املنه��ج 
مضمونه 0وان كانت النصوص ذات 
بنية فنية متواضعة في ش��كلها 
، فأن مضامينه��ا بقيت محافظة 
على قيمها العلمية 0 أيضا ينصح 
علماء النفس والتربية 000االطفال 
املتخلفني او من هم في مستويات 
دني��ا من ال��ذكاء ، أو الذي��ن يعانون 
م��ن اضطرابات نفس��ية ، عقلية ، 
عصبي��ة 000 ينصحونه��م ارتياد 
مسرح الطفل 00ومتابعة ما يعرض 
00ملا له من أث��ار ايجابية وعالجات 

ناجحة ملثل تلك احلاالت 0
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)احلركة على املسرح( كتاب 
جديد لباحث من جامعة 

البصرة
صدر ع��ن الفنون واالداب)منش��ورات 
ضفاف( في لبنان كتاب)احلركة على 
املس��رح بني الدالالت النظرية والرؤيا 
التطبيقي��ة( للتدريس��ي ف��ي كلية 
الفنون اجلميلة ف��ي جامعة البصرة 

الدكتور عبد الكرمي عبود.
الكتاب ضم)231( صفحة من القطع 
املتوس��ط وتوزعت صفحاته على)6( 
فصول بحث الفصل االول)املنطلقات 
الداللية للحركة وتطورها كلغة اولى 
الثاني)فيزيائي��ة  لالنس��ان(والفصل 
الثال��ث  الفص��ل  اجلس��د(اما 
فتناول)دراس��ة التش��كيل احلرك��ي 
بوصفه وح��دة فنية( وج��اء الفصل 
الرابع لبحث)س��يميولوجيا احلركة( 
فيما تناول الفص��ل اخلامس)احلركة 
على املس��رح دالالت احلركة اجلمالية 
مناذج مختارة( وختم الكتاب بفصله 
الس��ادس ال��ذي حم��ل عنوان)داللة 
احلركة الفكرية واجلمالية بني النظرية 

والتطبيق في املسرح احلديث(
وحت��دث الباح��ث في مقدم��ة كتابه 
قائال:وفي هذا املنجز اعيش الذكريات 

مس��رحية  معرف��ة  واكتبه��ا 
خالص��ة..اال انه��ا نابع��ة م��ن 

ذكريات املدينة احللوة..ذكريات 
الطفول��ة النقية الصادقة 

ابثها للمسرحيني فكرة..
انتق��ل بدالالته��ا  ث��م 

الع��رض  لصناع��ة 
املسرحي..فاحلركة 
هي ص��ورة الفعل 
املس��رح  عل��ى 

بداخل��ي  دوم��ا  والفع��ل 
بركان للمحبة(

باحثة من جامعة البصرة  
تصدر كتاب )مبادئ هندسة 

املرور( 
صدر للتدريسية في كلية الهندسة 
بجامعة البصرة الدكتورة ملياء عبد 
اجلليل احمد كتاب ) مبادئ هندسة 
املرور( عن مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشر في جامعة البصرة والكتاب 
من القطع الكبير بواقع )330 صفحة 
( حي��ث تضم��ن الكت��اب مقدم��ة 
وعش��رة فصول .وضم الفصل األول 
مقدمة عن هندسة املرور وملاذا علم 
هندس��ة املرور ض��روري وكيف ميكن 
ملهندس امل��رور ان يحل املش��كالت 
املروري��ة وكي��ف ملهن��دس امل��رور ان 
يش��جع لعملي��ة م��رور امن��ة كما 
ضم خصائص تيار املرور وخصائص 
املرور وعناصر انس��ياب املرور وانواع 
جريان املرور اما الفصل الثاني فكان 
بعنوان مقدم��ة عن احلجوم املرورية 
ومعدل التدفق وحوى الفصل الثالث 
دراسات السرعة اما 
الفصل الرابع 
فكان 

ع��ن 
العالقات 
سية  سا ال ا
املرور  لتدف��ق 

متطرق��ة إل��ى مواضيع الفس��حة 
والكثافة والتقاطر الزمني والفجوة 
الزمني��ة وموجات الصدم��ة ومنوذج 
غري��ن ش��يلد.اما الفص��ل اخلامس 
فكان عن السعة ومستوى اخلدمة 
بعن��وان  كان  الس��ادس  والفص��ل 
دراسات التأخير كما شهد الفصل 
السابع التطرق ملوضوع ) التقاطعات 
العادي  التقاط��ع  املروري��ة( ومنه��ا 
واجلرس��ي وذو القنوات.ام��ا الفصل 
الثامن فكان عن اإلش��ارات املرورية 
.والفص��ل التاس��ع ع��ن ) مس��افة 
الرؤية( اما الفصل العاش��ر واالخير 
فكان عن ) مواقف السيارات( ومنها 
واملواقف على  الكراج��ات  مواق��ف 
الطريق ودراس��ات االيق��اف ومراحل 
تصميم وسائل املواقف السطحية 
واعتبارات تخطيط املواقف وحتليل 
كفاية املوقف.وض��م الكتاب صورا 
الت��ي  املواضي��ع  ع��ن  توضيحي��ة 
تطرقت لها الباحثة،كما مت اعتماد 
الكتاب كمنهج دراسي في كليات 
الهندسة بعموم محافظات العراق 

نظرا ألهمية ما جاء فيه.

)عزيف اجلن( رواية 
جديدة لباحث من جامعة 

البصرة
ص��در ع��ن دار الش��ؤون الثقافية 
ف��ي وزارة الثقاف��ة العراقية وضمن 
الثقافة  بغ��داد عاصم��ة  مش��روع 
العربي��ة لع��ام)2013( رواية)عزي��ف 
اجلن( للتدريسي في جامعة البصرة 
الدكتور رياض االسدي.الرواية ضمت 
اكث��ر من )200( صفح��ة من القطع 
املتوسط حتدث فيها الباحث مرحلة 

من تاريخ العراق احلديث.

اصدارات جامعية
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ص��در مؤخرا ع��ن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنش��ر 
الرواية الثانية لالعالمية سمية الشيباني ،عرفت سمية 
في مجال االعالم بوصفها مقدمة ومعدة برامج ، ونشرت 
العديد من القصص القصيرة ثم اصدرت عام 2006 روايتها 
املوس��ومة )حارسة النخيل( وهي رواية سيرية اعتمدت 
على احداث وشخصيات واقعية استثمرتها الكاتبة في 
خلق عالم روائي شديد الصدق والتأثير زاوجت تلك الرواية 
بني توثيقه��ا حلرب عام 1991 على الع��راق وبني مذكرات 
الش��خصية الرئيس��ية في الرواية التي هي وفق امليثاق 
الس��ردي ملثل ه��ذا النوع من الكتابة الس��يرية ذكريات 
الكاتبة نفسها . لم تخرج الرواية الثانية كثيرا من حيث 
االسلوب واملوضوع لكنها اختلفت بالطبع في التخييل 
وصناعة شخصيات افتراضية هذه املرة .. وليست واقعية 
)نص��ف للقذيف��ة (عمل يحكي قصة عراقية اس��مها 

القصص ف��ي هذه االرض مرمي تتداخل مع اغلب 
باس��لوب  الشاعرية .صيغ��ت  متوهج 

الق��اريء  تفاصيل يش��رك  في 
س  حس��ا ال لروح ا وا

ى  ؤ ل��ر ا و
يلتق��ط  و

م��ا  كل 
ميس 

الوجدان ليثير من خالله اسئلة تبحث عن اجوبة عن 
سر الوجع القابع في هذا الوطن وسر قدر احلزن املوشوم 
على وجوه أبناءه.س��مية الش��يباني الت��ي كتبت عنها 
الناقدة فاطمة احملس��ن واصفة اياها في رواية حارس��ة 
النخيل ب: )تس��جل هذه الرواية والدة قاصة جتيد مهنة 
الكتابة املشوقة،وحتس��ن الربط بني املواقف واألحداث، 
فبدا بن��اء الرواية على قدر م��ن اإلحتراف،على رغم كون 
املؤلفة تدخل عالم الكتابة ألول مرة( تتفوق في جتربتها 
الثانية على نفسها فتبدع في بناء عوالم روائية متميزة 
وبلغة س��احرة وقريبة الى النفس لتتحدث بصوتنا عن 
همنا العراقي وحتمل هواجسنا وتفاصيل ايامنا املتعبة 
فتعيد نسجها بكل جرأة ومتكن واحساس. وهذا مقطع 
من نصف للقذيفة : )انا الشاهدة املتعبة املنتظرة الشارة 
من اكفهم او من اعينهم اخلائفة ،عالمات الوداع رصيدي 
وذاكرتي ،اليس��ت بعضا منهم انها الهدايا ،وهي زينتي 
وكحل عيني ،كل العاشقات يكتحلن بعناق عشاقهن 
وانا اكتح��ل بالوداع! دائم��ا ارقبهم يلوح��ون بايديهم 
الطيب��ة الكرمية وان��ا افتح صدري كي يحت��وي النظرة 
االخي��رة واقتات منها ومن انتظاري وش��وقي ،اطيافهم 
تس��ير الى جانبي ،احملهم في املرايا وزج��اج املتاجر وفي 
فنجان الش��اي والقه��وة يختارون ل��ي ثيابي ومعاطفي 
ويحملون عن��ي مظلتي ويغنون لي كي ان��ام ،ومتر االيام 
الليالي وهم يغنون لي ويحرس��ون روحي ال احد يس��مع 
غناءهم س��واي ،يتحررون معي في عيني حني تدمع وانا 
امرر اصابعي عل��ى وجوههم النابضة في صور احملها 
الى جانب القلب،لن اتعب ابدا من حملهم اينما رحلت 
،وكيف اتعب من احلب ! تعب احلب راحة ابدية تعب احلب 
اغتسال مباء اهلل ونور االنبياء ،عذابي لذيذ كعذاب االنبياء 
ال تتعبني اصواتهم الس��اكنة في رأس��ي فانا ال اسمع 
ازيز النار وهي تلتهم ايام عمري ،نار فراقهم مدفأتي وبرد 
الوحشة شمس تضيء لي الوقت ،ودموعي ماء اغتسل 

به كي اعود طاهرة استحق عناق محبتهم

اسئلةتبحث 
عن اجوبة الوجع العراقي

رواية )نصف للقذيفة(  ف
فو

ر



امحد طعمه التميمي..
احلب دميومة احلياة ومصدر اإلهلام واإلبداع

احمد طعمه التميمي فنان ال تغادره أحاس��يس الغيرة على 
الوطن وأبناءه،باحث عن اجلمال.. إنسان قبل أن يكون فنان صاحب 
األدوار املؤثرة واألداء املتقن،ترك تأثيره في نفوس املشاهدين حاورناه 
من خالل الش��بكة الذكية فاس��تجاب لنا، ليعرفنا على منجزه 

الكبير.
* كيف يعرف احمد طعمه التميمي نفسه ملن يجهله؟

- احمد التميمي إنس��ان بس��يط  يعش��ق الفن ويحب اخلير 
للجميع ،مخلص للصديق، اجتماعي الطبع 

* أين جتد نفسك باملسرح أم في التلفيزيون؟
- العمل املس��رحي ل��ه طعم خاص وطق��وس رائعة والعمل 
ألتلفيزيون��ي له تقنيات وأجواء مختلفة عن املس��رح وبالنتيجة 
يبق��ى لكل عمل بصمته وهويته اخلاصة به والفنان اجليد هو من 

يستطيع التوفيق بني االثنني.
*هل تنافس الدراما العراقية اليوم الدراما العربية؟

- مقوم��ات الدرام��ا العراقية جيدة، فهن��اك مؤلفني مهمني 
ومخرجني مبدعني وفنيني رائع��ني واملمثل العراقي متميز ومبدع 
ولك��ن اإلخفاق موجود بس��بب ضع��ف تخصيص��ات ميزانيات 
األعم��ال الدرامية ولكي نصنع أعم��ال درامية متكاملة يجب ان 
تتوفر ميزانيات ضخمة كي تضاهي األعمال العراقية ما هو موجود 
من الدراما العربية وأنا اعتقد إن  الدراما العراقية اآلن مرغوب بها 
باخللي��ج والوطن العربي فيجب دعم األعم��ال الدرامية العراقية 
من قبل اجلهات املس��ؤولة لكي تنافس الدراما العربية والتركية 

املطروحة.
*هل متنيت أن متثل ادوار مثلها غيرك من الفنانني؟

- لكل فنان نصيب واملهم النجاح،أما األدوار وجتسيدها فاملشاهد 
هو احلكم في جتسيد األدوار ومدى جناح املمثل في أدائها.

* أي األدوار التي مثلتها تشعر إنها قريبة إلى نفسك؟
- أح��ب األدوار املركبة الن الش��خصية الدرامي��ة كلما تكون 

مركبة وصعبة متكن املمثل من إبراز اإلمكانيات املوجودة بداخله. 

حاوره / عماد كامل 
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* برأيك ما هي معوقات عمل الفنان العراقي ؟
- باحلقيق��ة العمل الفني متعب جدا وخصوصا 
في ظل الظروف احلالية التي يش��هدها البلد ومنها 
غياب البيئة املناس��بة لتصوير املش��اهد فالتصوير 

ألتلفيزيوني يحتاج إلى شوارع ومناظر جميلة
 وبغ��داد اآلن غير مؤهل��ه ألنها متر مبرحلة االعمار 
وه��ذا رمبا يتطل��ب وقتا لكي نتمكن م��ن خلق بيئة 

مناسبة لتصوير املشاهد من دون مشقة وعناء.
* هل جتاوز الفنان العراقي محليته؟

- هنالك فنانني اثبتوا براعتهم باألداء وهم مبصاف 
املمثلني العرب أو أكثر إبداعا إال إن اإلعالم رمبا أسهم 

في تغييب هذا املنجز عن تلك الوجوه الفنية.
* يرى البعض إن هنالك مجاملة بني اخملرج واملمثل 

في اختيار األدوار ماهو تعليقك؟
- بعدم��ا يع��رض العم��ل الفن��ي يبق��ى احلكم 
للجمه��ور والنق��اد واجلمهور العراق��ي واعي ويجيد 

تقييم األعمال ويعرف أين يكمن اإلخفاق.
* البعض ي��رى إن الدراما العراقية أس��يرة املنتج 

املنفذ ما هو رأيك؟
- نعم في اغلب األحيان هي أس��يرة املنتج املنفذ 
الن من حق املنتج ان يس��تفيد ماديا ولكن عليه ان ال 
يبخس حق الفنانني على حساب العمل الن هذا يضر 
بجودة العمل وبالتالي يعود على مجمل العمل وليس 

على الفنانني فحسب.
* دعني أسألك عن أشياء يود القارئ أن يعرفها عن 
الفنان احمد طعمه التميمي هل خضت جتربة احلب 

في حياتك؟

- احلب دميومة احلياة ومصدر اإللهام واإلبداع. 
*ما ذا تعني لك املرأة؟

- املرأة هي األم واألخت واحلبيبة.
*وكيف تقيم دورها في مجال الفن؟

- انت تعرف مجتمعنا العراقي والعربي بش��كل 
عام وكي��ف ينظر للم��رأة وخصوص��ا عندما تكون 
في هذا اجملال)الفن( فهي تضح��ي من اجل أن تدخل 
الس��عادة في قلوب الناس وتوصل الفكر للمشاهد 

فتحية خالصة لكل املبدعات.
*هل متارس الرياضة؟

- نعم دائما وبرفقتي صديقي الغالي الفنان سعد 
محسن.

*أي أنواع الرياضات متارس؟
- الركض، كرة القدم، السباحة.

*هل تدخن؟
- مع األس��ف نعم ولكني أحاول اإلقالع عن هذه 

الظاهرة قريبا إن شاء اهلل.
* كيف توفق بني التزاماتك العائلية والفنية؟

- بالتع��اون م��ع إخوتي في البي��ت وكذلك يعود 
الفضل الكبير للوالده حفظها اهلل من كل سوء الن 

لها الدور الكبير في إدارة وترتيب األعمال املنزلية.
*هل انت متزوج؟
- كال غير متزوج

* وهل يرى هذا املشروع النور قريبا؟
- كل شيء قس��مه وإذا حان وقت هذه القسمة 

فسيرى النور.
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يع��د األدب عام��ل مه��م ف��ي صناع��ة احلض��ارة 
اإلنس��انية،ألنه يس��هم في االرتقاء بالواقع الثقافي 
م��ن خ��الل عك��س التجرب��ة الش��عورية للمجتمع.

ل��ذا فقد أس��هم األدب بش��كل ع��ام والش��عر منه 
خصوصا بش��كل فاعل في مواجه��ة التحديات التي 
تواجه اجملتمع،عبر ممارس��ة عملية الكش��ف والتعرية 

للسلوكيات املنحرفة.
ومن الش��خصيات األدبية التي س��خرت ش��عرها 
خلدم��ة املبدأ ال��ذي كان يؤمن به وهو)اإلنس��ان أعلى 
قيمة في الوجود( الشاعر مصطفى جمال الدين،ولعل 
مثل هذا املبدأ الذي عكس��ه الش��اعر في شعره من 
املبادئ التي يصعب حتقيقها في العراق بل وفي اغلب 
ال��دول العربية ألنها ال تزال تعي��ش حتت وطأة أنظمة 
حكم متارس القمع،وتغيب فيها حق املواطنة وحقوق 
اإلنسان، وفي خضم األزمة احلادة بني الشعب العراقي 
والسلطة تش��كل وعي جمال الدين، وأصبح التغيير 
هاجسه ومصدر قلقه الدائم، فصاغه شعرا يعكس 
من خالله مأس��اة ش��عبه.  اذ ميكننا ان نالحظ التمرد 
والسخط على الواقع والنقمة على احلكام في قصائده 
املتنوعة التي نظمها في أكثر من مناس��بة،فهو يرى 
ان احلرية كأش��عة الش��مس يجب أن متنح لكل وطن 
ومواطن، في حني نرى كثير من الشعراء الذين عاصروا 
مصطفى جمال الدين سخروا شعرهم خلدمة النظام 

فمجدوا شخصه ومواقفه القمعية.

رؤية جمال الدين الزمة املواطنة في العراق:
أالزم��ة ه��ي تعبير ع��ن ع��دم التكيف م��ع وضع 
غي��ر عادي يرتس��م عل��ى مرايا النفس فيح��دث نوعاً 
م��ن االغت��راب واإلحس��اس بالضياع)1(وكذل��ك هي 
عملية فص��ل وقطع عن حال��ة مألوفة،وهذا الفصل 
يصاحبه قلقا واضطرابا على املس��توى النفس��ي 
واالجتماع��ي،إال إن األزم��ات ف��ي الوقت ذاته 
تفعل وتنشط العقل لكونه يبحث عن 

مخرج لتلك األزمة التي مير بها الفرد أو اجملتمع.
وميكنن��ا الق��ول إن اجملتم��ع العراقي ه��و مجتمع 
متراك��م األزم��ات ل��ذا فأن��ه يعج��ز عن خل��ق حلول 
مناس��بة،وتراكم األزم��ات إلى حد االس��تعصاء داللة 
على التردي، ولكي تك��ون لالزمة نهاية فالبد أن يقوم 
بني الواقع والفكر جدل التحدي واالس��تجابة،فالفكر 
الذي يرف��ض أن يكون انعكاس��ا للواقع،ميتلك القدرة 
عل��ى التخط��ي وط��رح البدي��ل باعتماده عل��ى بذور 
التغيي��ر الكامن��ة فيه،من هنا يضطل��ع املثقف بدور 
ال يقل أهمية عن السياس��ي ف��ي مواجهة أالزمة مع 
إن لكل منهم خصوصيته وأدوات اش��تغاله إال أنهما 

يتفقان في غاية واحدة وهي جتاوز الواقع وتغييره.
وغي��اب )املواطنة( واحدة من األزم��ات التي مر بها 
اجملتم��ع العراقي وال يزال يكتوي بنارها وهي والتي أدت 
بدورها إل��ى تقليص احلريات الفردي��ة واجلماعية،وهذا 
املوضوع ش��غل مس��احة كبيرة من شعر مصطفى 
جم��ال الدين ألنه كان يرى إن احلرية هي املناخ الصحي 

الذي تنمو فيه األفكار.
لذا يقول في قصيدته)بغداد(:

بغداد آن لك األوان لترجعي
ما ابتز منك احلاكمون وزوروا

فوراء مجد يرفعون ضمائر
تعنى بصدق حديثه وتفسر

فتنقذي)ذهب��ا( يؤط��ر عصرك الزاهي مبا يعش��ي 
العيون ويبهر

هل كان إال من)حديد( همه
حصد النفوس ليستقر)املنبر(

 االنتماء لإلنسانية..
مصطفى مجال الدين أمنوذجا 

استعادة

 عماد كامل 
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إلى أن يقول:
املال بني يديه،يطرب أغيد

ببليغ رنته،ويرقص احور
فإذا تطلع )للسواد( بريقه

بح الرنني به،وغاض العصفر)2(
وق��د اختلف املفكرون في س��بب غي��اب املواطنة 
فمنه��م من رب��ط ظهور ه��ذه أالزمة بتص��ّدع البنى 
االجتماعي��ة واالنهي��ار االقتصادي)3(وآخرين يعزونها 
)إل��ى القيادة السياس��ية التي تص��درت اجملتمع قبل 
االس��تقالل وبعده)4(والواق��ع امل��زري للمواطن��ة في 
اجملتم��ع العراقي كرس الظلم واالضطهاد ألنها كانت 
وقف��اً على فئ��ة قليلة من الناس، احتكرت لنفس��ها 
حق الس��يادة على الش��عب، فجعلت من املواطن أداة 
اس��تغالل يعيشون كالسائمة، دون أن يكون لهم حق 
في أن يحّسوا أو يفكروا في هذه املواطنة القائمة على 
االحت��كار، فخلقت لها امتيازات وحقوق��اً أبدية على 
األم��وال والرقاب معاً، فأخضعت القوانني ملش��يئتها، 

وحالت بني املواطن وبني التطلع حلياة أفضل.
من هنا فأن العالقة بني الفرد والدولة حتما ستكون 
عالقة س��يئة،اذ يسودها القهر والتسلط،ويتولد لدى 
املواطن ش��عور بالغربة،وغياب احلس الوطني،مما يولد 
ظهور التمرد كرد فعل على الواقع املأساوي،الن التمرد 
االجتماعي ال يختلف عن التمرد السياس��ي من حيث 
هدفه الواضح ومنطقه الواعي.وهذا الواقع استطاع 
أن يؤثر عل��ى املنظومة الثقافي��ة للمجتمع العراقي 
جاعال منها منظومة ثقافية شاملة،استطاع النظام 
من خاللها أن يكرس مفهوم الطائفية والعشائرية،لذا 
ف��أن جمال الدين كان ينظر إلى الثقافة على إنها أداة 
للنه��وض واملواجهة، إنت��اج وإبداع،وليس اس��تهالك 
وتك��رار، كان ي��رى إن الثقافة هي السلطة،وليس��ت 

الثقافة أداة بيد السلطة.
ومن محاوالته الفذة التي استطاع من خاللها نشر 
الثقافة املنفتح��ة على اآلخر, املبني��ة على التجديد 
إس��هامه الفاع��ل ف��ي املطالب��ة بتجدي��د املناه��ج 
احلوزوية والتطور في إدارة ش��ؤونها مبا تقتضيه ظروف 
العصر،فيقول عن إحساسه بعمق املسؤولية امللقاة 
عل��ى عاتقه كش��اعر منافح عن هذه املدرس��ة التي 
ينتمي إليها)كن��ت أحس بعمق االهتزاز الذي تتبطنه 
مقررات هذه اجلامع��ة الدينية،وجمودها،وعدم أخذها 
بأس��باب التطور املطلوب، لذلك كان شغلي الشاغل 
كش��اعر يس��تطيع أن يوص��ل فك��رة للن��اس بأقرب 
وسيلة،وأكثرها إثارة حلماس الذين يشعرون مثلي بهذا 
النقص واجلمود،أو هم على استعداد للشعور به،لذلك 
حش��دت كل طاقتي وأنا أش��ارك بكثير من حفالتها 
العامة،أن أثير هذا املوضوع،وبخاصة في احلفالت التي 

تعقد لتكرمي احد مراجع الدين أو تأبينه(

الوطن في مفهوم جمال الدين
مذ وجد اإلنس��ان أصب��ح يعبر عن وج��وده تعبيرا 
اجتماعي��ا،إذ قدم من خ��الل ولوجه في دائ��رة اجملتمع 
بع��ض م��ن رغبات��ه الفردية م��ن اجل اجلماع��ة التي 
ينتس��ب إليها.وق��د تع��ددت ظاه��رة االنتم��اء ضمن 
اجملتمع الواحد وتأطرت بأطر مختلفة منها العش��يرة 
والقبيلة،وتولدت نتيجة لهذا االنتماء روابط اجتماعية 
ورثها الس��لف عن اخللف وفق احلي��ز املكاني والزماني 

اخلاص بكل مجتمع.
ويش��ترك املنتمني ضمن الدائ��رة الواحدة وان كان 
خ��ارج دائرة الوط��ن الواحد بعوامل ع��دة منها اللغة 
والدين،أما االنتماء إلى الوطن فيعني الش��عور الذاتي 
الذي يشعر من خالله املواطن انه جزء من وطنه الذي 
يعيش فيه،ويعزز انتماء املواطن بقيمة انتماءه لوطنه 
كلما أصبح املستقبل أمامه أكثر استشراقا لذا يرى 
بعضهم إن االنتماء كي يكون إنس��انيا البد من إدراك 
املاض��ي واحلاضر واستش��راف املس��تقبل ليكون من 
خالله وعيه التاريخي.)6( وكلما ارتفع مستوى الوعي 
ل��دى الف��رد في اجملتمع متك��ن من خالل��ه التعبير عن 
أصالته وذلك عبر هضم موروثه الثقافي والسعي إلى 
تطويره وفق الوسائل احلديثة ليتمكن من اإلسهام مع 

اجملتمعات األخرى في توسيع آفاق التقدم احلضاري.
ويتس��م االنتماء للوطن بس��مة الوالء التي تعني 
الترجم��ة العملية للش��عور باالنتماء على الس��لوك 
الف��ردي جتاه وطنه،إذ يكون الفرد على درجة عالية من 
اإلخ��الص والتفاني جت��اه وطنه في مج��ال تخصصه 
الذي يعمل فيه،وفي هذا اجملال يقول مصطفى جمال 
الدين ف��ي قصيدة كتبها ألح��د أصدقائه وهو املدعو 
أبا علي الذي اضطرته الظروف السياسية الى العمل 
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مدرسا في السعودية:
أبا عل��ي وكثي��ر عل��ى مثلك أن 

يهجر ريع الشباب
ان يس��لم ال��زرع إل��ى حاط��ب � 

ويترك الضرع لسوء احتالب
بغداد بغ��دادك ال لالؤلى  �  )مرو 

على )الدهنا( خفاف العباب(
ث��م أفاق )الكوخ( م��ن حولهم  �  

يسأل عن سكان هذي)الهضاب(
بغ��داد أبناؤك في )غربة(  �  وأنت 

للعافني دار اغتراب
وبه��ذا فأن جمال الدين يجس��د 

الصعيد  عل��ى  اإلنس��اني  انتمائ��ه 
الثقاف��ي معبرا عن آفاق إنس��انيته 
الرحبة،موظف��ا قلم��ه ف��ي قضايا 
الوطن واإلنسان وكأن العالم وطنه 
عل��ى الرغم م��ن اغترابه ف��ي داخل 
الوطن وخارجه.وقد عبر عن انتمائه 
الص��ادق لوطنه ف��ي قصائ��ده وما 
يحمل في قلبه من شوق وحنني إلى 
الوطن،وهو وفق ه��ذا التصور منتٍم 
إلى وطنه وأمته والعالم، ألن نظرته 
إل��ى الوجود نظرة كوني��ة بال حدود، 
له��ذا فقد انطلق من رؤية ش��املة 
دون أن يفق��د خصوصيت��ه، حتقيقاً 
لوحدة اإلنسان بني انتمائه الوجودي، 

وانتمائه اإلنساني الكوني.
ويعد مفه��وم املواطنة جزءاً من 
مش��كلة الهوي��ة واملفاهي��م التي 
ارتبط��ت به��ا، إذ عرفه��ا البع��ض 
بكونها )انتم��اء إلى تراب حتده حدود 
جغرافي��ة، ف��كل م��ن ينتم��ون إلى 
ذل��ك الت��راب مواطنون يس��تحقون 
ما يترتب عل��ى املواطنة من احلقوق 
بينه��م،  تنظ��م  الت��ي  والواجب��ات 

فالرابطة بينه��م َعلمانية، وكذلك 
ب��ني املواطنني وحكوماته��م رابطة 
أيض��اً، تخض��ع ملقاييس  علماني��ة 
النفع والض��رر، نفع املواط��ن، ونفع 
الوطن، والبد م��ن انصهار املواطنني 
جميع��اً ب��كل أديانه��م ومذاهبهم 
ومللهم وجذورهم العرقية في هذه 
الرابطة الترابية املش��تركة، وكذلك 
تنازلهم عن أية خصوصيات تتعارض 
مع ه��ذا اإلطار، كما أن هذه الرابطة 
تهن وتقوى مبقدار ما يتحقق من نفع 
لشركاء التراب الواحد()7(ومصطفى 
جم��ال الدين وفق هذا املنظور انتقد 
النظ��ام احلاكم ف��ي العراق،ألنه لم 
يجس��د حقوق املواطن��ة في العراق 
وبالتالي فهو ال يحضى بالش��رعية 
ألنه غير مؤهل لترسيخ روح املواطنة 

بني أبناء اجملتمع الواحد.
واملواطن��ة في جوهرها س��لوكا 
حضاري��ا يه��دف إلى حترير اإلنس��ان 
من كافة أش��كال العنف واإلقصاء 
ف��ي إطار دول��ة مبنية على أس��اس 
املؤسس��ات املدنية،ويجدر اإلش��ارة 
إلى إن مفهوم املواطنة شاع تداوله 
كمفهوم سياس��ي واجتماعي بعد 
الثورة الفرنس��ية إذ )ش��هد العالم 
أول وثيقة عرفت باسم إعالن حقوق 
اإلنسان عام 1786، كما أقرت فرنسا 
أول دستور عام 1791، وكانت كليات 
احلقوق في اجلامعات الفرنسية هي 

الرائد األول في هذا اجملال()8(
وب��ني لفظتي الوط��ن واملواطنة 
تق��ارب ش��ديد عرف عن��د اللغويون 
القدامى،فقد صور اجلاحظ العاطفة 
الفطرية لإلبل وحنينها إلى أوطانها 
بقوله) إني فاوضت بعض من انتقل 
من املل��وك في ذك��ر الدي��ار والنزوع 
إل��ى الوطن، فس��معته يذكر أنه إذا 
اغت��رب من بل��د إلى آخ��ر، أمهد عن 
وطنه وأعم��ر من مكان��ه، وأخصب 
م��ن جنانه، ولم يزل عظيم الش��أن، 
جليل السلطان، فكان إذا ذكر التربة 
والوط��ن حن إلي��ه حنني اإلب��ل إلى 

إعطانها()9(
ولعل جترب��ة الغربة واالبتعاد عن 
الوطن لدى مصطف��ى جمال الدين 

وهجرته عن وطنه لم تزده إال تشبثاً 
باألرض واألهل واألصدقاء، فمن خالل 
إقامته في سوريا ظلت صورة األهل 
عالق��ة بالذاكرة، رغم أن��ه جرد من 
حقوق املواطنة في بلده الذي ينتمي 
إليه، وبذلك اثبت جمال الدين أصالة 
انتم��اءه لوطنه،مبرهن��ا على صدق 
وطنيته اخلالصة التي عكس��ها في 
ش��عره على الرغم من شقة البعد 
بينه وبني وطنه إذ يقول في قصيدته 

لرمادها ورماد الوطن:

يا أنت يا وطن حملت ربوعه
في غربتي، وجمعته بشتاتي
عيناك منبع رافديه، وملتقى

فرعيك خضر مروجه النضرات
وإذا نطقت سمعت عذب حلونه

بخرير ساقية،وعزف رعاة
إلى أن يقول

أم أنت يا وطنا تركت ربوعه
نهبا لنار وغى ونار ترات

أزمعت أال تعكسيه بخاطري
إال كما هو:كالح القسمات
وطني رماد جنائن محروقة
وأنا وأنت،هنا،رماد حياة)10(

يتضح مما سبق إن أزمة املواطنة 
أحدث��ت خل��ال عميق��ا ف��ي البنى 
للفرد،وه��ي  واخللقي��ة  النفس��ية 
في الوق��ت ذات��ه متع��ددة الوجوه 
واألبعاد،إذ جتسد الوجه اآلخر لبؤس 
الواقع العراق��ي الذي ما يزال يعاني 
أزم��ة على املس��تويات االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية والثقافية 
والت��ي مرده��ا إل��ى أزم��ة الفك��ر 
السياس��ي الذي أحدثت��ه تراكمات 
التخل��ف احلض��اري عب��ر املراح��ل 
التاريخي��ة املاضية.وق��د ب��رز الدور 
الري��ادي للش��اعر مصطفى جمال 
الدي��ن ف��ي الدف��اع ع��ن انتمائ��ه 
الوطن��ي واإلنس��اني،متصديا لكل 
ما هو عنصري س��واء عن��د احلكام 
أم لدى األفراد في اجملتمع،ليتجس��د 
إنس��انية اإلنس��ان في إطار اجملتمع 
والدول��ة، إذ إن املواطنة الصحيحة 

تعمق االنتماء للوطن وجتذره.

رأي
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خديجة العالم / املغرب
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ما بني  القطار واحملطة
يراودني احلنني

يشدني الى الصمت
ميزقني السؤال

فال اجابة تفي بلحظة القنوط
اتسكع في الطرقات وحدي

وظلي يعاود انتظاري
عشرون عاما مضت وأنا  اقف بني الرصيف والسكة

ازيح عني حقائب مألتني بعباءة الهم 
فكْن انت العشق وأنا االنتظار 

ألكتبك على سطح املاء 
أو تكتبني بريشة على حافة سرير 

ويظل السؤال يعاود احلكاية
 ما بال الشمس متنع خيوطها

االرض موحشة
يندى جبني التراب
لم يعد للزهر وطن

 للموج سكون مخيف
اشباح جتوب املكان
رائحة املوت تطفو

 احتسس ظلمة الكهوف
تراتيل مسائية

تصك صمت الكون
البخور يتصاعد إلى السماء 

واملالئكة تزحف جدلى  
اليك وحدك أجيء
ومعي وصية أمي

انشدها في غسق
ال يسمعني سواي|

سواك
ودقات قلبي الثكلى تؤرق املدينة احلزين.
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إنحصار احلبر

ال ن��كاد نس��تغرق ونهرق حبرنا أو دمن��ا، أي دمنا، 
ف��ي مقاربة مرض عضال من امراض األمة أو الوطن، 
حت��ى يعدينا امل��رض، فنذهب ال��ى عالجه في مرض 
آخر، نب��دأ الكتابة على أمل، ومزي��د من احلفر حوله 
الكتش��اف بذرتها طموحاً الى اس��تنباتها، يفضي 
بنا ال��ى خزان��ات األلم ومياه��ه اجلوفي��ة.. فنجعل 
العودة الى الس��طح، الى تضاريس الواقع، يأساً من 
قدرتنا عل��ى بلوغ األعماق، فينقل��ب األلم الى يأس، 
وم��ع اليأس يخف األلم »ما جل��رح مبّيت إيالم«. وال بد 
ان تكت��ب، إنك مل��زم بالكتابة ألنك مل��زم بالعيش 
ومس��ؤول عن عيش آخرين، ووجدك إن لم تعمل من 
دون التفنت الى م��زاج وجملتك العصبية وحاجتك 
للراح��ة والكس��ل والكرى ذات ليل��ة مقمرة بعد ان 
تيأس من عّد النجوم واكتشاف مواقع جنادب الليل 
وقناديل��ه الطائ��رة ف��ي كل اجت��اه )احلُباِح��ب(، وأنت 
تع��رف ان آالفاً من الن��اس منهم أصدقاء لك وآخرون 
أنت مضطر أن حتييه��م دائماً بأدب وتواضع جّم، وأن 
متتدحه��م ان اقتضى األم��ر وتلجأ بعد ذلك الى اهلل 
مس��تغفراً، آالف مؤلفة ال حتمل هّم يومها وال غدها 
وال ش��هرها وال سنتها وال ابنها وال ابنتها وال والدها 
وال والدته��ا وال مرضه��ا وال صحته��ا وال ضيفها وال 
جارها أو جارته��ا، وال.. وال.. من دون أن تكون مضطرة 
ألن ترهق نفس��ها بعمل شاق أو تفكير عميق، أو أي 
عمل أو أي تفكير، ومع ذلك يأتيها رزقها غداً بفضل 

عاطفة من عاطف معطوف على عاطف أعطف، أو 
بفضل مدة يد ذكي��ة ومحمية من يد أقوى أو أطول 
وجتتذبك البطالة، أو يغريك احلال بأن حترن عن العمل 
علك تس��تعيض ع��ن التعب باالبت��زاز أو التحصيل 
الس��هل... وأنى ل��ك وأنت ال تخيف أحداً، ال تش��تم 
أح��داً وال تعم��ل على تقوي��ض أحد؟ أن��ى لك وأنت 
واقعي وآدمي، وليس بيدك أو اختيارك ان تبّدل جلدك 
ولسانك ويراعك وجرك.. كأن املواطن اخلفير ملزم بأن 
يك��ون خفوراً وغفوراً! عليه أن يَس��َع اجلميع من دون 
أن يسعه أحد، إال في حدود الربت على كتفيه، والى 

مزيد من التعب أيها املواطن الصالح!

إذن ف��ال مهرب، وال ب��د أن تكتب، وال تنَس أنك من 
الطبقة املتوس��طة، أي أنت مهدد دائماً ألن تسقط، 
بني عشية وضحاها، من طبقتك الى الطبقة األدنى، 
ويا ويلك إذا ما س��قطت ألن كل أح��زاب البروليتاريا 
املنتج��ة والرثة، مبا فيه��ا الكادح��ون الثقافيون، قد 
تنازل��ت عن نضالها من أجل الطبق��ات الدنيا عّلها 
ترتق��ي الى الطبق��ات العليا لتناضل م��ن داخلها.. 
فماذا تكتب إذن، والسيد املسؤول الوسيط، أي الذي 
يتعرض الى الضغط اليومي من األعلى واألدنى، ومن 

اليمني واليسار، يلح عليك مبودة حترجك؟

يا أخي استقريت في العراق هرباً من لبنان.

* هاني فحص

* كاتب وباحث اسالمي / لبنان

رأي

نحن أهل القلم، أو األلم، أي األلم، حالنا غريب بين األحوال 
»وجع الحرف رائع َأو تشكو للبساتين وردة حمراء«.

يسلينا نزار قباني منضمًا الى قافلة من الرومانسيين 
الذين اخترعوا التلذذ باأللم والسعادة في البؤس والجمال 

في القبح والحق في الباطل.



دعني حتى أيأس من العراق ألعود الى لبنان امليئوس منه.

ويش��كو لك ممتدحاً إي��اك بأن ما تكتبه أكثر سياس��ة من كالم 
وحراك كثير من السياس��يني.. وهل اكتش��فت البارود أيها املعلم؟ 
ومن قال ان السياسيني في لبنان هم من أهل السياسة، إال ما شذ 
وندر، إنهم شغيلة في األعم األغلب، متعاملون، مياومون، يشتغلون 
مع الدولة بعق��د نفقة أو نفاق.. واملقارنة به��م والتفضيل عليهم 

قاس كقسوة امتداح الذهب بأنه أغلى من اخلشب.

ال ه��ّم.. وس��وف أكتب.. وس��وف أنقط��ع بعد م��دة لعجزي عن 
الكتابة، وس��وف أصغي الى مديحك فأقع ثاني��ة في الغرور وأصدق 
بأني طبيب وطني ال يجوز أن يهمل س��ماعته ومشرطه ويستنكف 
عن عالج أدواء وجراح الوطن وأمراضه الس��ارية واملس��توطنة. ولكن 
ال ب��د م��ن االتفاق على أننا كلن��ا ال نزيد في موقعن��ا وفعاليتنا، في 
أحسن األحوال، على حال فريق التمريض في غرف العمليات أو غرف 
االستشفاء، هذا ليس توهيناً بدور املمرض أو املمرضة، ولكن الكارثة 
تقع عندما يظن املمرض أو املمرضة أنهما من األطباء جملرد معرفتهما 
مبصطلح��ات الطب، والكارث��ة األعظم عندما يتح��ول األطباء الى 
ممرض��ني عملياً أو علمياً، حينئذ يصب��ح املمرضون واملمرضات أطباء 

فعليني... واألدهى أن يلتبس املمرض لدى املريض بالطبيب..

أليس��ت هذه حالن��ا العربي��ة واللبنانية؟ إذن فم��اذا أكتب وملاذا 
أكتب؟ سوف أكتب ألن االمتناع عن الكتابة ينتهي الى حالة مرضية 
أش��د إيالماً. إن كثيراً من الكتاب يتلوون أملاً عندما يصابون بانحصار 

احلبر.. اللهم جننا.
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نعلم جميعاً أّننا منرُّ بواقٍع غير مسبوٍق؛ نختصره بأّنه 
الواقع الذي تُخرج فيه اجملتمعاُت البشرّية ُكلَّ ما فيها 
من أفكارٍ وأساليب واجّتاهات وسلوكّيات، كّماً ونوعاً، 
وقد ب��اَت ذلك النتاج عصّياً على احلصر والضبط، وال 
سّيما مع انتشار وس��ائل االّتصال احلديثة واملتطّورة 
والذكّي��ة، حّتى بات الفردُ الواحُد قناًة تبثُّ مباش��رًة 
على اله��واء حّت��ى من الُغ��رف املغلق��ة، والكهوف 

املظلمة.
ثّمة مظاهر عديدة س��اعدت ف��ي تعميق األزمة؛ قد 

يكون من أهّمها:
1( ضعف تأثير املؤّسسات الدينية املركزّية والكبرى، 
وذلك بس��بب عوامل عديدة، رمّبا كان من أهّمها عدم 
انخراط تلك املركزّيات في تطوير نفسها، أو خطابها 
الديني، ملواكب��ة اجملتمعات املتغّيرة بوتيرة س��ريعة، 
بحيث لم تعد الوسائل التقليدية قادرة على اإلجابة 
على أس��ئلتها املّطردة، وإش��كاالتها املتنامية حّتى 
في ما خصَّ الدين نفسه. ورمّبا يكمن اخلطر بالنسبة 
لهذه النقطة، أّن كثيراً من هذه املؤّسس��ات الدينية 
ال ي��زال غير واع لوجود مثل هذه الفجوة، وباملس��توى 

املطلوب.
2( إضع��اف املركزّيات السياس��ّية في عدد من الدول 
العربّي��ة الت��ي حتّرك��ت فيه��ا الش��عوب ُمطالب��ًة 
بحّرياتها وبتطوير نظامها السياس��ي، حيث دخلت 
جهات سياس��ّية إقليمية ودولّية على خّطها بهدف 
حرفه��ا عن مس��ارها. ورمّبا يكون أحد أه��ّم العوامل 
املساعدة على زيادة الضعف، هو الطفرة في االنتقال 
من االس��تبداد املطبق � مبا يختزنه من ثقافة مأزومة 
ومنغلقة � إلى احلّرية املنفلتة مدعومة بكّل وسائل 

االّتصال والتواصل احلديثة.
3( اجلماعات املأزومة في نشأتها وتربيتها وأساليبها، 
والتي يُطلق عليها اجلماعات التكفيرّية، والتي أتاحت 

لها وس��ائل االّتص��ال احلديثة الق��درة على التواصل 
والوص��ول إلى داخل البي��وت، والتأثير عل��ى العقول 
الصغي��رة والكبيرة على حدٍّ س��واء. وميكن أن نلمح 
لدى ه��ذه اجلماعات س��طحية في الفك��ر واملعايير 
املقارب��ة للواق��ع، وانغالق��اً ف��ي الظ��روف اجملتمعّية 
عموماً، وتوّس��ل هذه اجلماعات احملافظ��َة على ذاتها 
عبر ممارسة اإللغائّية واإلقصائّية ضّد اآلخر )باخلطاب 
العنفي نفسه، أو مبمارسة العنف وصوالً إلى القتل 
وسفك الدم(؛ كما أّن اجلماعة التكفيرية متّثل وحدًة 
إميانّي��ة، وبالتال��ي ال يقتصر تكفيره��ا على اخملتلف 

دينّياً، بل يطاُل حّتى املّتفق مذهبّياً.
4( ضم��ور اإلحس��اس اجلام��ع، واملتمّث��ل بالقضاي��ا 
الُكبرى املشتركة التي تهّم املنطقة، أو شعوبها، أو 
األّمة؛ حّتى متّ التنازع في شأن العدّو اخلارجي، وإذا كّنا 
ال ن��زال غير قادرين على تفعيل نقاط وحدتنا الذاتّية، 
فضمور اإلحس��اس بالقضايا الُكبرى يُفقدنا الوحدة 
عبر فكرة العدّو املش��ترك اخلارج��ّي. ومن الطبيعي 
عندئ��ٍذ أن يكون البديل هو تقّلص ص��ورة العدّو إلى 
حدود احملّلة والقرية وحّت��ى العائلة واجلوار، فضالً عن 

البلِد والكيان السياسي اجلامع.
دورُنا هو أن تعمل عل��ى جتذير نوٍع من الثقافة، تبقى 
� ولو كامنًة � في الوجدان الش��عبي، لتعطي احلياة 
عندما تتبّدل الظروف واألوضاع، ويأتي جيٌل مُيكنه أن 

يحمل رسالتها.
ورمّب��ا يكون م��ن املفيد لنا إث��ارة التفكي��ر في نقاط 

عّدة:
أّوالً: التركي��ز عل��ى النق��اط املش��تركة الت��ي تهّم 
املس��لمني واملس��يحّيني بعيداً عن سياسة تسجيل 
النق��اط، وإدارة احل��وار حوله��ا في األط��ر التي متلك 
مس��احًة أكبر م��ن احلّرية قياس��اً باألطر الرس��مّية 
الدينية أو السياس��ّية، وذلك بهدف تش��كيل ثقافة 

التنوّع الديني 
في ظّل التحدّيات 

الراهنة
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مش��تركة، مُيك��ن إنزالها إل��ى األرض عب��ر التثقيف 
الديني املتوّجه للرعّية والش��رائح الشعبّية بشكل 

خاّص.
ثاني��اً: اإلصرار على إخراج أصح��اب الفكر التكفيري، 
إل��ى أّي ديٍن انتموا، إلى اله��واء الطلق، وهذا يتطّلب 
إقامة احل��وارات املتنّوعة حول مواضي��ع ذات اهتمام 
مشترك، ولو نس��بّياً؛ والهدف من ذلك أن حتتّك تلك 
اجلماعات باآلخر احلقيقي، ال باآلخر املتصّور واملتخّيل 
الذي أّمنته له ثقافته التكفيرّية. وهذا يجعلنا نؤّكد 
على احلوار اإلس��المي � اإلس��المي من دون استبعاد 

أحٍد، وعلى احلوار اإلسالمي املسيحي كذلك.
ثالثاً: اس��تثمار مبادئ التسامح والرحمة وغيرها في 
املس��يحّية واإلسالم، في س��بيل التخفيف من حّدة 

احلالة اإللغائّية التي يُراد جعلُها مناخ العصر كّله.
رابعاً: احلفاظ على الكيانات السياسّية احلالّية بكّل 
عناص��ر قّوتها ضّد مش��اريع التقس��يم والتفتيت، 
عبر إش��اعة ثقافة املواطنة، حّتى لو ش��ابتها بعُض 
الشوائب التي مُيكن تأجيلها، ألّن الهدف هو مقاومة 
تلك املشاريع التقسيمّية والتفتيتّية، حّتى ال نتراجع 

إلى قبائل متناحرة، باسم الدين والطائفة واملذهب.
خامس��اً: ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في التعبير عن 
الكفاءات وذلك في إطار الوطن، وإحالله مكان ثقافة 
احملاصصة الطائفّية؛ ألّن السارق واملرتشي واملرتهن ال 
دين له وال مذهب وال طائفة، وإمّنا هو مس��تغلٌّ للدين 
لتحقيق أطماعه وجش��عه وأنانّيته، وذلك بعيٌد كّل 
البع��د عن قيم الس��ماء ف��ي كّل األدي��ان. وبذلك ال 
يتس��لم زمام إدارة العالقات اإلسالمّية املسيحّية، أو 
يؤّثر عليها، الذين ال يحملون قيم اإلسالم واملسيحّية، 
والذي��ن يعم��دون � ع��ادة � إلى منط��ق اللعب على 
التناقض��ات ليحافظوا عل��ى امتيازاته��م الضّيقة 

ومنافعهم الشخصّية.
سادس��اً: عدم نق��ل أّي مواجهة إعالمّي��ة أو ثقافّية 
من مواجهة منطق التكفير إلى مواجهة اإلس��الم؛ 
ألّن هذا قد يس��تفّز املشاعر الشعبّية، التي غالباً ما 
تتحّرك على الس��طح، وس��ُيحرج القوى العقالنّية 
واملعتدل��ة، ممّا بتن��ا نراه على ش��كل مزايدات جهات 
موصوفة بالعقالنّية على اخلطاب التكفيري لكسب 
رضى الشارع الذي يُراد له أن يبقى غرائزّياً في تفاعله 

مع القضايا املُثارة من حوله.
س��ابعاً: التأكيد على الوجه��ة العقالنّية للدين؛ بل 
عل��ى التطابق ب��ني حركة الدين )القيم والش��ريعة( 
وب��ني حركة الك��ون )نظام اخلل��ق(؛ ألّن الكّل من عند 
اهلل، وهذا اإلصرار على عقالنّية الدين هو الذي يضّيق 

املس��احة على أّي اجتاه غير عقالني يفصل بني الدين 
وبني العقل، فيفقد بالتالي أدنى مستوى من املعايير 
القيمي��ة. وله��ذه الوجه��ة دورٌ فّعال ف��ي تخفيف 
العصبّية؛ ألّن هناك تناس��باً عكس��ياً بني العقالنّية 
والعصبّية، فكّلما ارتفعت األولى انخفض منس��وب 

الثانية، وارتفاع الثانية دليل على انخفاض األولى.
ثامناً: تأكيد اخلطاب الديني والثقافي املسيحي على 
القيم التي ال جتعل املؤمن املسيحي بعيداً عن قضايا 
املنطق��ة الُكبرى، وفي مقّدمته��ا القضّية املركزّية، 
وهي فلس��طني؛ نقطة االرتكاز ف��ي التاريخ اإلمياني 

اإلسالمي واملسيحي على حدٍّ سواء.
أخي��راً: التالق��ي العمل��ّي املش��ترك على مس��توى 
املركزّي��ات الدينية املؤّثرة، وحتدي��داً الفاتيكان واألزهر 
والنج��ف وق��م وغيرها، في س��بيل إش��اعة األجواء 
االنفتاحّي��ة العاملّي��ة، والت��ي م��ن ش��أنها أن تقاوم 
املش��اريع الش��يطانّية جت��اه املنطقة. وم��ع أّن ثّمة 
عقب��ات تعوق الطريق إلى ذل��ك؛ إال أّن لهذه النقطة 
أثراً كبيراً، ليس على املس��توى النفسي فحسب، بل 
على مستوى انفتاح النتاج املعرفي الديني واملذهبي، 
في مقاب��ل االنغالق الفكري ال��ذي انغلقت فيه كّل 
جماع��ٍة دينّية على معارفه��ا ومناهجها، وهذا � في 
حّد ذاته � اختزاٌل ملنطق العلم نفس��ه الذي يأبى إال 
االنفتاح على كّل فكرٍة بغ��ّض النظر عن اجملال الذي 

أنتجت فيه.



دأبت جامعة البصرة ومنذ اللحظة االولى التي شعرت بها 
بحجم اخلطر احملدق بالعراق من قبل الفكر التكفيري)داعش( 
ومن لف لفها من البعث الصدامي واملتآمرين على ارض ووحدة 
العراق العزيز واملتربصني شرا من دول اجلوار والدول االقليمية 
التي حتاول بث سمومها الطائفية للنيل من وحدة العراقيني 
مبختلف اطيافه��م وقومياتهم وحرصا من جامعة البصرة 
للدف��اع عن ارض الوطن اينما اقتضت الضرورة وتلبية لنداء 
املرجعية الرشيدة شكلت جامعة البصرة فوجا قتاليا من 
اساتذة وموظفي اجلامعة وعن هذا الفوج كان جمللة)شواطئ( 
وقف��ة مع امر فوج قوة احلماي��ة الذاتية في جامعة البصرة 
الدكتور مالك حسن علي للحديث عن طبيعة عمل ومهام 

الفوج 

* ما هي طبيعة تشكيل الفوج والغاية من تشكيله؟

- بعد تع��رض بلدنا العزيز إلى هجمة شرس��ة من قبل 
عصاب��ات داعش اإلجرامي��ة والتحالف البعث��ي التكفيري 
وتهديد البلد في كل مؤسس��اته وحرصا من أبناء اجلامعة 
على املكتس��بات واملنجزات الت��ي حصلت عليها اجلامعة 
خالل مس��يرة العشر س��نوات املاضية ش��كل هذا الفوج 
للمساهمة في حماية اجلامعة ومؤسساتها ومساندة قوى 
األمن الداخلي التي تقوم بواجبات احلماية واحلراس األمنيني  
واحلاجة املاسة لرفع الروح املعنوية الى التواجد الفعال من 
خالل تشكيل هذه القوى أصبح  باإلمكان حماية مؤسسات 
اجلامع��ة في مختلف مواقعه��ا هذا ه��و كان الهدف األول  

لتشكيل هذا الفوج.

* هل سيس��تمر الفوج ف��ي مهام عمله بع��د القضاء 

على الق��وى التكفيرية وانتهاء هذه األزم��ة ام يبقى الفوج 
للمهمات الطارئة فقط؟

- الفوج سيس��تمر في مهام عمله ف��ي حالة وجود أي 
حاجة للدعم من قبل الفوج ملؤسسات اجلامعة في الظروف 
الطارئة او لتعزيز حاالت معينة القوى جاهزة ملساندة بقية 
القوى االمنيية املوجودة في احملافظة او التي ميكن ان تساهم 

في احلفاظ على مكتسبات اجلامعة.

* ه��ل ال زال باب التط��وع مفت��وح ام مت االكتفاء بالعدد 
احلالي للفوج؟

- باب التطوع س��يكون مفتوح م��ن خالل آليات محددة 
ميكن مراجعة مقر الفوج  ونأمل ان تكون هذه القوة مساندة 
للحالة املوجودة في محافظة البصرة والبلد بشكل مستمر 
وتكون مدرس��ة لدعم احلشد الشعبي وما يتطلبه املوقف 
بناءا على فتوى املرجعية الرشيدة باجلهاد الكفائي باإلمكان 
ان تفت��ح دورات بأوق��ات مح��ددة تعلن عنه��ا وبذلك تقدم 
اجلامعة خدمة مهمة تس��اهم في دعم احلش��د الشعبي 

ودعم امن واستقرار احملافظة والبلد.

* هل مت تش��كيل فصيل او سرية للنساء من منتسبات 
اجلامعة ام سيكون هناك نية في املستقبل لتشكيلها؟

- ف��ي احلقيقة تلقينا الكثير من الطلب��ات من أخواتنا 
من الكادر النس��وي للتطوع في هذه القوة ولكن وبس��بب 
انه كانت بداية تش��كيل القوة وممارس��ة أعمال��ه  في أيام 

عبداحلكيم اللطيف 
حيدر التميمي

40

فوج قوة حماية الجامعة يد تصفع من 

يحاول النيل من العراق

حتقيقات 



العطلة الصيفي��ة وتزامنها مع أيام 
شهر رمضان املبارك  مت تلبية األوليات 
من الطلبات باالكتفاء بالعدد الكبير 
من املتطوع��ني الرجال  وم��ن املؤمل 
إنش��اء اهلل بعد بدء الدوام الرس��مي  
بداي��ة الع��ام الدراس��ي اجلديد فتح 
دورات خاصة بالنساء مساندة ومع ما 
يتالءم وطبيعة عملهن واملوضوع قيد 

الدراسة والرؤيا موجودة بهذا اجملال.

* مع بداية العام الدراسي اجلديد 
ه��ل يتعارض عم��ل الفوج م��ع دوام 

املتطوعني املوظفني ؟
- ال يوجد هناك تضارب في املنهج 
التدريبي م��ع واجب��ات املوظفني من 
منتس��بي اجلامع��ة والواجبات التي 
يقوم بها متطوعي الفوج هي تخدم 
اجلامعة وه��م موجودين في اجلامعة 
واجلامع��ة بع��د املكتس��بات الت��ي 
حصلت عليه��ا والبن��اء الكبير وما 
صرف من اموال كبيرة وجتهيز وتطوير 
في مؤسساتها ومختبراتها واثاثها 
س��يكون من املهم احلفاظ على هذه 
الثروة الكبيرة والتي هي ملك الشعب 

البصري خاصة واحملافظات االخرى ال 
اجلامعة تستقطب طلبة محافظات 
كثيرة فاحملافظة على ه��ذه االجنازات 
اجن��از كبير يتحقق م��ن خال ل تواجد 
منتس��بي اجلامع��ة في ه��ذه القوة  
والقيام بدور فعال ال س��امح اهلل في 
الظرف الط��ارئ عندم��ا يقوم بعض 
القوى االرهابية حملاولة تعكير صفوف 
عملي��ات  او  التعليمي��ة  العملي��ة 
تخريب كم��ا حدث في الس��ابق اذن 
فوجود ه��ذه القوة وه��ذه االعداد من 
املتطوع��ني وجهوزيتهم وحضورهم 
س��يكون  اجلامع��ة  س��احات  ف��ي 
ضمان الستقرار العملية التعليمية 
وضمان للمحافظة على مكتسبات 

اجلامع���ة .

* ه��ل ممكن  تكليف الفوج مبهام 
خارج اجلامعة ؟

نع��م  ذل��ك  األم��ر  تطل��ب  اذا   -
وحقيق��ة ان الكثير م��ن املتطوعني 
ابدوا اس��تعدادهم للذه��اب والقتال 
في ساحات املعارك  ولكن يكون هذا 
بناءا على طلب اجلهات الرسمية اذا 
كان هناك احتي��اج من وزارة التعليم 
العالي باإلمكان التنسيق بهذا اجملال.

*كلمة أخيرة حتب ان تقولها؟

- كلمت��ي االخيرة الت��ي احب ان 
أوجهها إلى منتسبي وقيادات اجلامعة 
ه��ي احلف��اظ عل��ى ام��ن واس��تقرار 
اجلامعة ومؤسس��اتها املنتشرة في 
احملافظة ملا متتلكه من ثروة كبيرة من 
مختبرات وأجه��زة وألهمية اجلامعة 
ودورها ألنها القلب النابض للمجتمع 
وهي مصنع الكوادر خملتلف مؤسسات 
الدول��ة فعملي��ة احلف��اظ على هذه 
املكتسبات مسؤولية اجلميع واجلهاد 
به��ذا اجملال ال��ذي أعلنت��ه املرجعية 
الرشيدة واحلكومة بالتطوع واحلفاظ 
عل��ى امن البل��د واملؤسس��ات دعوة 
لتحم��ل املس��ؤولية وإع��داد وإب��داء 
املساعدة ودعم املتطوعني وإعطائهم 
فرصة كاملة والدعم الكامل ليقوم 
بدوره وتشجيع هذا التوجه بأساليب 
ال��دوام  اس��تمرار  حتف��ظ  والي��ات 
الرسمي واس��تمرارية العمل والبناء 
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ومتتي��ني احلالة األمنية التي يقوم بها 
املتطوعني وسيكون لها دور كبير في 
احلفاظ على هذه املكتس��بات لذلك 
عليهم كل حس��ب موقعه أن يقدم 
ما يستطيع لدعم هذه املسيرة وهذه 

القوة.

وع��ن طبيعة وحج��م التدريبات 
التي تلقاها الفوج كانت لنا وقفة مع 
املش��رف العام على التدريب الدكتور 

حيدر عوفي الطائي فتحدث قائال:

*الدكتور حيدر حدثنا عن بدايات 
فكرة تأس��يس فوج احلماية الذاتية 

جلامعة البصرة

- ال يخفى على اجلميع ما تعرض 
له بلدنا احلبيب من دمار جراء الهجمة 
الشرسة لعصابات )داعش(  االرهابية 
والبعث الصدامي لذا اقتضت احلاجة 

ال��ى ان ينهض جمي��ع العراقيني كل 
حس��ب موقعه للدفاع عن وطنهم 
ونحن ف��ي جامعة البصرة منذ اليوم 
االول له��ذا اخلط��ر الذي ه��دد العراق 
عقدنا العزم على مواجهة هذا اخلطر 
وهزميته فقد عقدت رئاس��ة جامعة 
البص��رة اجتماع��ا طارئ��ا برئاس��ة 
مس��اعد رئي��س اجلامعة للش��ؤون 
االدارية الدكتور س��اجد سعد حسن 
ومت االتفاق على تش��كيل قوة خاصة 
تضم في صفوفها تأخذ على عاتقها 
حماية كافة املرافق احليوية للجامعة 
مبختل��ف مواقعه��ا وان يك��ون هذا 
التشكيل رسميا وفق االطر القانونية 
ثم عقد اجتماع في رئاس��ة اجلامعة 
الغ��رض  2014/6/18له��ذا  بتاري��خ 
ومتخ��ض عن ه��ذا االجتم��اع اصدار 
امر جامعي بتكلي��ف الدكتور مالك 
حسن على برئاسة الفوج وتشكيله 
وف��ق هيكلية عس��كرية صحيحة 

واعداد مناهج تدريب عس��كرية وفق 
السياقات العسكرية احلالية.

*م��ا الطريق��ة الت��ي اتبعتموها 
في ضم التدريس��يني واملوظفني الى 

صفوف الفوج؟

اجلامع��ي  االم��ر  اص��دار  بع��د   -
بتش��كيل الف��وج مت توجي��ه كتاب 
رس��مي صادر من الف��وج عمم على 
جميع كليات ومراكز اجلامعة يدعو من 
يجد في نفسه القدرة على االنخراط 
في صف��وف فوج قوة احلماية الذاتية 
جلامعة البصرة فكانت االس��تجابة 
س��ريعة جدا من منتس��بي اجلامعة 
وتوافدت اجلم��وع على مركز التطوع 
في كلية التربية الرياضية حيث بلغ 
العدد 1480 متطوع اال ان االختيار وقع 
على 600 متطوع فقط ومت توزيعهم 
على الفصائل والسرايا وحتديد موعدا 
للتدريب فكان اول ي��وم للتدريب في 
س��احة ملع��ب مجمع كلي��ات باب 
الزبي��ر وال��ذي اطلق علية معس��كر 
تدريب مالك االشتر ومن ثم في ساحة 
ملعب كلية التربية الرياضية مبجمع 
كليات كرمة علي  والذي اطلق عليه 
معسكر تدريب اخملتار الثقفي فكان 
التدري��ب يج��ري بعد االفط��ار خالل 
ش��هر رمضان املب��ارك وبواق��ع ثالث 
ساعات يوميا من الساعة التاسعة 

وحتى الساعة الثانية عشر ليال.

*اهم الصنوف التي يضمها الفوج 
وم��اذا تلقى املتطوعني م��ن تدريبات 

عسكرية؟

- قس��م الفوج ال��ى ثالث اصناف 
عسكرية هي الصنف القتالي وصنف 
االدارة وامليرة وصنف الطبابة ومت تدريب 
الصنوف الثالث تدريبا عسكريا وفق 
السياقات العسكرية احلديثة وعلى 
يد مدربني اكفاء وكذلك اعطاء الدروس 
التعبوي��ة فق��د حض��ر الى س��احة 
التدريب العس��كري ملعسكر اخملتار 
الثقف��ي النائب ضمن دول��ة القانون 
ع��ن محافظة البصرة فالح حس��ن 
اخلزعلي لالطالع على س��ير التدريب 
وتقدمي يد العون والقاء محاضرة على 
املقاتل��ني ف��ي التعبئة العس��كرية 
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والضبط العسكري واطاعة وتنفيذ االوامر العسكرية كون 
الضبط العسكري يبدأ من س��احة التدريب وحتى ساحة 
املعركة وهو س��ر جناح املعركة وفي نهاية القسم االول من 
التدريب اجرى الفوج استعراضا عسكريا 0 بعدها اعطيت 

اجازة للمقاتلني خالل فترة عيد الفطر املبارك 0
وبعد عطلة عيد الفطر املبارك باشرت القيادات العسكرية 
في امرية الفوج باجراء التدريب العس��كري حلرب الش��وارع 
وكيفية اقتحام االماكن املبنية وحترير الرهائن ومعاجلة االلغام 
والعبوات الناسفة وفق مناهج تدريب حديثة مبساعدة مدربني 
اكفاء وبعد التدريب املكثف وقع االختيار على عدد من املقاتلني 
اجليدين والذين بلغ عدده��م 75 مقاتل وجمعهم في فصيل 
اطلق عليه فصيل النخبة ملا يتمتعون به من مهارات قتالية 
عالية في كيفية التعامل مع العدو مبختلف الظروف الصعبة 

وإجادتهم الستخدام كافة األسلحة وبدقة عالية جدا0

* كلمة أخيرة تود قولها؟
- ال يس��عني اال ان اقدم جزيل شكري وامتناني للقائمني 
على تش��كيل هذا الفوج من جامع��ة البصرة واخص منهم 
مساعد رئيس اجلامعة للشؤون االدارية الدكتور ساجد سعد 
حس��ن واملعاون الثاني المرية الفوج الدكتور جاسم احلبجي 
وامر السرية الدكتور مصطفى عبد الرحمن وامراء الفصائل 
الدكتور ثامر كاظم والدكتور شكري شاكر ولكافة متطوعي 
جامعة البصرة وعذرا ملن لم تس��عفني الذاكرة الستحضار 
اسمائهم وكذلك لكادر حترير مجلة شواطئ على اتاحتهم 
هذه الفرص��ة للتعريف بهذا املنجز الكبي��ر الذي حتقق في 

اجلامعة.
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عندما يكونون مسرورين 
وعندم��ا  يتبس��مون  فأنه��م 
يكونون حزانى فأنهم يقطبون 
»يعبسون« هز الرأس أو )اإلمياء 
بالرأس( عالمة عاملية تدل على 
املوافقة أو اإلشارة إلى »نعم« 
.  ويتقن اخلبراء حسب الصوت 
الكش��ف عن نوعي��ة احلركات 
الت��ي ينفذها الش��خص أثناء 
احلدي��ث من دون أن يش��اهدوه 
في حني ميكن حس��ب حركات 
الف��م والوجه ق��راءة مضمون 
ال��كالم م��ن دون أن يس��معوه 
. ويس��تطيع اخملتص بس��رعة 
مالحظة عدم وجود توافق بني 
الكلمات احملكية وبني إش��ارات 
اجلس��م إلى انه ميك��ن وبدقة 
من خ��الل اإلش��ارات واحلركات 
والنظرة الشاملة إلى اإلنسان 
معرف��ة نوعيت��ه بينم��ا ميكن 
خ��الل  مالحظ��ة  للمخت��ص 
الثمانية ثوان��ي األولى إذا كان 
الشخص الذي نقابله هو ودود 

ولطيف أم ال ثم تعمل احلواس 
األخ��رى عمله��ا كم��ا ميك��ن 
معرف��ة الكثي��ر ع��ن طبيعة 
الش��خص م��ن خ��الل طريقة 
جلوس��ه فعندما يض��ع رجال 
عل��ى رج��ل أو يضع ي��دا على 
ي��د فإننا نعرف بان الش��خص 
يتواجد ف��ي وضعي��ة دفاعية 
. عندم��ا يحضر ش��خص وهو 
منحن��ي قليال ف��ان ذلك يعني 
على األرجح بان جميع الهموم 
يحملها على ظهره أما عندما 
ويجلس  يكش��ف عن ص��دره 
وذراعي��ه  انف��راج  ف��ي حال��ة 
مفتوحتان فان ذلك يعني بأنه 
والنقاش  مس��تعد لإلنص��ات 
0 الك��ذب ال ميك��ن إخفاءه الن 
الكذب  مي��ارس  عندما  الطفل 
فان��ه يضع ي��ده أم��ام فمه أو 
يدي��ه االثنتني كما ل��و انه أراد 
اخملادع��ة  الكلم��ات  توقي��ف 
التي تصدر عنه ف��ان احلركات 
التي تص��در ع��ن األطفال في 

الك��ذب تكون  أثن��اء  الصغ��ر 
ع��ادة واضح��ة ومباش��رة أما 
بعد التق��دم في العمر تصبح 
أكثر تقيي��دا وتغيرا أما الكبار 
ف��ال يتقن��ون عدم القي��ام بأي 
حركات ولذل��ك فإنهم عندما 
فإنه��م ال يضع��ون  يكذب��ون 
يدهم أم��ام فمهم كاألطفال 
ولكنهم يالمسون قليال األنف 
أو يحك��ون امل��كان الواقع بني 
الكذابون  األنف والف��م 0أم��ا 
الكبار فيتقنون ممارسة الكذب 
إل��ى عي��ون حينما  والتطل��ع 
يتحدثون إليهم بدون إش��كال 
. ووض��ع الي��د خل��ف الظه��ر 
يعني الهيمن��ة و ان احد أكثر 
أو احلركات مباشرة  اإلش��ارات 
وتس��ليما ه��ي أظه��ار راح��ة 
بطنه  ع��ن  والكش��ف  الكف 
للتعبي��ر عن اإلخالص أما عدم 
إظهار راحتي اليدين فيشيران 
معاكس��ة  ش��خصية  إل��ى 
متام��ا . وض��ع اليدي��ن خل��ف 

       شواطئ
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أن العديد من احلركات تكشف عن نوعية ومواصفات الشخص النفسية 
وطبيعته خصوصًا أن الكالم يكشف عن شخصية اإلنسان بنسبة %7 

فيما تكشف حركة اجلسم أكثر من 50 % وان معظم إمياءات االتصال 
األساسية هي عينها يف خمتلف إحناء املعمورة  

احذر ان تلمس انفك 
عندما تكذب 

علم النفس



الظهر أو في اجليب أو وضعها 
الهيمنة  على الص��در تعن��ي 
والتحك��م أو تبني موقف غير 
مباش��ر أو صري��ح أم��ا الناس 
الذين  أنفس��هم  الواثقني من 
يضع��ون أصابع الكف اليمني 
م��ع اليس��رى بحيث تس��تند 
نهاي��ات األصابع إل��ى بعضها 
فيقوم بها القانونيون والتجار 
ومدراء األعمال أما عندما مييل 
اإلنسان رأسه مع هذه احلركة 
ف��ان ذلك يعني بان الش��خص 
معج��ب بنفس��ه وبأنه مغرور 
. ويعتب��ر وض��ع اليدي��ن خلف 
الظه��ر بأنه دلي��ل على الثقة 
أن  يالح��ظ  ولذل��ك  بالنف��س 
اغلب األشخاص الذين يقومون 
بهذه احلركة هم من املعلمني 
أو األرستقراطيني أو قادة الفرق 
املوس��يقية أي الرج��ال الذين 
اجتماعي��ة  يحظ��ون مبكان��ه 
مرموق��ة أم��ا الرج��ال الذي��ن 
يكشفون بش��كل غير ملفت 
عن صدرهم وبطنهم وقلبهم 
إعط��اء  فيري��دون  ورقبته��م 

انطباع بأنهم غير مهددين اما 
إقناعنا  الذي يحاول  الشخص 
وي��ده تتج��ه نحو األس��فل أو 
يصافحنا بهذه الش��كل فانه 
يقوض بذلك اعتباره وهيمنته 
إل��ى درج��ة العدواني��ة عل��ى 

خالف الش��خص الذي يصافح 
مع ضغطة قليلة باليد وراحة 
ي��ده تتجه نحو األعل��ى . أكثر 
احل��ركات إثارة الت��ي تقوم بها 
امل��رأة هي حتريك ش��عرها إلى 
ال��وراء بيدها أثناء احملادثة ألنها 
أثناء ذل��ك تتواجد في وضعية 
خاصة حيث ترفع رأسها قليال 
وبذل��ك تظهر رقبته��ا وأيضا 
يعني  ال��ذي  األمر  معصمه��ا 
قبوله��ا بوضعي��ة اخلض��وع .  
ان للنس��اء ق��درة فطرية على 
التقاط اإلشارات غير الشفهية 
وفك رموزها فضال عن متتعهن 
بع��ني دقيق��ة بالنس��بة ال��ى 
التفاصي��ل الصغيرة وذلك هو 
السبب في ان قليل من الرجال 
يسعهم الكذب على زوجاتهم 
وال يتعرض��ون لعواقب وخيمة 
على العكس معظم النس��اء 
ميكنه��ن حج��ب احلقيقة عن 

الرجل دون ان يدرك ذلك .  
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استقالة املوظف 

االستقالة : هي إبداء املوظف رغبته يف اعتزال اخلدمة 
عاجلت املادة )35(  من قانون اخلدمة املدنية رقم 14 لسنة 1960 

املعدل استقالة املوظف بفقرات  ثالث . 
إذ تبدأ االستقالة بطلب حتريري يقدم من املوظف إىل مرجعه  

املختص , وعلى  املرجع أن يبت فيه خالل ) 30 يوما« ( ويعد 
املوظف منفكًا بانتهائها إال أذا صدر أمر القبول قبل ذلك جيب  على 
املوظف املقدم طلبًا باالستقالة عدم ترك عمله مبجرد تقدمي طلبه 
وإمنا عليه االنتظار حلني  البت فيه من قبل املرجع املختص لكون 
عالقة املوظف بدائرته ال تقطع مبجرد تقدمي طلب االستقالة 

وإمنا بقبول تلك أالستقالة 

م.م. محمد جبار كريدي
   مدير قسم الشؤون القانونية 

جامعة البصرة

شواطئ
 قانونية 
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من قبل املرجع اخملت��ص كما إن القانون أعطى 
جلهة اإلدارة مهلة )30 يوماً( أما قبول االس��تقالة 
خ��الل ه��ذه املهل��ة وه��ذا يع��د قب��والً صريح��اً 
باالس��تقالة وذلك بإصدار قرارا إداريا أو س��كوتها 
حل��ني انقض��اء املدة املذك��ورة فيعد ذل��ك مقبوال 
ضمني��ا لالس��تقالة ويكون املوظ��ف منفكا  من 
الوظيف��ة بانتهاء املدة املش��ار إليها أعاله بحكم 
القان��ون أو  أن تق��رر اإلدارة رف��ض االس��تقالة أما 
م��ا ذكرناه س��ابقا يتعلق باالس��تقالة بناءا  على 
طلب املوظف ولكن هناك حاالت يعد املوظف بها 

مستقيال  بحكم القانون   وهي : 
أوال: إذا لم يلتحق املوظف أو املستخدم بوظيفته 
خ��الل مده ال تتجاوز )5 أيام( عدا أيام الس��فر ولم 
يب��دي مع��ذرة  مش��روعه ,وعلى املرج��ع إخطاره  
بلزوم االلتحاق بالوظيفة  خالل )7 أيام ( من تاريخ 
التبلي��غ وإذا لم يلتحق بالوظيفة عند انتهاء مدة 

اإلخطار يعتبر مستقيال . 
ثانياً: إذا الم يلتحق املوظف أو املستخدم بوظيفته 
حامل��ا تنتهي إجازته  دون عذرا مش��روع خالل مدة 
أقصاه��ا )10 أيام (م��ن تاريخ انته��اء إجازته  يعد 

مستقيال . 
ثالث��اً:  إذا انقط��ع املوظف ع��ن وظيفته ملدة تزيد 
على )10 أيام( ولم يبدى معذرة مشروعه تبرر هذا 

االنقطاع يعد مستقيال . 
وحاالت االستقالة  بحكم القانون املذكورة أعاله 
البد م��ن  صدور أم��را أو ق��رارا إداريا باالس��تقالة 
ويبلغ املوظ��ف املعني به تبليغا أصوليا حتى يتم 
احتس��اب امل��دد احمل��ددة قانونا لكل م��ن التظلم  
والطعن أمام محكمة القض��اء اإلداري فالتظلم 
يك��ون إمام اجلهة اإلداري��ة اخملتصة خالل )30 يوماً 
( م��ن تاريخ تبلغ املوظ��ف باألمر أو الق��رار اإلداري 
باالس��تقالة أو اعتباره مبلغا وعلى هذه اجلهة أن 
تبت في التظلم خالل )30 يوماً ( من تاريخ تسجيل 

التظلم لديها . 
عن��د البت بالتظل��م أو رفضه من اجله��ة اإلدارية 
اخملتص��ة عل��ى املتظل��م أن يقدم طعن��ه حملكمة 
القض��اء اإلداري خالل )60 يوم��اً  ( من تاريخ رفض 

التظلم حقيقة  أو حكما  . 
مع اإلش��ارة ب��ان انتهاء م��دة التظل��م وهي )30 
يوم��اً ( يجعل األمر أو  اإلق��رار اإلداري املراد الطعن 
فيه محصنا م��ن الطعن واإللغ��اء وترد محكمة 
القض��اء اإلداري دع��وى املوظف الذي لم يس��لك 
طريق التظل��م خالل املدة احمل��ددة قانونا والهدف 
من ذلك  هو اس��تقرار العمل اإلداري فضال  عن إن 
امل��دة احملددة  قانونا  كافية ملن  يرغب بالتظلم من 

القرار الصادر ضده 



ملــســـــات 
د. فـوزيــه الــدريــع

باقة ورد 
--------------------

    أيها الزوج العزيز....املرأة مخلوق شمس��ي ورومانس��ي والورد عندها مفتاح قلبها .. كثير من الرجال 
يستخفون في الورد ، بعد فترة من العشرة الزوجية البعض االخر يفضل هدايا كثيرة عن الورد لكن املرأة تبقى 
اكثر سعادة بالورد ، وللرجل اقول انه من الذكاء ان يحضر الرجل لزوجته وردا انه ارخص وأعمق تأثيرا والورد قد 

يكون لفتة رائعة باملناسبات ولكنه اروع ان يقدم بال مناسبة . 

النكتة او االبتسامة
-------------------

       ايه��ا ال��زوج العزيز الدعابة امر قد ميوت مع زحمة احلياة واملرأة الزوجة قد تتحول حياتها الى جفاف 
بني هم العيش واملسؤوليات وحوارات االثنني املرأة والرجل قد تتحول الى ملل ورتابة كبيرين املرأة تريد في الرجل 
زوايا املرح كما تريد في روح الصداقة والثرثرة ولعلك ان اسمعتها نكتة تطير لها وكأن حتمل هدية وابتسامة 

اليها .
مجلتها وما تقرأُه 

-----------------
   ايها الزوج العزيز ...معظم النساء العصريات لديهن مجلة مفضلة وحتى الالتي ليس لديهن مجلة 
مفضلة يس��تمتعن بقراءة اجملالت النس��ائية وعادة املرأة هي التي تش��تري مجلة تستمتع بها والعادة كذلك 

للرجل جريدته فكل يشتري ويشترك في مطبوعاته املفضلة حبذا لو فاجأتها بشراء مجلة نسائية لها. 

الطبخ
----------------------

أيه��ا الزوج العزيز....تعتبر املرأة طبخها ج��زءا من ذاتها وذم طعام وطبخ املرأة يجرح 
احساس��ها وكأنها تذم ش��كلها او س��لوكها في الوقت ذاته ان مدح طبخ املرأة يسعدها 
ويرفع معنوياتها بعض الرجال يلتهم الطعام بال مباالة يوميا دون كلمة مدح ولالسف 
بع��ض الرجال ال ينط��ق اال اذا كان هناك خطأ . طعامك مال��ح.. غير ناضح .. وغيرها 
م��ن العبارات . من االفضل ان نقول كلم��ة حلوة متدح طبخها امامها لوحدها وامام 

االخرين .. خاصة اذا قامت بطبخ الطبق املفضل .

مجتمع
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م��ع بداية الع��ام اجلديد.. نبدأ صفحة جديدة فى عالقتنا باآلخرين.. نهنئ بعضنا البعض بقدوم العام 
اجلدي��د.. ويرس��ل البعض باقة من الزهور تعبر ع��ن احملبة.. بينما يقدم البعض الهداي��ا الرمزية.. فالهدية 
تبقى أبدا رسالة محبة لها تأثير السحر لدرجة أن أعقد املشكالت ميكن حلها بهدية صغيرة ال تزيد على 
وردة حمراء.. لغة الهدايا من أسهل اللغات وأجملها فى العالم أجمع.. تلعب على أوتار املشاعر اإلنسانية 

بعمق ويبقى أثرها لفترة طويلة فى النفوس..
ال ترتبط أهمية الهدية مبدى احلاجة إليها فأغلب البشر مهما كان ثراؤهم ونفوذهم يشعرون بالسعادة 
عندما يتلقون هدية من غيرهم حتى لو كانت بس��يطة وبدون مناس��بة.. وكما يقول املثل الش��عبى »انا 

غنية واحب الهدية« كذلك حثنا احلديث الشريف على التهادى فى قول الرسول الكرمي »تهادوا حتابوا«.

وقد اثبتت االبحاث التى اجريت على تأثير الهدية على العالقات اإلنسانية انها افضل وسيلة لتدعيم 
تلك العالقات بني البش��ر على كل املستويات بني الزوجني وبني األبناء وآبائهم وبني اجليران واألصدقاء حتى 
بني زمالء العمل واألساتذة والطالب.. حتى تلك األوسمة التى يحصل عليها املبدعون فى كل زمان ومكان 
من حكوماتهم فإنها تظل اغلى ما حصلوا عليه من تقدير طوال حياتهم حتى لو كانت التعدو ان تكون 

قطعة من املعدن الرخيص.
وتبادل الهدايا هو اقصر طريق إلنهاء اخلالفات وأسهل طريقة للتعارف بني البشر.. وهى الدليل القاطع 
لكل ش��خص يتلقاها على ان األخر يفكر فيه ويبحث عن اس��عاده ويحاول ارضاءه.. لذلك جاءت اهميتها 
للمرض��ى وعن��د حتقيق النجاح وفى األعياد وإلنه��اء حاالت اخلصام. ومن هنا اصبح��ت الهدايا فنا وعلما 

واسلوبا للتعامل يحتاج لكثير من التنظيم والتفكير.
قواعد فن اإلهداء: حتى يكون للهدية تأثير كبير وفعال يستمر ملدة طويلة عليك باتباع مايلى:

�� يفضل اال يكون لدى املتلقى للهدية اية فكرة عنها بحيث تأخذ طابع املفاجأة قدر اإلمكان لتصبح 
ذات معنى كبير.

�� ان تكون الهدية مختلفة عن منط حياة الشخص الذى يتلقاها وخارج روتني مشترياته املعتادة فإذا 
كان من تهديه الهدية رياضيا مثال ميكنك اهداؤه كتابا أو رابطة عنق.

���� كلما كانت الهدية صغيرة كلما وجد صاحبها املكان املناس��ب لالحتف��اظ بها فى مكان محبب 
لقلبة.

���� ربطة عنق جميل��ة أو بلوفر بلون مختلف عم��ا اعتاده زوجك قد تلفت نظ��ره لرغبتك فى احداث 
التغيير فى حياته الروتينية الكالسيكية التى جتعله يبدو اكبر سنا.

�� املرأة وان كانت حتب الهدايا الرومانس��ية كالزهور والعطور اال انها تفضل دائما هدية حتملها معها 
فى كل مكان كاحلقيبة أو اخلامت أو السوار.

�� ال تتصل ابدا مبن تقدم له الهدية حتى يتصل بك هو ليشكرك عليها.
�� ال يشترط ان تتساوى قيمة الهدية التى تقدمها لقيمة الهدية التى تلقيتها منه من قبل.

�� ال تكرر نفس الهدية لنفس الشخص فى كل املناسبات حتى ال ميل هداياك.
�� جتنب ش��راء الهدايا الثمينة بقدر مبالغ فيه فقد ال تس��تطيع فى امل��رات القادمة تقدمي هدية لها 

نفس القيمة خاصة اذا كانت عالقتك مبتلقى الهدية مستمرة.
���� زوجت��ك تفضل ان تقدم لها الهدايا امام اآلخرين حتى تش��عر بأنك تعلن عن اهتمامك وحبك لها 

امام املأل.
�� اهتم بتغليف الهدية فهى التى تعبر عن قيمة الهدية ومدى اهتمامك بها.

���� ال تس��أل من تقدم له الهدية عما يرغ��ب فى اهدائه له اال اذا بدأ هو بالطل��ب أو حتديد احتياجاته 
فأجمل ما فى الهدية املفاجأة.

    اهلدية... رسالة حمبة بال كلمات
هالة رشاد 



الشباب اجلامعي..العالقات االفرتاضية 
مترد على القيود االجتماعية

    إن ش��بكة االنترن��ت اس��تطاعت 
أن تفك العزلة ع��ن كثير من الناس 
في هذا العالم، وأن تُسمع صوتهم، 
وتنُق��ل صورته��م وحقيقة حياتهم 
وأحالمهم  وطباعه��م  وأمزجته��م 
وأوهامه��م ومعاناتهم حيثما كانوا 
إلى كل بقاع العالم،فحاجتنا لهذه 
املنظومة بدأت تتسع كثيراً بشكل 
س��ريع في هذا العالم الذي يوصف 
بالقرية الصغيرة، وما عاد يخفى عن 
أذهاننا شئ من حقيقة تلك القرية 
الكونية العجيب��ة، لكثرة ما يتدفق 
اآلن عب��ر اإلنترن��ت ووس��ائل اإلعالم 
اخملتلفة م��ن صور ثابت��ة ومتحركة، 
وأخب��ار، وفضائ��ح وجرائ��م وحروب، 
وعروض بيع وش��راء لكل شئ، حتى 
للعهود واملواثيق والذمم، وأكل وشرب، 
ومع اتساع آفاق املعرفة بدئنا نضيع 
ونتالشى تدريجيا أمام سطوة احلياة 
الصناعي��ة الرقمي��ة، فحني نتحدث 
عن اإلنسان علينا ان ندرك ونركز عن 
أي إنس��ان ميكن أن نتحدث اآلن، وعن 
أي منوذج ثابت من الس��لوك البشري 

ميك��ن أن نرس��مه أو نح��دد معامل��ه 
بعد كل ه��ذه االنقالبات الهائلة في 
املبادئ والقيم فكل ما كان استثناء 
أصب��ح اآلن قاع��دة، ف��كل م��ا كنا 
نتقيد به من قيم وأعراف بالس��ابق 
نرى أنفس��نا اليوم قد ابتعدنا عنها 

مسافات كبيرة  .
والعالقات االفتراضية على ش��بكة 
االنترن��ت تعتب��ر نوعا م��ن االنقالب 
اجلذري لكل ما هو معروف عن حاالت 
العالقات السائدة احملكومة بالعادات 
املبثوث��ة على  والتقاليد،والعالق��ات 
الشبكة العنكبوتية غالبا ما تعمل 
بش��رعة اله��روب ال املواجه��ة لهذا 
يعتبرها البعض كذب��ا ابيض،ونظرا 
ملا ترسمه هذه العالقات من مسالك 
مغاير للمنج��ز العاطفي واألخالقي 
الق��دمي فقد ب��دا للبع��ض انخراطا 

طوعيا بعالم الوهم واخليال.
يس��جلها  الت��ي  الس��لبيات  وم��ن 
البعض على هذه العالقات وخصوصا 
عالقات احلب عبر دائ��رة االنترنت انه 
يس��لك مس��الك مغاي��رة للمنجز 

االنس��اني املعروف،فقد عده البعض 
أشبه ما يكون بالتنومي املغناطيسي 
واخل��در الذي يش��بع الرغبات املؤقتة 
ش��بكة  عب��ر  العابرة،فالعالق��ات 
االفتراضي��ة(  )العالق��ات  االنترن��ت 
البعض مس��رحا جس��ديا  يعتبرها 
ال يبح��ث في نواة احل��ب إال في إطار 
اجلس��د اجلائع للرغبة،أي حب مبني 
على الوه��م أكثر منه على احلقيقة 
إال انه يخلق نوعا من السعادة،بينما 
اعتب��ره آخ��رون بحث��ا ع��ن عالقات 
إنس��انية خصوص��ا في ظ��ل غياب 
الس��ليمة  اإلنس��انية  العالق��ات 

والتواصل اإلنساني الراق.
إذا وبدواف��ع عدي��دة توزع��ت املواقع 
التي تس��اعد عل��ى بناء ه��ذا النوع 
والت��ي  العاطفي��ة  العالق��ات  م��ن 
العش��اق له��ذه  باس��تدراج  تق��وم 
العوال��م اجلدي��دة بل له��ذه األرض 
الع��ذراء املليئة بالس��حر والبهجة 
واملتعة واجلمال والتي تس��اعد على 
اإلبحار نح��و اكتناه ال��ذات والوجود 

بحساسية مرهفة.
وه��ذه العالقات تضع العش��اق أمام 
حتدي��ات وضغ��وط ولكن ه��ذه املرة 
ليس��ت ضغوط��ا م��ن قب��ل األهل 
واجملتم��ع إذ بإمكانه��م التح��رر من 
تلك القيود إنها الضغوط النفسية 
إذ تثي��ر ه��ذه العالق��ات العديد من 
األس��ئلة فه��ذه العالق��ات هل هي 
باعثه��ا  وه��ل  اجلن��ة؟  ام  اجلحي��م 
الرغبة في معرفة اآلخر أم استدراجا 

للمراهقني.
يقول علي حس��ني طال��ب في كلية 
الزراعة)20عام��ا( لق��د حقق��ت لي 

منى احللفي
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العالق��ات االفتراضية على ش��بكة 
االنترنت الكثير من الرضا عن نفسي 
خصوصا بعد جوبه��ت بالرفض من 
قب��ل اآلخ��ر فتول��د بداخلي ش��عور 
بغض وكراهية لآلخر على الرغم من 
قناعتي ب��أن للجنس اآلخر أس��باب 
عقالئية لرفض��ي ولكن لم يفارقني 
الش��عور بالهزمي��ة مم��ا ول��د عن��دي 
انقالب عل��ى الذات وق��د وجدت في 
العالقات االفتراضية حال امثل واجنح 
ملش��كلتي التي كانت بالنس��بة لي 
عصي��ة على احل��ل والفضل في هذا 
يعود إلى تقرير ش��اهدته على إحدى 
القنوات الفضائية يؤكد إن اإلنسان 
يجب أن يبني عالقات ولو مع احليوان 
الن الوح��دة تخل��ق نوعا م��ن الفراغ 
الذي قد يؤدي إلى االنتحار في بعض 

األحيان.
أما )ن��وال ك( طالبة في كلية الطب 
البيط��ري تتضاحك وتق��ول انه الم 
الفتيات  االضط��رار تعتمده بع��ض 
لئال تس��قط في فخ الفضائح التي 
تس��ببها العالق��ات الطبيعي��ة في 
الواق��ع خصوص��ا وان اغل��ب ه��ذه 
العالق��ات ينظر إليه��ا اجملتمع نظرة 
حت��رمي ويعتبره��ا جرما وم��ن يفعله 
يج��ب أن يقت��ل الن القبلي��ة حل��ت 
مح��ل املدنية ف��ي اجملتم��ع العراقي 
كما إن احلكومات التي تعاقبت على 
العراق كرس��ت النزع��ة القبلية في 

اجملتمع العراقي.
ويرى امجد فالح)30عاما( إن شبكة 
االنترن��ت وفرت ل��ه فرص��ة االقتران 
بزوجت��ه إذ يقول: بفضل الشاش��ة 
الفضية تعرفت على زوجتي احلالية 
وعبر ألنت استطعنا أن نرسم حياتنا 
املستقبلية إذ كانت تلعب دورا هاما 
ف��ي توجيه إرادتي باجتاه حبها إلى إن 
تعلقن��ا ببعضنا كتعلق الش��معة 
ش��حنات  تفريغ  بنارها،واس��تطعنا 
عواطفن��ا بعيدا عن تس��لط األهل 

وتدخلهم في شؤون أبناءهم.
سالم ومرمي طلبة من كلية الهندسة 
له��م رأي يخال��ف زمالئه��م إذ يرون 
إن االنترنت يس��لب حرية العاش��ق 
ويصب��ح عب��دا لآلل��ة إذ يفقد احلب 

معن��اه عندما يتحول إلى ش��هوات 
مس��طحة ورغب��ات هالمي��ة تبعد 
اإلنسان عن إنس��انيته، وكذلك فأن 
هذه العالقات تبيح اخليانات وجتعلها 
أم��را مش��روعا وهذا مناف��ي للقيم 
الت��ي ينبغ��ي مراعاته��ا ف��ي احلياة 

الزوجية.
األمثل��ة كثي��رة وأس��اليب متنوعة 
تدع��م تل��ك العالقات اخلفي��ة التي 
تتبع الس��رية الكامل��ة والتي تعقد 
في اخلفاء بعيدا عن أعني املتطفلني 
ليتنامى وميض��ي رحلته التصاعدية 
ليرس��م صورا على أدمي األحاس��يس 
واغل��ب األحي��ان يبث الش��باب عبر 
ش��بكة االنترنت كلمات في منتهى 
اجلاذبي��ة منتق��اة ف��ي األغل��ب من 
قصائد الش��عراء أو أق��وال احلكماء 

لتت��رك أثره��ا عل��ى قل��وب ه��ؤالء 
املتأهب��ني لتقبل احلب ال��ذي يغذيه 
اجلامحة  الرغبة  وتس��تدعيه  اخليال 

املكبوتة في داخل الذات الفاقدة.
إذن أم��ام ه��ذا النوع م��ن العالقات 
تقف الذات اإلنس��انية أمام تاريخها 
األخالقي وتاريخها الثقافي وإراداتها 
الظاهرة واملبطنة أمام أهوائها أمام 
حقيق��ة املعض��الت املدفون��ة أمام 
الشاش��ة الفضي��ة تن��زع األقنع��ة 
وينت��زع اخل��وف املوروث واملكتس��ب 
ليتم االحتماء باالفتراض واالستجارة 
باحملتم��ل و لكن ه��ل يرتوي العطش 

من السراب؟
هل ميسك اإلنسان بظله صارخا هذا 

هو حبي وهذه هي احلياة؟

هل تغن��ي ص��ورة قوس الق��زح عن 
جمالياته احلقيقية؟

ه��ل ميكن أن يتم حتويل احلب الروحي 
واجلسدي إلى حب أثيري؟

من مجم��وع ه��ذه اآلراء والتصورات 
نس��تنتج إن ش��بكة االنترن��ت لها 
تقلي��ص  ف��ي  فع��ال  ايجاب��ي  دور 
الفج��وة م��ا ب��ني اجلنس��ني ألنه��ا 
استطاعت أن تنزع األقنعة واحلجب 
س��اهمت  إنه��ا  املصطنعة،كم��ا 
في بناء جس��ور التواص��ل وتنتظم 
العالق��ات االجتماعية  على ضوئ��ه 
وتس��توثق العالئق متج��اوزة القيود 
املطبوع��ة  واالجتماعي��ة  األس��رية 
إن  البالي��ة،إال  والع��ادات  باألع��راف 
التربوي��ة  الش��ؤون  ف��ي  اخملتص��ني 
والنفس��ية يرون إن االنترنت غير قادر 

على رصد مسار التحوالت والعالقات 
العاطفي��ة املبثوث��ة عل��ى ألنت الن 
اغلب ه��ذه العالقات تفتقر إلى علو 
املكانة الت��ي ميتلكها احلب احلقيقي 
الناب��ض باحلياة حيث يفتقر إلى قوة 
الوجدان الشخصي الذي يالزم احلب 

احلقيقي.
وهذه العالقات متضي باإلنسان قدما 
في طريق تش��ييئ اإلنس��ان وتأنيس 
اآللة إذ جتعل من احلاس��وب ش��ريكا 
عشقيا قادرا على تفكيك العالقات 
اإلنس��انية مما يجعلنا نعي��د النظر 
مبفه��وم األخالق وتركيب��ة العالقات 
االجتماعية بش��كل يناسب عظمة 

الكشوفات العلمية املذهلة.
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هبة اليوسف 

مجتمع

لطاملا س��معنا مقولة) احلب اعم��ى يقوده اجلنون 
( وف��ي العديد م��ن املواقف وخصوص��ا حني يحب 
ش��خصان بعضهم��ا البع��ض وهم��ا ال يتفق��ان 
بالكثير من االمور الظاهرية كاجلمال او التحصيل 
الدراسي او الطبقة االجتماعية وفي بعض االحيان 

يتجاوز حتى مسألة الدين و اللون .
وملا كان احلب مطلب انس��اني قدمي بقدم االنسان 
ذاته جند هذا املفهوم قد تناولته االساطير اليونانية 
محاولة منها لالجابة على أسباب الربط بني احلب 
والعمى اذ تروى لنا قصة إله احلب وإله اجلنون حيث 
كانا صديقني حميم��ني ولكنهما اختلفا. فقامت 

بينهما معركة حامية
انتهت بأن خرج منها إله احلب فاقدا بصره فانعقد 

لذلك مجلس االلهة على هيئة محكمة 
وبع��د التحقي��ق تق��رر معاقب��ة إله اجلن��ون على 
جنايت��ه بأن يق��ود إله احل��ب األعمى م��دى احلياة 
وق��د عبر عن ذلك إله احلب قائال : »مس��اكني أهل 
احلب واله��وى إنهم يتبعون أعم��ى يقوده مجنون  
» فه��ل لهذه القصة دخل ف��ي مجريات هذا املثل 
ام هناك اس��باب اخرى جتعل الناس يعتبرون احلب 
اعم��ى ؟ فهل احلب اعمى حق��ا ام من يحبون هم 
مصاب��ون بالعمى ح��ني تتغلب مش��اعرهم على 
عيونهم وعقولهم وقد ن��ال احلب االعمى نصيبه 
من الفكاهة اذ س��أل ولد اباه هل حقا احلب اعمى 

؟؟ فأجابه األب : انظر ألمك و انت تعرف اجلواب 
فاحلب كما هو معروف عنه ش��عور يجتاح القلب 
فتس��كن ل��ه ال��روح ويخضع ل��ه العق��ل فيكون 
االنسان اس��ير بحب اخر بال سابق انذار بعيدا عن 
كل املظاهر خارقا كل احلجب ليصل الى الس��مو 

الداخلي بال منازع .

)احلب يذيب كل الفوارق( 
حني توجهنا بالسؤال للسيد عماد كامل احملرر في 
جري��دة مداد التابعة جلامع��ة البصرة قال ان احلب 
يذي��ب كل الف��وارق الطبقية والديني��ة و انا اعرف 
ش��خصيا احدى هذه احل��االت اذ تزوج رجل ال ميلك 
من اجلمال او الوس��امة اي ش��يء م��ن فتاة فائقة 
اجلم��ال وفاتنة وقرأت العديد م��ن هذه القصص اذ 
رأيت رجل وس��يم يتزوج بامرأة مش��لولة اطرافها 
الس��فلية كليا تزف على كرس��يها املتحرك . وانا 
ش��خصيا اؤمن بأن احلب اسمى من اي شعور اخر 
واقدس��ه واجعله ملكة من مل��كات روحي فاحلب 

ينصب على جوهر احلبيب ال على مظهره .
)احلب يتبع الرغبات( 

واشار السيد ) أ . ج ( احد منتسبي رئاسة جامعة 
البصرة  ان احلب ينبع من القلب وهو املوجه االساس 
للروح اذ ان احلب رغبة نابعة من الصميم يس��عى 
من خاللها الشخص الى ارضاء ذاته بإخفاء عيوب 
االخر ولقد ش��اهدنا الكثير من احلاالت التي تخون 

الحب اخطر مرض يصيب العقل 
االنساني..كيف ولماذا؟!
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فيها احلبيبة او الزوجة الرجل    وهو يغض الطرف 
عنها النه ال يرى اال محاسن احملبوب فيترك مساوئه 
خل��ف ظهره او قد يرغب ببقائ��ه معه الجل رغبة 
جس��دية ال ميكنه االنصراف عنها من الش��خص 
املقاب��ل لذا اقول ان احل��ب اعمى الن احملبوب يرفض 
رؤي��ة الزواي��ا االخرى في حبيبه عدا م��ا يريد رؤيته 

منه .
)وضاع معنى احلب( 

بينم��ا اش��اد الس��يد ) م . ع ( باحل��ب وجعل��ه من 
مكمالت احلياة االساس��ية ال بل ه��و عنصر تنبع 
منه احلياة فلواله ملا استطعنا ان نعيش ابدا ،واحلب 
االعمى ما هو اال نظرة الخفاء عيوب احلبيب ولكن 
مع االس��ف في زمن العوملة اصبح احلب مجرد من 
املش��اعر مسلوب االرادة متلؤه الش��وائب املتمثلة 
باالطماع للسعي وراء املال او اجلاه والسمعة حتى 
انه مت اذالله ليصل الى حد اهانته وحتويل قدسيته 
ال��ى مالذ للش��هوات الفاني��ة وهنا ض��اع املعنى 

احلقيقي للحب.
)امر صعب تفسيره( 

اما ) علي . س ( طالب في الصف السادس االعدادي 
مبدرسة اعدادية العباس حني طرحنا عليه السؤال 
اجاب قائال ان هذا املوضوع ش��بيه باخليال ال ميكن 
تفسيره وبالنسبة للمصطلح فهو تعبير مجازي 
يبخس حق احلب بحد ذاته الن احلب شعور اسمى 
من اي ش��عور اخر له كيانه وثقله في احلياة ينقاد 
له االش��خاص بال وع��ي منهم كأن��ه مغناطيس 
يج��ذب احلدي��د او كقطب��ني مختلف��ني يج��ذب 
احدهما االخر فهي معادلة غريبة ال ميكن جمعها 
النه��ا ال تتمكن ان تصف ح��ال احملبني فتراهم تارة 
مبتسمني بال سبب او ترى الدموع متلئ مقلهم بال 
امر يحزنهم وال اعتقد ان كلمتني قادرة على جمع 

كل احوال العاشقني .
)صميم احلياة( 

وهاجت الكلمات على لس��ان طالب اعدادية جتارة 
البص��رة ) احم��د خليف��ة ( في املرحل��ة الثانية اذ 
قال ان احلب يس��مو في الروح فيتصور حبيبه احد 
املالئكة التي ال ميكن تكذيبها او ال ميكن ان يصدق 
احلبي��ب ان مالك��ه يقع ف��ي اخلطأ فيك��ون احلب 
صميم حياته يشعر حينها انه في عالم يختلف 
عن عالم احمليطني به وتنس��اب فيه رعشات احلياة 
بال س��ابق انذار تنزلق الروح من اجلسد لتكون جزء 
من طيف عابر عبر األفق فترى شمس غير الشمس 
و قمر غير القمر وتكون السماء واألرض كلها ريش 

نعام يحيطك وتنعم بهدوء ورقة وانسجام مع كل 
شيء دون استثناء .

)موجود وال ميكن تصديقه( 
بينما اكدت االنسة ) ن ( موظفة في رئاسة جامعة 
البص��رة ان هذا االمر موجود وق��د رأيناه بأم اعيننا 
م��ن خالل حياتنا اليومية اذ نرى حاالت غريبة جدا 
حدثت وكمثال ح��ي كنت اعرف عائلة ميلكون من 
اجلم��ال ما ال يوصف وقد احب ابنهم فتاة من عرق 
اخ��ر مما اث��ار حفيظ��ة عائلته وبدأت ح��رب اهليه 
مع��ه لكن��ه ابى اال ان يت��زوج بها حت��ى انه حاول 
قتل نفسه بينهم ولكن قدرة اهلل شاءت ملنع هذا 
احل��ادث ، ان احلب موجود وال ميك��ن تصديقه كيف 
يفعل باإلنس��ان على الرغم من هذا اجد في اآلونة 
األخي��رة ان اغلب احملب��ني يتعاملون مع بعض على 
أس��س كاذبة ونس��ينا مس��ألة اجلدية فيه لذا انا 

بعيده عنه كل البعد وال أمتنى الوقوع فيه ابدا .
وختام��ا يتفق اجلميع على ان احل��ب االعمى وجود 
ارق الكثيرين واضعف األقوياء واطاح بجبابرة ، اذل 
اعزاء قوم ،افقد عقول نيرة ،اجهش عيون بالبكاء 
لطاملا كانت تشبه بالصخر ، اذ يبقى احلب منتصرا 
رغم كل العواصف التي تصفر به ساعيا للوصول 
الى الكمال احلتمي فاحلب صومعة للوالهني يؤدون 
فيها مناس��ك العش��ق على جزر ال��ود املبهم في 
س��ريرته معلنني اعياد النس��اك العاشقني ضمن 

شعائر التقديس الطاهرة .
وم��ن هذا الرأي وذاك جن��د ان احلب عاطفة تنبع من 
القلب وتتجه نحو قلب االخر تلغي ما يحيطها من 
ش��وائب تتقارب من خاللها النفوس وتهدأ عندها 
السكنات فينقاد الالش��عور الى عالم من اجلمال 
الداخل��ي راس��ما اجمل ص��ور للمقاب��ل . فعيون 
احملبني تعكس إض��اءات احلبيب بومضات متتابعة 
متجاهل��ة كل املاديات س��اعية مل��ا وراء الطبيعة 

االنسانية بروحيات نابضة باحلياة االبدية.



سامسونج تعزم على إصدار هاتفني خاليني من البالستيك هذا العام    

 ت   تعرض��ت ش��ركة 
جن  مس��و سا
ة  لش��هير ا
ف��ى 

الرب��ع الثان��ى م��ن ع��ام 2014 
اجلارى إلى وعكة مالية بس��بب 
التراج��ع الكبي��ر ف��ى مبيعات 
األخيرة،  اآلون��ة  ف��ى  الش��ركة 
يبة  فبع��د النتائ��ج املالي��ة اخملخُ
الش��ركة  الت��ى عانتها  لآلمال 
هذا العام، عزمت الشركة 
هاتفني  إص��دار  على 
ل��ني  محمو
ي��ن  يد جد
ن  نا س��يكو
تصنيع  بج��ودة 
بع��ض  مختلف��ة 
باق��ى  ع��ن  الش��ىء 
الش��ركة  منتج��ات 

املعه��ودة، فق��د ش��كا الكثير 
م��ادة  أن  م��ن  العم��الء  م��ن 
بش��كل  تدخ��ل  البالس��تيك 
أساس��ى ف��ى تصني��ع معظم 
منتجات سامسوجن، لذا سيتم 
تصنيع الهاتفني دون استخدام 

البالستيك.
ل��م تذك��ر التصريح��ات الت��ى 
أدلى بها مس��ؤلو الش��ركة أى 
تفاصي��ل خاصة بهذا الش��أن، 
التقري��ر وع��دا  حي��ث تضم��ن 
م��ن الش��ركة لعمالئه��ا بأنها 
س��تنتج هاتفني بجودة تصنيع 

مختلفة.

    أشارت صحيفة التليجراف البريطانية، إلى إطالق موقع 
التواصل االجتماعي األوس��ع انتشارا فيس��بوك، تطبيًقا 
جديًدا يسمح للمستخدمني في البلدان النامية بالوصول 

للعديد من اخلدمات األساسية على االنترنت مجانًا.
وقال��ت الصحيفة، إن تطبي��ق intrnet.org اجلديد، يأتي في 
إطار مب��ادرة ><انترن��ت أورج<< التي أخُطلق��ت العام املاضي 
به��دف رب��ط دول العالم الثال��ث بالش��بكة العنكبوتية، 
الفت��ة إلى إتاحته في زامبيا ملش��تركي ش��ركة االتصاالت 
><أيرتل<<، كخطوة أولى لتجربته قبل توسيع انتشاره في 

باقي البلدان النامية.
ويتي��ح ><انترنت أورج<< للمس��تخدمني تصّفح مجموعة 
من اخلدمات الصحية وخدمات التوظيف واملعلومات احمللية 

دون احلاجة لدفع رسوم اشتراكات اإلنترنت.
وتش��مل اخلدمات التي يتيح تطبيق “internet.org” اجلديد 
 AccuWeather، Google الطق��س  خدم��ة  بتصفحه��ا، 

احل��رة  املوس��وعة   ،Search، Go Zambia Jobs، Kokoliko
تطبي��ق   ،Wikipedia، Zambia uReport ><ويكبيدي��ا<< 

التراسل الفوري Messenger التابع لفيسبوك.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن املس��ئول التنفيذي 
لفيس��بوك مارك زوكربرج في منشور كتبه على صفحته 
الرس��مية، إن ه��ذا التطبي��ق س��يخُتاح قريًبا ل��كل الناس، 
وس��يمّكنهم من اس��تخدام االنترنت مجانً��ا في الوصول 
لكاف��ة اخلدمات التي يحتاجون إليه��ا كإيجاد فرص عمل 

واحلصول على إرشادات طبية وتعليمية.
وأض��اف زوكرب��رج، أن إتاح��ة االنترن��ت للبل��دان األفريقية 
النامية من شأنه أن يعطي لهم صورة حقيقية عن أهمية 

االنترنت واخلدمات التي ميكن أن يحققها.
وفي الوقت نفس��ه، لفت زوكربرج إلى احتمالية دفع رسوم 
مالية صغيرة على مكاملات الفيديو فقط التي يتم إجراؤها 

عند استخدام ذلك التطبيق في املستقبل.

فيسبوك يطلق تطبيقا جديدا يتيح 

استخدام اإلنرتنت جمانًا يف الدول النامية 

شواطئ 
تكنولوجية



تظ��ل األس��رار احمليط��ة بهات��ف آبل 
املقبل »آيف��ون 6« األكثر غموضا في 
مجال صناع��ة التكنولوجيا احلديثة 
ه��ذه األي��ام، خاصة ما انتش��ر منها 
حول ظهور متوقع له في األسواق في 

سبتمبر/أيلول املقبل 
وكان��ت أخب��ار كثي��رة م��ن مص��ادر 
متنوعة ق��د أفادت أيض��ا أن الهاتف 
املقبل للشركة س��يظهر بشاشات 
أكبر حجما من سابقيه في نسختني 
تختلفان في مقاس الشاشة، واحدة 
بشاش��ة مقياس 4.7 بوصة واألخرى 

مبقاس 5.5 بوصة.
يخُذك��ر أن مبيعات الهات��ف 5S العام 
املاضي فاقت توقعات الشركة، بينما 

ظلت مبيعات 5c تسير بخطا بطيئة، 
لم ترق إلى مستوى طموحات آبل.

وم��ع نهاي��ة الرب��ع الثاني م��ن العام 
احلال��ي ف��ي يونيو/حزي��ران ارتفع��ت 
مبيع��ات هاتف آيفون إل��ى 36 مليون 
جه��از، ما يزيد 15% ع��ن نظيرتها في 

نفس الربع من العام السابق .
لذا من املتوقع مع نهاية العام احلالي 
أن يلقى موديال الشركة اجلديدان إقباال 
منقطع النظير ينهي أزمة الش��ركة 
مع الشاش��ة الكبي��رة الت��ي كانت 
تفتقر لها موديالتها السابقة، والتي 
دفع��ت كثيرين من مس��تخدمي آبل 

على االنتقال إلى أجهزة اآلندرويد.
 The Wall Street وأفصح��ت جري��دة

م��ن  تطل��ب  الش��ركة  أن   ،Journal
املصنع��ني جتهي��ز ما ب��ني 60 إلى 70 
مليون هاتف مع نهاية هذا العام، ما 
ميث��ل زيادة بنس��بة 60% عن مبيعات 

.5c 5 وS الشركة من هاتفي
»آبل« التي كانت في فترة ما متر مبرحلة 
ميكن تس��ميتها ب� »النمو البطيء«، 
يبدو أنها تس��تعد إلنهاء هذه الفترة 

اآلن بنجاحات مستقبلية باهرة.
ميث��ل آيف��ون أهمية خاصة لش��ركة 
آب��ل، إذ متثل عائداته نص��ف عائدات 
الباقية  الفترة  الشركة. وستش��هد 
من ع��ام 2014 أيضا عرض منتجاتها 
الش��رك��ة  س��اعات  م��ن  اجلدي��دة 

الذكية.

        يج��رى حالي��اً عرض النس��خة األخي��رة من بني 9 
نسخ مت انتاجها لسيارة المبورجينى فينينو رودستار 
للبي��ع باحدى ص��االت العرض فى أملاني��ا مقابل مبلغ 
خيال��ى يقدر 30 مليون درهم تقريب��اً 7.6 ملي��ون دوالر 
. المبورجينى فينينو رودس��تار التى قدمتها الش��ركة 
االيطالية متثل جزءا من احتفاالت الشركة مبرور 50 عام 
على تواجدها باالس��واق العاملية , وكانت الشركة قد 
أعلنت بيع جميع نس��خ فينينو رودستار قبل االنتهاء 

من انتاجها وكان ثمن النس��خة الواح��دة 4.5 مليون 
دوالر. وتعمل النس��خة املكش��وفة من فينينو بنفس 
محرك طراز أفينتادور املزودة مبحرك V12 س��عة 6.5 لتر 
وال��ذى يضخ قوة قدره��ا 750 حص��ان مدفوعة لالربع 
عجالت عبر ناقل حركة ISR و تستطيع السيارة بلوغ 
سرعة 100 كم خالل 2.9 ثانيه قبل أن تصل لسرعتها 

القصوى البالغة 355 كم فى الساعة.

آخر نسخة من المبورجينى فينينو 
رودستار للبيع مقابل 7.6 مليون دوالر

» وتوقعات بنجاح هو األكبر في تاريخ »آبل«

آي فــون 6 



 رائد الرياضة البصرية حامد فاحل لـ  
الرياضة البصرية 

ال تبعــث االمــل يف نفوس الريــاضــيني

*البد ان نقدم عنك بطاقة ش��خصية للجمهور 
الرياضي 0

حامد فالح حس��ن االس��دي من مواليد البصرة  
نش��أ وترعرع في منطق��ة املعقل ف��ي كنف عائلة 
رياضي��ة أكمل��ت دراس��تي االبتدائية في مدرس��ة 

املعقل االبتدائية وكذلك املتوسطة واإلعدادية 00

*بديات حامد االسدي الرياضية 0
بدايات��ي بأزقة املعقل قرب ملع��ب امليناء وترددنا 
املس��تمر حلضور املهرجانات الرياضي��ة وكذلك كان 
للرياض��ة املدرس��ية آن ذاك الفضل ف��ي انطالقتي 
الكروي��ة وبروز املواه��ب كذالك إضاف��ة املهرجانات 
الرياضية ف��ي ذلك الوقت حافزا للش��باب للوصول 
إل��ى ما وص��ل إلي��ه اإلبط��ال بعدها مت اس��تدعائي 
ال��ى منتخب التربية الذي كان ف��ي ذلك الوقت يتم 
اختيار الالعبني البارزين من الطالب وكان شرف كبير 
ل��ي ان يت��م اختياري ضمن التش��كيلة األساس��ية 
لفري��ق التربي��ة للمش��اركة في بطول��ة منتخبات 
اجلمهوري��ة الت��ي جترى على مس��توى العراق س��نة 

 0000000000000
*ما هي ابرز املش��اركات احمللية واخلارجية ملنتخب 

التربية آن ذاك 0
ش��ارك منتخبنا الكروي في بطول��ة اجلمهورية 
لألع��وام 1964� 1965 � 1966 وحصلن��ا على املركز 

األول لثالث س��نوات متتالية وكانت املنافسة كبيره 
ب��ني منتخبنا ومنتخب تربي��ة بغداد الذي كان يضم 
ف��ي صفوفه بع��ض الالعبني البارزي��ن أمثال مجبل 

فرطوس وأنور جسام واملرحوم بشار رشيد 0
وم��ن اب��رز مباري��ات منتخ��ب التربي��ة كانت مع 
نادي القادس��ية الكويتي الذي زار البصرة بناءا على 
دع��وة من قبل ن��ادي امليناء  س��نة 1965 والذي كان 
يضم ف��ي صفوفه أكثر من عش��رة العب��ني دوليني 
وحضر املباراة جمهور غفير من الطرفني وقدم فيها 
منتخ��ب التربي��ة  عرضا كروي��ا متميز ج��دا والزال 
جمه��ور البصرة مم��ن حضروا املب��اراة يتذكرون األداء 
الرائ��ع واملتمي��ز لالعب��ني والتي انته��ت بفوزنا على 
الفري��ق الضي��ف 1 � صفر وقد أش��ادت  في حينها 

اجرى اللقاء عبد احلكيم عزيز

توزيع جوائز في مباراة النهائية بني اعدادية الصناعة 
واالعدادية املركزية 1966

شواطئ 
رياضية
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الصحافة باملستوى الرائع ملنتخب التربية الذي كان 
يقوده في ذالك الوقت األستاذ سامي ناجي بعدها مت 
اس��تدعائي إلى منتخب البصرة الذي مت اختياره من 
قب��ل احتاد الكرة البصرية ال��ذي كان ينظم في ذلك 
الوق��ت دوري فرق البصرة حيث ل��م يكن في حينها 
دوري لألندي��ة كما هو معمول ب��ه حاليا وقد حضت 
البصرة في س��تينيات القرن املاض��ي باهتمام كبير 
وواس��ع بالرياض��ة وخاصة نادي املين��اء الرياضي من 
السيد مدير مصلحة املوانئ العراقية املرحوم مزهر 
الشاوي ،الذي اعتبره بأنه قد اسسس لرياضة مدينة 
خدم بها كافة رياضيني البصرة حيث قام باستقدام 
مدربني لكرة القدم والساحة وامليدان من الدمنارك 0

ومن الذاكرة الرياضية ه��و اللقاء الذي جمع بني 
ن��ادي تربية البص��رة ونادي امليناء عن��د افتتاح اإلنارة 
الليلية مللعب نادي امليناء الرياضي في املعقل والتي 
تعد أول مباراة تقام ليال وحتت األضواء الكاشفة في 
الع��راق 0 وكان منتخب البص��رة الرياضي يضم بني 
صفوفه عمالق��ة الرياضة البصري��ة أمثال أالعبني 
)حم��زة عب��اس و رزاق احم��د و عبدامله��دي ه��ادي و 
س��ورين هايري��ك و جنم عب��داهلل واملرح��وم منصور 

مرجان وآخرين لم يتسع الوقت لذكرهم 0
ولعب منتخب البصرة ضد نادي س��بارتاك ترنافا 
اجليكي ونادي شنغهاي الصيني وكان يعتبر منتخب 
البص��رة من املنتخبات القوي��ة وكان ندا قويا للفرق 
الرياضي��ة البغدادي��ة ف��ي ذلك الوق��ت , وقد حظي 
منتخب البص��رة بالكثير من املباري��ات التحضيرية 
التي كان يجريها منتخب العراق قبل لقاءاته الدولية 
ومن أهم هذه اللقاءات الذي جمع بني منتخب العراق 
ونادي بنفيكا البرتغالي قبل افتتاح ملعب الش��عب 
الدول��ي ، وكذلك لعبنا مباريتني في جمهورية مصر 
العربي��ة وكذل��ك مت اختياري ضم��ن منتخب العراق 
املدرسي املش��ارك بالدورة العربية املدرسية الثالثة 

بدمشق0
*ماهو تقيمكم احلالي  للرياضة العراقية عموما 

والرياضة البصرية خصوصا 0
باحلقيقة هناك تطور كبير في السنوات القليلة 
املاضي��ة في بن��اء البن��ى التحتية وإنش��اء  مالعب 
رياضية في اغلب احملافظات وهذا مؤش��ر جيد يبعث 
األم��ل في نف��وس الرياضي��ني مبس��تقبل رياض���ي 

مشرق 0
لك��ن يبق��ى الوس��ط الرياضي يعاني من س��وء 
اإلدارة والت��ي تنعك��س بالتالي عل��ى أداء الرياضيني 
ومبا إني متابع ملا يجري في الوسط الرياضي أمتنى إن 

يكون اجلميع مبستوى املسؤولية 0
أم��ا بخصوص الرياضة البصري��ة وبعد والدة كنا 
نحلم بها سابقا وهي إنشاء املدينة الرياضية والتي 
تعتب��ر من املدن الرياضية العاملية بالتصنيف احلالي 
وكذلك املالعب الرديف��ة للمدينة الرياضية واألندية 
املوج��ودة حاليا ف��ي الس��احة الرياضي��ة البصرية 
ليس��ت باملس��توى ال��ذي يبع��ث األمل ف��ي نفوس 
الرياضيني ولم حتظى باالهتم��ام نتيجة قلة الدعم 
املالي باللحظة التي تكون البصرة التي أجنبت الرباع 
االوملب��ي عبدالواحد عزي��ز صاحب الوس��ام االوملبي 
الوحيد وكذلك االعبي��ني الدوليني أمثال كرمي عالوي 
وشاكر إس��ماعيل وجميل حنون وعالء احمد وهادي 

احمد 
*كلمة أخيرة حتب أن تبعثها للوسط الرياضي 0

أمتنى من كل قلبي أن أشاهد املزيد من املنشآت 
الرياضية كما ادعوا وزارة الشباب والرياضة باإلسراع 
باجناز كافة املنش��أة الرياضية في جميع احملافظات 
والبص��رة خصوص��ا وف��ق ج��داول وح��دات زمنية 
واالهتم��ام بالرياضيني الرواد وتفقدهم باس��تمرار 
وشمولهم بالرعاية الصحية وإجراء عالجهم على 
نفق��ة وزارة الش��باب والرياضة كما أدع��و مديرية 
الش��باب والرياضة في محافظة البصرة بتشكيل 
رابط��ة للرياضي��ني بالبص��رة وخيرا أمتن��ى أن تعم 
الفرح��ة دوم��ا على ش��فاه العراقي��ني حفظ اهلل 
العراق ويبقى بيرقا عاليا يرفف في س��ماء العروبة 

األصيلة.

في مباراة منتخب البصرة ونادي سبارتاك شرتافا اجليكي 
سنة    1966 في ملعب امليناء الرياضي
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من حقنا كمس��يحيني ان نفخ��ر باعالم لنا برزت 
وتالقت في سوح مختلفة.. وما اكثرها في الوسط 
الكروي العراقي برز لنا العبون كانوا اشهر من نار على 
علم ..صالوا وجالوا في املالعب وس��قوا ادمي املالعب 
بقط��رات عرقهم..وحص��دوا الك��ؤوس النديته��م..

والبطوالت لعراقهم االبي العظيم في بدايات 
 

انطالق الك��رة العراقية ..كان هناك يورا ايش��ايا 
وكاكو كوركيس وخوش��ابا الو وزيا شاؤول واديسون 
وسركيس وكان غالبيتهم قد اتى من احلبانية ولعب 
للفرق العس��كرية العراقية ..ويبقى ش��يخ املدربني 
عمو بابا اش��هرهم عل��ى االطالق ولو اردن��ا ان نعدد 
اجن��ازات وتاريخ ه��ذا الرجل الحتجنا كتب وليس��ت 

مقالة قصيرة تاريخ حافل كالعب ومدرب اكتش��ف 
العب��ني اف��ذاذ اطلقه��م ف��ي عال��م الك��رة وجلب 

لعراقنا 
 

احلبيب بطوالت كثيرة اسعدت كل ابناء الرافدين 
ويكفي��ه فخ��را بانه قاه��ر املدربني العاملي��ني زاغالو 
وكارلوس البرتو باريرا وكان سببا في انهاء عقودهم 
اخلليجية بع��د ان احلق منتخبنا حت��ت قيادته هزائم 
ثقيل��ة باملنتخبات الت��ي كانوا يش��رفون عليها في 
الثمانينات ..ومن منا اليتذكر الفوز على الس��عودية 
4-0 في خليجي7عام 1984 والتي تس��ببت نتيجتها 
في انهاء عقد زاغالو في فترة السبعينات برز اسم 

 
الشقيقني شدراك وعمو يوسف كالعبني مميزين 
مع انديتهم فش��دراك كان يلع��ب للفرقة الثالثة- 
صالح الدي��ن- فيما بع��د ولعب ايضا م��ع املنتخب 
الوطني..ام��ا عم��و ف��كان جنم جن��وم الق��وة اجلوية 
وهداف الدوري اكثر من مرة وبرز في الفترة ذاتها جنم 
الزوراء وهداف الدوري العراقي ثامر يوسف ولعب مع 
املنتخب الوطن��ي وكان ضمن املنتخب الفائز بكاس 

اخلليج اخلامسة 1979 في بغداد العب اخر 
 

ب��رز في نفس الفت��رة وهو الالعب اراهمبرس��وم 
وكانت بدايات تالقه مع نادي البلديات-االمانة-الحقا 
ث��م انتقل ليلعب للجوية وبرز مع املنتخب ايضا في 
كاس اخلليج اخلامس��ة ببغداد وهناك مقطع جميل 
كن��ا نردده في امللعب حني يلع��ب اجلوية مع التجارة 

ويخفق فيها ارا بالتسجيل وكلماتها كانت ليش 

سالم توفيق 

الالعبون املسيحيون
 فـــي تاريــخ الكــرة العــراقية

شواطئ 
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 ليش..لي��ش يا ارا ماتكول عل جت��ارة ذيج اللعبة 
تعادل وهاي اللعبة خس��ارة اما جناح ميخائيل فبداء 
مع الصناعة ولكنه برز بش��كل ملفت مع انطالقة 
نادي الرش��يد عام 1984 وبس��بب سياسة القائمني 
عل��ى الكرة بجم��ع اكبر عدد من الالعب��ني املميزين 
ف��ي النادي ان��ذاك اصحت فرصه ف��ي اللعب قليلة 
في املواسم الالحقة واختفى جنمه باسل كوركيس 
داينمو وسط العراق ..وصاحب هدف الفوز على احلارس 
املغربي الزاكي في هائي البطولة العربية 1985 في 
عقر دارهم وباخلط الثاني من املنتخب ..باس��ل لعب 
لالمانة وبرز مع نادي الش��باب ف��ي الثمانينات ومثل 

منتخب العراق في نهائيات 
 

كاس العال��م 1986 ..وانته��ى دوره م��ع املنتخب 
عقب اخل��روج التراجي��دي للمنتخب م��ن تصفيات 
كاس العالم 1990 في مباراتنا مع قطر على ملعب 
الش��عب وانتهت بالتع��ادل 2-2 وبالتالي ترش��حت 
قط��ر بدال م��ن العراق لل��دور التال��ي وكان هذا عام 
1989 ايشو يوخنا العب مميز وشقيقه اسحاق العب 
املنتخ��ب الوطن��ي بالطائرة..ايش��و كان معي على 
نف��س الرحلة في مدرس��ة الش��عب االبتدائية في 

منطقة الدورة 
 

واتذكره موهوبا منذ صغره..برز مع نادي الشباب 
ولع��ب مب��اراة واحدة م��ع املنتخب ع��ام 1984 ضد 
السعودية كان فيها بديال للكابنت عدنان حمد على 
م��ا اتذكر ث��م هناك الكاب��نت عائد اس��و العب نادي 
املوصل..وتالق��ه جاء م��ع نادي اجليش ثم الش��رطة 
ورغ��م مقدرته العالية اال انه لم يس��تطيع ان يجد 
مركزا اساسيا له مع املنتخب بسبب زحمة الالعبني 
املوهوبني في تلك الفترة..الكابنت اكرم عمانويل كان 
واحدا من ابرز مهاجمي العراق في التسعينات بداية 

مع نادي اجليش..ومن ثم انطالقته مع ناي 
 

القوة اجلوية واح��رازه القابا و بطوالت عديدة مع 
ناديه وكذلك حرز لقب الهداف في مناسبات كثيرة 
ولكنه هو االخر لم ينل الفرص الكافية مع املنتخب 
ورمب��ا كان الالعب االكث��ر مظلومية مع املنتخب من 
ضمن االسماء التي وردت في املقال في نادي املوصل 

كان هناك الالعب صهيب شاكر تالق مع النادي 
 

ولكنه لم يص��ل للتمثي��ل الدولي..ونزار صليوة 
ايض��ا مع نادي اربيل مش��روع جنم رائ��ع كان املرحوم 
مهند لويس الذي لعب مع املنتخب االوملبي 1996 الى 
جان��ب عباس عبيد وخالدصبار وحس��ام فوزي وعلي 
وهيب...الخ احترف في لبنان عدة مواسم..وانخفض 
مستواه وتوفي قبل س��نوات برصاصة طائشة قيل 
وقته��ا انه كان ينظف س��الحه الش��خصي !!! اما 
اركان جني��ب فتال��ق مع ال��زوراء واس��تدعي ملنتخب 
الش��باب واالوملبي وكذلك للمنتخ��ب الوطني..ترك 
الع��راق بع��د تلقيه تهدي��دات بالقتل وغ��ادر لالردن 

ولعب مع الفيصلي..واالن هو مع نادي اربيل .
 

حارس املرمى سركيس

الالعب مهند لويس 
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1-  له أوراق . . وما هو بنبات، وله جلد . . وما هو بحيوان، وعلم . . وما  
هو بإنسان. من هو؟ 

2- ماهو الشيء الذي ال يتكلم . . اذا أكل صدق واذا جاع كذب؟        
3- طائر يلد . . وال يبيض . .ما هو؟    

4- حلمه من اخلارج، وشعره من الداخل . . ما هو؟     
5- ترى كل شيء، ومع ذلك ليست لها عيون. ما هي؟      

حل الغاز العدد السابق    1- املسمار        2- البيضة        3- القلم      4- املاء      5- شجرة العائلة 
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*  15 دقيقه ِمن الضحك ! تعآدل سآعتني ِمن النوم جِلسم اإلنسآن .

*  يستطيع الفيل شم رائحة اإلنسان على بعد ما يقارب 500 متر

*  األذنني واألنف هما العضوان الوحيدان اللذان ينموان بآستمرار طوال حياة اإلنسان

*  85 % من األمراض النفسية سببها التفكير الزائد.

*  احلرارة التي تنبعث في اليوم الواحد من جسم الشخص العادي كافية جلعل 40 لترا من 

املاء تصل الى درجة الغليان

*  تكلم مع نفسك فهذا يجعلك أكثر ذكاء وليس مجنونا كما يعتقد البعض.

*  نصف وجهك األمين ال يطابق نصف وجهك األيسر فعادة هناك عني أكبر من األخرى و عادة 

األذن اليمنى أعلى من اليسرى.

*  تنزل الدمعة من العني اليسرى قبل العني اليمنى اذا بكى الشخص من ألم أو حزن واذا 

كانت أول دمعه من العني اليمنى ف سببها السعاده.

    تنازع الهدهد والغراب على حفرة ماء, وكل منهما يدعي أن احلفرة له, 
واختصما, ولم يستطيعا حل اخلالف بينهما, وبعد نزاع طويل, اتفقا على أن 
يحتكما إلى قاضي الطير, فذهبا إليه وسردا له قصتهما, فط��لب منهما 
البينة  ، َمن ميلك البينة تكن له احلفرة- فنظرا لبعضهما, والتزما الصمت.

وعندما طال صمتهما, علم القاضي بأن ال بينة 
لواحد منهما,  فما كان من القاضي إال أن حكم 
باحلفرة للهدهد.   فقال له الهدهد متعجباً: لَم 

حكمت لي باحلفرة؟!. فرد القاضي قائالً: لقد اشتهر 
عنك الصدق بني الناس, فقالوا: »أصدق من هدهد«

فسكت الهدهد للحظة, ثم قال:
إن كان كما قلت فإني واهلل لست ممن يشتهر بصفة ويفعل خالفها،

هذه احلفرة للغراب.
و لئن تبقى لى هذه الشه��رة ... أفضل لي من أل�ف حف��رة.

فهل من��ا من ه�و مث��ل هذا اله��ده���د ؟

تسالي

اهلـــدهــد و الغـــراب 
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الكلمات االفقية : 
1- مؤلف وكاتب من اعماله ترجمة كتاب كليلة

 ودمنة من الهندية الى العربية .
2- في عروقي ، ضمير منفصل .

3- الم ، قرية في منطقة اجلليل .
4- رواية لنجيب محفوظ ، من احلواس .

5- مدينة مغربية.
6- من املعادن ، ممثلة مصرية .

7- لقب لالمير ، حرف نصب ، من اسماء الغزال.
8- سيارة فرنسية ، اشار .

9- قاعدة )م( ،امارة عربية، متشابهان
10- من الفواكه ، دولة عربية .

الكلمات العمودية :
1- توجه الى اهلل لتحقيق امنيات ، من احلبوب .

2- قرية صغيرة على سف���ح جبل طاب��ور ، للتخيير . 
3- بلدة في جنوب الضفة الغربية .

4- نهر عربي .
5- من االقارب ، دولة اوروبية .

6- مداد ، جائزة عاملية .
7- ابن احلصان ، حرف نصب )م(.

8- حيوان صغير من الثدييات ، من االزهار.
9- ممثل مصري راحل .

10- مغرم ، للنداء ، حسم .

كلمات متقاطعة 
م

ج اليـــــــــــو
االبــــــــرا

برج احلمل
ال تدع مشاكلك الشخصية تؤثر في حتمل 

املسؤوليات امللقاة على عاتقك . عاطفياً: 
اقلب املعطيات ووظفها لصالح عالقتك 

بالشريك وتعزيز االرتباط بينكما. اجتماعياً: 
يدفع تواضعك اآلخرين إلى االقتراب منك 

واالجنذاب لشخصيتك.

برج الثور
كن واقعياً وجتّنب خوض جتارب ملتبسة واصبر 

وقاوم الصعاب واملشاكل. عاطفياً: تشعر 
بالراحة ولن تتردد في إسعاد حبيبك وتقرر 

االرتباط به قريباً. اجتماعياً: ال تفّرط في إنفاق 
مالك على األمور الترفيهية وادخر البعض 

منه.

برج اجلوزاء
جتيد التفاوض وتساعدك حنكتك على فهم 

األمور بطريقة سريعة ومنطقية. عاطفياً: 
تعيش فترة دافئة وواعدة مع احلبيب على 

الرغم من التقلب في عالقتكما. اجتماعياً: 
حتتاج إلى قضاء بعض الوقت مبفردك لتتخذ 

قرارات في شأن أمور مهمة.

برج السرطان
ال تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة معينة 

واحتفظ مبشاريعك وآرائك لنفسك عاطفياً: 
تعيش فترة كئيبة مع احلبيب، لكن ال بد من 

أن تتحّسن األمور تدريجاً. اجتماعياً: راجع 
نفسك لتكون أكثر واقعية وال تستسلم 

للخيال واألحالم املستحيلة.

برج األسد
تواجه مشكلة بسيطة إال أنك تتمكن 

من السيطرة على األمور بفضل حنكتك. 
عاطفياً: تنجح في إقناع احلبيب بأفكارك وفي 

حسم األمور املهمة ملصلحتك. اجتماعياً: 
إبحث عن املكان املناسب وحّدد األصدقاء 

الذين ترغب في مساعدتهم.

برج العذراء
تتعرض للخداع من أحد الزمالء، كن حذراً 

ومتيقظاً وحّضر الرّد املناسب. عاطفياً: 
تشعر بصعوبة في التفاهم مع احلبيب ما 

يزيد األمور تأزماً وتعقيداً. اجتماعياً: مينحك 
تعبيرك عن أفكارك ومبادئك شهرة كبيرة 

شرط االبتعاد عن األنانية.

برج امليزان
قد تواجه بعض املشاكل لكنها لن حتّد من 

عزميتك وقدرتك على االبتكار. عاطفياً: ال تدع 
غيرتك الزائدة تسّبب لك خالفاً مع الشريك 

وابتعد عن األنانية اجتماعياً: أمورك العائلية 
ليست على ما يرام، تفاهم معها وجد احللول 

املناسبة.

برج العقرب
أقدم على إجناز صفقة مالية تساعدك على 
تخطي املأزق املالي الذي أنت فيه. عاطفياً: 

يطلب منك الشريك اتخاذ قرار حاسم بشأن 
مسألة تخّصه وتؤرقه فال تتردد. اجتماعياً: 

جتد احللول للمشاكل العائلية ومتيل إلى تلبية 
دعوات األقارب واألصدقاء.

برج القوس
ال تبالغ في الضغط على نفسك وإال وقعت 

ضحية اإلرهاق والفشل. عاطفياً: مينحك 
احلظ األمل في نقلة مهمة على صعيد 

عالقتك بالشريك وارتباطك به. اجتماعياً: 
يَعتمد املقربون منك على ُكّل كلمة تقولها، 

سترى العالم عند قدميك.

برج اجلدي
ميكنك حتقيق األرباح إذا عرضت أفكارك على 

متمولني يستطيعون دعمك. عاطفياً: أناقتك 
في مظهرك ولباقتك في تصرفاتك جتذبان 

إليك األشخاص من اجلنس اآلخر. اجتماعياً: 
تصّر على عنادك في املواقف االنفعالية مع 

علمك أن العناد ال يحل أي مشكلة.

برج الدلو
استغّل قدراتك البديهية في متييز األمور 

وابذل طاقاتك لبلوغ النتائج املرجوة. عاطفياً: 
عالج املسائل الطارئة في عالقتك مع احلبيب 

بحكمة وخذ آراءه في االعتبار. اجتماعياً: ال 
تكن عدائياً وتفّهم مواقف اآلخرين حتى لو 

لم تتناسب مع أفكارك.

برج احلوت
ال تدع همومك الشخصية تؤثر في أدائك. 

حافظ على رباطة جأشك. عاطفياً: تعيش 
فترة مزدهرة بالعواطف اجلياشة مع احلبيب 

وتنعم بالرومنسية. اجتماعياً: وّسع دائرة 
معارفك الكتشاف أصدقاء جدد واخلروج من 

الروتني.



 سكرتارية التحرير

            لبيك يا أغلى وطن

 أن االنتم��اء الفعل��ي للوط��ن يعن��ي الوطني��ة ب��كل واجباتها 
والتزاماته��ا والتفاني م��ن أجل رفعة وطن احتضن��ك ورباك وأنعم 
عليك باألمن واألمان واحلفاظ على مكتسباته ومقدراته، ومسؤولية 
الدف��اع عن الوطن مس��ؤولية اجلمي��ع دون اس��تثناء أذا دعا داعي 
الوطن  وان مسؤولية الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ومنجزاته 
واجب ديني ووطني على كل فرد ينتمي إلى هذه التربة الطاهرة وان 
ما دعت إليه املرجعية الرش��يدة من جهاد كفائي على كل مسلم 
قادر على حمل الس��الح أمن��ا جاء للحفاظ عل��ى الوحدة الوطنية 
فهبت جموع املواطنني ملبني دعوة الوطن في الدفاع عنه وحماية 
أرضه من أن تدنسها أقدام الفكر التكفيري إذ إن االنتماء احلقيقي 
للوطن  يس��توجب العمل من اجله والتضحية في س��بيله، وبذل 
النفس قبل املال إذ كيف ينتس��ب إلى اإلس��الم ما لم يؤد الفروض 

والسنن الواجبة ،
وكيف ينس��ب إلى الوطن من ال يحبه وال يقدم ش��يئاً من اجله 
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