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رئيس جامعة البصرة 

   يطل علينا العام الدراس��ي اجلديد , ويحدونا األمل أن يكون عاماً 
للتف��وق والنج��اح ألبنائنا الطلبة , س��ائلني اهلل القدير أن يجعله عام 
خي��ر و بركة على الوط��ن الغالي , وعل��ى جامعتنا املعط��اء , جامعة 
األمل والتاريخ واالجناز العلمي ومبا يحقق التنمية البش��رية الش��املة 

واملستدامة في املنطقة .  
      كان��ت جامع��ة البصرة وما زالت وعلى مدى الس��نوات ش��جرة 
باس��قة الظالل تستظل حتتها مدينة البصرة الفيحاء , مدينة اخلليل 
وسيبويه السياب .آملني من اجلميع التفاني وإلخالص والعمل اجلاد من 
اجل تقدمي مختلف اخلدمات مبا يخدم حركة التنمية ويسهم في إثراء 

املعرفة اإلنسانية اخملتلفة.
       ويس��عى مجل��س اجلامعة أن تكون جامع��ة البصرة واحدة من 
اجلامع��ات العراقي��ة والعربية  املتمي��زة في مج��ال التعليم من خالل  
اس��تحداث طرائق تدريس حديثة جلعل املادة الدراس��ية أكثر سالسة 
وفهم��اً إلى الذه��ن , ولو عدنا إل��ى رؤية اجلامعة في الس��نوات الثالث 
السابقة ألدركنا حجم الثورة التي حصلت في أروقة اجلامعة من خالل 
توفي��ر بيئة متميزة للطلبة والتدريس��يني واملوظفني , ويتمثل ذلك في 
القاعات الدراس��ية واخملتبرات اجملهزة بأحدث األجهزة اخملتبرية احلديثة 
بضمنه��ا )اجملهر االلكترون��ي( الذي يقدم خدمات علمي��ة إلى عدد من 

اجلامعات العراقية .
        كم��ا تعم��ل جامع��ة البص��رة عل��ى خدمة اجملتم��ع من خالل 
اس��تثمار العقل البش��ري واس��تغالل التقني��ات احلديث��ة ومبا يحقق 
مفه��وم اجلامعة املنتجة , متثل ذلك بنصب )محطة لتحلية املياه( في 
كلية الهندس��ة فضال عن وجود عدد من املكاتب االستشارية خملتلف 
الكليات الت��ي تعنى بتقدمي مختلف اخلدمات إل��ي يحتاجها اجملتمع . 
وفي النية ش��راء جهاز فريد من نوعه على مس��توى الش��رق األوسط 
وهو جهاز )اس��تخالص الهيليوم( . غير متناس��ني  الرسالة اإلنسانية 
من خالل العناية بالتراث العربي واإلس��المي وبالفضائل اخللقية لألمة 
العربية . أما على الصعيد العاملي فقد حققت اجلامعة امتدادا واسعا 
إل��ى جامعات عاملي��ة متميزة وآخرها  مع جامعة اوكس��فورد العريقة 
حول طرائق التدريس , حيث أس��همت جامعة البصرة باألش��راف على 
مؤمت��ر عاملي في جامعة اوكس��فورد ح��ول الطرائق احلديث��ة للتعليم 

اجلامعي . 
      إن ه��ذا التقدم الذي حصل في جميع مفاصل اجلامعة لم يكن 
سهل املنال لوال تضافر اجلهود من اجلميع الذين كانوا صوتاً واحداً ويداً 

واحدًة تقول نعم لتقدم العراق ونعم خلدمة املواطن والوطن الغالي . 

ومن اهلل التوفيق .



يعد قس��م ش��ؤون الطلبة احد أهم األقسام اإلدارية 
في رئاس��ة جامع��ة البصرة فهو ميثل حلق��ة الوصل بني 
شريحة الطلبة التي تعد من األعمدة الفقرية األساسية 
للعملي��ة التعليمي��ة واجلامعة من جان��ب وبني الكليات 
ووزارة التعليم العالي من اجلانب اآلخر، وتتجسد أهميته 
في كل ما يتعلق بالقضايا الطالبية س��واء أكانت الفنية 
أم اإلداري��ة ب��دءاً من قب��ول الطالب في اجلامع��ة وإنتهاءاً 
بتخرج��ه باملتابعة والتنس��يق اجل��اد ب��ني الكليات على 
ضوء أهداف مرس��ومة تتجه نحو احلوكمة وجودة النظام 
ومتطلبات تطوير اجملتمع، ويعنى القسم بتطبيق األسس 
والتعليم��ات الصادرة م��ن قبل الوزارة إل��ى جانب حرصه 
الكبير بالتوجيه واإلشراف على وحدات تسجيل الطلبة 
ف��ي الكليات، هذا وقد ش��هد هذا الع��ام وتيرة تصاعدية 
في نشاطات القسم من اس��تقبال الطلبة الوافدين من 
احملافظ��ات الس��اخنة إلى تق��دمي املس��اعدة الالمتناهية 
للطلبة مبأل استمارة القبول االلكترونية لهذا العام، كان 
لش��واطئ وقفت لضياف��ة الدكتور عدنان س��لطان عبد 
النبي مدير قسم شؤون الطلبة خلوض حواراً شامالً معه  

حول مختلف القضايا  التي تهم الطلبة :  
*  كي��ف تعالج اجلامع��ة ملف الطلب��ة النازحني من 

املناطق الساخنة؟ 
- دأبت جامعة البصرة دوماً بتقدمي كافة التس��هيالت 
والدعم لكافة الطلبة النازحني من املناطق التي تش��هد 
عملي��ات قتالي��ة ضاري��ة م��ع اإلره��اب واخ��ص بالذك��ر 
محافظات الرمادي وتكريت واملوصل وقد بلغ عدد الطلبة 
املس��تضافني لدينا حت��ى اآلن )25( طالب��اً نازحاً موزعني 
على كليات جامعتنا ، وتكون التس��هيالت على ش��اكلة 
فتح أبواب األقس��ام الداخلية لتأمني س��كن مريح لهم، 
واس��تقبالهم في الكليات املناظ��رة لكلياتهم األصلية 
وإج��راء االمتحانات النهائية لهم بواس��طة جلان خاصة 
تعمل له��ذا الغرض، ونظراً الس��تمرار الظرف الطارئ في 
احملافظات الس��اخنة فقد قررنا جتديد استضافتهم لدينا 
للعام الدراس��ي القادم 2014-2015، واعتبار العام املاضي 
بالنس��بة لهم سنة عدم رس��وب وبإمكان طلبة املراحل 
األولى في احملافظات الساخنة تعديل ترشيحهم حسب 
نظام االنسيابية جلامعة أخرى مناظرة وحسب معدله عن 

طريق مراجعته لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
* كيف يتم التحقق من ادعاء الطالب النازح؟ 

- من جانبنا نحاول قدر اإلمكان أن نذلل كافة الصعاب 
والعقبات أمام استقبال طلبة احملافظات الساخنة سواء 
أكانوا من س��كنت تلك املناطق أم من سكنت احملافظات 
األخ��رى كالبصرة مث��الً، فنكتفي بالتعه��د اخلطي الذي 
ميليه الطالب على نفس��ه والذي يؤيد في��ه الكلية التي 
ي��درس بها وتخصص��ه الدقي��ق ومرحلته الدراس��ية مع 
مطالبت��ه ب��أي وثيقة ثبوتية حتمل اس��مه لتأكيد هويته 
لدينا كهوي��ة األحوال املدنية أو بطاقة الس��كن  أو حتى 

حاوره : محمد االسدي

عدنان سلطان عبد النبي لـ  شواطئ
تسهيالت ودعم ال متناهي للطلبة النازحني...

وعودة الطلبة املرقنة قيودهم للمقاعد الدراسية وإقرار نظام العبور 
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البطاقة التموينية فنحن نقدر جيد وضعهم اإلنس��اني 
فق��د نزح معضمهم حتت ظروف مأس��اوية وهم في أمس 
احلاج��ة إلى الدع��م وبكافة أش��كاله حيث ل��م يتمكن 

معظمهم من جلب كتبه أو محاضراته الدراسية .
* كيف ستجرى االمتحانات النهائية للطلبة النازحني 

وهل هنالك تسهيالت إمتحانية تذكر؟ 
- لقد وضعنا خصوصية في نظام االمتحانات للطلبة 
النازح��ني أو الدارس��ني هنالك من احملافظ��ات أخرى ممن مت 
اس��تضافتهم لدينا حيث س��يخوضون امتحانات الدور 
األول والثان��ي بأس��ئلة خاص��ة معدة من قبل أس��اتذتنا 
اجلامعيني وكل حسب اختصاصه مع األخذ بنظر االعتبار 
ظروفهم املعيش��ية الصعبة فقد قررنا أن تكون األسئلة 
من مس��تويات متوس��طة وبإش��راف مباش��ر من السيد 

مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية.
* م��ا العم��ل في حال ع��دم توفر االختص��اص املناظر 

للطالب النازح ؟ 
- في ح��ال رغبة الطال��ب النازح بااللتح��اق بجامعة 
البص��رة ولم يجد اختصاصا ًمناظ��راً أو قريباً لتخصصه 
فبإمكانه االنتقال إل��ى احملافظات اجملاورة عله يجد غايته 
فيها، فهنالك تنسيق عالي فيما بني اجلامعات، وقد وفرت 
اثنتا عش��ر جامعة عراقية حكومية خطاً س��اخناً فيما 
بينها لتجنيب الطالب النازح عناء البحث عن تخصصه 
هذا باإلضافة إلى البريد االلكتروني املفتوح وعدم التعويل 

على املراسالت البريدية الورقية.
*   م��اذا عن الطلبة من أهالي مدينة البصرة من الذين 
مت قبوله��م ف��ي جامعات ص��الح الدي��ن ونين��وى واالنبار 

واملستمرين بالدارسة فيها ؟
- بالنس��بة إل��ى الطلب��ة من أهال��ي مدينت��ا البصرة 
ومن املقبولني حس��ب خطة االنس��يابية لهذا العام في 
جامع��ات املناط��ق الثالث الس��اخنة فبإمكانه��م إعادة 
ترشيح قبولهم فيها عن طريق مراجعتهم للوزارة حصرا 
ً وحس��ب رغبتهم و معدالت القبول له��ذا العام، أما عن 
الطلبة املس��تمرين بالدراسة في تلك املناطق وللمرحلة 
الثاني��ة صعوداً فبامكنه��م أن يقدموا طلب��ات نقل إلى 
محافظات أخ��رى يرغبونه��ا وقد تكون جامع��ة البصرة 
أول��ى محطات اهتمامه��م كونهم بصري��ون فقد أجرينا 
لهم االمتحانات النهائية واعتبرناه دور أول بالنسبة لهم  
أس��وة بالطلبة النازحني فيما س��ينظرهم دور ثاني خالل 
الفترة من األول من أيلول وحتى منتصف تشرين األول، هذا 
مع احتفاظهم بحق اس��تضافتهم لدينا للعام الدراسي 

املقبل .
* ما هي ضوابط انتقال الطلبة بني اجلامعات العراقية 

وفي اجلامعة الواحدة؟ 
- فيم��ا يخص انتقال الطلبة ب��ني اجلامعات العراقية 
فبإم��كان الطلبة الناجحني إكم��ال  معامالت انتقالهم 
ف��ي ما ب��ني اجلامعات وقد ح��دد الفترة م��ن األول من متوز 
وحتى بداية أيلول الجناز املعامالت دون محددات تذكر فيما 
استثنت الضوابط الوزارية طلبة املراحل األولى واملنتهية 
من ضوابط االنتقال فلم يعد باس��تطاعتهم االنتقال من 
محافظ��ة إلى أخرى حت��ى في حال تواف��ر الظرف القاهر 
فبإم��كان طلب��ة املرحل��ة األولى تعديل ترش��يحهم ولم 
يبق��ى على طالب املرحلة املنتهي��ة املزيد من الوقت فهو 
على أب��واب التخرج، أم��ا فيما يخص االنتق��ال فيما بني 
كليات اجلامعة الواحدة أو ما يس��مى ب)النقل الضمني( 
فه��و جائز من الكليات األعل��ى إلى األدنى أو في حال توفر 
الكليات التي تتشابه اختصاصات الشهادة فيها ككلية 
التربية في القرنة وكلية التربية للعلوم الصرفة والتربية 
للعل��وم اإلنس��انية وكلي��ة التربية للبنات نظ��را لوجود 

اختصاصات مناظرة فيها. 
*م��ا هو عدي��د الطلب��ة املقبول��ني ف��ي اجلامعة وهل 
شهدت خطة القبول على الدراسات املسائية تغييراً هذا 

العام؟ 
- تراوح��ت أع��داد الطلب��ة املقبول��ني في الدراس��ات 
الصباحي��ة للمراح��ل األول��ى للع��ام  2013-2014  نح��و 
) 6711( طالب��اً  حس��ب خط��ة القب��ول الع��ام، فيما بلغ 
العدد الكلي لطلبة جامعتنا ولكافة املراحل وللدراس��ة 
الصباحية نحو )404و25( أما عن الدراس��ة املسائية فقد 
بل��غ العدد الكلي للطلبة نح��و ) 5600( طالباً وقد مت فتح 
األبواب للدراسات املس��ائية ألربع من الكليات هذا العام 
وهي كلية القانون والسياسية واإلدارة واالقتصاد والتربية 
الرياضي��ة وكلية اآلداب فيما علقت الدراس��ة املس��ائية 
ه��ذا العام في كلية الفنون اجلميلة لظروف تتلعق بعجز 

ميزانيتها . 
* ه��ل هنالك أمل لعودة الطلب��ة املرقنة قيودهم وهل 

سيسن نظام العبور لهذا العام؟
- بالنسبة للطلبة املرقنة قيودهم للعامني السابقني 
فقد سمحت التعليمات بعودتهم إلى املقاعد الدراسية 
ش��ريطة عدم ترقني قيودهم بس��بب الغش ولم تش��مل 
التعليم��ات جمي��ع الطلبة املرقنني لألع��وام املاضية مع 
إمكانية نزول طلبة املقبولني في املرحلة األولى إلى كليات 
أدن��ى أو اختصاصات أدن��ى أما فيما يخص نظ��ام العبور 
فقد ش��مل الطلبة الراس��بني مبادة أو مادت��ني لهذا العام 
عدا كلية الطب وطب األس��نان وكلي��ة الصيدلة ترصيناً 

للجانب العلمي فيها. 
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املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  دم��ج  م��ع   
واالتصاالت في القطاع السياحي فقد جتلت 
منافع وعوائد كبيرة  للش��ركات الس��ياحية 

واألعمال اإللكترونية املرتبطة بها أو للسائح 
الذي وجد طرائق سهلة في التعامل مع هذه 

الش��ركات ،ومن أهم هذه املنافع :
أ-تيس��ير تق��دمي املعلوم��ات الت��ي تعتمد 
عليه��ا صناع��ة الس��ياحة، حي��ث تتس��م 
اخلدم��ات الس��ياحية بأنها منتج��ات تتباين 
فيه��ا املعلوم��ات بش��كل كبي��ر ف��ال ميك��ن 
قي��اس جودته��ا إال بالتجرب��ة، وأنه��ا تعتمد 
ج��ودة  ف��ي  الس��ائح  ثق��ة  عل��ى  باألص��ل 
اخلدمات الس��ياحية التي تقدمها الشركات 
أصب��ح  هن��ا  الس��ياحية،ومن  واملؤسس��ات 
بإمكان املس��تهلك الس��ياحي احلصول على 
جميع البيان��ات واملعلومات الت��ي يحتاجها 
ع��ن املنت��ج الس��ياحي م��ن خ��الل ش��بكة 
اإلنترنت، ويشمل ذلك معلومات عن شركات 
الس��ياحية  والبرام��ج  والفن��ادق  الطي��ران 
وأماكن تأجير الس��يارات.. إلخ. وأس��هم ذلك 
في حتقيق رغبات السائح وإرضاء احتياجاته 
األساس��ية، وذل��ك من خ��الل إمكاني��ة قيام 
الس��ائح بإج��راء العدي��د م��ن املوازن��ات بني 
املواقع الس��ياحية اخملتلفة واختيار األنسب 
منه��ا م��ن دون أن يحت��اج إل��ى االنتق��ال من 
مكان آخ��ر. وتتيح ش��بكة اإلنترنت ذلك من 
خ��الل أش��كال متع��ددة تش��مل املعلومات 
الت��ي  واملص��ورة  املكتوب��ة  التفصيلي��ة 
يس��تطيع الس��ائح من خاللها زي��ارة األثر أو 

 م.اقبال جاسم جعفر
جامعة البصرة
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تصفح املنتج بنفسه، أو حتى إمكانية قيام 
الذي  السياحي  البرنامج  الس��ائح بتصميم 
يرغ��ب في��ه دون التقيد ببرنامج معد س��لًفا 

ووفًقا للتكلفة التي يس��تطيع دفعها.
ب-تخفيض تكاليف اخلدمات الس��ياحية 
املقدم��ة ومن ثم متتع املنتج الس��ياحي مبيزة 
مقارنة نتيجة النخفاض األسعار، فمن شأن 
اس��تخدام الس��ياحة اإللكتروني��ة التقليل 
من تكاليف التس��ويق الس��ياحي، وتكاليف 
اإلنت��اج  وتس��هيل التواص��ل وتس��ريعه بني 
منتج اخلدمة السياحية والوسيط، وتكاليف 
التوزيع  وتسهيل إجراءالصفقات مع شريحة 
كبي��رة م��ن املس��تهدفني، فيمكن للس��ائح 
تس��لم تذاكر الطي��ران اإللكتروني��ة أو حجز 

أحد الفنادق م��ن خ��الل بري��ده االلكترون��ي.
ج-سهولة تطوير املنتج السياحي وظهور 
أنش��طة س��ياحية جديدة تتفق مع ش��رائح 
الس��ائحني اخملتلف��ة، وذلك من خ��الل قياس 
ال��رأي الع��ام التي ميك��ن من خالله��ا معرفة 
التوجه��ات الس��ياحية اجلدي��دة واخلدم��ات 
يحتاجه��ا  الت��ي  واملكمل��ة  األساس��ية 

الس��ائحون.
التنافس��ية للمؤسسات  د-زيادة القدرة 

الس��ياحية مبا يس��هم في زيادة مبيعاتها 
وإيراداته��ا وأرباحه��ا، وه��و ماينعكس في 
النهاية على زيادة القيمة املضافة للقطاع 

الس��ياحي في الناجت احمللى اإلجمالي.
الس��ياحة  اس��تخدام  ش��يوع  د-إن 
البني��ة  تق��دم  عل��ى  دلي��ل  اإللكتروني��ة 
التكنولوجي��ة واخلدم��ات اإللكتروني��ة في 
البلد املعنى، مبا يش��جع في  ضمن عوامل 
زي��ادة االس��تثمارات األجنبية  أخرى عل��ى 
وعلى متتع بنية األعمال احلكومية واخلاصة 

باملصداقي��ة ف��ي التقاري��ر الدولي��ة.
       وي��رى الباح��ث أن عملي��ة تغيي��ر 
اجملتم��ع إل��ى مجتمع معلومات��ي ذات تأثير 
كبير في صناعة الس��ياحة فهو املستفيد 
م��ن ه��ذا القط��اع وم��ع وج��ود اإلنترن��ت 
وإمكاني��ة الوص��ول إلى سلس��لة األعمال 
في قط��اع الس��ياحة والس��فر أصبح من 
الض��روري الدع��م التكنولوجي ف��ي توفير 
اهمي��ة  تأت��ي  وهن��ا  للس��ائح  اخلدم��ات 
الس��ياحة اإللكترونية في مواكبة التطور 
احلاصل في تس��ارع انتشار اإلنترنت وزيادة 
نس��بة استخدامه لتصل إلى 200% سنويا 

عاملي��ا.
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شواطئ 
جامعية

5- من األشخاص الذين جتد صعوبة بالتعامل معهم؟
ل��كل العامل��ني في أي ش��ركة ش��خصيات و صف��ات منفردة ع��ن غيرهم، 
بعضه��م جتد العم��ل معهم أمر صعب. طرح هذا الس��ؤال ال يعني أن الوقت قد 
حان للتعميم على األشخاص و تسميتهم و ال يعني أنه قد حان الوقت للتغني 
بالبيئة املثالية التي حتب العمل فيها. أظهر لهم صبرك و مرونتك و بني لهم بأنك 
ش��خص يسهل التعامل معه إلى جانب قابليتك للتعامل مع كافة األشخاص 
بسهولة و سالسة إضافة إلى مقدرتك في حل النزاعات مبهنية و إنتاجية عالية. 
قل لهم بأنك مدرك بأن لكل شخص مهاراته اخلاصة و نقاط قوة و خبرة متيزه عن 
اآلخرين و أنك حتب العمل مع أشخاص مختلفني إلى جانب كونك شخص يقدر 
التنوع و االختالفات في بيئة العمل. قم بالتش��ديد على كونك شخص يتحلى 
بروح الفريق و يحب تبادل األفكار مع اآلخرين و يزداد جناح عند تلقي آراء اآلخرين و 

دعمهم ، إلى جانب حبك إلى العمل املتعاون و الفاعل و املتأصل داخل الفريق.
6 - كيف تستطيع التعامل مع التوتر؟

إن التوت��ر جزء ال ب��د منه في احلياة و يحتاج مس��ؤول التوظيف إلى س��ماع 
كيفية إدراكك للتوتر و إتقانك فن التعامل معه بفاعلية. أذكر بأنك شخص يأخذ 
وقته بالتفكير في املشكلة قبل التدخل فيها و ال يسمح ألي شئ أن يخرج عن 
س��يطرتك أو يفقدك هدوئك. أعطي مثاال على مش��روع عملت فيه و كان مثيرا 
للتوتر اذكر لهم كيف متكنت من التعامل معه و تقليل معدالت التوتر من خالل 
التخطيط و التنظيم الس��ليمني و إدارة الوقت. دعهم يرون بأن لديك ترسانة من 
أس��اليب مكافحة التوتر التي تخدمك بنجاح في حتسينه إما من خالل ممارسة 
اليوغا أو الركض مرة باألس��بوع أو التأمل في أثناء الليل أو عن طريق السباحة أو 
مالقاة األصدقاء أو ممارس��ة رياضة ما أو عن طريق ممارسة هواية أو نشاط يظهرك 

بإيجابية لآلَخرين.
7 - ماذا كان أعظم إخفاق لك؟

من الواضح إن تلك هي فرصتك للتحدث 
عن نفسك خارج إطار الوظيفة و لكن بحذر 
ش��ديد، إذ حاول ع��دم ذكر أي��ة إخفاقات قد 
يك��ون لها تأثي��ر أو عواقب م��ن أي نوع على 
الوظيفة التي في متناول يدك. تستطيع ذكر 
حادثة ال معنى لها و لكن عليك حتويلها إلى 
قصة ذات مغزى و معنى أسهمت في جناحك 
باحلي��اة و كان لها تأثي��ر إيجابي على قدرتك 
على املس��اهمة ف��ي الوظيف��ة احلالية. بني 
لهم كيف زادت هذه احلادثة من نضجك إلى 
جانب خبرتك احلياتية. تس��تطيع ذكر على 
س��بيل املثال؛ كي��ف أجبرك عدم الس��ماح 
ل��ك بااللتحاق ببرنامج تدريب رس��مي كنت 
ترغب االلتحاق به بشدة على سلوك منحى 
تعليم��ي آخر ثبت لك بأن ل��ه صلة أكثر من 
البرنامج السابق باملسار املهني الذي اخترته. 
أو حتدث عن حساب أضعته بسب قلة اخلبرة 
و كيف اتخذت اإلج��راء الالزم لتصويب األمر 
بش��كل فوري و كيف تعلمت من أخطائك و 
أخذت بنصيحة مرشديك و رئيس عملك إلى 
جانب كسبك احلساب مجددا و جعل هؤالء 

العمالء من أضخم عمالئك.
8 - إلى ماذا تنسب جناحك؟

يود املقابل في هذه املرحلة أن يتحقق من 
حقيقتك كموظف ناجح حيث يعاين صدقك 
عند الرد على هذا الس��ؤال. و ذلك آلن املقابل 
مهتم أيضا مبنظومة قيمك و ش��خصيتك. 
أذكر بعض القيم التي تتمسك بها كالصدق 
و النزاهة و االنضب��اط إضافة إلى ذكر كونك 
ش��خص طموح ذو حيوية عالي��ة و صاحب 
أفع��ال يتحلى باإلصرار و االنضباط و النظام 
في حتقيق��ه ألهدافه. ال تك��ن متعجرف و ال 
واثق بنفسك أكثر من الالزم عند اإلجابة على 

نصائح للنجاح في وجه تحديات 
المقابلة الصعبة

عدي عبدالرحمن محمد
مركز اللغات احلية

  اجلزء الثاني
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هذا السؤال أو تبدأ بالثرثرة بال انقطاع. 
تذكر أن تنس��ب ش��يء من جناحك إلى 
األش��خاص الرائعني الذين تشرفت في 
العم��ل أو التعلم معهم ، س��واء أكان 
منهم رئيس عمل مميز أو مرشد أو معلم 
أو ِن�ٍد )مناف��س( لك أو حتى جماعة من 

الناس.
9 - ِص��ف موق��ف واجهت��ك في��ه 

مشكلة لم تواجهك من قبل؟
من خالل هذا السؤال يقوم مسؤول 
التوظيف بدارسة اجلوانب التحليلية و 
جوانب حل املشكالت من مهاراتك. هل 
أنت قادر على التفكير خارج اإلطار العام 
و على اإلحاط��ة بذهنك جميع اجلوانب 
ملش��كلة م��ا للحص��ول عل��ى الصورة 
الكاملة للموض��وع و على اإلتيان بحل 
لهذه املش��كلة بأس��لوب مثال��ي؟ هذا 
الس��ؤال يتعلق بوجه اخلصوص باحلالة 
الت��ي تواج��ه األش��خاص عند إنش��اء 
الشركات أو األقسام أو أدوار االستشارات 
و العدي��د م��ن املناص��ب الت��ي تتطلب 
العمل ف��ي حقول ل��م يرس��ى لها أية 
مخطط��ات إضافة إلى تصميم أنظمة 
و عمليات وأجه��زة إدارية جديدة. عليك 
إظهار إبداعك و صفاء فكرك و ثقتك في 
مهارة التحليل و حل املشكالت اخلاصة 
ب��ك و قدرتك عل��ى اخملاطرة و تأس��يس 

سبقك اخلاص.

10- كيف تتعامل مع العمالء الذين 
يصعب التعامل معهم؟

أعطي مث��اال عن عمي��ل صعب قد 
اضط��ررت للتعامل مع��ه ، أذكر كيفية 
حفاظك على العالقة و جعلتها عالقة 
مربحة باالستماع له و احترام متطلباته 
و مشاكله إضافة إلى إرباكاته و كيفية 
حفاظ��ك على مقاييس مهنية عالية و 
عدم السماح لكبريائك في الوقوف في 
طريقك. اختر مثاال كنت فيه قادرا على 
حتويل املوقف مل��ا يفيد مصلحة جميع 

األطراف.
11 - ما هو أعظم إجنازاتك؟

اختر قصة جناح ذات أهمية و أضمن 
احلدي��ث ع��ن كيفي��ة تأثيرها بش��كل 
إيجاب��ي على دورك اجلدي��د. قم بإعطاء 
حقائق و أرقام للشرح عنها إن أمكن. قد 
تريد التحدث عن الفوز بأكثر احلسابات 
أهمية في املهنة إذا كان ذلك أمر متعلق 
بالوظيف��ة التي في متن��اول يدك أو عن 
عالق��ة مع أحد العم��الء جعلتك حتفل 
بسجل إجنازات ال مثيل له في احملافظة 
على العمالء أو على تخطي الطموحات 
املتوقعة من خالل العمل اجلاد و اإلصرار 
و متابع��ة العم��الء و االتص��ال الفعال 
مصحوباً م��ع العمل كفري��ق مترابط. 
بني لهم كيف حركت املصادر و حصلت 
اس��تمريت  كي��ف  و  املوافق��ات  عل��ى 

ف��ي التطبي��ق الناج��ح و املتابع��ة دون 
الضالل عن التفاصيل بينما كنت جتابه 
بضعة صعوبات كانت قد واجهتك في 

الطريق.
12- ما هي بيئة عملك املثالية؟

ركز عل��ى مرونت��ك و قدرتك على 
اإلنتاجية باإلضافة إلى اس��تطاعتك 
على أن تكون فعاال و سعيدا بالعمل 
في عدد مختلف م��ن البيئات. إن هذا 
لي��س الوقت لطل��ب احلص��ول على 
مكت��ب مس��تقل مطل عل��ى منظر 
جذاب كاحلديقة اجملاورة ملقر الشركة 
أو تفعيل سياسة الباب املغلق. و ذلك 
ألن التنوع قد أصبح مطلب أساسي 
في بيئات العمل املتغي��رة ، عليك أن 
تب��ني أن لديك القدرة على التركيز في 
عمل��ك و التأقل��م بغ��ض النظر عن 
العوام��ل اخلارجي��ة و الت��ي قد تكون 
متعلقة باحمليط أو ديناميكية الفريق 
أو املع��دل العام للضجة و النش��اط 
في املكت��ب. قم بإعط��اء أمثلة على 
كيفي��ة تفوق��ك في ف��ي املاضي في 
بيئات عمل غير مثالية. أعلمهم بأنك 
حت��ب التح��دي و تس��تطيع التأقلم 
ف��ي دورك اجلديد و تع��رف من تاريخك 
العملي و س��جل إجنازات��ك بأنك قادر 
على التأقلم الفوري بغض النظر عن 

البيئة احمليطة.



يع��رف عل��م الفس��لجه بأن��ه احد ف��روع علوم احلي��اة الذي 
يتعامل مع الوظائف الكاملة لالعضاء للجسم في الظروف 
الس��ليمه ويتضمن التغيرات التي تطرأ على اجلسم بأكمله 
عند قيام هذه االعضاء بفعاليتها االساس��يه , كما يش��مل 
االستفس��ار والتحري عن س��بب وكيفيه اجناز تلك الوظائف 
احليوي��ه الضروري��ه الدامة حي��اة الكائن احلي وه��ذا يتطلب 
معرف��ه بتراكيب الكائن احلي )علم التش��ريح( وكذلك فهم 

بعض القوانيني في الفيزياء والكيمياء.
ام��ا بالنس��به لتاري��خ عل��م الفس��لجه فقد وضع��ت اول 
املعلوم��ات املتعلقه لبناء ووظائف اجلس��م بش��كل منظم 
م��ن قبل الفيلس��وف والطبيب اليوناني ابو ق��راط في القرن 
الراب��ع قبل املي��الد بعد ذلك فق��د قدمت اضاف��ات الى علم 
الفس��لجه من قبل علماء التش��ريح اليونانيني هيروفيلوس 
و اراس��تراتس, ام��ا العلماء العرب فق��د كان لهم دورا مهما 
في االكتش��افات الطبيه فقد ألف ابوعلي ابن س��ينا ) 980-

1037 م( كتاب قانون الطب الذي اوضح فيه فس��لجة القلب 
والدماغ والكبد واوضح تركي��ب العيون . ويعتبر ابن النفيس 
)1210 م(اول م��ن وص��ف الدوره الدمويه الصغرى واكتش��ف 
وجود االوعيه الدمويه داخل عضلة القلب. وفي القرن السابع 
والثام��ن عش��ر تط��ورت العلوم الطبيعيه بش��كل س��ريع 

وانتقل علم الفسلجه الى مرحلة 
العلم التجريبي حيث بدأت دراسة 
العملي��ات التي جت��ري داخل الكائن 
احل��ي الطبيع��ي. وق��د اجن��زت اهم 
االكتش��افات في علم الفس��لجه 
الق��رن  االول م��ن  النص��ف  خ��الل 
بالنجاحات  وارتبطت  التاسع عشر 
التي حصل��ت في عل��وم الكيمياء 
 , اخللي��ه  وظهورعل��م  العضوي��ه 
وفي بداي��ة القرن العش��رين كانت 
االجتاهات املميزه لعلم الفس��لجه 
ه��و االنتقال من الفه��م التحليلي 
الى فه��م التصني��ع والتكوين في 
العملي��ات احليوي��ه وظه��ور ف��روع 
وتطور  الفس��لجه  لعل��م  عدي��ده 

علوم اخرى.
ال��ى  الفس��لجه  عل��م  يقس��م 
وه��ي  رئيس��يه  اقس��ام  ثالث��ة 
 General الفس��لج�����ه العام��ه
physiology    .الف�سلجه املقارنه

  Comparative physiology
 Individual والفسلجه املتخصصه
physiology .فالفس��لجه العام��ه 
تهتم بدراس��ه وظائ��ف املادة احليه 
ابتداءا من اخلليه وانتهاء بالكائنات 
احلي��ه الراقي��ه التط��ور اضافه الى 
والكيمياويه  الفيزياوي��ه  القوانيني 
التي تس��يطر على تل��ك الوظائف, 
اما علم الفسلجه املقارن فيختص 
النوعيه لوظائف  بدراس��ة اخلواص 
الكائنات احلي��ه في مختلف االنواع 
او ف��ي النوع الواحد وق��د تطور في 
الوقت احلاضر وتوسع واصبح يعرف 
بعلم الفس��لجة التط��وري والذي 

 م. د. سناء جميل ثامر  
قسم علوم احلياة / كلية العلوم
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علم الفسلجة 

)علـــم وظائــف االعـــضاء(

شواطئ 
جامعية



يعنى بدراس��ة مدى تطور الوظائف 
ضمن االنواع وبني افراد النوع الواحد, 
املتخصصه فهي  الفس��لجه  ام��ا 
تشمل التخصص في وصف اجملاميع 
ضمن اململكه احليوانيه التي ترتبط 
بعالقات فسلجيه من نوع او اخر مثل 
فسلجة االنسان  فسلجة احليوانات 
الزراعيه , فسلجة الطيور, فسلجة 
احلشرات, كما ان هناك فروع حديثه 
اضيف��ت منه��ا التي تعتم��د على 
احليوي وتشمل  التنظيم  مس��توى 
فسلجة اخلليه, الفسلجة اجلزيئيه  
الفس��لجه   , االنظم��ه  فس��لجة 
البيئي�ه , الفس��لجه التكامليه, او 
التي تعتم��د على نوعي��ة االبحاث 
املش��تمل�����ه منه��ا الفس��لجه 
التطبيق�ي��ه )الفس��لجه الطبيه( 
. أن عل��م الفس��لجه يرتبط بعلم 
التشريح نظرا لالرتباط اجلوهري بني 
ش��كل االعضاء ووظيفتها ويدرس 
كال العلمني في املناهج التعليميه 

لالختصاصات الطبيه.
ان اله��دف م��ن عل��م الفس��لجه 
فس��لجة  تش��مل   ( احليواني��ه 
االنس��ان( ه��و فه��م االلي��ات التي 
تعمل بها وظائف اجلسم للحفاظ 
على الفعالي��ة احليويه واالدامه من 
خ��الل البحث العلمي ف��ي طبيعة 
 , امليكانيكي��ه  احليوي��ه  الوظائ��ف 
الكيمياوي��ه والفيزياوي��ه للخالي��ا 

واالعض��اء واجه��زة اجلس��م اضاف��ه ال��ى اهمي��ة االنظمه 
الهرمونيه والعصبيه التي تلعب دورا رئيس��يا في استقبال 
ونقل املعلومات وتداخلها والت��ي تكامل الوظيفه لتحقيق 

حالة التوازن الداخلي .
ان علم الفسلجه من العلوم التجريبيه التي حتتاج الى القيام 
بالتج��ارب اخملتلفه لتحديد مهمة الدراس��ه املطلوبه وجترى 
هذه الدراسات على الكائنات احليه في اخملتبر ومن هذه الطرق 
طريقة التش��ريح داخل اجلس��م )Vivisection   (  , الدراسه 
خارج اجلس��م احلي )In vitro(, وفي الدراسات الطويلة االمد 
 cannula methodandFistula ( يستخدم طرق االنابيب اجملوفه
( , واستخدام القسطره )Catheterization( لدراسة االوعيه 
واقنية الغدد , طريق التسجيل باالجهزه الكهربائيه او طريقة 
ال��زرع ) Transplantation method( لدراس��ة وظائف الغدد 
 ,)denervation method(  الصم او طريق��ة ازالة االعص��اب
وادى التط��ور ف��ي علوم الفيزي��اء والكهرباء الى اس��تخدام 
االقط��اب الكهربائي��ه في االبح��اث او تقنية االستش��عار 
عن بع��د ) Radio telemetry method( واس��تخدام النظائر 

.)  Radioactive isotopes( املشعه
م��ن خالل فهم االليات التي تعمل بها اعضاء اجلس��م ميكن 
معرف��ة اس��باب التغيرات التي حتصل ف��ي وظائف االعضاء 
اثن��اء االم��راض وهذا مايس��مى بعل��م فس��لجة االمراض 
Pathophysiology وبالتالي ميكن البحث عن احللول او ايجاد 
العالجات املالئم��ه والصحيحه ملعاجلة املش��اكل الصحيه 
وهذا النوع من العلوم يستخدم في برامج الرعايه الصحيه 
التي تش��مل علوم الطب ,االسنان , الصيدلة والتمريض في 
العديد من الدول االوربيه , وحاليا زاد االهتمام والتوجه بعلم 
فس��لجة االمراض وتعددت الطرق التجريبيه املس��تخدمه 
لالبح��اث خصوص��ا ملعاجل��ة املش��اكل الصحي��ه العاملية 
االنتش��ار مثل الس��منه, الس��كري بنوعيه وامراض القلب 

واالوعيه الدمويه .
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شواطئ 
جامعية

        نخل��ة التم��ر تل��ك الش��جرة التي اتفق��ت اآلراء وبعض 
النصوص التي أظهرت النخلةمظهر الشجرة املباركة ومنبع 
اخلي��رات  من الهة بع��ض الديان��ات االغريقية القديمة على 
انها اقدم و اشهر االشجاراملعروفة منذ القدم ولكن تعرضت 
بس��اتينها ف��ي الع��راق والبصرة بش��كل خاص ال��ى كارثة 
بتدمير ماليني النخيل وحتويل بس��اتينها الى ساحات للقتل 
في احلرب العراقية االيرانية املمتدة الكثر 120 كم  مما ادى الى 
تناقص اعدادها بش��كل رهيب وتعرض عشرات االصناف الى 
االنق��راض وتهديد باق االصناف باملصي��ر ذاته.واخر احصائية 
ع��ام 1989 كانت اع��داد النخيل بالبصرة مليون وتس��عمئة 
ألف نخلة بعد أن كانت تقدر عام 1977 قبل اندالع احلرب مع 

إيران ب�3 سنوات بأكثر من 13 مليون نخلة.
ال��ى يومن��ا هذا التوج��د  احصائي��ة  ثابته و حقيق��ة العداد 
النخيل , كما بني  الوكيل الفني لوزارة الزراعة السيد مهدي 
القيس��ي الذي نش��رته واي نيوز ف��ي 2014/6/27 بان الوزارة ال 

متلك أي احصائية للنخيل في العراق
نعم ف��ال توجد احصائية دقيقة وفعلي��ه العداد النخيل في 
الع��راق فضال عن محافظ��ة البصرة واالع��داد التي تذكر امنا 
ه��ي ارقام تخميني��ة ليس اال وعلى س��بيل املثال ف��ان وزارة 
التخطي��ط اعلن��ت ع��ام 2008 ان اعداد النخيل ف��ي العراق 
ه��ي 11 مليون  نخلة ثم عادت وقال��ت ان العدد احلقيقي هو 
16 ملي��ون نخلة بينما صرح وزي��ر الزراعة بان العدد احلقيقي 
ه��و 21 ملي��ون نخلة وكل االرق��ام التي تذكر في الدراس��ات 
والصح��ف واملواقع هي ارقام ال مت��ت للواقع بصلة ولو قام أي 
متتب��ع مبقارنة تلك االرقام لوجد فيه��ا تناقضا كبيراً. النه ال 
توجد دراسات ميدانية فعلية لواقع النخيل في العراق او في 

البصرة على اقل تقدير.
ان عدم وجود تلك االحصائيات لن يوفر الرؤية الواضحة العداد 
النخي��ل واعماره��ا واصنافها وانتاجيته��ا ومناطق متركزها، 

       نخلة البصرة 
         بـــني الـــواقـــع املــؤلــم و اخلـيال 

ا.م. خيراهلل موسى عواد   
 حازم محسن علي
مركز ابحاث النخيل



وبالتال��ي ف��ان املش��اريع التي نس��مع عنها من 
اجل انقاذ النخيل س��واء ف��ي محافظة البصرة 
او على مس��توى العراق فهي مشاريع ال تالمس 
الواقع وغالبا ما تفش��ل تلك املش��اريع بس��ب 
ع��زوف الفالح ع��ن زراع��ة النخيل لقل��ة املردود 
االقتصادي مما ادى بالفالح الى تغير مجال عمله 
باالضافة الى مشاكل التربة من  ملوحة التربة و 
اآلفات الزراعية وجلوء بعض اصحاب االراضي الى 
الكسب الس��ريع بتغير صنف االرض من زراعي 
الى س��كن و جتري��ف االرض و بيعها وحتويل  عدد 

كبير من بساتني النخيل الى مناطق سكنية .
واجره مجموعه من باحثي قسم اصناف النخيل 
في مركز ابحاث النخيل / جامعة البصرةوبجهود 
ش��خصية  وبالرغ��م م��ن االمكاني��ات احملدودة 
باجراء مس��ح ميداني العداد النخيل في شمال 
محافظة البصرة فكانت االرقام مخيفة ممايدل 
على حجم الكارثة التي حلت بالبس��اتني التي 
كان��ت تزين البص��رة والتي كانت رم��زا لها على 
م��دى الدهور واألزمنة. حي��ث مت احصاء 231,736 
نخلة  فق��ط في اقضية القرن��ة واملدينة والدير 

والنواحي والقرى التابعة لها.
وان 45,393نخلة غير مثمرة واظهرت الدراسة ان 
هنالك 52 صنف ينتش��ر في ه��ذه املنطقة جاء 
صنف اجلبج��اب باملرتبة االول��ى وبواقع  90,320 

نخلة اي بنسبة %39 .
وكشفت االحصائية امر خطير اخر هو ان هنالك 
العدي��د من االصن��اف امله��ددة باالنقراض حيث 

يوجد منها شجرة او اثنني من كل صنف. 
مما يس��تدعي ض��رورة انق��اذ هذه االصن��اف من 
االنقراض وقد تقدم مركز ابحاث النخيل مبشروع 
بنك اصناف النخيل  ليكون هناك بصمه وراثية 
ل��كل صنف من اصن��اف النخيل  للحفاظ على 
االصناف من االنقراض  الى محافظة البصرة وقد 
متت املوافقة على املشروع وكانت كلفة املشروع  
12 مليار دينار عراقي ولكن هذا املش��روع لم يرى 

النور الى االن بسب تاخر اقرار املوازنة.
ان اخلط��وة االولى التي يج��ب ان تنفذ على ارض 
الواق��ع ه��ي ليس��ت اعادة اع��داد النخي��ل الى 
س��ابق عهدها امنا محاولة ايقاف انهيار بساتني 
النخيل وانحس��ار اعدادها من خالل سن قوانني 
وتشريعات متنع جتريف بساتني النخيل الي سبب 
واحملافظة على االعداد املتبقية منها ثم التفكير 

في اعادة اعداد النخيل الى سابق عهدها.
كذلك فان  من اهم خطوات انعاش زراعة النخيل 
هو محاولة ايجاد املنافذ التسويقية التي ميكن 
من خاللها احلصول على مردود اقتصادي يشجع 

الفالح على االهتمام ببساتني النخيل.
اضاف��ة الى ضرورة اجراء احصاء علمي دقيق عن 
االعداد احلقيقية الشجار النخيل لتكوين قاعدة 
بيانات ميكن من خاللها وضع اخلطط واملش��اريع 
واحلل��ول الالزم��ة والتفكير بش��كل ج��دي في 
اقامة مشاريع اس��تثمارية تخدم هذه الشجرة 

املباركة.
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اإلشاعة ...
           املفهوم واألهداف

 االشاعة 
و  ه��ي االحادي��ث و االق��وال و االخب��ار 
الروايات التي يتناولها الناس دون التأكد 
من صحته��ا و دون التحقق من صدقها 
, و الناس معتادون في حياتهم اليومية 
ان يسمعوا و ان يرووا كثيرا من االحداث 
و االخب��ار و الرواي��ات . وه��و كمصطلح 
و تعري��ف هي فك��رة او قضية تنتش��ر 
في وس��ط و من��اخ اجتماعي مناس��ب 
يتطاب��ق في��ه محت��وى االش��اعة م��ع 
الرغب��ات و آمال مروجيها . و االش��اعة 
ظاهرة سيكولوجية لها داللة و معنى و 
دوافع خاصة دفعتها للظهور و االنتشار 
. وتنقسم االش��اعة الى الى عدة انواع 

بالنسبة للمستقبل: 
اوال: من يسمع وال يصدق و ال يردد . 
ثانيا: من يسمع و يصدق و ال يردد . 

ثالثا: من يسمع و يصدق و  يردد . 
رابعا: من يسمع و يصدق و  يردد و يزيد , 

و هذا اخطر انواع الشائعات . 

اقســام الشــائعات حســب داللتهــا و 
دوافعها

1. شائعات االحالم و االماني: تنتشر الن 
للناس حاجات و رغبات و آماال . 

)خلخل��ة وح��دة  اخل��وف:  2. ش��ائعات 
الصف( . 

3. ش��ائعات الكراهية : )تشويه سمعة 
و ص��ورة االفراد و اجلماع��ات و اجملتمعات 

والشعوب و الدول والقادة) 

4. اشاعة الشغب 
5. اشاعة حرب االعصاب 

6. اشاعة على شكل نكتة 
7. اشاعة التنبؤ 

8. االشاعة االقتصادية 
9. اشاعة قذف االعراض 

اهداف االشاعة
1( بث اخلوف و الرعب و احلقد و الكراهية 
و الع��داوة وزرع بذور الفتنة و الش��ك و 

اليأس في نفوس اجلمهور املستهدف. 
األف��راد  وص��ورة  س��معة  تش��ويه   )2
واجلماع��ات و اجملتمع��ات و الش��عوب و 

الدول و القادة. 
3( خلخلة وحدة الصف 

مراحل الشائعة و أدواتها
1( املرحلة األولى )مرحلة بلبلة األفكار( 
و القص��د منها خلق حالة من الش��ك 
وأه��م أدوات��ه ) الضغ��ط االقتص��ادي , 
الكتب املغرضة , املنشورات املدسوسة 

و أفالم و أشرطة 
2( املرحلة الثانية )تشجيع األقليات( 

و األقليات هنا ال يشمل األقليات الدينية 
أو العنصرية بل يشمل كل من ال يشعر 

بالتجاوب مع اجملتمع القومي . 
من أدوات��ه: الطابور اخلام��س الذي يأتي 
ليتفاعل مع مفهوم التجس��س و جمع 

املعلومات . 
3( املرحل��ة الثالثة: خلق عدم الثقة في 
الطبق��ة احلاكمة أو االطار السياس��ي 

الذي يرتبط به املواطنون . 

 م��ن أدوات��ه: اخالل األمن , اث��ارة الفنت , 
التضخي��م باألحداث , قت��ل الزعامات و 
القيادات املس��ؤولة , اخت��الق اخليانات , 
تشويه القيادات القومية و التاريخية . 

4( املرحلة الرابعة: تفتيت قوى املقاومة 
في اجلسد السياسي القومي : 

أي التوج��ه مبعاول اله��دم الى مفاصل 
اجلس��د خلل��ق حال��ة م��ن التره��ل في 
احلقيق��ة املعنوية الت��ي ميثلها القومي 
ف��إذا به يتح��ول الى حقيق��ة رخوة غير 

قادرة على الصمود و املقاومة 
 

أهم أدواتها
 الدعوى العقائدية , احلرب األيدلوجية , 
حرب املعلومات , احلرب الباردة , غس��يل 

املخ , تطويع الطابع القومي . 
املرحلة اخلامسة: مرحلة تفتيت الوحدة 
الوطنية أي مرحلة الصراع املباشر على 

املستوى اجلماعي و الكلي أدواته: 
1- الدعاية بقصد توسيع بقع الزيت 

بأس��اليب  العم��الء  خل��ق   -2         
مختلفة 

        3- اع��ادة كتاب��ة التاريخ لتش��ويه 
املنجزات 

        4- خلق حالة الذعر االجتماعي 
        5- تدعيم مراكز البحوث التي تؤدي 

دورا مشبوها  
         باس��م العل��م و احلري��ة  و البحث 

العلمي .    
       6- توجي��ه النظ��م االعالمي��ة م��ن 

د.صفاء عبد الزهره اجلمعان
مديرة مركز طرائق التدريس

شواطئ 
جامعية
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خالل برامج معدة سلفا 
  و تسريب أفكار معينة 

تصنيف الشائعات حسب الوقت
( االشاعات الزاحفة 

و هي االشاعة التي تروج ببطء و يتناولها 
الناس همسا أو وشوشة بطريقة سرية 
ال��ى أن يعرفها اجلميع ف��ي آخر األمر, و 
تكون على ش��كل تنبؤات بوقوع احداث 
س��يئة متس املوضوع��ات االجتماعية أو 

االقتصادية أو السياسية
2- االشاعة الغائصة : 

  ه��ي التي تنتش��ر اول االمر ثم تغوص 
حتت الس��طح لتظهر مرة اخرى عندما 

تتهيأ لها التربة .  

العوامل اخلاصة يف نشر االشاعة
- حب الظهور : 

 بعض الن��اس مييلون الى الترويج ألنهم 
يج��دون وس��يلة إلش��باع رغباتهم في 
الظهور ولفت انتب��اه الناس ويظهرهم 
مبظهر العارفني واملطلعني على احلقائق 

واألسرار . 
 : العاطف��ي  التأيي��د  ف��ي  الرغب��ة   -2
ميي��ل بع��ض الناس ف��ي ترديده��ا لكي 
اخل��وف  مش��اعر  الن��اس  يش��اركهم 
والعداوة ليشعرهم باألمن والثقة التي 

يفتقدها . 
3- التس��لية :  ميي��ل بع��ض الناس الى 

ترديدها على سبيل التسلية والفكاهة 
وتضييع الوقت وس��رعان م��ا يتناقلها 

الناس على انها حقيقة ثابتة . 
اجلمه��ور  حس��ب  الش��ائعات  أن��واع 

املستهدف
- االشاعة الفردية : يدور موضوعها حول 
فرد مهم او اس��رة مهمة او مؤسس��ة 

ويكون تأثيرها جماهيريا .
2- االشاعة اجلماعية :  يدور موضوعها 

حول اقلية او فئة او طبقة .
3- االش��اعة الدولية : ي��دور موضوعها 

حول شيء يهم الرأي العام

خصائص االشاعة
1- هي نشر معلومات .

2- م��ن الس��هل ان تنطل��ق ولك��ن من 
الصعب ايقافها .

3- من الصعب تعقبها .
4- م��ن احملتمل ان يتغي��ر محتواها على 

مر الزمن .
5- من احملتمل ان حتمل جزء من احلقيقة

منوذج حتليل اإلشاعة: عناصر اإلشاعة
- املص��در:  وهم األفراد واجلماعات الذين 
يطلقونها ويشتركون في ترويجها وهم 
العدو وأجهزة اخملابرات املعادية والطابور 

اخلامس باإلضافة لرجال األعمال.
2- الرس��الة: وتكون على ش��كل كلمة 

منطوقة أو مكتوبة
االتص��ال  طري��ق  ع��ن  الوس��يلة:    -3

الش��خصي وجه��اً لوجه أو ع��ن طريق 
وسائل اإلعالم.

املدني��ني  املس��تهدف:  اجلمه��ور   -4
والعسكريني وعامة الشعب.  

قب��ول  م��دى  وتعن��ي  االس��تجابة:   -5
اإلشاعة , أو رفضها وهذا يعتمد , على 
وع��ي اجلمه��ور املس��تهدف , وطبيعة 
املوق��ف ال��ذي يواجهه��م . وطريق��ة , 
وأسلوب عرض اإلشاعة وأهميتها ومدى 
وأحالمهم وحياتهم  بآمالهم  ارتباطها 

اليومية.
6- التأثير: وهي احملصلة النهائية لعملية 
والدة وانتشار وموت اإلشاعة , أو بقائها 
حيه، والتأثير هنا يعني جناح اإلشاعة في 
اح��داث تغيير في معلومات أو اجتاهات ) 

مؤيده – معارضة – محايدة(. 

خامتة
اإلش��اع����ة ظاه���رة اجتماعية 
ونفس��ية واقتصادي��ة وسياس��ية 
وعس��كرية وإعالمي��ة موجودة في 
كل اجملتمعات اإلنس��انية، وهي وباء 
اجتماع��ي يصع��ب التخلص منه، 
ومن فيروس��اته وتهاج��م / الفرد – 
اجلماعة – اجملتمع – العالم، وتش��ل 
فك��ره وتف��كك جس��ده ، ونظ��را 
خلط��ورة ه��ذا الوباء، فقد أنش��أت 
ال��دول أجه��زة خاص��ة ملقاومت��ه 

وتطويقه والسيطرة عليه. 
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 رحلة إلى مدينة القباب الذهبية  
بقلم : األستاذ الدكتور 

ثامر احمد حمدان 
رئيس جامعة البصرة

      سارت القافلة تقصد مدينة, التضحية واإليثار 
والش��هادة, يحم��ل أصحابه��ا ب��ني أيديه��م الدواء 
والش��فاء, يشكلون فسيفس��اء جميلة متناسقة 
األل��وان واألحج��ار مجموعة من أطب��اء عراقيني من 
مدين��ة العطاء البص��رة الفيحاء, وطبي��ب زائر من 
أملانيا اس��مه )لودنك سبيس��تيان غيتر( الغاية من 
هذه الرحلة القيام مبجموعة من العمليات بجراحة 
العظام إلى أناس ال يجدون سعة من اإلنفاق في زمن 
م��ن ال ميلك درهماً ال يس��اوي درهما. إضافة الى ذلك 
عدم توفر اختصاص دقيق لبعض العمليات في مدينة 
كربالء املقدسة , فضال عن حضور مؤمتر دائرة صحة 
كربالء الرابع. وبفضل من اهلل وصلنا عند املساء إلى 
مدين��ة الزائري��ن في كربالء, دخل اجلمي��ع إلى جامع 
املدينة ألداء الص��الة كانوا جميعهم عراقيني ال غير 
وبعد مدة قصيرة توجهت القافلة إلى مستش��فى 
س��فير اإلمام احلس��ني الذي يقع قبالة مقام س��يد 
الش��هداء عليه السالم, املستش��فى مزدحم على 
غي��ر طبيعته, ال عجب في ذلك ألنهم س��معوا عن 
وصول فري��ق طبي متخصص بجراح��ة العظام من 
البصرة. وعلى عجلة من أمرهم باشر الفريق عمله 
كأنهم لم يكونوا قد وصلوا اآلن من س��فر اس��تمر 
لساعات انقس��م الفريق إلى مجموعتني أحداهما 
تق��وم بالتش��خيص فيما أخ��ذت اجملموع��ة الثانية 
طريقه��ا إلى صالة العمليات, اس��تمر عملهم إلى 
وقت متأخر من الليل إلى الساعة الثانية فجراً, وفي 
اليوم الثاني وفي الس��اعة السابعة صباحا توجهوا 
جميعاً إلى املستش��فى ذاته واس��تمر العمل على 
هذه احلالة إلى الس��اعة الواح��دة صباحاً من اليوم 
الثال��ث واهلل لم أجد فيهم م��ن قال كلمة تنم عن 
تعب أو كلل أو ملل بل كانوا يعملون كأنهم املالئكة 
يس��تمدون قوتهم وعزمهم من عظمة املكان الذي 

يضم بني جنباته سيد الشهداء:
سالم عليك حبيب  النبي            

                            وبرعمه .. طبت من برعِم

     وم��ن اجلمي��ل أن الطبي��ب األملان��ي كان يعمل 
بالهمة نفس��ها كما يعمل العراقي��ون, فيما كنت 
أتعم��د عندما أجد فرصة بني عملية جراحية وأخرى 
أن أخذه إلى زيارة ضريح اإلمام احلس��ني وأجلسه في 

الصحن الشريف :
قدمت ألحرم في رحبتيك        

                            سالما ملثواك من محرِم

      وكان ي��ؤدي الزيارة كما نؤديها فقال )) إني أجد 
راحة نفس��ية كبيرة وأنا جالس في ه��ذا املكان, بل 
أجد أكثر من ذلك كأن تياراً من الكهرباء يس��ري في 

جسدي (( هلل درك يا سيد الكون: 
سالم عليك فأنت السالم     

                             وان كنت مختضبا بالدِم

      من يستطيع أن يرسم لوحة بهذا اجلمال حتى 
لو كان م��ن عظماء الفنانني ف��ي العالم ؟ إإل هؤالء 
الفتية رس��موا صورة من الفسيفس��اء متناسقة 
األل��وان من أطياف اجملتمع البصري اجلميل ال يس��أل 

شواطئ 
جامعية
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احدهم اآلخر من أية طائفة أو مذهب أو دين .
     كان��وا جميعهم أخوان ف��ي الوطن وأخوان في 
اإلنس��انية. ق��ال الطبيب البروفس��ور )غيت��ر( لقد 
س��معت عن إنس��انية الرس��ول محم��د صلى اهلل 
عليه واله وس��لم, لقد جتس��دت هذه اإلنسانية في 
هذه اجملموعة التي كان ميأل قلبها الرحمة إلى هؤالء 
املرض��ى. واملدهش في األمر أن الطبيب األملاني يعلم 
بحال الع��راق كيف ميوج بالف��نت والصراعات, إال انه 
وض��ع روح��ه على كفه وج��اء إلى الع��راق يقّدم من 
علمه خدمة لإلنس��ان . واألعج��ب من ذلك كله انه 
رف��ض أن يأخذ أجرة تذكرة الطائ��رة علما أن الدعوة 
موجه��ة له من رئاس��ة جامعة البص��رة . فقلت له 
مل��اذا ال تأخذ أجرة التذكرة .فق��ال )) لو أخذتها فانه 
بذلك لم يقدم ش��يئا  يس��تحق عليه أن ينتمي به 
إل��ى اإلنس��انية , وان اإلنس��ان أغل��ى وأثمن من كل 
أم��وال الدني��ا وانه يتمنى أن يخدم الن��اس الفقراء , 

وهو بذلك قدم شيئا لإلنسان بغض النظر عن عرقه 
أو لونه أو دينه ((.

         هذه صورة , وهناك صورة أخرى , وهي أن احد 
األطب��اء العراقيني املغتربني, عل��ى الرغم من فضل 
العراق وفضل جامعة البص��رة عليه, فقد مت توجيه 
دعوة ل��ه من اجل أن يقدم خدم��ات طبية للمرضى 
ف��ي محافظة البصرة , أجاب ف��ي رده على الدعوة : 
أرس��لوا لي ثمن التذكرة وكم س��يكون نصيبي من 

كل عملية سأقوم بإجرائها .(( واترك احلكم لكم .
     كلن��ا ميك��ن أن منلك األلوان , ومنلك الفرش��اة , 
لكن الذي ميكن أن يرس��م صورة لي��س بالضرورة أن 
يكون فنانا, رمبا يأتي إنسان ال عالقة له بالفن ميكنه 
أن يرس��م صورة تتجس��د فيها كل قيم اإلنسانية 
وقي��م اجلم��ال والفن, تعج��ز أن تأتي مبثلها فرش��اة 

أعظم الفنانني في العالم .     
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د.عبد الرحمن عبد اهلل
كلية التربية للعلوم االنسانية 

       

 
     الالف��ت للنظ��ر ان الكثي��ر م��ن العلم��اء وم��ن 
واالقتص��اد  )االجتم��اع  متع��ددة  اختصاص��ات 
والسياسة واالنثروبولوجية( حاولوا جاهدين دراسة 
تاريخ العالقات االنس��انية م��ع التقانة والتغيرات 
الت��ي ميكن ان حتصل بس��ببها على الفرد واجملتمع 
عل��ى حد س��واء,وهذا ما ب��رر ظهور اجلب��ر التقني 
املؤك��د على الصلة الكبيرة ب��ني اجملتمع والتقانة, 
اذا ال ميك��ن للمجتمع العي��ش في عزلة بعيدا عن 

التطور الهائل الذي يشهده عصر التكنولوجيا.
وقد دخل هذا فيما سمي بنظرية اجلبر التقني,وقد 
تف��رع م��ن نظريات اجلب��ر التقني تيار اخر س��مي 
ب)تي��ار اجلبر الثقاف��ي( الذي ًيتخذ م��ن التحوالت 
االجتماعي��ة الت��ي تس��ببها التقان��ة موضوع��ا 
ل��ة, فيفت��رض ان التقنية هي اه��م العوامل التي 
حترك التاريخ,فمن وجهة نظ��ر اتباع هذا التيار,ان 
تقني��ات كاخلط,والطباع��ة, والتلفاز, واحلاس��وب 

غي��رت وجه اجملتمع��ات والثقافات,بالطبع ال ميكن 
اغف��ال تاثيرات التقان��ة في العديد م��ن الظواهر 
االجتماعية والثقافية ,لكن في ضوء هذة النظرية 
تعد العوامل االنسانية واملقدمات االجتماعية من 
املؤث��رات الثانوية طبعاً. تش��ير الناق��دة )فالنتينا 
ايفاشس��فا( الى امكان بزوغ تي��ار كتابي خالص 
ذي طبيع��ة عل��م – ادبية مس��تند ال��ى املنجزات 
التكنولوجية والعلمي��ة, ومنطلقا منها الى افاق 
اخليال املوغ��ل في املغامرة, مس��تعينا بالتقنيات 
احلديثة احلاسوبية والسمعية والبصرية واحلركية 
ه��ذا النص يش��ير ال��ى التحول في جس��د النص 
االدب��ي وتغيير صفاته عبر تداخ��ل العلم التقنية 
واملنجزات الثقافة في رسم النص االدبي وشحنه 
بالتقانات احلاسوبية والسمعية البصرية واحلركية 
مظهراً ما يسمى بادب اخليال العلمي الذي ينتمي 
اصحابة الى اختصاصات علمية بحته معتمدين 
عل��ى النظريات العلمية. لكن ه��ذا التقدم رافقه 
وجة اخر رافض للمنجز التكنولوجي وما الت الية 
عجلة التقدم ووجهها الس��لبي املتمثل بالتلوث 
البيئ��ي, وبوي��الت الس��الح الن��ووي, وماجلبه من 
نكب��ات حل��ت اعباؤها عل��ى اجلنس البش��ري, مبا 
ادى ذلك الى ظهور دعوات الى حماية االنس��ان من 
نفس��ه,وحمايته من االخر اخملت��رع للتكنولوجيا, 
واملعنى نفسه قال جون دوست :«االنسان العاقل 
ينبغ��ي علي��ه ان يحم��ي نفس����ه من االنس��ان 

اخملترع ».
كان التق��دم التكنولوج��ي في اورب��ا وعلى الرغم 
م��ن املالحظ��ة االنف��ة الذكر – ن��دا« كبي��را« في 
احداث طفرة اس��همت في خل��ق متطلبات جديد 
للحياة وما يرافقها م��ن متطلبات ثقافية وتغيير 

المـنـجـزات التكـنـولـوجـية 
والنقـد الثقـافي

شواطئ 
جامعية
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الذائقة وطريقة تقبلها لالشياء اجلديدة ,وقد برزت 
الوسائل التقنية احلديثة بوصفها ادوات حطمت 
كل الفواص��ل ب��ني بل��دان العال��م ون��ادت بالنص 
الواح��د والثقافة الواحدة, وه��ذا ما جعل الصورة 
ش��عارا للعصر بعد ان كانت الكلمة هي االساس 
في الوع��ي اجلمال��ي و الثقافي,واصبحت الصورة 

توصف بكونها خطابا« قائما« بذاته 
وقد خضعت الصورة الى جمله من القراءات منها 
حتديدا )القراءة التماثلية( وهي فك شفرة العناصر 
بطريق��ة فوري��ة, اذ حتم��ل ه��ذة الص��ورة كثيرا« 
م��ن الدالالت القاموس��ية وفي داخله��ا كل انواع 
البالغة املنظومة من اس��تعارة ,تشبيه,س��واد او 
بياض,حض��ور او غياب,ق��وة او ضعف , وهنا تكمن 
لعب��ه تغيي��ر الدالل��ة وتب��ادل الدوال ف��ي الصورة 
ومكوناتها.فالتط��ور امله��ول للتكنولوجي��ا, هيأ 
ارضا خصبة للصورة وانتش��ارها في وسائل تقدمي 
املعلوم��ة, اذ اصبحت اداة مهيمن��ة, وخطابا تدور 
حوله الكثير من الدراسات النقدية, بسبب كونة 
املنف��ذ االخط��ر لتكوي��ن الذهني��ة الثقافية في 
الوعي والتاويل ومتثل الفكر,حتى ان تشومس��كي 
وادوارد سعيد كليهما اهتم في هذا اجملال ,وقد افرد 
)تشومس��كي(كتابا خاصا في اخلط��اب الصوري 
االعالمي وكتب )دوغالس كلينر( عن ثقافة امليديا.

هذا التدرج النقدي افرز م��ع تطور النقد الثقافي, 
مصطلحا« جديدا اس��مه )الثقافة البصرية( وهو 
فرع م��ن النق��د الثقافي, »ويش��ير ميتش��ل وهو 
اس��تاذ الثقافة البصرية في جامعة شيكاغو الى 
مجاالت الدرس في هذا احلقل ليس على انها درس 

ف��ي تاري��خ الف��ن او اجلماليات فحس��ب ,وامنا هي 
التحول التصوي��ري التبصيري كعلم وتكنولوجيا 
كما ف��ي االفالم والتلفزي��ون والوس��ائل الرقمية, 
اضافة الى البحث الفلس��في في ابس��تمولوجيا 
املش��اهدة وس��يميوطيقية الص��ورة والعالق��ات 
البصرية,وح��ول البع��د الس��يكولوجي للمج��ال 
البص��ري, ويض��م هذا فض��اءات ذات بع��د ظاهري 
وعضوي ومعرفي تتعل��ق بالتفاعل االبصاري وهي 
درس اجتماع��ي عن صيغ العرض والتفرج البصري 

وانثروبولوجيا املشاهدة«.
هذا التحول جع��ل النقد الثقافي يصب اهتمامه 
ف��ي »س��ؤال تغي��ر االنس��اق والصي��غ التعبيرية 
وطرائ��ف االس��تقبال والتاويل الثقاف��ي وما ميس 
الثقاف��ة اجلماهيرية من حت��والت جذرية تؤثر على 

اساليب التفكير والنظر«.
وق��د مث��ل بودري��ار موقعاً ف��ي الص��دارة في 
الس��بعينيات والثمانيني��ات, اذ طرح مفهوم 
تعبي��ر  التكنولوجية(حس��ب  )احلقيق��ة 
د.الغذامي, وهو مصطلح نشا وتطور من خالل 
نق��د اخلط��اب االعالمي املتكون م��ن مجتمع 
مابع��د احلداث��ة وق��د ادى ذلك ال��ى »اختفاء 
الذات واملعنى واحلقيق��ة, ومعهما اختفى ما 
يس��ميه )بودريار( باالقتصاد السياسي واحلال 
االجتماعي التي يرى انها لم تعد محسوسة 
ف��ي خضم التك��ون السياس��ي الراهن« هذا 
التح��ول الكبي��ر اهت��م ب��ة النق��د الثقافي 
وتش��كلت فيما بعد رؤى رس��مت اشتغاالت 

النقد الثقافي عامليا«.  
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     اإلنس��ان نتيج��ة مل��ا طبعه 
ومنطه الزمن املاض��ي ؛ فللوراثة 
أثره��ا على روح امل��رء وهو جنني, 
أثره��ا وه��و  وللتربي��ة املنزلي��ة 
طف��ل, وللبيئ��ة طابعه��ا وه��و 
ش��اب, وكذلك هناك اثر للكتب 
التي يطالعها واألصحاب الذين 
الصداقة  أواص��ر  يعقد معه��م 
كل هذه العوامل وغيرها تتعاون 
على تشكيل شخصية اإلنسان 
وتكوين��ه وصبه في قالب معني. 
وم��ا م��ن إنس��ان يس��تطيع أن 
يتجاه��ل املاض��ي وأث��ره البعيد 
ف��ي تكوين ش��خصيته وكذلك 
ال يس��تطيع أن يغف��ل التفكير 
باملس��تقبل, ولي��س يكفي��ه أن 
يفكر في احلياة احلاضرة وحدها 
بل ال بد من التفكير في الوجهة 
الت��ي س��تؤول إليه��ا حيات��ه...

وردزورث:«إنن��ا  الش��اعر  يق��ول 
نحيا باإلعجاب والتقدير واألمل 
التحلي��ل  كان  واحلب«.ولق��د 

النفسي في بداية عهده يحاول 
ان يترج��م حالة املريض احلاضرة 
ويتفهمه��ا ثم يك��ون فكرة عن 
املاض��ي! أم��ا اآلن فيق��ول كارل 
جاجن ان��ه قد حان الوقت لتفهم 
املس��تقبل ف��ي حال��ة املري��ض 
احلاضرة-كيف ينظر للمستقبل؟ 
وما ه��ي األش��ياء الت��ي يتطلع 
إليه��ا؟ وما ه��ي خطط��ه التي 
يرسمها ويعدها؟ وما هي اآلمال 
التي جتيش ف��ي صدره؟ كل هذه 
األمور ج��زء من نفس اإلنس��ان, 
وال مغ��االة البتة ف��ي القول بأن 
قيمة احلياة اإلنس��انية ميكن أن 
ترى من خالل اآلمال املستقبلية 
التي تخايلها وتسرها, واألهداف 
واملطام��ع الت��ي تتطل��ع إليها. 
يق��ول الش��اعر براونن��ج » كل 
م��ا متني��ت أن أكونه ول��م أكنه 
يسليني ويشجعني« فما عالقة 
باإللهام؟؟اإلله��ام  املس��تقبل 
مبعناه احلرفي أش��به بالشهيق, 

ان��ه عملي��ة عقلية نس��تطيع 
بها إن منثل املستقبل في احلالة 
فيس��تقر  احلاض��رة,  العقلي��ة 
تخيالً على ما نرجوه ألنفس��نا, 
وما نبغ��ي فعله, وم��ا نتوق إلى 
القي��ام به. واإلنس��ان يقاس إلى 
ح��د كبي��ر بج��ذب املس��تقبل 
الهام هي  بغير  وضغطه.واحلياة 
حي��اة خالية م��ن األمل.انهمك 
ف��ي مطالع��ة التاري��خ واحلي��اة 
الشخصية لعظماء ذلك التاريخ 
فإنك ستجد أن األعمال اجلليلة 
كان��ت م��ن وح��ي اإلله��ام. لقد 
اندفعوا في طريقهم بقوة اآلمال 
والرؤى واألحالم. لقد اس��تجابوا 
جلذب املستقبل وتأثيره. لم تكن 
هناك حياة عظيمة بدون الهام, 
ول��م تكن هناك أعم��ال مجيدة 
دون حاف��ز م��ن اآلم��ال واألحالم 
يقول شيش��يرون وهو سياسي 
رومان��ي » م��ا م��ن رج��ل أصبح 
عظيماً بغير جان��ب من اإللهام 

تنمية شخصية الفرد المستقبلية 
من خالل فعل القراءة 
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الس��ماوي« .فأين يستطيع املرء 
أن يكتشف مثل هذا اإللهام وأين 
يج��ده؟ كيف يخلق في نفس��ه 
ه��ذا الش��د الذي يب��دع ويصنع 
املس��تقبل؟ فقد دل��ت األبحاث 
النفس��ية احلديثة ان��ه ال يرجى 
نف��ع م��ن وراء الوعظ واإلرش��اد 
اجمل��رد م��ن ذك��ر األمث��ال, والذي 
يقتص��ر على تبي��ان القواعد. إن 
له��ا أثرها ال محال��ة؛ ولكنه اثر 
ضئي��ل وضعي��ف ال ف��ي تكوين 
شخصية اإلنسان. ولكن هناك 
عدوى تنتقل من تاريخ العظماء 
..فمث��الً باوليفر هومل��ز الذي ولد 
بعد قرن من صموئيل جونسون 
الش��هير ظ��ل يطال��ع ويطال��ع 
جونس��ون,ومرت  حي��اة  تاري��خ 
األع��وام حتى جاء وق��ت أصبح 
مطابق��ة  ص��ورة  هومل��ز  في��ه 
جلونسون..كما كتب هوملز يقول: 
» لقد تأصلت رابطة قوية وصلة 
وثيق��ة ب��ني جونس��ون الكاتب 
وبيني...وكان  الشهير  االنكليزي 
حس��بي أن افت��ح كت��اب )حياة 
جونسون( في أي وقت فأعرف ما 
ال��ذي كان يفكر فيه جونس��ون 
ف��ي مثل س��ني, في العش��رين 
أو اخلمس��ني أو الس��بعني, وماذا 
كان يفعل وماذا كانت مش��اعره 
نح��و احلي��اة... لق��د كان األم��ر 
بالنسبة إلي نوعاً من الوئام بني 
آلت��ني« .نرى انه وملز قد كّر بنظره 
إل��ى املاض��ي بحثاً ع��ن اإللهام 
ثم دفع��ه بعقله إل��ى التفكير 
مبس��تقبله راغباً اشد الرغبة أن 
يجاري مثاله العظيم وان يحذو 
ح��ذوه. لقد كان��ت عظمة هوملز 
منبثقة من اإللهام الذي تسرب 
إليه من حياة رج��ل آخر...فعلى 
امل��رء أن يبحث عن الش��خصية 
العظيم��ة الت��ي تالئم��ه ويبذل 
جهده ليخلق بينها وبينه صلة 

وثيقة.أم��ا الصلة الثانية فبينه 
و ب��ني العق��ول الكبيرة ولس��ت 
اعني بطبيعة احلال الدراس��ات 
العميقة, وان كان لها مكان في 
حياة بعض األش��خاص, ولكني 
اعن��ي كث��رة االطالع وق��راءة ما 
خلفته لنا ه��ذه العقول اجلبارة 
م��ن آراء عظيم��ة ف��ي الكت��ب 
صموئي��ل  ألفوها.يق��ول  الت��ي 
س��مايلز:«إن العظم��اء والنبالء 
ل��م ميوت��وا إنهم محنط��ون في 
كتبه��م, ولكن أرواحهم تس��ير 
ف��ي خارجها. والكتاب هو صوت 
حي. انه عقل ال يزال املرء يُستمع 
إلي��ه«إن مطالع��ة كت��اب قي��م 
وإيجاد صل��ة بينك وبينه معناه 
انك تقابل مؤلف��ه العظيم عن 
طريق وكيل��ه. الكتب القيمة ال 
حص��ر لها ومن ش��أنها جميعاً 
أن تزيد من خصب العقل وتلهب 
ش��خصية  وتضخ��م  األم��ل 

اإلنس��ان وكلما طالع اإلنس��ان 
كتاباً من هذا القبيل, منا إلهامه, 
واتس��ع أفق أهداف��ه. إن الكتاب 
مص��در الهام ال ينض��ب معينه.

إن الطري��ق مفتوح وممه��د أمام 
اإلنسان وما عليه سوى أن يعمل 
وبغي��ر ذلك ف��إن اإلله��ام يجف 

ويذب��ل ألن هناك قانون��اً للحياة 
العقلية؛ وه��و أن كل ما ال يُعبر 
عنه يذبل في أعماقنا. فالتنفيذ 
جانب مه��م من جوانب اإللهام.

ل.جاكس��ون  الفيلس��وف  كان 
يقول« انه ال ثمرة من وراء حديثك 
عن مجتمع أحس��ن إال إذا كنت 
تعم��ل على خلق��ه« . إن اخلاطر 
ال��ذي ال يُعب��ر عنه يفق��د قوته 
و يتضائ��ل, والتعبي��ر ال يك��ون 
بالكالم وإمنا بالعم��ل . فالعمل 
م��ن وق��ت آلخ��ر وإب��راز حوافزنا 
اجلميل��ة وان نحيا حياة نرجوها 
ه��و اله��دف فالعمل ه��و طريق 
الفهم والتعلم فنحن ال نتعلم 
الس��باحة إال في ح��ني ننزل إلى 
امل��اء ونس��بح. وم��ا أروعه��ا من 
حكمة تلك التي كتبها تشارلز 
كنجزل��ى حني طلب��ت منه فتاة 
أن يكت��ب له��ا بيتاً من الش��عر 
على ألبومها فكتب لها« قومي 

باألعم��ال النبيل��ة, وال تقتصري 
على أن حتلمي بها طوال يومِك« 
إن لألح��الم مكانته��ا, واإللهام 
جلي��ل وعظي��م ولك��ن احلي��اة 
عمل وفك��ر معاً. والذين يربطون 
بني التفكي��ر والعمل هم الذين 

يتقدمون الصفوف
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.عاد الش��اب مغنية، ليصبح علماً في فك��ره وعطائه أبصر 
مغنية النور، في ظل مخاضات عسيرة، كانت تعصف بالوطن 
اإلس��المي، وتنبئ عن قرب وقوع حت��والت عميقة في األوضاع 
السياسية والفكرية واالجتماعية بفعل التكالب االستعماري 
على ثروات املس��لمني في خضم هذه األجواء، ولد الفقيد في 
قري��ة طيردبا من جبل عامل، قضاء صور بلبنان عام 1922ه� � 
املوافق لع��ام 1904م.كان الفتى )محمد جواد( على موعد مع 
املعاناة، وهو ملا يزل غصناً طرياً ال يقوى على مواجهة النكبات 
فضالً عن الصعاب.فقد ماتت أمه قبل أن يتم السادسة وبذا 
أحس الفتى، ومنذ نعومة أظفاره، بألم اليتم، وفاجعة افتقاد 
احلن��ان و خاصة حنان األم، التي تكتن��ف الوليد وتظل تغمره 
بدفئه��ا حتى آخر حلظ��ة من العمر.ولم تق��ف معاناة الفتى 
اليتيم عند هذا احلد فبعد مرور ست سنوات يتوفى والده سنة 
1916 لتلتق��ي حلقات احملنة وتضيق على ه��ذا اليافع اخلناق.

لقد قس��ا الزمن على )محمد جواد( وأثقله، ومن وقت مبكر، 
بالهموم واآلالم واحملنة التي ال ترحم.. وهكذا )عاش حياة اليتم 
والفقر مبعاناتها.. فأمتلك حس��اً إنسانياً مرهفاً وامتأل نقمة 
على الظلم والفساد(.يس��رد الراحل  وبش��يء من التفصيل، 
بعض��اً مما القاه في حياته خ��الل الطفولة، وهي على أية حال 
مترعة باألسى، واإلحس��اس باليتم، والعوز ولكنه قابل قدره 
بالصبر واملثاب��رة والكفاح.ففي س��يرته الذاتية، التي كتبها 
بقلمه، ونشرها جنله )جواد( بعد رحيله في كتاب مستقل، يورد 
العديد من تلك الصور س��واء في قريته في بيروت وهو يتجول 
في شوارعها بائعاً للحلوى والكتب.. حتى يتخذ قراره اخلطير، 
في السفر إلى النجف األشرف، والذي كان مبثابة انقالب، غّير 

مجرى حياته ليدلف، بعد ذلك، إلى بوابات اجملد وليدخل التاريخ 
من بابه الواس��ع الكبير ومن يدري لو لم يتخذ )مغنية( قراره 
ذاك لبقى طيلة عمره بائع كتب مغمور ال يتعدى صيته حدود 
الش��ارع الذي يعمل فيه، أو احملّلة أو املدينة التي يسكنها في 
أحسن التقارير.وبأسلوبه الشيق األخاذ، ميضي الشيخ محمد 
ج��واد مغنية في تصوير وقائع رحلته إل��ى النجف عام 1925 
احملفوف��ة باجملازفة واملغامرة وكيف كان بال مال يكفي وال جواز 
س��فر.. وكاد أن يقع في قبضة الس��لطات لتعيده من حيث 
أتى، ولكن املش��يئة اإللهية حالت دون ذلك، ووقفت إلى جنب 
هذا الشاب الوديع املفعم إصراراً، وهو ابن العشرين من عمره 
وليص��ل إلى بغيت��ه � النجف � والتي من أجلها ش��ّد الرحال 
وركب األهوال.. وليبدأ رحلة جديدة، بكل إضاءاتها وإخفاقاتها.

ومنذ اللحظات األولى لوصوله إلى النجف األش��رف، ينصرف 
ابن جبل عام��ل إلى حتصيل العلوم اإلس��المية، وكان منوذجاً 
فذاً في توفيقه بني تلقي الدرس والتفرغ له وبني تسيير أموره 
املعاشية التي كانت تصل إلى حد الكفاف إن لم يكن التقتير.

وألنه حتمل ما حتمل من أهوال ومصاعب، في س��بيل س��فره 
إلى النجف نراه يعرف قيمة هذه املتاعب وقيمة الهدف الذي 
جاء من أجله.. ولهذا نراه بز العديدين من أقرانه، والذين كانوا 
يعيشون مثل ظروفه رمبا. فشمر عن ساعد اجلد وراح ينهل من 
فقه آل محمد )صلَّى اهلل عليه وآله(، ويواصل ليله بنهاره في 
تلقي العلم والغرف من معينه الذي ال ينضب.في بداية عودته 
من النجف أقام في قري��ة )معركة( بصور ثم انتقل إلى قرية 
)طير حرفا(.دخل سلك القضاء الشرعي فعنّي قاضياً شرعياً 
في بيروت، ثم مستشاراً للمحكمة الشرعية اجلعفرية العليا 

لقد جاء الشاب المعدم محمد جواد مغنية إلى النجف ليعوض عن فقره 
المدقع علمًا وإيمانًا وجهادًا، لن يبخل على ُأمته في ذلك بشيء.عاد الشاب 
مغنية، الذي كان يبيع الحلوى في بيروت أيام صباه اليتيم، ليصبح قاضيًا 

يدافع عن حقوق المظلومين

الشيخ محمد جواد مغنية

من نكرة معدم اىل رئيسا للمحكمة 
الشرعية يف بريوت
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فرئيساً لها بالوكالة.وفي خالل رئاسته 
عرضت على احملكم��ة قضية تهم أحد 
النافذين، فعرض النافذ عليه أن يحكم 
مبا يرغب في��ه، وفي مقابل ذلك يجعله 
رئيس��اً أصيالً، فأعرض الشيخ عنه، وملا 
نظ��ر في القضية تب��ني أن احلق في غير 
هذا اجلانب الذي يلتزمه النافذ، فحكم 
الشيخ باحلق، مما اغضب النافذ فتبجح 
في إقصائه نهائياً عن الرئاسة، ثم أحيل 
للتقاعد فانصرف إل��ى التأليف.وهكذا 
كان مث��ال العال��م ال��ذي ال تأخذه في 
اهلل لوم��ة الئم.. ورب ضارة نافعة، فلوال 
ترهيب الزعيم املتنف��ذ وصالبة موقف 
الش��يخ.. ملا انصرف الفقيد الغالي إلى 
التألي��ف ليتح��ف املكتبة اإلس��المية 

مبؤلفاته وأسفاره العديدة.
• من مواقفه:

اإلنس��ان موقف. وطاملا فعلت املواقف 
فعله��ا، ف��رب موقف رف��ع صاحبه إلى 
مصاف أصح��اب املواقف اخلال��دة، ورب 
موقف يهبط بصاحب��ه إلى احلضيض.

وللش��يخ محمد جواد مغني��ة الكثير 
م��ن املواق��ف الت��ي تعك��س حقيق��ة 
إنس��انيته وعدم استعداده للمساومة 
أو املهادن��ة.اذ كان ينظ��ر رحمه اهلل في 
دع��وى مرفوعة أمام��ه ويراجع فحواها 
وإذا برسول من رئيس الوزراء يدخل عليه 
وبعد السالم والتحية يقول له: إن دولة 
رئيس الوزراء يس��لم عليه ويطلب منه 
أن ال يص��در حكم��اً ف��ي الدع��وى التي 
صادف انه ينظر فيها فما كان منه إالّ أن 
استبقى الرجل في احملكمة، وتابع النظر 
ف��ي الدعوى واصدر حكمه العادل فيها 
ل الرسول نسخة من قرار احلكم  ثم حمَّ
وبعثه إلى رئيس الوزراء الذي طار صوابه 
عن��د قراءته للحك��م الذي ج��اء لغير 
مصلحت��ه. ولك��ن احلق يق��ال إن رئيس 
ال��وزراء ه��ذا كان رجالً عاق��الً ألنه قبل 
احلكم دون أن يقاومه، على عكس رئيس 
مجلس النواب وأحد ال��وزراء اللذين مّرا 
بتجربة مماثلة مع عدالة الشيخ محمد 
جواد مغني��ة ولكنهما لم يقبال حكم 

القانون وأعلنا احلرب الشعواء عليه.
• هو .. والنجف:

)النج��ف لغ��ز محّي��ر(.. هك��ذا يق��ول 
الشيخ محمد جواد مغنية الذي ميضي 
في توضيح مقولته هذه: يدخلها واحد 
م��ن الناس، ال يُعرف ل��ه أصل وال فرع، ال 

مال له، وال كفيل من إنسان أو نظام، وال 
ش��غل في جتارة أو مهنة أو غير ذلك، ال 
شيء على اإلطالق إالّ القصد إلى طلب 
العلم.. ثم متضي األيام وإذا بهذا النكرة 
املع��دم علم بني األع��الم. أليس هذا في 
ظاه��ره خارق��ا للمعت��اد؟ إن النجف ال 
نظي��ر لها ف��ي العالم كلِّ��ه � على ما 
اعتقد � ال نظير لها في وضعها املعقد، 
وفي عيش الطالب فيها، فأول مشكلة 
تواج��ه الطالب الغريب هي مش��كلة 
التوافق واالنسجام بينه وبني أوضاعها، 
فإذا اس��تطاع أن يصبر عليها، ويلتحم 
معها أمكن أن يصل إلى ما يبتغيه من 
طلب العلم، وإالّ فليرجع من حيث أتى.

ولم يدع الش��يخ الراح��ل هذه الفرصة 

دون أن يبدي بع��ض مالحظاته النقدية 
حول طريقة تلقي الدروس في النجف.

• آثاره:
ترك العالمة الفقيد ثروة فكرية ضخمة 
متثلت ف��ي هذا النتاج الغزير الذي تناول 
في��ه ش��تى مناح��ي املعرف��ة. وهناك 
من الكت��ب التي ألفها رحم��ه اهلل ما 
اشتهرت ش��هرة كبيرة، وانتشرت على 
نطاق واس��ع. وقد بلغ عدد مؤلفاته 61 
كتاباً عدا آالف املقاالت التي كتبها خالل 
س��ني حياته املليئ��ة بالعط��اء واإلثراء 

واإلثارة. وفيما يلي قائمة مبؤلفاته:
) امل��رآة.، الكميت.، األحكام الش��رعية 
للمحاك��م اجلعفري��ة.، التضحية.، من 
زوايا األدب.، الوضع احلاضر في جبل عامل 
)وهو أول كتاب نشر للمؤلف(.، الفصول 
الشرعية.، مع الشيعة اإلمامية.، اإلثنا 

عش��رية وأهل البيت )ونش��رت الكتب 
الثالث��ة األخيرة في مجلد واحد باس��م 
الش��يعة ف��ي املي��زان( .، أه��ل البيت.، 
الش��يعة واحلاكمون.،اإلس��الم واحلياة.، 
اهلل والعق��ل.، � ش��بهات امللحدي��ن.، 
النبوة والعقل.، اآلخرة والعقل.، املهدي 
واملنتظر والعقل.، إمامة علي والعقل.، 
علي والقرآن.،احلسني والقرآن.، مفاهيم 
إنسانية في كلمات اإلمام الصادق.،بني 
اهلل واإلنس��ان.، اإلثنا عش��رية )ونشرت 
الكت��ب األحد عش��ر األخيرة في مجلد 
واحد باسم عقليات إسالمية(.، مذاهب 
على  فلس��فية.،الفقه  ومصطلح��ات 
املذاهب اخلمس��ة )قس��م العب��ادات(.، 
احلج عل��ى املذاه��ب اخلمس��ة.، الزواج 
والطالق على املذاهب اخلمسة.،الوصايا 
واملواريث على املذاهب اخلمسة.، الوقف 
عل��ى املذاه��ب اخلمسة.ونش��رت هذه 
الكتب اخلمسة األخيرة في مجلد واحد 
باس��م الفقه على املذاهب اخلمس��ة.، 
قيم أخالقية في فقه اإلم��ام الصادق.، 
فضائل اإلمام علي.، دولة الشيعة.،علي 
والفلسفة.، معالم الفلسفة.، نظرات 
في التصوف.، فلس��فة املب��دأ واملعاد.، 
فلس��فة التوحي��د والوالية.، اإلس��الم 
بنظ��رة عصرية )ونش��رت ه��ذه الكتب 
الس��تة األخيرة في مجلد واحد باسم 
فلسفات إسالمية(.، اجملالس احلسينية.، 
م��ع بطل��ة كرب��الء و)نش��ر الكتاب��ان 
األخيران في مجلد واحد باسم احلسني 
وبطلة كربالء(.، مع علماء النجف.، هذه 
هي الوهابية.، من هنا وهناك.، الوجودية 
والغثي��ان.، فق��ه اإلمام الص��ادق )ثالثة 
الكاش��ف )سبع  مجلدات(.،التفس��ير 
مجلدات(.، في ظالل نهج البالغة )أربعة 
مجلدات(.، فلسفة األخالق في اإلسالم.، 
علم أُصول الفقه في ثوبه اجلديد، أُصول 
اإلثب��ات في الفقه اجلعفري.،التفس��ير 
املبني )على هامش القرآن الكرمي(.، تفسير 
الصحيف��ة الس��جادية.، م��ن ذا وذاك.، 
صفحات لوق��ت الفراغ.،جت��ارب محمد 
جواد مغنية بقلمه.، نفحات محمدية.، 
من آثار أه��ل البيت.، دليل املوالي للنبي 
وآله.، من وحي اإلس��الم.، إس��رائيليات.، 
اخملتصر اجلامع ف��ي فقه جعفر الصادق 
)ولم يكتمل الكتاب بسبب وفاة املؤلف 

تغمده اهلل برحمته الواسعة(.
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ع��رف العالم العرب��ي الصحافة ف��ي نهاية 
الق��رن الثامن عش��ر عندما ص��درت أول جريدة في 
مصر على ي��د »نابليون بونابرت« عام )1798م(، وهي 
صحيفة »كورييه دويلجيي��ت«، ثم توالى بعد ذلك 
إص��دار الصح��ف، وكان أول م��ن اس��تعمل لفظة 
الصحافة مبعناها احلالي هو الش��يخ »جنيب حداد« 
منشئ صحيفة »لس��ان العرب« في اإلسكندرية، 
وكانت الصحافة تسمى قبل ذلك ب�«الوقائع«، وكان 
أش��هرها جريدة »الوقائ��ع املصرية« التي أنش��أها 

»رفاعة الطهطاوي«. 
أما الصحافة النس��ائية فنشأت في العالم 
العربي بعد فترة من نشأة الصحافة، وكانت بداية 
نشأتها تعبيرا عن آمال املرأة ومساعيها للمطالبة 
بحقوقها التي هضمتها بعض التقاليد االجتماعية 

التي كانت بعيدة عن الشريعة اإلسالمية. 
نشأت في العالم العربي بعد فترة من نشأة 
الصحافة، وكان��ت بداية نش��أتها تعبيرا عن آمال 
املرأة ومساعيها للمطالبة بحقوقها التي هضمتها 
بع��ض التقاليد االجتماعية. وقد حملت الصحافة 
النسائية في نشأتها األولى هموم املرأة ومعاناتها، 
فكانت ذات هدف ورسالة ترى ضرورة حتقيقها؛ إلنقاذ 
املرأة من الواقع املتردي في تلك الفترة، والذي خلقته 
التقاليد اجلامدة واالستعمار الغربي؛ ومن ثم كانت 
الصحافة النسائية في تلك الفترة حتمل مشروعا 
للنهوض باملرأة الشرقية وترقيتها، وإن كانت هناك 
رؤى مختلفة حول هذا املش��روع س��واء العودة إلى 
تعالي��م اإلس��الم باعتبارها الق��ادرة على النهوض 
باملرأة وحقوقها مرة أخرى، أو املشروع التغريبي الذي 
رأى ض��رورة محاكاة املرأة الش��رقية للمرأة الغربية.  
وأيا ما كانت صفة املش��روع ف��إن الصحافة كانت 
تعبر عن هموم ومشاغل الرائدات األول في النهضة 
النس��ائية للنه��وض باملرأة والدفاع ع��ن قضيتها. 
ويالحظ في ش��أن الصحافة النس��ائية أن غالبية 

رائداتها األُول كن من املسيحيات الشاميات خاصة 
اللبناني��ات، وأن ه��ؤالء اخترن في الغال��ب القاهرة 
لتكون نقطة البداية النطالقهن؛ نظرا ألنها كانت 
الس��احة الرئيس��ية التي تتصارع عليها مشاريع 
النهض��ة في املش��رق العربي. ولكن بع��د فترة من 
صدور الصحافة النس��ائية وخاصة بعد اس��تقالل 
الدول العربية، ح��دث نوع من التغير في اهتمامات 
الصحافة النسائية؛ حيث لم تعد تركز في الغالب 
على قضية امل��رأة، ولكنها انصرف��ت في مجملها 
إلى تناول اهتمامات املرأة بصفة أساسية من حيث 
املوض��ة واملكي��اج والطف��ل وغير ذل��ك، ورمبا يرجع 
ذلك إلى أن كثيرا م��ن احلقوق التي كانت تنادي بها 
الرائدات األُول في الصحافة النس��ائية قد حتققت 
مث��ل: تعليم امل��رأة، وحقها ف��ي التصويت واخلروج 
للعم��ل، وهو ما جعل تل��ك الصحافة تنصرف إلى 
اهتمام��ات املرأة. ولوحظ كذل��ك أنه مع التطور في 
احلركة النس��ائية متيل الصحافة النسائية إلى أن 

تشبه الصحافة التي يديرها الرجل.

الصحافة النسائية يف مصر 
كان��ت مص��ر ه��ي أول بل��د عربي تول��د فيه 
الصحافة النس��ائية، وكانت مجل��ة »الفتاة« التي 
أصدرتها اللبنانية »هند نوفل« باإلس��كندرية هي 
أول مجلة نسائية تصدر في العالم العربي في )20 
م��ن نوفمب��ر 1892م= 1من جم��ادى األولى1310ه�(، 
وكانت شهرية علمية تاريخية أدبية فكاهية، وعدد 

صفحاتها حوالي 40 صفحة. 
وق��د حصلت ه��ذه اجمللة على صيت واس��ع 
ف��ي العال��م العرب��ي؛ ول��ذا لقب��ت »هن��د« ب���«أم 
الصحفي��ات«، وكان��ت مجلة »الفتاة« تتحاش��ى 
األمور السياسية، وال تنزع إلى املشاحنات الدينية، 
وكان مبدؤها الذي أعلنته هو »الدفاع عن حق املرأة 
املسلوب، واالس��تلفات إلى الواجب املطلوب«، وقد 

اعداد / رغد سهيل 

اضاءة

تاء التأنيث المتحركة
تاريخ الصحافة النسوية

احللقة االولى 
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نشرت »الفتاة« فصوال عن أوضاع املرأة في السابق، 
وفي القرون الوسطى، وقارنت بني ما بلغته املرأة في 
أثن��اء ظهور اجمللة من ثقاف��ة وعلم، وبني حالها في 
السابق. ومن الطريف أن اجمللة بعد عددها السادس 
توقف��ت؛ ألن »هند« مت خطبته��ا، ثم عاودت الصدور 
م��رة أخرى، لكنه��ا توقف��ت نهائيا ف��ي بداية عام 

)1894م( النشغالها بالزواج واألوالد. 
لكن املس��يرة التي بدأتها »هند« لم تتوقف 
حيث إنها كانت فاحتة لطريق طويل سارت فيه عدد 
من الرائدات، فبعد عامني من توقف »الفتاة« ظهرت 
»الفردوس« لصاحبتها »لوي��زا حبالني« في )15 من 
يوني��و 1896م( في القاهرة، وكانت مجلة ش��هرية 

عائلية ال تخلو من املوضوعات العلمية. 
 وأمام هذا االنفتاح أمام الصحافة النسائية 
ق��ام اللبناني »س��ليم س��يركس« بإص��دار مجلة 
نصف شهرية بعنوان: »مرآة احلسناء« عام )1896م(، 
وحت��ى يحق��ق لها قب��وال ف��ي األوس��اط اخملتلفة 
اس��تعار لنفس��ه اس��ما نس��ائيا هو »مرمي مزهر«، 
لكن اجملل��ة توقفت بعد عام ه��ي األخرى. وفي هذه 
الفت��رة ظهرت مجلة نس��ائية مهم��ة حققت هي 

وصاحبتها شهرة كبيرة في األوساط العربية، وهي 
مجل��ة »أنيس اجللي��س« في )31 من يناي��ر 1898م( 
باإلس��كندرية التي أصدرتها الشامية »ألكسندرا 
فيرنيوه«، وقد اس��تمرت هذه اجمللة عش��ر سنوات، 
ونال��ت من الصي��ت والذيوع ما لم تنل��ه غيرها من 
اجملالت النسائية في وقتها، واستطاعت هذه اجمللة 
أن تدخ��ل إلى قصور األميرات والس��الطني واألعيان 
ف��ي الش��رق، وتقدي��را لصاحبته��ا قام ش��اه إيران 
»مظفر الدين شاه« مبنحها لقب »كوكب الشرق«، 
وأنشأ ألجلها وس��اما خاصا بالنساء، كما منحها 
الس��لطان العثمان��ي »عبد احلميد الثاني« وس��ام 
»الش��فقة« من الدرج��ة األولى مرصع��ا باألحجار 

الكرمية. 
كذلك أص��درت اليهودية اللبنانية »إس��تير 
أزه��ري« مجلة »العائلة« ف��ي )مايو 1899م(، وكانت 
مجلة نصف ش��هرية أدبية، وقد حتولت إلى جريدة 
في )مارس 1904م(، وتابع ذلك ظهور عدد من اجملالت 
األخرى مثل: »مجلة الهوامن« األسبوعية التي أصدرها 
عدد م��ن الرجال في )15 من إبري��ل 1900م(، ومجلة 
»الزه��رة« ف��ي )8 من مايو 1902م( في اإلس��كندرية 
أصدرتها »مرمي س��عد«. وف��ي )إبريل 1903م( أصدرت 
اللبنانية »روزا أنطوان« مجلة »الس��يدات والبنات« 
التي توقفت بعد عام من صدورها، ثم عاودت الصدور 
مرة عام )1920م( حتت اسم »السيدات والرجال«، أما 
مجلة »فتاة الشرق« التي صدرت في )15 من أكتوبر 
1906م( عل��ى يد اللبنانية »لبيبة هاش��م« فكانت 
أش��هر مجالت الشرق النس��ائية، وقد توقفت هذه 

اجمللة عام )1939م(.

ه���ن����د ن����وف�����ل 

ن��ج����ي���ب ح����داد 



      يقف البح��ث عند قيم وأفكار 
التربويت��ني  املؤسس��تني  هات��ني 
– التعليميت��ني مل��ا بينهم��ا م��ن 
ائتالف واختالف ف��ي آلية االتصال 
والنتائ��ج  والتوصيل.املقدم��ات 
اإلرس��ال  واملناه��ج,  .األس��اليب 
س��ياقات  باق��ي  وف��ي  والتلق��ي. 
التعليمي��ة  التربوي��ة  العملي��ة 

فيهما. 
* أوال:مستويات االئتالف

1- األطفال قاسم مشترك:
ب��ني  مش��ترك  قاس��م  األطف��ال 
املؤسستني.جمهورهما عنصرهما  
البش��ري  تت�����وجه��ان   إليه��م 
بعناية مدروس��ة مركزة ممنهجة..

من دونه��م تفرغ املؤسس��تان من 
محتويهم��ا ومعنييهما.وإال كيف 
ميكنن��ا إن نتصور مدرس��ة من غير 
تالميذ .ومس��رحاً من غي��ر أطفال 
إلى  وهما تس��عيان  )مش��اهدين(. 
غ��رس القي��م واألف��كار التربوي��ة 
ف��ي عقل  والعلمي��ة  واألخالقي��ة 
بوس��ائلها  الطف��ل..كل  ونف��س 
وأدواتها اخلاصة. إي إنهما تشتغالن 
آليات مختلفة..وتس��تعينان  على 
بطرق متباينة وصوالً إلى منظومة 
مشترك�����ة.املؤسس��تان  أهداف 
تب��دأن بالطف��ل في س��نة واحدة 
املدرس��ة  يدخ��ل  .السادس��ة.بها 
حي��ث يك��ون مؤه��الً الس��تقبال 

ال��دروس املنهجي��ة األولى.مب��ادئ 
القراءة والكتابة واحلساب والعلوم 
األخرى..ف��ي الس��نة ذاته��ا يكون 
مستعداً ملشاهدة عرض مسرحي 
خاص بة. مؤلف ومخرج مبا يناسب 
فئته العمرية.أطفال دون السادسة 
غير مؤهل��ني لدخول املدرس��ة وال 
املس��رح.مهما حاول��ت األول��ى إن 
متهد له بالروضة..والثاني من تنويع 
موضوعات��ه. تبس��يط  أس��اليبه 

كما ف��ي مس��رح الدمى.طفل دون 
االس��تعداد  ينقص��ه  السادس��ة 
العقلي والنفس��ي والبدني لتلقي 

أساليب ومناهج املؤسستني.
2- التلقي املباشر:

عملي��ة التلق��ي في املؤسس��تني 
اإلرس��ال.وجهاً  مباش��رة.كذلك 
ينفتحان بش��كل  إنهما  لوجه.إي 
مباش��ر على األطفال.املس��رح من 
خ��الل حضور جمهوره ومش��اهدة 
عروضه واملدرسة مبواضبة التالميذ 
اليوم��ي وفق احلصص  وحضورهم 

والساعات املقررة.
3- الفئات العمرية:

املؤسس��تان تقس��مان الطفول��ة 
عمري��ة  فئ��ات-   – مراح��ل  إل����ى 

ثالث,متماثلة:
إل��ى  تقس��مه���ما  املدرس��ة  أ - 
الس��نوات الثالث األولى ,سن)9-6( 

جبار صبري العطية 

االديب الراحل جبار صبري العطية 

اجلزء الثاني 

القيم التربوية والتعليمية والجمالية 
واالجتماعية في مسرح الطفل والمدرسة

االئتالف واالختالف

26

شواطئ 
مسرحية

تنفرد شواطئ بنشر 

بحوث الراحل

 )صبري العطية( 



وتش��ل الصف��وف الثالث��ة األول��ى 
,األول,الثاني,الثال��ث ابتدائ��ي وهي 
ذات الفئ��ة العمري��ة في مس��رح 
الطفل س��ن)6-9(مرحلة الطفولة 

املبكرة-سن التخيل.

الثاني��ة  الث��الث  الس��نوات  ب - 
في املدرس��ة س��ن)9-12( تش��مل 
الصف��وف الثالثة الثاني��ة, الرابع, 
اخلام��س, الس��ادس ابتدائ��ي وهي 
ذات الفئ��ة العمري��ة في مس��رح 
الطفل سن)9-12( مرحلة الطفولة 

املتوسطة –سن البطولة.
ج - الس��نوات الث��الث الثالث��ة في 
وتش��مل  .س��ن)15-12(  املدرس��ة 
الصف��وف الثالث��ة الثالث��ة :األول, 
الثاني, الثالث من مرحلة الدراسة 
املتوسطة. وهي ذات الفئة العمرية 
ف��ي مس��رح الطفل س��ن )15-12( 
مرحل��ة الطفول��ة املتأخ��رة س��ن 

الرومانسية.
م��ا بع��د اخلامس��ة عش��رة يغادر 
مس��ؤولية  وتنته��ي   , طفولت��ه 
املؤسس��تني ..حي��ث تب��دأ مهمة 
مس��رح الكبار .ومرحلة الدراس��ة 
اإلعدادي��ة ثم اجلامعي��ة .ومثل ما 
جن��د ف��ي كل مرحل��ة م��ن مراحل 
الدراس��ة ,بل في كل صف دروس��اً 
ومنهاجا...تن����اس��ب مس��تويات 
الطفل العقلية والنفسية..كذلك 
ف��ي مس��رح الطف��ل النموذج��ي 
عمرية,موضوع��ات  فئ��ة  ,لك����ل 
تناس��بها.. وأحداث  وش��خصيات 

وإذا كان��ت مس��رحيات مرحلت��ي 
تش��مل  ) لة لبطو ا ( و ) لتخيل ا (

الدراس��ة  مرحل��ة  ف��ي  األطف��ال 
,فان)الرومانس��ية(هي  االبتدائي��ة 
موضوعات مسرحيات األحداث في 

مرحلة الدراسة املتوسطة.
4- العمل اجلماعي املشترك:

املؤسس��تني  ف��ي  العم��ل  طاب��ع 
يقوم  ,مباشر.ال  جماعي مش��ترك 
على جهود ف��رد أو على اختصاص 
مع��ني دون آخر .فاملس��رح ال ميارس 
الواحدة  والعملية املسرحية  ذاتياً 
حتت��اج إل��ى جمل��ة اختصاص��ات 

متع��ددة ومتنوعة.أدبي��ه لكتاب��ة 
النص- املوض��وع وصياغة خطابه 
خطاب��ة  لصياغ��ة  األدبي.وفني��ة 
املرئي –التعبيري .التمثيل-اإلخراج-

السينوغرافية ومكوناتها.. كذلك 
هي املدرسة ال يضطلع مبسؤوليتها 
معل��م واحد بل ع��دد من املعلمني 
باختص�����اص��ات متنوعة,عل��وم 
بحتة,علوم إنسانية,لغات,أنشطة 
أخرى  فنية-رياضي�������ة..مع��ارف 
مختلفة تقررها مناهج الدراستني 

االبتدائية واملتوسطة.

5- املؤسستان قطاع عام:
,من  رس��مي����تان  املؤسس��تان 
الدولة ,قط��اع عام  مؤسس��ات 
)اش��تراك����ي( . حلاجتي���هم��ا 
ومادي��ة  بش��رية  م��وارد  إل����ى 
.األول��ى ذات إمكاني��ات خاص��ة 
ومؤهل��ة. والثاني��ة تخصيصات 
مادية)ميزانية(ضخم��ة لتغطية 
نفقاتها..ال تس��تطيع املؤسسة 
اخل��اص( )القط��اع  األه���لي��ة 

ت���وفيرها , وان اس��تطاعت فان 
التوجه العام وسالمته وصحته 
يبقى من اختصاص الدولة .وفق 
توجهاتها ومنطلقاتها التربوية-

التعليمية-ق��د يق��ول قائل:ثمة 
فرقة مسرحية ,ومدرسة,أهليتان 
قامتا وتقوم��ان بذات الدور .نعم.

مثل هذا النش��اط موج��ود. غير 
ال  القواع��د  يتن��اول  البح��ث  إن 
ثانية:  ناحي��ة  االس��تثناءات.من 

األهليت��ان تضعان  املؤسس��تان 
وم��ا  األرب��اح  حس��ابهما  ف��ي 
يتحق��ق منه��ا.إن التوجه املادي 
يل��وي عنق املعن��وي ويحرف عن 
جادته.. ونتيجته:التأثير السلبي 
على الناشئة.وعلى خالفة متاماً. 
إل��ى  بانتمائهم��ا  املؤسس��تان 
م��ن  العام.تس��قطان  القط��اع 
حس��ابهما الربح أو اخلسارة,الن 
مكفول,بذل��ك  نش��اطهما 
يحاف��ظ التوجه الس��ليم على 

سالمته.
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عدد جديد من جملة احباث 
البصرة يصدر عن جامعة البصرة

       عن كلية التربية للعلوم الصرفة 
ف��ي جامعة البصرة ص��در العدد)40( 
من مجلة ابحاث البصرة وضم العدد 
بحث)تقيي��م الس��حنات الدقيق��ة 
لتكوين املشرف فب حقل الناصرية-

جنوب الع��راق-( للباحثة امنة 
مال اهلل حنظل والباحث موفق 
فاضل جب��ر وبحث)اخلصائص 
الكيميائية والفيزيائية للمياه 
الشائعة في املنطقة وتقييم 
للري/بصرة/ صالحيته��ا  مدى 

الع��راق( للباحثة دنيا خير اهلل 
خصاف فيم��ا ناقش الباحثون 
خالد وليم مايل وسناء قاسم 
ب��در واحمد ش��هاب احلس��ون 
مس��تخلص  اس��تخدام 
الث��وم كمض��اف غذائ��ي ف��ي 
مس��تخلص  بحثهم)تاثي��ر 
الثوم على النموات املايكروبية 
للعالئق االصطناعية وعالقتها 
بحيوية يافعات اسماك الكارب 
الباحثان  ناقش  الش��ائع(كما 

عقيل جميل منصور وياس��ر وصفي 
عودة في بحثيهما كفاءة الترش��يح 
الغذائ��ي ف��ي بحث)دراس��ة مقارنة 
الترش��يح الغذائي  لتحديد كف��اءة 
للغالص��م وتركيب القناة الهضمية 

لنوعني من االسماك العظمية(

باحثة من جامعة البصرة تصدر 
كتاب التدريب على برامج 

الرتبية االسرية 
ص��در عن مؤسس��ة البص��رة كتاب 
التدريب على برامج التربية االس��رية 
للتدريسية في كلية التربية للبنات 

ف��ي جامعة البص��رة الدكت��ورة امل 
املنصوري ويعد هذا الكتاب عبارة عن 
حقيبة تدريبية تتناول التدريب على 
برامج التربية االس��رية للمدرس��ني 
واالب��اء واالمه��ات اذ يقتض��ي حت��ول 
اجملتم��ع اوتوقراط��ي ال��ى دميقراطي 
وتدري��ب املرب��ني حي��ث ف��ي الع��ادة 
يت��م تدري��ب جميع م��ن يتعامل مع 

االطف��ال خصوصا وان حت��ول اجملتمع 
نح��و املس��اواة االجتماعي��ة اوج��د 
حتديا كبي��را للمجتمع وخاصة االباء 
واالمهات ل��ذا اصبح من غير املمكن 
التفكي��ر في االس��تغناء عن التربية 

عن بعدها االجتماعي.

جامعة البصرة تصدر عدد جديد 
من جملة )دراسات البصرة(

صدر عن مركز دراسات البصرة واخلليج 
العرب��ي ف��ي جامعة البص��رة العدد 
الس��ادس عش��ر من مجلة )دراسات 
البص��رة( وتضم��ن الع��دد مجموعة 

من البحوث العلمية منها)اس��اليب 
السرد القصصي ووسائله في شعر 
للدكتورة)جنوى محمد  احمد مط��ر( 
جمعة( وبحث)مصادر الالتأكد البيني 
مجابهتها-دراسة  واس��تراجيجيات 
تطبيقية في شركة الكهرباء العامة-

وف��اء  البصرة(للباحث��ة  محافظ��ة 
علي س��لطان والباحثة زينب شالل 
ع��كار فيم��ا تناول��ت الباحثة 
خديجة كاظم التميمي)املعيار 
الثال��ث  العراق��ي  احملاس��بي 
عش��ر اخل��اص باحملاس��بة عن 
ضريبة الدخل-دراس��ة ميدانية 
الس��تطالع عين��ة م��ن وجهة 
نظ��ر مع��دي القوائ��م املالي��ة 
واملدققني واالدارة الضريبية في 
محافظة البص��رة( اما الباحث 
ثامر عادل الصق��ر فتحدث في 
امل��وارد  عن)محاس��بة  بحث��ه 
واالهمي��ة  البش��رية-املفهوم 
دراسة على عينة من الشركات 
العراقية ف��ي البصرة( وختمت 
انش��اء  ببحوث)مقومات  اجمللة 
مزارع االس��ماك في محافظة 
البصرة للدكتورة ابتسام كاطع 
خاج��ي والباح��ث عم��ار عب��د 
الرحيم حس��ني وبحث)اث��ر االعتزال 
في فكر فيلس��وف الع��رب الكندي( 
للباح��ث حيدر عبد احلس��ني قصير 
وبحث)تقومي مناه��ج الرياضيات في 
كليات العلوم ف��ي جامعات اجلنوب 
والوس��ط العراق��ي ومن جه��ة نظر 
التدريسيني(للباحث محمد ابراهيم 
محمد وبحث)دراسة تأثير العواكس 
الداخلي��ة واخلارجي��ة عل��ى كف��اءة 
الشمسي(للدكتور  الس��خان  انتاج 
جاس��م مه��دي االس��دي والباح��ث 
احمد جاسم محمد والدكتور عقيل 

يوسف هاشم

اصدارات جامعية
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عن مركز دراس��ات فلس��فة الدين ببغداد، ودار 
التنوي��ر ببيروت، ص��در اجلزء األول من »موس��وعة 
فلسفة الدين«؛ بعنوان: »متهيد لدراسة فلسفة 
الدي��ن«، ف������ي 500 صفح��������ة ..اع�������داد 

وحت����رير: د. عبد اجلبار الرفاعي.
هذا اجلزء األول الذي صدر اآلن، تصلح موضوعاته 

للتدريس في الدراسات العليا في فلسفة الدين.
اجلزء الثاني يص��در قريبا، وهو يتناول »التجربة 

الدينية«، في أكثر من 500 صفحة.
ثم تليه عدة أجزاء تتناول  الهرمنيوطيقا، لغة 

الدين،  التعددية الدينية، العلم والدين ...
هذا الكتاب أول مرجع متخصص بالعربية في 
فلس��فة الدين. مت اعداده بغرض اعتماده مقررا في 

التعليم اجلامعي لفلسفة الدين.
املش��كلة ان��ه لي��س هن��اك مرج��ع منهجي 
متخص��ص لفلس��فة الدي��ن بالعربي��ة. رغم ان 
فلسفة الدين هي األفق البالغ الراهنية واالهمية 

في الدراسات الدينية الي������وم.
مع االسف ان معظم من يتحدثون عن فلسفة 
الدي��ن بالعربي��ة يلتبس في تفكيره��م املفهوم، 
ويغرقونا في فائض لفظي رمبا تكون له صلة بكل 
شئ اال فلس��فة الدين. وغالبا ما يجري خلط بني 
فلسفة الدين والفسلفة االسالمية، او املسيحية، 
او اليهودية. كما لم يدركوا ان فلس��فة الدين هي 
األفق الفسيح في الدراسات الدينية، الذي ينقذنا 

من دين داعش وشقيقاتها.

اعداد: د. عبد الجبار الرفاعي

متهيد لدراسة فلسفة الدين ف
فو

ر



 س��ناء عب��د الرحم��ن فنانة 
عراقية مهم��ة تولد 1958 ولدت 
ف��ي الناصري��ة ولديها عش��رات 
وافالم  االعالم م��ن مسلس��الت 

ستكون ضيفتنا عبر هذا احلوار.
*لنبدأ من االخير اين انت االن 
وما هي اب��رز اعمال��ك التي انت 

بصددها؟
- انتهيت من عرض مسرحية 
فوبيا تاليف الدكتور عبد الكرمي 
احمد حس��ن  واخراج  العبي��دي 
موس��ى متثي��ل عزيز خي��ون وانا 
والش��اب صالح منس��ي وث��الث 
شباب يش��تغلون جسد تتحدث 
املس��رحيه ع��ن هم��وم املواطن 
العراقي وعن تاريخ العراق وما مر 

م��ن ويالت من اش��ور بانيبال الى 
يومنا هذا بلغه فصحى مطعمه 
بالشعبي وهذه املسرحيه جاءت 
بع��د غياب دام اكثرمن عش��رون 

عاماً.
قادت��ك  الصدف��ة  ان  *يق��ال 
مهن��ة  تفضل��ني  للفن؟وكن��ت 

الطب؟
-حلظ��ة دخول��ي ال��ى كلي��ة 
االكادميية ه��ي صدفة ولكن مذ 
كن��ت طفلة ال��ى ان وصلت الى 
االعداديه وانا امارس النش��اطات 
املدرس��يه في سوق الشيوخ من 
الش��عر واخلطاب��ة والفعالي��ات 
املدرسيه بجانب دراستي العلميه 
الت��ي كان هاجس االس��ره دخول 

الطب الن مستوى الدراسي كان 
جيد ولكن شاء القدر ان يغير في 

حياتي كما بقية البشر.
* م��اذا اعط��اك زواج��ك من 
الفنان القدير ج��الل كامل وماذا 

اخذ منك؟
- ج��الل كام��ل من االس��ماء 
املهم��ة ف��ي االوس��اط الفني��ه 
والثقافية وهو رجل ملم في كل 
اجملاالت اص��اف لي الكثير زرع في 
داخلي اش��ياء كثي��ره ومنها هو 
ان االنس��ان ليس فقط يس��عى 
النج��اح ولكن كيف هذا النجاح 
يتحول كقيمه انس��انيه لسناء 
عب��د الرحم��ن ف��ي اجملتمع؛ل��م 
ياخذ مني بالعك��س كونا ثنائي 
على مدى اكثر من ثمانية عش��ر 
عاما ونحن نرفد الساحة الفنية 
باعمال مهمة مث��ل غرباء الليل 
جحي��م الفردوس احل��ب اوال هذا 
هو احلب غربة وطن وهو واحد من 

اهم اخملرجني في العراق.
العراق��ي  بالف��ن  *راي��ك 
ومش��اكلها  الدراما  وخصوص��ا 
واستس��هال  الفنان��ني  واج��ور 

البعض املهنة؟
- توج��د درام��ا وال توجد دراما 
العمل في الدرام��ا فقط عندما 

حاورها :حيدر االسدي

كلية الهندسة 
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شواطئ
 فنية

 التوجد حواضن حقيقية للفن من 
الدولة.. وسوق الشيوخ هي حاضنيت 

الفنانة سناء عبد الرحمن:



يطل رمضان علينا وباقي الوقت 
الفنان معطل وبالتالي قلة االنتاج 
اليكفي ب��ان ال��كل يعمل وهذه 
املسلس��الت معدوم فيها معيار 
الكف��اءه الن عنص��ر املنافس��ه 
مفق��ود وبالتال��ي الكل يس��رع 
لع��رض املسلس��ل ف��ي رمضان 
مبعنى حرق مراحل مهمة للعمل 
واحملسوبيات  الواسطات  الدرامي 
واصحاب املنج��ز احلقيقي يقاتل 
حتى يحصل على منجزه اما من 
بالطلب  متعلقة  االج��ور  ناحية 
والتس��ويق مبعن��ى ان��ك تق��دم 
عمل نظيف يستحق ان تعرضه 
للتسويق وهذا يرجعنا الى املنجز 
امله��م مبعن��ى ابتداء م��ن اختيار 
الن��ص املمثلني الكولتي االخراج 
املعدات كل هذا يساهم في رفع 
االجور اما تعمل اعمال التس��وق 
فق��ط للعلب اليرتفع اجر املمثل 

بالشكل الذي يرضي.
* قل��ِت ذات م��رة ان الفن في 
العراق ) اكذوب��ة( تصريح خطير 

كيف هذا؟
التوج��د  الن  قل��ت  نع��م   -
حواضن حقيقة للفن من الدولة 
ف��ي هذا اجمل��ال الس��احة الترفد 
تغيير بش��كل حقيقي ومنظم 
م��ن الوج��وه الش��ابه احلقيقية 
من الكلي��ات واملعاهد والعنصر 
فقلي��ل  وج��د  ان  النس��ائي 
اليتناس��ب م��ع املش��روع الفني 
فمعايي��ر حقيقية التوجد يعني 
ممكن اي ش��خص يستحوذ على 
العملي��ه الفني��ه وه��و ليس له 

عالقه بالفن وامور اخرة كثيرة.
*ما ه��ي ذكرياتك عن س��وق 

الشيوخ؟
-سوق الشيوخ هي حاضنتي 
هي اهلي وطفولتي وشبابي كل 
دربون��ه م��ن درابينه��ا احلميميه 
حفرت في داخلي من احلب وااليثار 
واالحساس العالي الانساها ابدا 

دائما تطل علي مبثقفيها واهلها 
وحتضرها البهي احبها هم اهلي 

واجدادي.
*هل فعال امك سبب دخولك 
الف��ن؟ام كانت تريد لك دراس��ة 

علمية وليس للفن؟
- ان��ا البن��ت الصغ��رى ف��ي 
تسلس��ل العائله الوالد ش��اعر 
واخل��ال جعفر اخلياط ش��اعر في 
ه��ذه احلقبه م��ن الزم��ن كانت 
االش��ياء مقروءه بشكل اليوجد 
لبس ، كل ش��ئ واض��ح طريقة 
نع��م  حتضره��ا  م��دى  االس��ر 

هن��اك حتضر فلما كن��ت امارس 
النش��اطات املدرسيه وانا طفله 
واالس��ره تس��تأنس كان��ت ردود 
افع��ال املثقف��ني تذه��ب باجت��اه 
دعم��ي وهن��اك اص��وات تطالب 
الوال��ده بدعم��ي يعن��ي هن��اك 

اهتمام بالثقافة.
*وال��دك وخالك ش��عراء؟ما   

عالقتك مع الشعر؟
باملس��رح  الش��عر  عالق��ة   -
الكلم��ه  ه��و  وثيق��ة  عالق��ة 

وكيفية القاءها الصوت املسرح 
وانا  بالكلمة وقوفي  االحس��اس 
وامثل  طفل��ه اللق��ي اخلطاب��ه 
مدينت��ي في احملافظه كل س��نه 
قربتني الى املسرح االلقاء مهم 
ولذلك نقول املسرح الميوت مادام 

هناك في العراق شعر وادب.
م��ن  العدي��د  *قدم��ت 
املسلس��الت اخلالدة والس��ينما 
اجلميل؟ماذا  الزم��ن  في  الهادفة 
تقولي على ذلك الزمن الذي رحل 
ب��دون ع��ودة وكيف نع��ود بتلك 

االعمال يومنا هذا؟

- لكل زمن دولة ورجال وعلينا 
ان نش��ارك احلاضر ب��كل تغيراته 
ه��ذه هي احلياة النستس��لم اما 
حتى نكون اصح��اب فن محترم 
الصحابه��ا  الس��احة  نطل��ق 
وللمعايي��ر الفني��ه بعي��دا ع��ن 
السياسة وواسطة السياسيني 
اخي��را  بش��عابها  ادرى  مك��ة 
ش��كرا لك اس��تاذ حيدر ولقراء 

مجلتكم.
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ذاكرة 

من الذاكرة املالحية لشط العرب

   ظاهرة املد واجلزر 

الكابنت البحري
حسني غازي خليفة

مدير قسم الشؤون الفنية 
و البحرية  

مركز علوم البحار

اجلزء الرابع 

       رب��ط اإلنس��ان منذ العص��ور التاريخية املبكرة بني ظاهرة امل��د واجلزر وأطوار القمر 
إي بني املواضيع النس��بية لكل من الش��مس والقمر ومن اجل محاولة إدراك األسباب 
األساس��ية الكامنة وراء ظاهرة املد واجلزر البد من محاولة التعرف على ما يعتقد أنها 
قوانني تضبط حركة الش��مس والقمر وبقية األجرام السماوية األخرى.وقد نسق هذه 
القوانني أساس��ا العالم نيوتن وعلى الرغم من عدم إثباتها رياضيا إال أنها قبلت ألنها 
تفس��ر ح��ركات الكواكب على النحو الذي تب��دو فيه في واقع احلي��اة وخير دليل على 
الدق��ة العملية له��ذه القوانني هو ما يبدوا من واقعية في املعلومات املس��تنتجة من 
التق��ومي البحري , ويش��ير القانون األول بالتفس��ير إلى أن إي جرم س��ماوي يتحول في 
الكون حركة حرة في خط مستقيم وبسرعة ثابتة ما لم تتدخل أي قوة خارجية جتبره 
على تغيير خط س��يره وسرعته و بينما يش��ير القانون الثاني والذي يعنينا في دراسة 
هذه الظاهرة بصورة خاصة إلى وجود قوة جذب بني إي جس��مني متحركني في الفضاء 
تعمل كل منهما بتأثير من األخر ومن خصائصها :- 1- تتناسب مع قيمة حاصل ضرب 
كتلتي اجلرمني. 2- تتناس��ب مع عكس قيمة املربع املس��افة ب��ني اجلرمني. 3- منطلقة 
م��ن مركز احد اجلرم��ني الى مركز اجلرم األخ��ر . وهناك قانون يش��ير اى إمكانية اعتبار 
إن الكتل��ة الكلية جلس��م صلب تتركز ف��ي مركز جاذبيته على ذل��ك مبكاننا ان نعتبر 
إن األرض والقمر يش��كالن منظومة حركية مس��تقلة يدوران فيها حول مركز جاذبية 
مش��ترك يقع على اخل��ط الواصل بني مركزيهما. ويتفق هذا ال��دوران مع قوانني احلركة 
الدائرية والتي يش��ير احدها إل��ى ان هذه احلركة حتدث عندما يتعرض جس��م متحرك 
بس��رعة ثابت��ة لتأثير قوة ثابتة في اجتاه عمودي دائم عل��ى اجتاه احلركة األصلية لذلك 
اجلس��م .والقوة الثابتة التي أش��ير إليها أعاله هي قوة التجاذب بني األرض والقمر . وما 
أطلقنا عليه مبنظومة األرض والقمر تعتبر في حالة اتزان الن سرعة دوران القمر ال تزيد 
عن احلد الذي إذا جتاوزته سيندفع إلى اخلروج عن مداره في الفضاء اخلارجي , وال ينقص 
عن احلد الذي إذا قلت عنه س��يقترب إلى إن يصطدم في األرض إي إن القوة تكفي دائما 

للمحافظة على القمر في مداره حول األرض وموازنته قوى اجلذب بينها..... 
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 اجلسر )1(

إثر مجزرة يوم 2005/8/31 

اجلسر

تُرى هل يقُف اجلسُر

أماَم اهلل؟

سيمرُّ به األطفال 

)حفاًة ..

عارين(

ولْن يتذّكر..

ستمّر به حورياُت النهر 

)بال أثداَء(

ولن يتذّكر..

سيمّر به غرقى

)تلتفُّ على أعناقهم األعشاب

وحّياُت املاء( 

ولْن يتذّكر..

لْن يتذّكر.. 

حّتى لو أقبل كلُّ األحياء 

وألقوا مبواكبهم ثانيًة في النهرْ

لن يتذّكر..

)ما أتعَس هذا اجلسرْ!( 

حّت��ى ل��و أثقل ظه��رَُه جب��ٌل م��ن أحزاِن 

األطفال 

وأسماِل األطفال

وأحذيِة األطفال

وجاء الربُّ بعرشِه، 

لن يتذكر 

لن يتذكر هذا اجلسرْ

اجلسر )2(

إش��ارة إل��ى مث��ال هايدغر الش��هير عن 

اجلسر في كتابه )الكينونة والزمان(

جسٌر حتملُه األرُض

)وقد يحملها(

ويكادُ ميّس سماَء اهلل

يراه 
الطفُل جناحاً

والشيُخ طريقاً

والنسوُة حبالً لغسيٍل

ينشرن عليه مالءات الليل 

فال يبصرن الهّوَة

تلمُع حتت اجلسرْ 

تُرى

من يبصُر تلك الهّوَة

حتت اجلسرْ؟
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 اجلسر

عبد الكرمي كاصد



حلم 
بسمة الشّوالي – تونس 
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رأي

      تبّسم الّنهار خجال ملّا فاجأته الّشمس ممّددا في حجر الّليل 
يغمغم ُحلما.نس��ائم تتلّوى من حّر في الفضاء. املدينة تنهض 
من نومها على صفير القطار كسلى منتفخة اجلفون ومنّبهات 
الّس��ّيارات تنوب عن أصحابها في إضرام العراك الّصباحّي بعد 
نَ��ْوم أرِق. تضّوعت ذاكرة املنزل، في غفلة من دالء املاء وشراس��ة 
املكانس، روائَحها القدمية العطنة، وتنّهدت أركانه أس��فا على 
ش��عب من احلش��رات والق��وارض الّصغيرة والّزواح��ف والّطيور 
الّداجن��ة كان يْعُمُره موفور األم��ن والغذاء. إثر ليلة عمل ُمْضن، 
كان اجل��ّو يعب��ق بعطور املبيدات احلش��رّية وس��وائل الّتنظيف، 
واجل��دراُن املفعمة بلال تلتمع ويتأّود منها بخار أْمَيُس اس��تثارته 
ملسات الّش��مس. وحده تراب احلديقة َفَقَد بهذه العطور بهجة 
رائحته وبق��ي وجُهه بع��د املكانس الوحش��ّية مغّضنا بجراح 

متقاطعة. 
غضضُت األس��ف ع��ن أب أراه طيفا يهيم ف��ي منزله كِدرا 
غضب��ان، عاري��ا إالّ من وس��خ كثيف يلبس��ه، أخف��ج متهّدما، 
راكضا خلف عربة نقل األوساخ ليسترجع »ثروته«، طاردا الّرياح 
الّس��اّمة لينقذ »ش��عبه اخملتار« من اإلبادة ، وملّا أعجزه ذلك، مّر 
ب��ي غير راض وجلس عل��ى طفلة نخلة تق��ّوس ظهرها يوليني 
إهماال منكرا.. عذرا أبي ورحمة توّس��ع عليك قبرك. هذه مدينة 
متكّب��رة ال حتفل مبجن��ون يعيش عقله في م��كان واحد. وجوده 
املروَّع بحقائق وحده يعرفها يبلبل هدوءها، وتلّوث األوساخ التي 
كان��ت تُْخِصُب وحدته املتعالية على البش��ر صورتها في عيون 
املدن األخرى. اجليران من حولك أبي، كانوا يخجلون بك فيقفلون 
ظهورهم على منزل��ك، ويتآمرون عليك في غفلتك مع مكانس 
البلدّية. كانوا على نظافة فاحش��ة وثراء متجّبر وكنَت الّشامة 
الّس��وداء التي تلّطخ وج��ه احلّي اجلميل الّراقي. تنّفس��ُت عطر 
الّنظافة بزهو نس��ائّي منتش وأنا أش��ّيع رائحة القتل الشهّية 
إلى ش��رفات املباني املتطاولة حول املنزل وأبّشرها بالفتح. صاح 
ديك ففزعُت: »من أين عاد هذا إلى هنا؟« طار رشيقا أحمر فحّرك 
جناحاه الهواَء صافعنْي وجهْينا املتقابلنْي نفورا وريبة : اِمرأة ذبلت 
زينتها تفترش جذع ش��جرة وجتلس على مرمى هواجس وأسئلة 

من رجل يغطس في ُسهوم عميق وينُكش األرض بعقب ناي. 
كان احلنق يتوّهج فّي كّلما ابيّض الّنهار.

- يا لَِقطعة الّصقيع.. !يجلس على قاب فتنة مّني ويزوّر نظره 
عن مغازلتي.. أهو سالم املُّتقني وبصرهم املغضوض يا جناة ؟ 

- ب��ل هي طاقّية العفاف يتخّفى به��ا اخلبيث حتى ال أطرده 
من املنزل ككّل مّرة. 

شواطئ 
ثقافية 
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- أليس تفّطن للّشيب يغتسل من أصباغه عند غدران العني؟ 
- ال.. ال جت��زع يا وجه��ي فتنفضح. هّيا اثبْت. جتّم��ل بالّضحك وقّر 

خديعة. تبّرجُت مبا يكفي ألضّلل كّل فضول.  
ل��م أكن ألطرده املّرة. ش��عور غريب تواطأ مع��ه. رمّبا كان فيه حّقا 

شيء من ذهول أبي وحضوره املفعم بالّشرود.
لم أنس أجوبته الغريب��ة ذلك اليوم. كانت أكثر تْوها منه. غمرني 
وقعه��ا حتى نهان��ي عن الفهم ش��وق عتيق ألب فّص��ل حياته على 

مقاس كيس كبير للقمامة. 
- من أنَت؟ سألُت بخوف أبله. 

- عابر عراء، جاء يستتر من الّسقوف املزركشة باألبواب الّنخرة. 
- ب��ل ل��ّص وقح يقتح��م املنازل جهرا وب��ال قفازات. س��أُبْلغ عنك 

الّشرطة إن لم تغادر تاركا ما سرقت.
- كان هن��اك ل��ّص صغير كّلما أنهى رس��م خطة للّث��راء تهافت 
الّن��اس على حلمه، دخل يوما يس��رق س��ّر مكان عاف��ه جميع الّناس 
فس��طا عليه املكان ثّم طرحه ثرّيا لك��ن.. دون ذلك البريق الذي يلمع 

أكثر إذا تداعى عليه احلاسدون..
إّن للم��كان أيادٍ خفّية تهب ومتنع، تأس��ر وتعت��ق.. أال تعتقدين في 

ذلك سّيدتي؟  
- آنسة.

- لِ��َم ع��دِت إذن إلى منزل أب وس��خ هجرتِه حفاظا على اس��مِك 
نظيفا منه ؟ هّيا.. لنوقْد س��ّيدتي شموعا لكّل مكان يسرقنا ولُْنِدم 

الّدعاء لتلك األيادي املباركة. 
آنس��ة.. آنس��ة.. معتوه فّض بليد الّنظر. أتراني ترّهلُْت كس��ّيدة 

مشقّية ؟   
 أن��ا ال أعتق��د في ذل��ك. لكّل ُعُمٍر ي��ا هذا مكان يُغني��ه. اليوم، ال 

يسرقني غير مكان يشكو كثرة العيال. 
صمَت.رأي��ُت األذى يترقرق أحمر في عينيه الّزائغتني وصفرة وجهه 
ترتعش على شفتيه. تضاءلُت خوفا واستكنت خلدعة الفهم والّتعّقل 
لكّل ما يقول. أحّرك رأسي موافقة وأبحث بعينّي عن شئ ما أدفع به 
الش��ّر عن نفس��ي إذا هاجمن��ي . ولكّني لم أترك ش��يئا في احلديقة 
يُْنجدني..غبّي��ة أنا، أبعد خيبات ماطرة آم��ن لرجل ..؟ ال جتُْبْ يا صوتي 

عند الّصراخ. كأمّنا كان يصغي إلّي ..
 اِستأنف: 

- ال تقولي كم بيتا نزلُت وقولي كم منها أثَِم فّي، كم منها تطّهر 
ب��ي.. من األماكن م��ا ندخل إليها فتغن��ى نفوس��نا أو تفتقر، ومنها 
م��ا نفقد فيها بع��ض أثاثنا الّداخلّي وال نفطن لفعل الّس��رقة حتى 
ندخل مكانا س��واه.. ال أحد يقاصص مكانا بفعل الّس��رقة، فنحن ال 
نرفع الش��كوى إالّ حنينا لتلك األماكن الّس��ارقة.. طوبى للمجانني.. 
يعيثون فينا قوال وفعال وال يُس��ألون. يأخذنا بهم الهزء ونشفق منهم 
وحتسدهم سرائرنا على حرّية جَنُْب دونها. من ذا يسألني لو أصرخ اآلن 

مبلء عقلي اخملذول:
 »أّيها الّناس أريد أن أجنب طفال قبل اليأس« 



ب��ني  احل��ادث  الرب��ط  وان       
املادة والتعبي��ر هي الصورة قبل 
تش��يئوها على احملم��ول التكون 
مقي��دة ,وان متظهره��ا في نص 
غير قابل للتأويل من ذوات قارئه 
للن��ص ,وانه��ا  تك��ون س��احة 
مب��دأ  عليه��ا  يغل��ب  واس��عة 
التأم��ل  ويس��ودها  االس��تقالل 
وعلى الناقد ان يك��رر محاوالته 
ألن قراءة النص املطرد من مخيلة 
الفنان بعد متثله  لشكل وهمي 
وأزاحته للمحسوس  النه يخلق 
تش��ظي واس��ع النقي��ض ف��ي 
محاولة لكش��ف زيف املسلمة 
املعرف��ة  ف��ي  األنثروبولوج��ة 
ف��ي  ال��ذات  ,وان��كار  اخلالص��ة 
قراءات النص البصري الى قراءة 
منفصلة ألشكال تفرزها عناصر 
فيزيائية مفادها فك عالقتها عن 
الذوات و يش��كل العمل الفني 
عالمة مغلقة قابلة للتأويل في 
ذاتانيته��ا وال تعط��ي األنطب��اع 

الذاتي في  القراءة فرصة للظهور 
كجنس يتعاطف مع االش��كال 
او  م��ادة  او  ثقاف��ة  بأنحيازي��ة 
قيمة مادية للعمل الفني حيث 
تقرأ األش��كال في الصورة على 
حد س��واء دون تعنص��ر بتوافق 
اركيولوج��ي معرف��ي ش��مولي 
مبتع��د ع��ن جدلي��ة اخلالف مع 

علم تأريخ األفكار.
  وبعد أكتم��ال العمل الفني 
كنص ص��وري متكامل اليحتم 
وجودن��ا بقص��د ان  نس��تحضر 
تعاطف��اً وهمي��اً تتعال��ق عليه 
نصوص س��ردية طاغية تضفي 
دائ��رة مغلقة بني تأوي��ل العمل 
الفني من خ��الل النص النقدي 
وقارئ��ه، فلي��س للعم��ل الفني 
وع��اء يتقبل اخلط��اب الذاتي بل 
هو كي��ان غير متصل بكيان آخر 
وله سلطة مستقلة التنتسب 
ال��ى ال��ذات س��واء ذات فردية او 
جماعي��ة وال تتص��ف بالعبودية 

الفن��ان  والمينح��ه  لصانع��ه 
سلطة ،ويتجرد العمل حتى من 
ان مين��ع الفنان حض��وراً او غيابا 
بق��در مايكون كفج��وة رهيفة 
في مجراه العرض��ي وان اليكون 

متواجد في النص النقدي.
وأرجاع  التفصيلي  فالتوصيل 
الف��ن احملس��وس ال��ى جتليات��ه 
االولى في فك��ر الفنان وأتصاله 
بعناوين مادية ومكانية وزمانية 
الواه��م  التأري��خ  واس��تعراض 
فينومينوجليا متس��لط  وجعله 
ينتق��ل من النق��د ألجل املعرفة 
الى حتلي��ل آراء خاطئة ليس��ت 
لها صل��ة وفاعلية ف��ي العمل 
الفن��ي واليتجرد العم��ل الفني 
ع��ن النق��د كممارس��ة فعلية 
دون اعت��راض عل��ى م��ا يحمله 
من اس��تقاللية وس��لطة ذاته،  
كعدميتها  الس��لطة  وافتراض 
عائقية غير غائبة حتيل  محاكاة 
ل��ه  الناق��د  او  للن��ص  الق��ارئ 

د. ناصر سماري
كلية الفنون اجلميلة
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قراءة النص البصري الصوري قراءة انطباعات ذاتية تجعله مسؤواًل 
ويقع في مجمل الروابط  القائمة في كثير من المعارف التراكمية 
فيحمل النص البصري نصًا بصريًا آخر تظهر تداعيات الذاتانية في 
النص النقدي المقروء وفق عالقة قائمة بين النص السرد والنص 

الصوري الحاضر امام نظر الناقد.

قراءة النص التشكيلي 
بسلطته الذاتية

شواطئ

 ثقافية 



اسم العمل

» حتية الى املتنبي »

للفنان رافع الناصري

لوهم ال يرتق��ي للجدلية حيث 
لي��س للق��اري والناقد س��لطة 
بالرغ��م انن��ا الننف��ي وجودهما 
املس��تحضر  ضمن  كمتواجدان 
في ذه��ن الفنان طامح الى قارئ 
لنصه الص��وري ضمني او مجرد 
مثال��ي ومقتضي  او  ومفت��رض 

ومنوذجي او واقعي.
   وافت��راض التضم��ني اليجاد 
سبل معرفية تندرج في الشكل 
اخلارجي للنص الصوري الواضح 
دون إيه��ام او ش��ك ف��ي مجمل 
احلقائق التي وسيلتها التجريب 
عبث��ي  بح��ث  ع��ن  غايته��ا  ال 
مجهول واليخضع األداء الصوري 
طوي��الً في  التجري��ب والعبثية. 
وتظهر لنا حقائق كثيرة غيبتها 
املرجعي��ات وااليدلوجيات الذاتي 
املقي��دة  للمعرف��ة  والتعنص��ر 

بزمن واحد وحاضر واحد.
ان املصاه��رة بني اجناس املادة 
حتت س��لطة الف��ن التي تفرض 
جدلي��ة متج��ددة قائم��ة ب��ني 
التجريب واالسلوب تصهر ادجلة 
احلواس في القراءات التخصصية 
ألظهار مضامني جمالية جديدة 

م��ن ش��أنها ان تتخ��ذ عنوان��ا 
وهوي��ة جدي��دة في اط��ار تغيير 
وظيفة االشياء والغاء ماهياتها 
الى ظهور  القدمي��ة  الظاهراتية 
جدي��د واش��تغالها ف��ي بيئات 
مختلفة لتخضع حتت س��لطة 
املكان وتتمظهر بوجه اليسمح 
له��ا ب��ان تق��رأ ق��راءات لذواتها 
الس��ابقة فه��ذا اس��قاط م��ن 
ذاتنا على حضور النص البصري 
اجلديد, فاملاء الساخن حتت حرارة 
الشمس في الصيف النستطيع 
القول عنه انه ثلجاً من الش��تاء 
ذاتاني��ة  املاض��ي فه��ذه ق��راءة 

تختلف مع ظاهرته احلالية.
احلاض��ر  البص��ري  والن��ص 
يتضمن عناصر كانت تش��تغل 
ف��ي بيئ��ات مختلف��ة بعي��دة 
عن اطار الن��ص احلالي  فحمل 
الن��ص  ه��ذا  الناص��ري  راف��ع 
البص��ري تل��ك العناص��ر ف��ي 
عالق��ات وفق بنية ضم��ن اطار 
نص تش��كيلي الميك��ن قراءته 
و احالت��ه ال��ى  تل��ك العناصر 
الفيزيائ��ة  مرجعياته��ا  وف��ق 
وبيئاته��ا القدمي��ة  فه��ي اآلن 

جزء من بيئة تفرض س��لطتها 
ككي��ان مس��تقل حت��ت عنوان 
نصاً صوري��اً ال تؤدجل��ه املعرفة 
التاريخي��ة في حتليالت لعناصر 
بق��راءات منفصل��ة  منف��رده  
مبنية عل��ى  احالة كل عنصر 
لقراءته وازاحة الى اش��تغاالته 
امللصق��ة  كأحال��ة  الس��ابقة 
الورقية  كعنصر ميتلك قراءات 
من بيئة قدمية قبل حضوره في 
املنفصلة عن  احلالي��ة  البيئ��ه 
سابقتها وهذا اسقاط من ذات 
الناقد ومعرفت��ه املتأدجلة التي 
ال تقبل ق��راءة الن��ص البصري 
متخصص��ة  جدي��دة  بأع��ني 
لقراءة وح��دة جديدة متكاملة 
في عناصره��ا وبنيتها في أطار 
عم��ل تش��كيلة له س��لطته 
املس��تقلة حيث ال تقرأ احلروف 
وفق قراءة النص الكتابي بل وفق 
املستقلة  التشكيلية  الصورة 
بسلطتها وخصوصيتها حيث 
الفارق الكبير بني قراءات النص 
خلام��ات  كتجان��س  أو  تقني��ا 
مختلف��ة  وب��ني قراءته كنص 

صوري فقط .  
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الداللة االحيائية يف خطاب الصورة

الصورة ذلك الكائن الوجودي املعبر عن واقعنا بل 
املغير لواقعنا كما ي��راه )موللير(إذ أثرت على إدراكنا 
الذاتي وطبيعة رؤيتنا لألش��ياء من حولنا، كما إنها 
استطاعت أن تبث احلياة في حلظات الزمن الثابتة،لذا 
فه��ي تعتبر اليوم كنظام اتصال بني البش��ر إضافة 
إلى النظم األخرى فتوغلت في جميع مجاالت احلياة 
حتى أصبح اإلنس��ان ال ميكنه العي��ش من دونها بل 
عدها )ابيل غان��س( العصا الس��حرية املوجودة في 
كل كاميرا،وإذا كان للصورة هذه الدرجة من األهمية 
ف��ي حياتن��ا اليومية فكي��ف ميكنن��ا أن نفهم لغة 

الصورة،وهل تعد الصورة لغة تداولية بني البشر؟ 
بداي��ة ميكن تقس��يم العالم��ات التخاطبية بني 
البشر إلى عالمتني هما العالمة البصرية والكلمية 
وه��ذه العالمتان رغم اختالفهم��ا الظاهري فأنهما 
يتس��مان بالتعايش والتبادل املستمر إذ يرى )لومتان( 
إنن��ا )مهم��ا حاولن��ا التوغل ف��ي تاريخ اإلنس��انية 
فس��نجد حتم��ا عالمت��ني ثقافيت��ني مس��تقلتني 
ومتعادلتني هما الكلمة والرس��م وصحيح إن لكل 
منهم��ا تاريخه اخل��اص إال إن تطورهما يؤكد ضرورة 
وجود نظامني س��يميائيني في ميدان االتصال(.ويأتي 
أهمية الصورة)الفوتغرافي��ة( كونها أداة فاعلة في 
التخاطب بني البشر ألنها تستطيع أن تعكس واقع 
اإلنسان الفيزيائي نفسه بكل مصداقية،وان تسجل 
الشيء نفسه في حلظته الزمنية الراهنة وتنقذه من 
الضياع لكي يبقى حاضرا في ذاكرة اإلنس��ان كفرد 
وجماعة،ويذه��ب ب��ارت إلى إن الص��ورة حتمل دالالت 
متع��ددة إال إنها ال ميكن قراءتها من دون االس��تعانة 
باللغ��ة، معتبرا النظام الس��يميائي ه��و عبارة عن 
خلي��ط لغ��وي، وإذا ما عثرنا على جوه��ر بصري، فأن 
معن��اه يتضاعف عبر خط��اب بصري،ويرت��د معناه 
ويفه��م إلى ح��د ما كجزء من اخلط��اب االيقوني، أو 
يرتد معناه ويفهم على أساس من النظام اللغوي. 

من هنا ميكن القول إن الصورة تس��تطيع إحضار 

الش��يء الغائ��ب إلى حي��ز اإلدراك لت��ؤدي وظيفتها 
بشكل يتماثل مع صورة الشيء الذي تستحضره،الن 
الصورة متثل الش��يء وال حتل محله،وهي تختلف عن 
الكلمة الن معناها يأتي حسب طبيعتها بواسطة 
األشياء،بينما الكلمة لها معنى قبلي فهي تصرف 
بش��كل تلقائي إل��ى معناها،وقد وضع)كريس��تيان 
ميتز(عدة فروق جوهرية بني)الصورة( و)الكلمة(هي: 

اللغة،بينم��ا  الكلم��ات مح��دود ف��ي  1- ع��دد 
عدد)الصور( املمكنة غير نهائي. 

2- الكلم��ات يتم اس��تعمالها م��ن املعجم،مع 
األخذ بنظر االعتبار إن املعاني يبتكرها املتكلم،بينما 

يتم ابتكار الصورة من قبل متصورها. 
3- املعلومات التي يستقيها املتلقي من الصورة 
اكبر بكثير م��ن املعلومة التي يقرأها أو يس��معها 

املتلقي. 
4- الكلمة حتمل معن��ى معجمي،بينما الصورة 
هي تعبي��ر عن الش��يء،فصورة بي��ت ال تعني)بيت( 
إمنا يوجد هنا بيت ضمن واقعه الراهن،وهو يش��كل 
عالمة تش��ير إل��ى كي��ان مرئي محس��وس املعالم 

وواضح للعيان. 
ووف��ق ما تقدم فأن الصورة ال جتمد اللحظة كما  

عماد كامل
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إنه��ا تنتج أكثر م��ن معنى ضمن 
إط��ار الس��بر املتك��رر ومبعنى آخر 
فأنها حتيل إل��ى توأمة التناقضات 
االنفعالية في اإلنسان، ألنها تتميز 
وتتش��كل  بنيوي��ة  باس��تقاللية 
م��ن عناصر منتق��اة ومعاجلة وفق 
واإليديولوجي  اجلمال��ي  املطلب��ني 
الذي��ن يعطيانه��ا بع��دا تضامنيا 
كم��ا ي��رى)روالن ب��ارت(، والص��ورة 
اإليح��اء  بإمكانه��ا  الفوتغرافي��ة 
مبجموع��ة كبي��رة م��ن ال��دالالت 
ويبقى للقارئ اختيار أو إنتاج بعض 
منها،وهك��ذا ف��أن ق��راءة الصورة 
يتعدد بتعدد القراء، ولكن اختالف 
الق��راءات ال يعني إن الصورة تبقى 
مفتوح��ة املعاني إلى م��ا ال نهاية 
الن تل��ك القراءات تبق��ى مرتبطة 
الصورة  ف��ي  املس��تثمرة  باملعارف 
كما يحددها)بارت( وهكذا فاخلطاب 
الرمزي للصورة الفوتغرافية يحمل 
مع��ارف لغوية، جمالية مش��كلة 
س��لفا من قبل اجملتم��ع والثقافة 

واللغة. 
ويقسم اخملتصون الصورة إلى: 

- الصورة الصحفية: وهي التي 
يعرفها الدكتور محمد ادهم على 
إنها الص��ورة ذات املضمون احلالي 

واجلذاب،املعب��رة  الواض��ح  امله��م 
وحدها أو مع غيرها في صدق وأمانة 
وموضوعي��ة وأغل��ب األح��وال عن 
األحداث أو األشخاص أو األنشطة 
أو األف��كار أو القضايا أو النصوص 
والوثائ��ق ، أو املناس��بات اخملتلف��ة 
املتصل��ة غالبا مبادة حتريرية معينة 
، تنش��رها أو تكون صاحلة للنش��ر 
عل��ى صفحات جري��دة أو مجلة أو 

توزعها وكاالت األنباء .
- الصورة الفنية اجلمالية:وهي 
الفن��ي  الطاب��ع  ذات  الص��ورة 
واجلمالي والتي ع��ادة ما تخصص 
واجملالت مس��احات  الصح��ف  لها 
واس��عة لنش��رها وتعك��س هذه 
الصورة إب��داع املصور الذي يلتقط 

مشاهداته اليومية من الشارع. 
- صورة اإلعالن: يرى اخملتصون في 
شؤون التسويق اإلعالني إن الصورة 
في الدعاية تعادل ألف كلمة،ألنها 
جتذب االنتباه، ويتحتم على املصور 
اخملتص ف��ي تصوير اإلعالن أن يتقن 
عملية التصوير ويس��تخدم اإلثارة 
الت��ي تلع��ب دورا هاما ف��ي التأثير 

بنفسية القارئ والتفاعل معه. 
- الص��ورة الش��خصية: وه��ي 
صورة شخص معني تعبر عن حدث 

ما أو خبر معني،وتنشر هذه الصور 
عادة في اللقاءات الصحفية، وفي 
هذا النوع من الصور يحرص املصور 
عل��ى التق��اط مالمح الش��خص 
بشكل يتالءم مع مضمون اخلبر أو 

احلوار. 
وهنالك تقسيمات أخر ألنواع 
الصور إال إنها بش��كل عام تعد 
واحدة من أهم وس��ائل االتصال 
توطي��د  عل��ى  تس��اعد  الت��ي 
اإلنس��انية،وتنمي  العالق��ات 
احل��س اجلماع��ي وخصوص��ا إذا 
اس��تطاع الفرد حتليل محتويات 
الص��ورة والتعرف على العالقات 
الت��ي تربط بني عناص��ر الصورة 
وما ميكن اس��تنتاجه م��ن أبعاد 
التي  الرس��الة  الصورة،ولفه��م 
تبعثها الص��ورة البد من معرفة 
واملعرف��ي  الثقاف��ي  الواق��ع 
للمجتمع فقراءة أي صورة تعتمد 
عل��ى تاريخ ذل��ك اجملتمع وكيف 
ينظر في��ه األفراد إل��ى الدالالت 
واملعاني اإليحائي��ة فمثال صورة 
البقرة متثل قيمة عليا الرتباطها 
مبعتقد دين��ي عند بعض الهنود 
فتحمل صفة التقديس،بينما ال 

حتمل ذات املعاني عند غيرهم.
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غير خفّي أنَّ اخلطاب الديني تتجاذبه في الواقع أطراف 
متع��ّددة ومدارس متنّوع��ة في ثقافتها وأس��لوبها 
ومنطلقاتها وأهدافها، والذي أعتقده أّن أحد ُس��ُبل 
مواجه��ة املوج��ات التكفيرّي��ة الت��ي جتت��اح عاملنا 
العربي واإلس��المي تف��رض وحتّتم تواج��د مجموعة 
من الضوابط واملواصفات في الناطقني باس��م الدين 
إفتاًء أو وعظاً، تعليماً وتدريساً، وأولى هذه الضوابط 
ث باس��م الدين مزّوداً ومس��لَّحاً  هي أن يكون املتحدِّ
من العلم واملعرفة مبا يؤّهله للحديث عن الدين، وقد 
قال اهلل س��بحانه: }واَلَ تَْقُف َم��ا لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ 
ْمَع وَالَْبَصرَ وَالُْفَؤادَ ُكلُّ أُول�ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً{ السَّ

]اإلسراء: 36[.
وق��ال تعالى: }َهاأَنُتْم َه��ُؤالء َحاَجْجُتْم ِفيَما لَُكم بِِه 
وَن ِفيَما لَْيَس لَُكم بِِه ِعلٌْم{]آل عمران:  ِعلٌم َفلَِم حُتَآجُّ
66[، وق��ال اإلمام الباقر )ع( ف��ي اخلبر الصحيح: »َمْن 
أفت��ى بغير عل��م وال ه��دًى لعنته مالئك��ة الرحمة 

ومالئكة العذاب وحلقه وزر َمْن عمل بفتياه«]1[.
وإذا أخذنا بعني االعتبار ِسعة وعمق املعارف الدينية، 
الس��ّيما اإلس��المية، باعتبار أّن اإلس��الم هو عقيدٌة 
وش��ريعٌة ومنهج حياة متكامل، يكون من البديهي 
ل��زوم توفي��ر وإعداد جماع��ة معّين��ة تتخّصص في 
املعارف املذكورة وتكون مرجعاً لألُمة في هذا الشأن، 
وذلك في ظل عدم متّكن جميع الناس من التخّصص 
واالجته��اد ف��ي القضايا الدينية، بل ع��دم منطقية 
ذلك، ألّن من الالزم أن تُوزِّع األُمة جهودها وطاقاتها في 
شتى امليادين والتخصصات التي يحتاج له االجتماع 
اإلنساني في عملية نهوضه وتطّوره وتكامله، وهذا 
ما أشارت له اآلية الكرمية: }وََما َكاَن امْلُْؤِمُنوَن لَِينِفُرواْ 
ُهواْ  ْنُهْم َطآئَِفٌة لَِّيَتَفقَّ َكآفًَّة َفلَْوالَ نََفرَ ِمن ُكلِّ ِفرَْقٍة مِّ
يِن وَلُِينِذرُواْ َقْوَمُه��ْم إِذَا رََجُعواْ إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم  ِفي الدِّ
نُكْم  يَْحَذرُوَن{]التوبة: 122[، وقال سبحانه: }وَلَْتُكن مِّ

من ينطق 
بأسم الدين؟
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ٌة يَْدُعوَن إِلَ��ى اخْلَْيرِ وَيَأُْمُروَن بِامْلَْع��ُروِف وَيَْنَهْوَن َعِن  أُمَّ
امْلُنَكرِ وَأُوْلَ�ِئَك ُهُم امْلُْفلُِحوَن{]آل عمران: 104[.

ومن الطبيعي بعد هذا أن يؤخذ الدين في عقيدته 
وشريعته ومفاهيمه من أهل االختصاص، عمالً 
بالقاع��دة العقالئية اجلارية عل��ى رجوع اجلاهل 
إل��ى العال��م، والتي أرش��د إليها الق��رآن بقوله 
ْكرِ إِن ُكنُتْم الَ تَْعلَُموَن{  تعالى: }َفاْسأَلُواْ أَْهَل الذِّ

]األنبياء: 7[.
إالّ أّن واق��ع األُّم��ة مغاي��ر لذلك متاماً، حيث نش��هد 
فوضوية ش��املة في هذا اجملال، فالكل يتكلم باسم 
الدين، س��واًء َمن كان أهالً لذلك أو َمن ليس أهالً له، 
وهكذا يكثر املفتون والناطقون باسم اإلسالم، وأخطر 
ما نواجهه في هذا اجملال تصّدي جماعة من املراهقني 
ف��ي العل��وم اإلس��المية الس��ّيما م��ن ذوي النزعات 
التكفيري��ة لإلفتاء في صغار األمور وكبارها، فتراهم 
يُحّللون ويُحّرمون ويكف��رون ويضّللون ويهدرون دماء 
األعداء واألصدقاء، اجملرم��ني واألبرياء متجاوزين بذلك 
أكابر الفقهاء وذوي احلّل والعقد، وبذلك أدخلوا األُمة 

في نفق مظلم ال يعلم منتهاه إال اهلل.
وإّننا نالح��ظ أّن كّل العلوم والتخّصصات قد تُخترق 
وينتحلها املتطّفلون، فف��ي مجال الطّب- مثالً- جند 
أطباء ومتطّببني ودعاة طّب وهكذا في سائر العلوم، 
ولكن رغ��م ذلك، ال يص��ل األمر إلى درج��ة الظاهرة 
اخمليفة، السّيما في ظلِّ وجود رقابة وضوابط قانونية 
حَتُول دون استفحال املشكلة، أما في املعارف الدينية 
فاألمر مختل��ف متام��اً، فاملتطّفلون كث��ر، و«انتحال 
الصف��ة« يصل إلى درجة الظاه��رة، ويعّزز ذلك غياب 
أجه��زة الرقاب��ة واحملاس��بة ف��ي ظ��ّل ع��دم االلتزام 
بضواب��ط محّددة ودقيقة في عملية االنتس��اب إلى 
»الس��لك الديني«، وهو ما سّهل الطريق وفتح الباب 
أمام الكثير من اخملادعني والكس��الى الذين يعتاشون 
باسم الدين والغيب، وكانت نتيجة ذلك كّله ما نراه 
م��ن كثرة الدكاكني املفتوحة باس��م الدين و«العلم 
الروحاني« وقراءة األكّف والفناجني .. وتصل الفوضى 
في هذا اجملال إلى مس��توى أن يصب��ح احلقل الديني 
ش��رعة لكّل وارد، ومرتعاً لكّل ش��ارد، فال يتوّرع حتى 
البّقال أو القّصاب أو راعي املاعز واألبقار- مع احترامنا 
ألش��خاصهم- م��ن أن يُدلي كّل بدل��وه في مختلف 
القضايا الدينية، مع أّنه قد ال ميلك ألف باء اإلسالم.

وله��ذا، يكون لزاماً على كّل احلريصني على اإلس��الم 
الس��عي لوض��ع حدٍّ له��ذا الفلتان وه��ذه الفوضى، 

والعمل على تثقيف األُّمة على احترام التخّصصات، 
ألّن األُّم��ة الت��ي ال حتترم التخّصص��ات العلمية هي 
أُّمة ال حتترم نفس��ها، ولن توّفق في عملية النهوض، 
وكي��ف تنهض أُّمة يغدو كّل ف��رد من أفرادها فقيهاً 
وطبيباً ومهندس��اً وفلكياً .. في آٍن واحد، على الّرغم 
من اجتاه العالم إلى التخّصص حتى في فروع محّددة 
م��ن كلِّ علم من العل��وم املذك��ورة، لصعوبة اإلملام 

بجوانب كّل هذا العلم!

مساءلة الفقيه ومناقشته
ما تقّدم من حديث ال يُشّكل- في كلِّ األحوال- دعوًة 
إلى ك��ّم األفواه وإس��كات األصوات، وإمّن��ا هي دعوة 
إلى احت��رام التخّصص��ات، كما أّن ذل��ك ليس دعوة 
للتس��ليم املطلَق واالنقياد األعمى للناطقني باسم 
الدين، فقهاء كانوا أو وّعاظاً ومرشدين، فمن حّق كّل 
مسلم أن يس��أل الفقيه والعالم، ويناقش في األمر 
بكلِّ موضوعية ما دامت املس��ألة في دائرة القضايا 
االجتهادية، نعم ليس ألحد من الناس أن يُفتي في ما 
ال ميلك ِعلْمه أو يتمّرد على ما قامت احلُّجة الشرعية 
عليه، وقد كان املس��لمون م��ن صحابة النبّي )ص( أو 
أصحاب األئّمة )ع( يس��ألون ويناقشون النبّي )ص( أو 
اإلم��ام )ع( رغم عصمته، وكان ه��و يتقّبل ذلك بكّل 
رحاب��ة صدر، وفي اخلب��ر الصحي��ح، أّن زرارة، وهو من 
أج��اّلء أصحاب اإلمامني الباقر والصادق )ع( دخل على 
الباقر )ع( بصحبة رجل آخر وقال له: إّنا نقيس الناس 
باملطمار أو التر )وهو خيط دقيق للقياس الهندسي( 
فمن وافقن��ا من علوّي أو غيره توّلين��اه، ومن خالفنا 
م��ن علوّي أو غيره برئنا من��ه، فقال له اإلمام: يا زرارة: 
ق��ول اهلل أصدق م��ن قولك، فأين الذي��ن قال اهلل عّز 
وجّل: }إاِلَّ امْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل وَالنَِّساء وَالِْولَْداِن 
الَ يَْس��َتِطيُعوَن ِحيلَ��ًة واَلَ يَْهَتُدوَن َسِبيالً{]النس��اء : 
98[؟ أي��ن املرجون ألمر اهلل؟ أين الذي��ن خلطوا عمالً 
صاحلاً وآخر س��يئاً؟ أين أصحاب األعراف؟ أين املؤلفة 
قلوبهم؟ يقول زرارة: فارتفع صوت أبي جعفر وصوتي 

حتى كان يسمعه َمْن على باب الدار!]2[.
إّن ما نستوحيه من ذلك أّن على األُّمة أن ال تكون 
ق ملا تس��مع، بل عليها  مجّرد أُمة متلّقية تصفِّ
أن تق��وم مبراقبة ومحاس��بة األش��خاص الذين 
ينطقون باس��مها واسم الدين الذي ينتمي إليه 
أبناؤها، ألّن البعض من هؤالء قد يُس��يئون أكثر 

ممّا يحسنون.
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املذبح��ة التي تعرضت له��ا الطائفة االيزيدية 
بشمال العراق ، سلطت االضواء على هذه الطائفة 
التي يتهمه��ا البعض ب�)الكفر( واملروق على الدين 
وحتى عبادة الش��يطان؟!.. رغ��م انهم ينفون ذلك 
مؤكدي��ن انهم مؤمن��ون باهلل، ويعتب��رون ان النبي 
ابراهي��م هو جدهم الكبير، وينفون ايضا وبش��دة 

تهمة »عبادة الشيطان«.

الديانة االيزيدية
في كتابه جدل الهويات يقول الباحث س��ليم 
مطر: )) ميكن إعتبار اليزيدية اشبه بقصر تاريخي 
مظه��ره اس��المي مزين بنق��وش عربي��ة وعبارات 
كردي��ة. لك��ن ل��و ازلن��ا ه��ذه األصب��اغ اخلارجية 
ع��ن اجل��دار إلكتش��فنا حتته��ا طبقة م��ن نقوش 
مس��يحية بأيقونات ملونة وصلب��ان منحوتة. ولو 
تعمقنا اكثر باحلفريات الكتشفنا طبقة ثالثة من 
جداريات آشورية ورسومات آلهة النهرين وكتابات 
مس��مارية. ولو تعمقنا في احلفريات س��نصل الى 
اعماق تاري��خ املنطقة وجذوره��ا البدائية اخملفية. 
ان اليزيدي��ة من بني الكل هي اق��ل الطوائف التي 
جنحت بإخف��اء طبقاتها التاريخي��ة، بحيث تبدو 
وكأنها موزاييك رائع للتراث الديني واألقوامي لبالد 

النهرين((.
تتعايش في العراق أدي��ان وطوائف كثيرة، وهي 
جميعها عراقي��ة اصيلة حتمل في طياتها امليراث 
الروح��ي العراق��ي في مختل��ف مراحل��ه. إن هذه 
األديان اخملتلف��ة هي زهور من حديقة واحدة أو فرع 
من ش��جرة فكلها توحد اهلل وتعبده بطقوس��ها 
اخلاص��ة ويبقى األميان باله واحد ه��و حجر الزاوية 

في كل تلك الديانات.
ينتش��ر االيزيدية بكثافة في سنجار وشيخان 
وبعش��يقة وغيرها من املناطق في ش��مال العراق. 

حيث مرقد عدي ووادي اللش وبئر زمزم كما يسميه 
اليزيديون حيث تنتشر القباب اخملروطية.

أصول وتسمية الديانة االيزيدية
هناك عدة نظريات لتس��مية الديانة اليزيدية، 

شواطئ

42

الشمس رمز مقدس في الديانة االيزيدية يتوسطه صورة للمعبد اللش

رمز الطاووس ملك في الديانة االيزيدية

الديانة االيزيدية واليزيديون 

هل هم عبدة الشيطان 
أم حملة ميراث النهرين؟!

لون من 

الطيف  

العراقي 



فقس��م منهم ينس��بون هذه 
الديانة ال��ى )يزيد ب��ن معاوية( 
ب��أن  الباحث��ني  أح��د  ويق��ول 
االيزيدي��ة أنتخبوا أس��م )يزيد-

االيزيدية(للتخلص من أضطهاد 
املسلمني.

إن ه��ذه النظرية ل��م تلقى 
الكت��اب  م��ن  حت��ى  التأيي��د 
املس��لمني ألن��ه ال يوج��د دليل 
تاريخ��ي ب��أن يزيد ب��ن معاوية 
أس��س خ��الل الثالث س��نوات 
والنص��ف م��ن حكم��ه ديان��ة 

جديدة ..
بعب��دة  تس��ميتهم  ام��ا 
الش��يط������ان فأساس��ها أن 
االيزيدي��ني يرفض��ون اجلمع بني 
حرفي الش��ني والطاء ويحرمون 
البصاق عل��������ى األرض علناً 
ولع��دم التمييز بني م��ا تعنيه 
التس��ميتني كما ه��ي واضحة 
عن��د االيزيدية، حك��م عليهم 
الش��يطان  بعب��ادة  وأتهم��وا 
واحلقيقة انهم يتش��اءمون من 
أي لعن، وحتى لعن الش��يطان 
وابليس،.ألن��ه لم يس��جد آلدم 
فإنه بذلك � في نظرهم � يعتبر 
املوح��د األول ال��ذي ل��م ين��س 
وصي��ة ال��رب بع��دم الس��جود 
لغيره في حني نسيها املالئكة 
فس��جدوا، إن أمر السجود آلدم 
كان مج��رد اختب��ار، وق��د جنح 
إبليس ف��ي هذا االختب��ار فهو 
بذل��ك أول املوحدين، وقد كافأه 
اهلل على ذلك بأن جعله طاووس 

املالئكة، ورئيساً عليهم.
أن  الكت��اب  بع��ض  وي��رى 
االيزيدي��ة ه��م مل��ة أبراهي��م 
اخل���لي��ل، وكتابه��م املق��دس 
)مصحف رش( نزل على ابراهيم 
)ع( والدليل على أن االيزيدية هم 

ملة ابراهيم اخلليل ما يلي:
-. عيد القربان ويأتي مع عيد 
األضح��ى عند املس��لمني وهو 
من األعياد البارزة عند اليزيديني 
وما هو اال ذكرى حملاولة ابراهيم 
اخللي��ل)ع( عندما اراد ذبح ولده 
إس��ماعيل فدية لرب��ه ووفاء ملا 

وعد به ربه..
الع��ادات  م��ن  اخلت������ان   –

عن��د  واملهم��ة  األساس��ية 
االيزيديني ومتأتية مما أمر به اهلل 
س��بحانه وتعالى نبيه ابراهيم 
)ع( كوثيق��ة عه��د بين��ه وبني 

ربه.
كم��ا أن االيزيدية يقدس��ون 
نبوخ��ذ نص��ر ويعتب��روه امللك 
العظي��م أو )بخ��ت نص��ر كما 
يس��ميه االيزيديني( كان يزيدياً 
وذه��ب ليدمر أورش��ليم ويأخذ 
االيزيدي��ة  مقدس��ات  منه��م 

املسروقة.
كم��ا أن كلمة أيزيدية تعني 
)يزدان مبعنى اخلالق(. ففي صالة 
الفجر يقول االيزيديني: )) بأسم 
الرحي��م  )ي��زدان( املق��دس  اهلل 
اجلميل، الهي لعظمتك وملقامك 
ومللوكيت��ك، ي��ارب أن��ت الكرمي 
الرحيم األله ملك الدنيا جملة 
األرض والس��ماء، مل��ك العرش 
العظي��م((، وهناك م��ن أعتقد 
بصلة م��ا بني كلم��ة االيزيدية 
a-zi- وب��ني الكلمة الس��ومرية

da املكتوب��ة باخلط املس��ماري 
وتعن��ي )ال��روح اخلي��رة واخلير(، 
فيم��ا يرى يقول آخرون أن كلمة 
»أيزيدا« التي اشتق منها اسم 
الطائف��ة، مكون��ة م��ن ثالث��ة 
كلم��ات آش��ورية، وهي »نذهب 

لبيت احلق«،
وفيم��ا يتعلق بالتكوين فأن 
االيزيدي��ة يعتقدون أن في البدء 
خلق اهلل تعال��ى درة بيضاء من 
س��ره العزيز وخلق طيرا أسمه 

)انغ��ر( وجعل ال��درة فوق ظهره 
وسكن فيها أربعني الف عام ثم 
بدأ في خلق املالئكة الس��بعة 

تعاقبوا على أدارة العالم.
فخلق في ي��وم األحد امللك 
االول )عزرائي��ل( وه��و )ط��اووس 
ملك( رئيس اجلميع وقد أختص 

باألمة االيزيدية دون غيرها.

املعبد االيزيدي يف
 وادي اللش

وفي يوم األثن��ني خلق امللك 
الثالث��اء  ي��وم  وف��ي  )دردائي��ل( 
خلق امللك )أس��رافيل( وفي يوم 
األربعاء خلق املل��ك )ميكائيل( 
وفي ي��وم اخلميس خل��ق امللك 
)جبرائي��ل( وف��ي ي��وم اجلمعة 
خلق امللك )شمنائيل( وفي يوم 
الس��بت خلق املل��ك )نورائيل( 
وجع��ل )امللك طاووس( رئيس��اً 

للجميع.
البش��ر  خليق��ة  ف��ي  أم��ا 
فيعتقد االيزيدي��ة أن اهلل خلق 
أدم وح��واء وأتف��ق أدم وحواء أن 
يض��ع كل منهما ش��هوتة في 
ج��رة ويس��د فمه��ا بختمت��ه 
اخل��اص وبع��د أش��هر تس��عة 
فتحا اجلرتني فكان في جرة أدم 
صبيان، ذكرا وأنثى فس��ماهما 
ش��يت وهوري��ة، وكان في جرة 
حواء دود وحش��رات عفنة ومن 
الذري��ة  تناس��لت  الصبيب��ني 

االيزيدية.
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ثم تصاحلا أدم وحواء وتعارفا 
جدي��د.  م��ن  البش��ر  فأول��دوا 
فااليزيدية من ادم وحده، والناس 

من ادم و حواء.
كم��ا أن االيزيدي��ة ميتلكون 
تنظيما دينيا” هرميا” مثل نظام 
املانوية  و  الكنيسة املسيحية 
الش��يعة اجلعفري��ة،  وكذل��ك 
باألضافة الى تقديسهم أحفاد 
عدي واحلس��ن البصري، مثلما 
يقدس الشيعة احفاد األمامني 

علي واحلسني )ع(.

األعياد الدينية
– عي��د رأس الس��نة :- تبدأ 
س��نة االيزيدي��ة في اول ش��هر 
)أي  )ابري��ل( الش��رقي  نيس��ان 
14من��ه غرب��ي( ويق��ع ف��ي يوم 
ان  االيزيديون  األربع��اء. ويزع��م 
)ط��اووس ملك( هب��ط في مثل 
هذا اليوم ال��ى األرض ليخلص 
موس��ى )ع( وصحب��ه من كيد 
الفراعن��ة. كم��ا كان يحتف��ل 
بش��هر  واألش��وريون  البابليون 
نيسان )ابريل( أول أشهر السنة 
البابلي��ة، ألن��ه ش��هر الربي��ع 
واخلصب وامليالد والبداية. ويعتبر 
نيس��ان/ابريل  شهر  االيزيديون 
الشرقي كله عيدا مقدسا فال 

يتزوجون في النصف األول منه، 
وال يحف��رون أرض��ا وال يقيمون 
بن��اء، وال يكتب��ون عق��د بيع أو 

شراء.
-عي��د القربان : وه��و العيد 
القريب من عي��د األضحى عند 
املس��لمني ويق��ع ف��ي أول يوم 
من حل��ول عي��د األضحى عند 
املسلمني ويسمونه أيضا بعيد 
احلج. .ويقولون أن اهلل تعالى أمر 
أبراهيم اخلليل في هذا اليوم أن 
يذبح ولده أ سماعيل، ثم هيأ له 

كبش فداه به. ويحج االيزيديون 
ف��ي ه��ذا العيد مرقد الش��يخ 

عدي فيتضرعون بالدعاء.
– عي��د اربعاني��ة الصيف : 
ومدته خمس��ة أي��ام تبتدأ من 
الي��وم احلادي عش��ر من ش��هر 
متوز الش��رقي وتنتهي في اليوم 
السادس عشر منه حيث يذهب 
رجال الدين االيزيديني ألى مرقد 
الش��يخ عدي ليصوموا أيام ثم 
يعودون الى ديارهم ليتموا صيام 
أربعني يوم��ا ألنهم يعتقدون أن 
الشيخ عدي كان يصوم أربعني 

يوما في الصيف.
– عي��د اجلماعة : وأعتبر من 
االيزيدية  أهم أعي��اد اجلماع��ة 
وم��ن أعظمها ش��أنا، واكثرها 

خط��ورة ويعتق��د االيزيدي��ة أن 
في هذا الش��هر تغف��ر اخلطايا 
والذنوب. وهو عبارة عن سلسلة 
أحتفاالت تس��تمر ملدة سبعة 
أي��ام واجب��ة عل��ى كل ايزيدي 
وايزيدية، تبتدأ من اليوم الثالث 
أيلول/  م��ن ش��هر  والعش��رين 
س��بتمبر الش��رقي )6 تش��رين 
االول/اكتوب��ر الغرب��ي( وتنتهي 
ف��ي الثالث��ني منه )13 تش��رين 

األول/ اكتوبر الغربي(
األيزي�������دية  يق��وم  كم��ا 
باألغتس��ال ببئ��ر زم��زم كم��ا 
يس��ميه االيزيدي��ة ويقولون أن 
الش��يخ عدي قد جاء يوما الى 
هذا املكان فلم يجد ماء فطلب 
املتش��يعون له أن يجترح لهم 
أي��ة، فأخ��ذ الش��يخ عكازت��ه 
وض��رب الصخ��رة وق��ال للماء 

بالعربية )زم، زم( فزم.
ويق��وم   -: يزي��د  عي��د   –
االيزيدي��ون بصي��ام ثالث��ة أيام 
)الثالث��اء واألربع��اء واخلمي��س( 
والت��ي تس��بق أول ي��وم جمعة 
من ش��هر كانون األول/ديسمبر 
الش��رقي – أقصر أيام الس��نة 
وأبرزه��ا ويجعلون الي��وم الرابع 
)عي��د  يس��مونه  عام��ا  عي��دا 
صوم يزي��د( فيقيم��ون الوالئم 

واألفراح.
– عي��د بلن��دة : يق��ع ه��ذا 
اخلام��س  الي��وم  ف��ي  العي��د 
والعش��رين م��ن ش��هر كانون 
األول/ديس��مبر الشرقي أي بعد 
يزيد بخمس��ة وعش��رين  عيد 

يوما ويسمونه بعيد امليالد.
-عي��د العج��وة : يق��ع هذا 
العي��د في الي��وم الس��ابع من 
الثاني/يناي��ر  كان��ون  ش��هر 
الشرقي )20 كانون الثاني/يناير 
الغرب��ي( أي بعد م��رور 12 يوما 

على عيد امليالد.
– عي��د أربعاني��ة الش��تاء : 
ويقع هذا العيد في العش��رين 
م��ن ش��هر كان��ون الثاني/يناير 
الشرقي من كل سنة )3 شباط/

فبراي��ر الغربي( أي بع��د حلول 
عيد العجوة بخمس��ة عش��ر 
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يوما، ويج��ري فيه ما يجري في 
الصي��ف( من  )أربعاني��ة  عي��د 
ص��وم وأفط��ار وزي��ارة . ويق��ول 
االيزيدي��ة أن ف��ي ه��ذا العي��د 
قرب الش��يخ عدي اليه أربعني 
من رجال��ه الصادقني فعلمهم 

أحوال الدين االيزيدي.
– عيد خضر الي��اس : ويقع 
هذا العيد ف��ي أول يوم خميس 
من شهر شباط/فبراير الشرقي، 
وقد يصوم البعض من االيزيدية 
األيام الثالث��ة التي تتقدمه )أي 

أيام األثنني والثالثاء واألربعاء(
– عيد احمليي : وهو من األعياد 
القريبة من املسلمني واملعروف 
عند املسلمني ليلة النصف من 
ش��عبان حي��ث يحيونها حتى 

الصبح.
ل��دى  أعي��اد  توج��د  كم��ا 
االيزيدية كعيد الطوفان وأعياد 

اجلمع وعيد حضور السنجق.

الزواج عند اليزيديني :-
فال��زواج ه��و األتف��اق الذي 
يش��ترط حصوله بني الراغبني 
في ال��زواج وه��و ال يخ��رج عن 
كونه تفاهما وأتفاقا شخصيا. 
وبعدها يبدأ مبكاشفة الوالدين 
مب��ا أتفق��ا علي��ه دون أن يح��ق 
للوالدين أن يقفا ضد رغبتيهما 
بحي��ث أن الراغبني ف��ي الزواج 
أذا وج��دا مقاوم��ة منهم��ا، أو 
م��ن أحدهما، يص��ح للفتى أن 
يخط��ف الفتاة فيهرب بها ألى 
أح��دى الق��رى فيتزوجها زواجا 
واألداب  السنن  شرعيا بحسب 
االيزيدي��ة، دون مهر وال صداقة، 
ثم يتدخل أحد العقالء ألصالح 
ذات الب��ني، و ارجاع العروس��ني 
ألى محلهما أما أذا رضي األبوان 
املفاوض��ات  حينئ��ذ  فتج��ري 

لتعيني املهر.
ولاليزي��دي أن ينكح ما طاب 
له من النساء مثنى وثالث ورباع 
ولكن يحرم عليه أن يجمع بني 
أثنني دون رضى األولى. كما يحرم 
عليه ال��زواج من زوجة أخيه. أو 
زوجة عمه بعد موتهما. كذلك 

يح��رم علي��ه الزواج م��ن أخت 
زوجته.

احملرمات :-
يح��رم عل��ى االيزيدي��ة أكل 
)امللف��وف(  واللهان��ة  اخل��س 
والقرنبي��ط وبع��ض اخلضروات 
الت��ي تس��مد بعذرة األنس��ان، 
وال س��يما اخلس، فأنه عندهم 
م��ن أخس م��ا خلق��ه اهلل على 
وج��ه األرض ومجرد رؤيته حرام. 
،ويحرم عليهم من اللحوم حلم 
اخلنزير والس��مك ب��كل أنواعه 
وكذلك حلم الغزال.، كما يحرم 
عل��ى االيزي��دي حلق ش��اربه أو 
غي��ر  باملق��ص  أس��تئصالهما 
أن��ه يس��تحب تخفيفهما أما 
أللحية فيجوز فيها كل ذلك. ، 
كم��ا يحرم على االيزيدي النظر 

ألى وجه املرأة الغير ايزيدية..
ويعتقد االيزيديني أن احلمام 
واملرحاض من مالجيء الشيطان 
ف��ي نظر املس��لمني. فال يدخل 
االيزيدي مرحاضا، وال يغتسلون 
في حم��ام. وأن تس��امحوا في 
ذلك مؤخرا” وي��رى االيزيدية أن 
املالئك��ة تتصل فيما بينها في 
شهر نيسان )ابريل( لهذا فأنهم 
يحرم��ون الزواج وتعمير البيوت 
في الش��هر املذك��ور. وال يجوز 
لاليزيدي البص��ق على األرض أو 
في وجه أنس��ان أو حيوان ملا له 
من رمز لألهانة للملك طاووس.

نساء يزيديات
ان املرأة االيزيدية تتزهد حتى 
ف��ي زيه��ا، إذ ليس م��ن حقها 
امتالك اكثر م��ن زيني، أحدهما 
ترتديه في األفراح واملناس��بات 
أل��وان  ذات  ويك��ون  الديني��ة 
مختلف��ة، ومالب��س بيضاء مع 
عمامة بنفس الل��ون في األيام 
العادية. في احلياة اليومية فان 
وتش��قى  االيزيدية تكدح  املرأة 
كثي��را. فإل��ى جانب ش��ؤونها 
املنزلية فهي تعمل في الزراعة 
واحلصاد، وجني احملصول وتربية 
املواشي وصنع اخلمور واخمللالت. 

ورغم تقليدية اجملتمع االيزيدي، 
إال أنه يسمح للمرأة باملشاركة 
في الرقص اجلماعي مع الرجال 

في املناسبات السعيدة.
لكن رغ��م ذلك يظ��ل للمرأة 
في هذا اجملتم��ع مثل أي مجتمع 
آخ��ر دوره الب��ارز واله��ام. فعل��ى 
الرغ��م من قس��وة األوض��اع فان 
ثمة نساء قمن بدور ال� ) الفقرا(، 
وه��و دور يش��به دور الراهبات في 
الديان��ة املس��يحية. حيث تقوم 
املرأة باخلدمة في ضريح الش��يخ 

)ع��دي ب��ن مس��افر البعلبك��ي( 
وينذرن حياتهن ألداء هذه اخلدمة 
دون أن يتزوج��ن، ويحرم على املرأة 
التي تنذر نفس��ها خلدمة معبد 
الش��يخ عدي بن مس��افر والبابا 
جاويش، ال��زواج أو التزين، ويوكل 
إليها إدارة شؤون املطبخ وتنظيف 
املعبد وحتضير املاء وجني الزيتون 
وخزن زيت��ه وطبخ احلنطة وعمل 
فتائل للمصابيح الزيتية إلضاءة 
املعبد وإشعال وإطفاء املصابيح.، 
ورغ��م ذل��ك فمن امللف��ت للنظر 
ه��و عدم جواز وجود النس��اء في 
املناص��ب الروحاني��ة التي تعتبر 
حكرا على الرجال. كما مينع املرأة 
حتى من االشتراك بالترمن وترديد 
األناشيد الدينية مع القوالني في 

املناسبات اخملتلفة..
ديانة عراقية  االيزيدي��ة،  وتبقى 
أصيل��ة بحاجة الى دراس��ة وتعمق 
باالعتم��اد على  اكث��ر، وخصوص��اً 
الطائف��ة  ابن��اء  م��ن  املثقف��ني 

انفسهم، ألنهم هم األعرف بها..
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املستحدث بالقضاء اإلداري يف العراق

إعداد
علي عبد العباس 
 علي حسني طه 

جامعة البصرة 

شواطئ
 قانونية 
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اجلزء االول

غ��ي ع��ن البيان 
، ان ح��ق التقاض��ي م��ن احلقوق 

األصلية اليت جاهدت الش��عوب يف س��بيل 
نيلها ، وجتس��دت تلك اجله��ود عن طريق تدوين 

هذا احلق يف صلب دساتريها ، وها حنن جند إن املشرع 
الدس��توري يف العراق قد سار مسري الدساتري العاملية يف 

ص��ون ذلك احلق وإبرازه ضمن احلقوق املدنية ، اذ نصت 
املادة ) 19 ( يف بندها الثالث على إن التقاضي حق مصون 
ومكف��ول للجميع وق��د يغفل البعض م��ن املوظفني إن 
القضاء اإلداري يف العراق يعد احد جهات التقاضي ، 

واليت ختتص بنظر نزاعات اإلدارة مع موظفيها 
او مع س��ائر املواطنني ويف حاالت أخرى 

مع جهات اإلدارة نفسها
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0 لذا س��نخصص في تلك العجالة احلديث حول 
محكمة قضاء املوظفني بحس��بانها اجلهة األبرز 
في نظر نزاعات املوظفني مع اإلدارة حول القرارات 
التي تصدر عن اإلدارة فتلحق باملوظف العام حيفاً 
او انتقاص��اً م��ن حقوقه الثابتة في التش��ريعات 

النافذة 0
أوال :- إنشاء احملكمة واإلطار القانوني لعملها 

ليست احملكمة ) محكمة قضاء املوظفني ( وليدة 
الي��وم بل هي امتداد حملاوالت املش��رع العراقي في 
إرس��اء أس��س متكافئة للعالقة التنظيمية بني 
اإلدارة العام��ة وموظفيها اذ ن��ص قانون اخلدمة 
املدني��ة العراق��ي رق��م ) 24 ( لس��نة 1960 ف��ي 
مل��ادة ) 59( / ف ) 1 ( عل��ى منع احملاكم العادية من 
نظر وس��ماع الدعاوى الت��ي يرفعها املوظف ضد 
احلكومة مدعياً بحقوق نش��أت له عن الوظيفة 
مبوج��ب قانون اخلدم��ة املدنية رقم ) 24 ( لس��نة 
1960 املع��دل أو مبوج��ب قان��ون اخلدم��ة املدنية 
امللغ��ى رقم ) 55 ( لس��نة 1956 أو إي قانون أخر ، 
وإمنا يكون الب��ث في نظر تلك الدعاوى وما يتفرع 
عنها لدى محكمة قضاء املوظفني                        ) 
مجلس االنضباط العام س��ابقاً ( وبعد ما يقارب 
على مضي س��بع عقود على إنش��اء تلك اجلهة ، 
عاد املش��رع العادي ليتدارك تنظي��م تلك اجلهة 
القضائية ضمن قان��ون التعديل اخلامس لقانون 
مجل��س ش��ورى لدولة رق��م ) 17 ( لس��نة 2013 
الناف��ذ ، عندم��ا قضى بإنش��اء مجلس ش��ورى 

الدولة عل��ى إن يتكون من الهي��أة العامة وهيأة 
الرئاسة 000000 وأخيرا محاكم قضاء املوظفني 

/ م2/ البند أوال 
ثاني��اً :- اختصاص��ات احملكمة ودورها ف��ي النزاع 

اإلداري 
رس��م قان��ون مجلس ش��ورى الدولة رق��م ) 65 ( 
لس��نة 1979 املع��دل اختصاصات تل��ك احملكمة 
ومركزها في الدعوى اإلدارية ، وذلك في املادة ) 7 ( 

من القانون املذكور 0 
اذ تخت��ص تل��ك احملكم��ة بالفصل ف��ي الدعاوى 
املقام��ة من املوظ��ف ضد دوائر الدول��ة والقطاع 
الع��ام في احلق��وق الناش��ئة عن قان��ون اخلدمة 
املدنية أو القوانني أو األنظمة التي حتكم العالقة 
ب��ني املوظف وبني اجلهة التي يعم��ل فيها / ف 1/ 
كما تختص تلك احملكم��ة في نظر الدعاوى التي 
يقيمه��ا في املوظف على دوائ��ر الدولة والقطاع 
العام للطعن في العقوبات االنضباطية املنصوص 
عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 

العام رقم ) 14 لسنة 1991 املعدل / ف2
ومتل��ك احملكم��ة س��لطة واس��عة حي��ال النزاع 
املعروض إمامها فهي متلك بالنس��بة للعقوبات 
االنضباطي��ة تخفي��ض العقوب��ة او إلغاءه��ا او 
اإلبق��اء عليها او إلغاء عم��ل اللجان التحقيقية 
بالكامل إذ إما ش��اب عملها خ��رق للقانون م/15 
من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 

رقم ) 14 ( لسنة 1991 املعدل 0  



         ملــســـــات 
       د. فـوزيــه الــدريــع

   1-إن بن��اء امل��ودة بني الزوجني وجعلهم��ا أكثر قربا« ومحب��ة أحدهما لآلخر.. هو 

التألم أللم اآلخر واألحساس به له أكبر االثر على نفوس الزوجني

2- قد يكون له أكبر األثر على الش��ريك بإحضار هدية بس��يطة أوبعض الزهور أو 

إرسال رسالة بسيطة ومعبرة في تكون لها معنى كبير بني الزوجني..

3- مش��اركة االهتمامات واألحالم وكذلك الفش��ل واإلحباط ففكر في كيفية أن 

يكون شريكك هو صديقك املفضل..

4- اشتراك الزوجني معا« في عمل بعض األشياء اخلفيفة كالتخطيط للمستقبل 

او الترتيب لشئ يخص األوالد..قد تكون سببا« للمالطفة وبناء املودة..

5- ان تكون قنوات اإلتصال بينكما مفتوحة دائما« كن حريصا« على مشاعر الطرف 

اآلخر ومهم أن تكون واضحا« وصريحا« بخصوص مشاعرك لتبادل ثقة املشاعر..

6- ب��ني الزوج��ني نظرات العي��ون تلع��ب دور كبير ف��ي خلق عالقة 

حميمية..إن إستمرار التناظر يقوي العالقة ويجعلها جيدة ومثيرة.

7- ف��ي الكون القاعدة الس��ائدة الصحيح��ة الثنائية..والثالث 

دخي��ل يخل التوازن خاصة«ف��ي ثنائية العالق��ة الزوجية..فال جتعل 

ثالثا« بينكم

مجتمع
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إن نفوس��نا تترقب كلمة طيبة لعلها ترتقي نحو األمل ولعلها تس��مو نحو باب النجاح.إن الكلمة 
الطيبة تخرج ممن طاب خلقه وصفا قلبه. 

وعن��د التأم��ل في القرآن الكرمي جند أن هناك إش��راقات الختي��ار الكلمات، يقول ربن��ا تبارك وتعالى: 
}وَُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا{ ]البقرة:83[ قال ابن كثير رحمه اهلل تعالى: أي: كلموهم طيًبا، وليُنوا لهم جانًبا.

ْيَطاَن يَنزَُغ بَْيَنُهْم{ )اإلسراء:53(.  ويقول تعالى: }وَُقْل لِِعَبادِي يَُقولُوا الَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّ
إن الكلمة الطيبة حروف إجتمعت ثم خرجت، وهي س��هلة على من زكت نفس��ه وطابت س��ريرته. 

إنها صدقة سهلة جداً ونقوى أن نكررها في الساعات وفي احلديث: »والكلمة الطيبة صدقة«.
 مما نحتاجه:

 * مع والديك الذين كانت حياتهم لك وألجل أن ترتقي في س��لم النجاح، يا ترى هل أنت ممن متيز في 
اختيار أجمل الكلمات وأحس��ن األلفاظ معهم ومتتثل لقول ربك }وَُقْل لَُهَما َقْواًل َكرمِيًا{ ]اإلس��راء:23[ أم 

أنك ممن يجيد فن اجلرح لقلوب طاملا تأملت لتسعد.
 * ف��ي البيت هل جتيد املرأة أن تس��تقبل زوجها حينما يقدم م��ن عمله بكلمة طيبة، لعلها تخفف 
عنه هموم العمل وضغوطه ومش��كالته أم أن الزوجة تس��تقبله بعبارات باردة أو عتاب متكرر في سبب 

التأخر أو نقاش في قضية أحد األطفال؟.
 *هل يس��تطيع الزوج أن يُهدي زوجته كلمة طيبة بعد إعدادها لتلك الوجبة اجلميلة أو بعد قيامها 

بترتيب املنزل؟.
 *إني أتس��اءل هل يقوى الزوج على أن يصرح لزوجته باحلب واملودة أم أن احلياء أو عدم القناعة أو عدم 

التربية على تلك املعاني مينعانه من ذلك الكمال في االختيار للكلمات؟.
 * في العمل الوظيفي هل يجيد املدير العام أن يرس��ل كلمات حتمل الثناء واحلب والتقدير للموظف 

الذي يستحق اإلشادة.
 * في اجملتمع الدعوي نتمنى أن يس��مع الناس منا الكلمات الطيبة التي تدل على رحمتنا وشفقتنا 

بهم مهما بلغت ذنوبهم وخطاياهم.
 *في القطاع التعليمي للبنني والبنات هل نحن نس��مع من املدرس��ني واملدرسات عبارات فيها األدب 
الراقي والذوق الرفيع والتثبيت على معالي األمور؟. أم أن املدرس ينتقي من قاموس كلماته أسوأ األلفاظ 

وأدنى العبارات ليسقط الطالب في بحار الفشل والنقد الهادم.
* إخوت��ك وأخوات��ك يحبون منك أن تنتقي لهم كلمات احلب وس��رد الذكريات احلس��نة والهدوء في 
تصحيح اخلطأ، وال يحبون منك قس��وة الكلمة وجرح املشاعر، فلم ال ترتقي مع إخوتك وأخواتك وتكون 

خير مثال لهم في إهداء الكلمات الطيبة؟.
 إن كلمة هادئة ألخيك أو أختك حتمل في طياتها احلب والتقدير أو االعتذار س��وف تصنع في القلوب 

ما ال يخطر في بالك من احلب والسالمة والصفاء.
 * وأن��ت مع زمالء احلياة وأصدقاء الزمن هل متارس بني الفين��ة واألخرى الكلمة الطيبة عبر اتصال أو 
رس��الة جوال أو بريد، أم لعلك ممن غلب عليه الغفلة فكان مع الزمالء عدواً و ثقيالً وهو ال يش��عر، وكان 
من أولئك الذين ال يفرح أحد بلقائه وما ذاك إال بسبب لسانه وكلماته التي تسقط الرجال وتهوي بهم 

نحو الهاوية.
 * ف��ي البي��ت وأنت م��ع أوالدك البنني والبن��ات يا ترى أأنت مم��ن يهدي كلمات احل��ب والثناء والرحمة 

والتشجيع أم أنك ممن فاز باملركز األول في فن اإلسقاط وإلصاق التهم بأسوأ الكلمات واأللفاظ؟.

    الكلمة الطيبة
 مفتاح القلوب املغلقة

شواطئ



         م��ع مطل��ع الق��رن الواح��د 
م��ا حقق��ه  وم��ع كل  والعش��رين 
اإلنس��ان م��ن التق��دم الهائ��ل في 
كاف��ة األصع��دة واجمل��االت احلياتية، 
وم��ع ما يعيش��ه إنس��ان اليوم في 
عص��ر احلداث��ة ، ولكن ه��ذا التقدم 
لم يس��تطع أن يهدي إلى البشرية 
الس��الم والرف��ق واحملب��ة. إذ تبق��ى 
هناك الكثي��ر من مظاهر الهمجية 
احلاكمة في العصور الغابرة عالقة 
ومترسخة في النفس البشرية رغم 
تغي��ر ال��رداء الذي ترتدي��ه. و ظاهرة 
العنف عامة هي من هذا النوع الذي 
يحمل ه��ذا الطاب��ع، إذ إنه��ا تهدد 
املنجزات التي حققها اإلنسان خالل 
الس��نوات املاضية، واألسوأ من ذلك 
كله عندما يتعدى وميتد هذا العنف 
إلى الفئ��ات الضعيفة ف��ي اجملتمع 
كاملرأة مث��ال. فالعنف ضد املرأة من 
األمور الت��ي جتلب انتب��اه املتصفح 
واملتتب��ع لألح��داث تق��ول األرقام أن  
52% م��ن النس��اء الفلس��طينيات 

تعرضن للضرب على األقل مرة واحدة 
في الع��ام2000 و 47% من النس��اء 
يتعرضن للضرب ف��ي األردن بصورة 
دائمة 30% من النس��اء األمريكيات 
يتعرضن للعنف اجلس��دي من قبل 
أزواجه��ن 95% م��ن ضحاي��ا العنف 
في فرنس��ا من النس��اء 8 نساء من 
عشر ضحايا العنف في الهند. %60 
واملتمع��ن لهذه اإلحص��اءات يرى إن 
العنف الوارد على النساء ال يختص 
فئة معينة او ثقافة خاصة أو جنس 
محدد، وإمنا يش��مل كافة الثقافات 
والدول املتقدمة منها أو ما تس��مى 
العال��م  دول  أو  النامي��ة  بال��دول 
الثالث. والعنف يعني األخذ بالشدة 
والقوة، أو هو س��لوك أو فعل يتسم 
بالعدواني��ة يصدر ع��ن طرف بهدف 
استغالل واخضاع طرف آخر في اطار 
عالقة قوة غير متكافئة مما يتسبب 
في اح��داث اضرار مادي��ة او معنوية 
او نفس��ية. وحس��ب هذا التعريف 
فان العنف يش��مل السب والشتم 

والضرب والقتل واالعتداء والذي يأتي 
من طرف رجل أو مؤسسة أو نظام أو 
حتى من طرف امرأة من أجل إخضاع 
املرأة والتس��لط عليه��ا. وهناك من 
يعتقد أن العنف هو لغة التخاطب 
األخي��رة املمكن��ة اس��تعمالها مع 
اآلخري��ن حني يحس املرء بالعجز عن 
ايصال صوته بوسائل احلوار العادي، 
ولكن��ه يأتي مع امل��رأة اللغة األولى 
للتخاط��ب معها كما يس��تخدمه 
البع��ض وكأن اآلخ��ر ال ميل��ك لغ��ة 
أخرى الستعمالها، ليجعل من هذا 
العنف كابوس يخيم على وجودها، 
ليشل حركتها وطاقاتها، ويجعلها 

أطالل من الكآبة واحلزن واخلضوع. 
أسباب العنف: 

نح��اول في هذا اخملتصر القاء الضوء 
خل��ف  الكامن��ة  األس��باب  عل��ى 

كواليس هذا النوع من العنف
 1- تعتب��ر امل��رأة نفس��ها هي أحد 
العوام��ل الرئيس��ية لبع��ض أنواع 
العنف واالضطه��اد، وذلك لتقبلها 
ل��ه واعتب��ار التس��امح واخلضوع أو 
الس��كوت علي��ه كرد فع��ل لذلك، 
مم��ا يجعل اآلخ��ر يأخذ ف��ي التمادي 

والتجرأ أكثر فأكثر. 
كاجله��ل  الثقافي��ة؛  األس��باب   -2
وع��دم معرفة كيفي��ة التعامل مع 
اآلخر وع��دم احترامه، وم��ا يتمتعه 
من حق��وق وواجب��ات تعتبر كعامل 
أساس��ي للعن��ف. وه��ذا اجلهل قد 
يكون من الطرفني املرأة واملُعنِّف لها، 
فجه��ل املرأة بحقوقه��ا و واجباتها 

نور املوسوي
النجف االشرف
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العــنــف ضــد املــــــرأة
 األسباب والعالج 
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من طرف، وجهل اآلخر بهذه احلقوق 
من طرف ثان مما قد يؤدي إلى التجاوز 

وتعدي احلدود. 
3- األسباب التربوية؛ قد تكون أسس 
التربي��ة العنيفة التي نش��أ عليها 
الفرد ه��ي التي تولد لدي��ه العنف، 
إذ جتعل��ه ضحية له حيث تش��كل 
لدي��ه ش��خصية ضعيف��ة وتائهة 
وغير واثقة، وهذا ما يؤدي إلى جبران 
هذا الضعف في املستقبل بالعنف، 
بحيث يستقوي على األضعف منه 
وه��ي امل��رأة، وكم��ا هو املع��روف أن 

العنف يولد العنف.
هن��اك  والتقالي��د؛  الع��ادات   -4  
أفكار وتقاليد متج��ذرة في ثقافات 
الكثيري��ن والتي حتمل ف��ي طياتها 
الرؤية اجلاهلية لتميي��ز الذكر على 
األنث��ى مم��ا ي��ؤدي ذلك إل��ى تصغير 
وتضئيل األنث��ى ودورها، وفي املقابل 
تكبي��ر وحتجيم الذك��ر ودوره. حيث 
يعطى احلق دائما للمجتمع الذكوري 
للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف 

على األنثى منذ الصغر.
5- األس��باب البيئي��ة: فاملش��كالت 
البيئية التي تضغط على اإلنس��ان 
كاالزدحام وضعف اخلدمات ومشكلة 
السكن وزيادة السكان و...، باإلضافة 
إلى ذلك ما تسببه البيئة في إحباط 
الفرد، حيث ال تس��اعده على حتقيق 
ذات��ه والنجاح فيه��ا كتوفير العمل 
املناس��ب للش��باب، فذل��ك يدفعه 
دفعا نحو العنف ليؤدي إلى انفجاره 

إلى من هو أضعف منه )املرأة(
6- األس��باب االقتصادي��ة: فاخلل��ل 
املادي الذي يواجهه الفرد أو األس��رة 
والتضخم االقتصادي الذي ينعكس 
عل��ى املس��توى املعيش��ي لكل من 
الف��رد أو اجلماع��ة حي��ث يكون من 
الصعب احلصول على لقمة العيش 
وم��ن املش��كالت االقتصادي��ة التي 
تضغط على اآلخ��ر أن يكون عنيفا 

ويصب جام غضبه على املرأة. 
 7-عنف احلكومات والسلطات : وقد 
تأخذ األس��باب نطاقا أوس��ع ودائرة 
اكبر عندم��ا يصبح بيد الس��لطة 
العليا احلاكمة، وذلك بسن القوانني 

الت��ي تعّنف املرأة أو تأيي��د القوانني 
لصالح م��ن يقوم بعنفه��ا، أو عدم 
اس��تنصارها عندما مت��د يدها ألخذ 
الع��ون منه��م. فمهم��ا اختلف��ت 
األس��باب واملس��ببات تبقى ظاهرة 
العنف ضد املرأة ترصد نسبة 7%من 
جميع النساء الالتي مينت مابني سن 
اخلامسة عش��رة والرابعة واألربعني 
ف��ي جمي��ع أنح��اء العالم حس��ب 
التقرير الصادر عن منظمة الصحة 

العاملية. 
أي��ن يكم��ن الع��الج؟ مب��ا أن ظاهرة 
العن��ف ض��د امل��رأة ظاه��رة قدمية 
وكبيرة االتس��اع من��ذ أن كانت في 
العصر اجلاهلي تباع املرأة وتش��ترى، 

وت��وأد ف��ي الت��راب وه��ي حي��ة، فال 
نتوق��ع أن يكون حل ه��ذه الظاهرة 
أو عالجها آنيا وبفت��رة قصيرة. وإمنا 
البد م��ن كونه جذري��ا وتدريجيا من 
أجل القض��اء عليها أو احليلولة إلى 
إنقاصها بأكبر قدر ممكن. وذلك عبر 
الرج��وع إلى الش��ريعة اإلس��المية 
التي تعطي للم��رأة كامل حقوقها 
، كما وتقّدم له��ا احلماية واحلصانة 
الكامل��ة. ق��ال تعالى )وله��ن مثل 
الذي عليهن باملعروف( )البقرة 228(، 
وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل 
وعليها م��ا علي��ه، وأنها مس��اوية 
له ف��ي جميع األح��كام  وقد أثبتت 
التجرب��ة أن القوان��ني الوضعية لم 
تتمك��ن م��ن إعطاء امل��رأة حقوقها 
وحمايتها، وإن كانت ترفع الشعارات 

لصاحلها. 
إن الدور التي تلعبه وس��ائل اإلعالم 

املرئي��ة واملق��روءة واملس��موعة في 
ب��ث العدي��د م��ن الثقاف��ات إل��ى 
جمي��ع اجملتمع��ات س��لبا أو إيجابا 
واضحة للجميع، ل��ذا من الضروري 
تعمي��م ه��ذه التوعي��ة لتصل إلى 
ه��ذه الوس��ائل لتق��وم بالتغطية 
الالزمة لذل��ك. والبد م��ن تضاعف 
هذه اجلهود بالنس��بة إلى وس��ائل 
التلف��زة حل��ذف املش��اهد واملقاطع 
التي توح��ي من قري��ب أو بعيد إلى 
تدعي��م ظاه��رة العنف ض��د املرأة 
تق��وم  الت��ي  املؤسس��ات  وإنش��اء 
بتعلي��م األزواج اجل��دد على كيفية 
الصحيح م��ع بعضهما  التعام��ل 
البعض ومراعاة حقوقهما املتبادلة 

جت��اه اآلخ��ر، وكيفية تعام��ل الزوج 
مع زوجته ليك��ون مصداقا لوصايا 
املعصومني )ع( في ح��ق املرأة، فعن 
رسول اهلل )ص(: )اتقوا اهلل عز وجل 
في النساء فإنهن عوان )أي أسيرات( 
ب��ني أيديكم، أخذمتوهن على أمانات 
اهلل(، والبد أن تطعمها وتكس��وها، 
وإذا جهل��ت عفوت عنه��ا(. وكذلك 
تعليمهم على عدم توقع الزوج من 
زوجت��ه مراع��اة حقوق��ه وتنفيذها 
بجميع حذافيره��ا وأدق تفاصيلها، 
ليق��وم ف��ي املقابل بهض��م حقوق 
زوجته قاطبة. وأخيرا.. فان مش��وار 
عالج العن��ف الزال في بداياته حتى 
تتغير العقلي��ة والرؤية العامة جتاه 
املرأة، وتصبح املرأة إنس��انا ذو كيان، 
وذو اعتبار ثاب��ت الميكن في أي وقت 
التنازل ع��ن حقوقه والتضحية عن 

مكتسباته. 



ف��ي العقد الثامن من القرن املنصرم كانت املرأة 
في الع��راق تعمل في اغلب اجمل��االت ويعتبر مجال 
السياحة والفندقة هو من اكثر امليادين القا وريادة 
بالنس��بة لها وقد ملس��ت هذه احلقيق��ة في فندق 
شيراتون البصرة الكائن في شارع الكورنيش على 
ضفاف ش��ط العرب اذ كانت تعم��ل هناك العديد 
من النس��اء اللواتي تخرجن من معهد الس��ياحة 
والفندقة وبقي��ت عالقة في اذهانن��ا صورة الفتاة 
الفتاة ذات الزي املميز وربطة العنق الس��وداء ولكن 
ه��ذه الصورة لم تكتمل حيث ان النظرة الس��ائدة 
ف��ي اجملتمع ومنذ ذاك الزم��ن حتى يومنا احلاضر لم 
تتغير جتاه عمل املرأة وخصوصا عملها كنادلة في 
املطاع��م اذ اعتب��ر هذا العمل عار يلحق بس��معة 
الفت��اة واهله��ا الن مثل هذه اإلعم��ال تكون حكرا 
على الرجال فقط وان اختالط املرأة بالرجال بشكل 
مباشر للخدمة يقلل من قيمتها وفي اآلونة األخيرة 
ع��ادت هذه الظاهرة مجددا ال��ى املطاعم والفنادق 
البصرية لتثبت املرأة وجودها من خالل عملها على 

الرغم من نظرة اجملتمع لها.

) املراة اكثر نظاما يف العمل (
وحني التقينا بالسيد )وائل عريبي( مدير كازينو 
ومطع��م )تس��تاهل البصرة( العائ��م على ضفاف 
شط العرب في البصرة وسالناه عن الدافع لعمالة 
املراة ف��ي املطاع��م كنادلة ونظ��رة اجملتمع جتاهها 
اجاب قائالً : نحن نعمل على اعادة نشاط املراة في 
السياحة والفندقة كما كانت في ثمانينات القرن 

املاض��ي فأدخلناه��ا ف��ي مطعمنا لتق��وم بخدمة 
جديدة ونحن ن��رى ان املراة جتعل للمكان رونقاً اخر 
وخصوصا النظافة وال جنعلها مصدراً جلذب الزبائن 
كما يدعي البعض كما تقوم بتقدمي خدمة اضافية 
للزبائن وهي رعاي��ة االطفال حتى انتهاء الزبون من 
تن��اول طعامه وه��ذا العمل يقدم باجمل��ان ، وكذلك 
من االمور التي دعتن��ا الى توظيف املرأة كنادلة في 
مطعمنا هو ان لدينا صالة خاصة الحياء املناسبات 
واالعراس وهذه القاعة تكون معزولة عن الرجال لذا 
فان النادلة هي من تقوم بأيصال ما تطلبه النساء 
وهذا عاد علينا بالنفع وكس��ب ملطعمنا س��معة 
جي��دة بني العوائل البصرية الن اغلب العوائل التي 
حتيي مناسباتها في  هذه القاعة الترغب بأحتكاك 
الرجال بالنس��اء . كما ال يخفي الس��يد عريبي بأن 
الدافع الرئيسي وراء عمل املرأة كنادلة في املطاعم  
هو الدافع املادي الن اغلب العماالت وعلى الرغم من 
كونهن ش��ابات اال انهن يعيلن عوائل وهذا العمل 
احد مصادر كسب الرزق احلالل. واما عن املضايقات 
أو التحرش بالعامالت اضاف عريبي لنا لم يس��جل 
في مطعمه اي حترش أو اس��اءة للنس��اء العامالت 
معه والبالغ عددهن اربع نساء ال من قبل الزبائن وال 
من زمالئهن العاملني ف��ي نفس املطعم خصوصا 

اذا كانت املرأة العاملة صائنة لنفسها.
وفي احلديث عن املقوم��ات العلمية للعمل في 
هذا اجمل��ال احليوي وال��ذي اصبح ل��دى بعض الدول 
املتقدم��ة راف��داً اقتصادي��اً مهماً فاس��تحدثوا له 
كلي��ات ومعاه��د تخصصية تعن��ى بتدريس فنون 
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نادالت املطاعم.. ونظرة اجملتمع البصري 

هبة اليوسف
جام��عة البص��رة  



االستقبال واالتكيت اشار السيد وائل الى ان اغلب 
العاملني في مجال الس��ياحة والفندقة اليوم هم 
ال ميلكون مؤهالت علمية تخصصية في هذا اجملال 
وان احلاج��ة للعم��ل ه��ي التي تدفعهم ملمارس��ة 
مثل هذه االعمال لذا فاذا اردنا ان نرفع من مس��توى 
عم��ل هذا القطاع احليوي وامله��م فعلينا ان نفتح 
دورات تدريبية مكثفة لتدريب العاملني على اسس 

العمل الصحيحة.

)املرأة واجهة جلذب الزبائن(
السيد رسول قاسم مدير صالة مطعم وملتقى 
ش��ط العرب الس��ياحي حت��دث لنا عن عم��ل املرأة 
كنادل��ة بالقول: ان امل��رأة هي الواجهة الرئيس��ية 
التي تساعد على جذب الزبائن وهي الوجه الباسم 
القادر على لفت انتباه اجملتمع وبأعتبار املرأة نصف 
اجملتمع فهي امر اس��اس في ه��ذا العمل لذا عملنا 
على اش��راكها في هذا العمل لتك��ون الزهرة التي 
يتج��ه لها كل راغب بالنظ��ر للجمال ورونق املكان 
ولك��ن ه��ذا اليعن��ي ان الفتاة هي س��لعة كمالية 
فق��ط بل نرى ان بعضهن  متتلك موهبة خاصة في 
مجال الس��ياحة  والفندقة فترى ضالتها في هذه 
االماكن فتسعى لتنشيط موهبتها وممارستها في 
العم��ل كنادلة. واما عن نظ��رة اجملتمع لعمل  املرأة 
كنادلة يرى قاس��م بأن نظرة اجملتم��ع تغيرت كثيرا 
جت��اه عمل امل��رأة كنادل��ة خصوصا بع��د االنفتاح 

الثقافي واالقتصادي الكبير الذي شهده البلد.

)احب مهنتي ولن استبدهلا ابدا(
الن��ادالت كان له��ن رأي يتفق��ن م��ن جانب مع 
اصحاب املطاعم ويختلفن من جانب اخر االنس��ة 
عذاري)20س��نة( النادل��ة ف��ي مطع��م )تس��تاهل 
البصرة( فترى انه وعل��ى الرغم من حاجتها املادية 
الت��ي تقودها ملمارس��ة مثل هذه االعم��ال اال انها 
تشعر بعالقة حميمة مع هذه االعمال النها تنمي 
عند االنس��ان ملكة خدمة االخرين وتقدمي املعونة 
له��م. لذا ف��أذا عرض عل��ي عمل اخر مب��كان غيره 
بتكليفة اعلى لن ات��رك عملي النني ارغب بعملي 
واش��عر بأنه يعبر عن ذاتي واثبات ش��خصيتي في 

اجملتمع كأمرأة عاملة ولها دورها فيه.

)العمل يصقل شخصية املرأة(
املواطنون كان لهم رأي في انتشار هذه الظاهرة 
ومدى انعكاس��ها على سلوكيات  اجملتمع البصري 

اذ كانت لنا وقفة مع السيد احمد هشام )32سنة( 
وال��ذي يذه��ب ال��ى مالئمة العم��ل للم��رأة حيث 
ق��ال ان املرأة ه��ي نصف اجملتمع بل ه��ي ركن مهم 
واس��اس وس��اند الى الرج��ل اما ما يخ��ص العمل 
فأنا م��ن املش��جعني واملقتنع��ني بعمل امل��رأة الن 
العمل يصقل شخصيتها ويساعدها على معرفة 
اجملتم��ع لتتمكن م��ن مواجهة اي مش��كلة ولكن 
بالرغم م��ن اقناعي بعمل املرأة اال ان هنالك اعمال 
التليق بها لعدة اس��باب ديني��ة واجتماعيةومنها 
عمله��ا كنادل��ة. وكذلك علقت االنس��ة س��ونيا 
مدرس مساعد في كلية االدارة واالقتصاد بجامعة 
البصرة ح��ول هذا املوضوع  قائل��ة ممكن ان يتقبل 
هذا االمر خ��ارج العراق ولكن داخ��ل العراق صعب 
ويش��اركها في الرأي السيد اس��عد املوسوي نائب 
االمني العام ملؤسس��ة احملبة والس��الم االنس��انية 
الذي يوعز سبب رفضة الى عدم قبول اجملتمع  ملثل 
هذه الظاهرة ويعتبرها ثقافة وافدة. وعززت االنسة 
جميلة عبد الغني طالبة في كلية القانون موقف 
االخري��ن بقولها ظاهرة ال تلي��ق مبجتمعنا وخاصة 
اجملتم��ع البص��ري وال اعتق��د ان هذا عم��ل محترم 

للنساء بشكل عام.

)شيء مجيل وحضاري(
كما واجمع كل من الس��يد علي عبد الكرمي 
والس��يد من��اف ، املوظفني في رئاس��ة جامعة 
البص��رة عل��ى ان ه��ذه الظاه��رة جميل��ة وينم 
انتش��ارها عل��ى مجتم��ع متم��دن ومتحض��ر 
ويش��اركهم ال��رأي الدكت��ور محم��د حس��ني 
منه��ل مع��اون عمي��د كلي��ة االدارة واالقتصاد 
للش��ؤون االدارية ، اذ ي��رى انها ظاه��رة لطيفة 
جدا وانتش��رت في الكثير من املطاعم البصرية 
وانا اشجع املرأة على العمل بها، وكذالك يتفق 
معهم الدكتور )سامي هاتو( مدير قسم االعالم 
والعالق��ات العام��ة واصف��ا اياها بانه��ا ظاهرة 
لطيفة ومقبولة بسبب ذوق املرأة، واخيراً مهما 
اختلفت االراء فان جميعه��ا توضح مدى ادراك 
هذه الظاهرة بني املع��ارض وبني املوافق اذ تبقى 
املرأة محط انظار اجملتمع باعتبارها االم واالخت 
والزوج��ة واليعلو على وجودها ش��يء من ناحية 
ومن ناحية اخرى يراها البعض حبيس��ة بيتها 
خلدمة ابنائها فقط لذا ال ميكن اجلزم هل مسألة 
النادلة هي عن��وان جديد لعمل دائم ام هو عابر 

سبيل يطرق ابواب مجتمعنا.
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“أسوس” تطرح سلسلة هواتف ZenFone مبنطقة اخلليج
       أعل��ن ليون ي��و، املدير اإلقليمي 
لشركة “أسوس” عن توفر سلسلة 
هواتف “زن ف��ون” ZenFone الذكية 
مبنطق��ة اخلليج، وذل��ك خالل مؤمتر 
صحف��ي أقي��م الي��وم ف��ي مدينة 
ش��ركة  وكان��ت  اإلماراتي��ة.  دب��ي، 
“أس��وس” ق��د كش��فت ع��ن هذه 
الهواتف مطل��ع العام اجلاري ضمن 
مشاركتها في معرض اإللكترونيات 
االستهالكية “س��ي إي إس ″2014 
CES 2014.  وتع��د هواتف “زن فون” 
أول سلسلة هواتف ذكية مستقلة 
ال  “أندروي��د”  التش��غيل  بنظ��ام 
ترتب��ط بحواس��يب لوحي��ة عل��ى 
 .PadFone ”غرار سلس��لة “باد فون
ZenFone  ”وتأت��ي هواتف “زن ف��ون

بقياس��ات 4 و 5 و 6 بوصات وبألوان 

متع��ددة، وحتمل جميعه��ا معالج 
“إنتل آتوم” Intel Atom ثنائي النوى 
وتعمل باإلصدار 4.3 “كيت كات” من 
نظام “أندرويد”، وهي مزودة بواجهة 
جديدة من تصميم الش��ركة حتمل 
اس��م “زن يو آي”ZenUI  تقدم جتربة 
اس��تخدام أبسط بحسب ما تقول 
الش��ركة.  والف��ارق ب��ني الهوات��ف 
الثالث��ة ه��و ف��ي حجم الشاش��ة 
 4 ZenFone واألداء. حيث يبدأ هاتف
بشاش��ة من قياس 4 بوصات بدقة 
480×800 بكس��ل م��ع معالج بتردد 
1.2 جيجاهرتز وكاميرا خلفية بدقة 
5 ميجابكس��ل وأمامي��ة بدقة 0.3 
ميجابكس��ل. أما الهات��ف الثاني، 
شاش��ة  يق��دم  فه��و   5  ZenFone
أكب��ر بقياس 5 بوصات وبدقة عالية 

الوض��وح 720pمع دع��م العمل مع 
أي قل��م كان، إذ أن اجله��از ال يق��دم 
قلًم��ا خاًص��ا به، كما أن الشاش��ة 
تدع��م اللمس أثناء ارتداء القفازات. 
ويحم��ل اجلهاز كاميرا خلفية بدقة 
8 ميجابكس��ل وأمامي��ة بدق��ة 2 
ميجابكسل.  ويقدم الهاتف الثالث، 
ZenFone 6 شاشة بقياس 6 بوصات 
وبنفس الدقة، وكاميرا خلفية بدقة 
13 ميجابكس��ل. وقالت “أس��وس” 
إن هاتف ZenFone 4 سيتوفر بسعر 
339 درهًما إماراتًيا، بينما س��يتوفر 
هاتف ZenFone 5بسعر 899 درهًما، 
أم��ا هات��ف ZenFone 6 فس��يتوفر 
بس��عر 1,099 درهًما. هذا وستكون 
جميع النم��اذج متوفر لدى محالت 
“جامبو” للتجزئة، وسوق دبي احلرة.

 
توقع تقرير جديد أن 

تواصل الش��حنات العاملية من احلواس��يب اللوحية منوها 
لهذا العام، ولكن ليس بالسرعة التي كانت متوقعة سابًقا.

وبعد أربع سنوات من النمو الهائل في شحنات احلواسيب 
اللوحية، توقعت شركة األبحاث “آي دي سي” IDC أن تنمو 
هذه الس��وق خالل الع��ام 2014 بنس��بة 6.5 باملئة مقارنة 
بالع��ام املاضي، وهي التي توقعت س��ابًقا أن تبلغ نس��بة 
النم��و 12.1 باملئة. وقال جان فيليب بوش��ار، مدير األبحاث 

للحواسيب اللوحية، إن املستهلكني ينفقون املزيد من املال 
على ش��راء احلواسيب احملمولة والهواتف الذكية واألجهزة 
القابل��ة لالرت��داء رخيصة الثم��ن، وأنه��م يحافظون على 
حواسيبهم اللوحية فترة أطول من املتوقع. وأضاف بوشار 
“كنا نظن أن دورة احتفاظ املس��تخدم بحاس��وبه اللوحي 
تقدر بعامني وإذ بنا ندرك أنها أقرب إلى ثالث س��نوات”، هذا 
وال يقوم املستهلكون بالتخلص من حواسيبهم اللوحية 
القدمية، بل يعطونها بداًل من ذلك ألطفالهم. وقال بوش��ار 
إن االهتمام ينحو جتاه احلواس��يب اللوحية ذات الشاشات 
الصغيرة، فيما يتجه الباحثون نحو الشاش��ات األكبر إلى 
احلواس��يب احملمول��ة. ووفًقا لش��ركة األبحاث، س��تواصل 
ش��حنات احلواس��يب اللوحية منوها في األسواق الناشئة 
ومبعدل 12 باملئة يقودها الشاش��ات الصغيرة، واحلواسيب 
منخفضة التكلفة من الشركات الصينية. وقال بوشار إن 
املش��ترين يدرس��ون على نحو متزايد االجتاه نحو الهواتف 
الذكي��ة واألجه��زة القابل��ة لالرت��داء مقاب��ل احلواس��يب 
اللوحي��ة، ولكن املزيد م��ن البيانات الت��ي تولدها األجهزة 
ذات الشاشات الصغيرة ميكن أن تساعد في نهاية املطاف 

شحنات احلواسيب اللوحية.

تقرير: الحواسيب اللوحية تواصل 

نموها ولكن دون المتوقع

شواطئ 
تكنولوجية



      أعل��ن املوق��ع اجلديد املعني 
Re/« التكنولوجي��ا  مبواضي��ع 

آب��ل ق��د  ب��أن  األربع��اء،   »code
تكش��ف عن س��اعتها الذكية 
الت��ي كث��ر احلدي��ث عنه��ا، في 
خ��الل  الق��ادم  الش��هر  أوائ��ل 
املؤمتر ال��ذي يتوقع أن تكش��ف 
 »6 iPhone« خالله ع��ن هات��ف
اجلدي��د.  وق��د رفض��ت متحدثة 
من الشركة »آبل« التعليق على 
هذه املعلوم��ات، ولكن أصحاب 
األسهم في وال ستريت شعروا 

باحلم��اس، خاص��ة بع��د ارتفاع 
أس��هم الش��ركة 1.5 في املائة 
ليبل��غ س��عر حص��ة األس��هم 
102 دوالراً.  وق��د ب��دأ احلديث عن 
موع��د إط��الق »آبل« لس��اعتها 
الذكي��ة من��ذ حصوله��ا عل��ى 
منط تصميم لس��اعة ذكية في 
يوليو/مت��وز املاض��ي.  ورغم أنها 
ليس��ت الش��ركة األول��ى التي 
ميكنه��ا أن تطلق س��اعة ذكية، 
إال أنه��ا س��تزيد بدخوله��ا هذا 
اجملال مس��توى املنافس��ة.  وقد 

أطلق��ت ع��دداً م��ن التطبيقات 
املالئمة متاماً للساعات الذكية، 
الذي   »HealthKit« مثل تطبي��ق 
ميكن��ه أن يتتبع مع��دل نبضات 
قلب املس��تخدم وضغ��ط دمه، 
باإلضافة إلى مؤش��راته احليوية 
األخ��رى، كم��ا أطلق��ت تطبيق 
يس��مح  ال��ذي   »HomeKit«
للمستخدم باالتصال من خالل 
أجهزت��ه الذكية بعدد من اآلالت 
املوجودة في منزله كالسخانات 
وقوابس اإلضاءة وأقفال األبواب.

»iWatch« تقارير: آبل ستعرض ساعتها
 أوائل الشهر القادم
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شواطئ 
رياضية

حيدر توفيق
 كلية التربية الرياضية

عندما نتناول موضوع حركة جسم االنسان 
في احلي��اة فمقصودنا هو أعّم م��ن الرياضة في 
اصطالحه��ا العلم��ي ب��ل نقصد ب��ه كل جهد 
بدني يبذله االنس��ان س��واء كان منتظماً أم ال ، 
كي نُخرِج من هذا املفهوم سكون اجلسم وعدم 
احلركة وإن كانت االولوية في كالمنا الى احلركة 
اجلس��مانية وف��ق منظور العل��وم التخصصية 
ف��ي اجملال الرياضي باعتب��ار أّن هذه احلركات البد 
أن تك��ون خاضعة ملقايي��س وموازين علمية من 
رفع الق��درة العملية ألعضاء اجلس��م واالجهزة 
الوظيفية وتطوير الصفات البدنية االساس��ية 
وغيره��ا مم��ا يُذكر في عل��م التدري��ب الرياضي . 
ولهذا تُعد الرياضة وحركة اجلس��م من احلاجات 
االساسية لبدن االنس��ان نحو السير في احلياة 
والتنّعم بصحة بدنية سليمة بعيداً عن االمراض 
ومشاكلها والتي تؤّثر على حياته وتوازنها بصورة 
طبيعية س��واء كانت هذه احلركات والنشاطات 
البدني��ة ف��ي مرحلة الطفول��ة أم ال ، باعتبار أّن 
احلركات التي يحتاجها اجلسم في سّن اخلامسة 
تختلف ع��ن احل��ركات التي يحتاجها في س��ن 
اخلمس��ني مثالً ، ألن احلركة في مرحلة الطفولة 
ناجتة من ميول الطفل نح��و اللعب وهذا امليول 
يب��دأ بالضمور كلما تقدم االنس��ان في املرحلة 
العمري��ة اال ان هذه احلاجة تبقى ركناً اساس��ّياً 
م��ن اركان الصح��ة البدنية والنفس��ية وترجع 
ثمراته��ا خاصًة في مرحل��ة الطفولة النها تعد 
من اهم وس��ائل التعلم فيها لكس��ب العادات 
وامناء العواطف وحتريك املشاعر الكامنه فيه لذا 
ال جند طفالً سليماً يستطيع ان ميكث في مكان 
واحد لدقائق معدودة بدون حركة وهذا يدل على 
ان هذه احلركات اجلس��مانية م��ن االمور املودعة 

في قرارة كل انس��ان النه مفطور عليها منذ ان 
وجد على وجه االرض .

فوائد الرياضة املنتظمة :
أما الرياضة فلو مارس��ها االنس��ان بانتظام 
لترتب��ت عليها فوائد متعددة ترجع الى مختلف 
اجهزة اجلسم الوظيفية ، فهي تؤثر على اجلهاز 
التنفس��ي ف��ي زي��ادة الس��عة الهوائي��ة فمن 
املع��روف ان معدل التنفس ف��ى الدقيقة حوالي 
)15-16( مرة /د , ويزي��د هذا املعدل فى حالة اداء 
مجه��ود بدني حتى ميكن امداد اجلس��م بكمية 
اكب��ر من االوكس��جني اال ان الزي��ادة فى املعدل 
عند املمارس��ني تك��ون اقل من الزي��ادة عند غير 
املمارسني في حالة بذل مجهود بدني مضاعف 
. وممارس��ة الرياض��ة تعمل عل��ى تقوية عضالت 
التنفس وأهمها عضلة احلجاب احلاجز وعضالت 
ما ب��ني الضلوع الت��ي ترفع من كفائ��ة وظائف 
الرئت��ني واجلهاز التنفس��ي . وتعم��ل ايضاً على 
امكانية االس��تمرار في اداء اجمله��ود البدني دون 

الشعور بالتعب .
أم��ا تأثيرها عل��ى جهاز الدوران : فممارس��ة 
الرياضة بصورة منتظمة تعمل على زيادة حجم 
القل��ب وبالتالي تزداد قوتها فت��زداد كمية الدم 
التي تص��ل الى جميع اعضاء اجلس��م مع ثبات 
معدل نبض��ات القلب ف��ي الدقيق��ة . ونتيجة 
ممارس��ة الرياضة يتكيف اجلهاز الدوري س��ريعا 
مع اجملهود املطلوب بذله وبذلك يستطيع الفرد 
الرياض��ي ان ي��ؤدى ما هو مطل��وب منة بكفائة 
ومه��ارة ، وعن��د االنتهاء م��ن اداء اجملهود البدني 
يعود اجلهاز الدوري الى حالته الطبيعية بسرعة 
عند االنسان املمارس للرياضة اسرع من االنسان 

جسم اإلنسان وحاجته إلـــــــــــى احلركة
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الغير ممارس لها .
فل��و اخذنا رياضة املش��ي باعتبارها اس��هل 
انواع الرياضة وال حتتاج الى اماكن مخصصة لها 
وباس��تطاعة مختلف ش��رائح اجملتمع مزاولتها 
ومن كال اجلنسني وخصوصاً النساء عند ذهابهن 
الى السوق باعتبار ان طبيعة مجتعاتنا الشرقية 
تتحس��س من فكرة مزاول��ة النس��اء للرياضة 
بس��بب بع��ض الرواس��ب الفكرية والنفس��ية 
الناجتة من رؤيتهم للحياة من زاوية معّينة وعدم 
اطالق العنان للفكر االنساني ليحّلق في سماء 
رَة باطار الُبعد االخالقي  املعرفة االنسانية املُؤطَّ
ف��ي تقنني حياة االنس��ان مبختل��ف ابعادها وما 
تترت��ب عليها من ثمرات فكري��ة ومعرفية تعود 
بالنفع على ذات االنسان خصوصاً عندما نذهب 
الى املستش��فيات واماكن عيادات االطباء وجند 
أن اغلب املرضى هم من ش��ريحة النساء وليس 
هذا اال بسبب افتقار هذه الشريحة في الغالب 
الى السلوك الرياضي في احلياة اليومية مما يؤدي 
الى عدم اداء اجهزة اجلسم الوظيفية بصورتها 
الطبيعية والتي تنعكس على املستوى الصحي 
للمرأة باالضافة الى انتش��ار ثقافة حب الطعام 
في مجتمعاتنا على حس��اب الثقاف��ة الطبّية 
والصحي��ة والت��ي تؤدي ال��ى تفّش��ي االمراض 
انواعه��ا ال س��يما ام��راض اجله��از  ومبختل��ف 
الهضم��ي وجه��از ال��دوران . وقد أش��ارت إحدى 
الدراس��ات الطبي��ة احلديث��ة ال��ى أن ملمارس��ة 
رياضة املش��ي يوميا عامالً رئيس��ياً للشفاء من 
عدة أمراض قاتلة ومضرة بصحة اإلنسان . وجاء 
ف��ي هذه الدراس��ة أن األش��خاص البالغني )60( 
عاما فما فوق ميكنه��م احملافظة على صحتهم 
من خ��الل املداومة على ممارس��ة رياضة املش��ي 
في س��اعات الصباح واملس��اء يومي��ا فى الهواء 
الطلق بعيدا عن األماكن امللوثة بالغبار والدخان 
وعوادم الس��يارات واملصانع .وأوضحت الدراسة 
أن ممارس��ة رياض��ة املش��ي مبع��دل )3.2( كيل��و 

مترات يوميا من ش��أنها أن تس��هم في خفض 
خط��ر الوفاة مبقدار )45%( إضاف��ة الى تخفيض 
خطر اإلصابة بأم��راض القلب واألوعية الدموية 
مبقدار )26.1%( وتخفض نس��بة اإلصابة بأمراض 
الس��رطان بحوال��ي )51%( . وأكدت الدراس��ة ان 
ممارسة رياضة املشي يوميا فى ساعات الصباح 
واملس��اء فى أجواء نظيفة من شأنه ان يؤدي إلى 
حتس��ني الوضع العام للجس��م وإزالة الش��عور 
بالتع��ب العام ال��ذي مييز حياة كبار الس��ن  .اّما 
بالنسبة للنساء احلوامل فال تستثنى من فوائد 
رياضة املش��ي رغم وجود بعض التحذيرات كما 
إذا ش��عرت بالتع��ب أو ال��دوار أو العطش. وعدم 
املشي في اجلو احلار أو بالتعرض ألشعة الشمس 
القاس��ية وكذل��ك ممارس��ة التمري��ن بالتدريج 
وع��دم الضغط علي النف��س خاصة في البداية 
لتجنب اإلض��رار بالنفس أو باجلن��ني. ففي ضوء 
هذه التحذيرات اثبتت بعض الدراس��ات احلديثة 
أن النساء الالتي واضب على رياضة املشي خالل 
فترة حملهن خاصة في الش��هر التاسع، كانت 
فت��رة والدتهن أقصر في املدة وأس��هل ، وكذلك 
أن رياضة املشي تقلل عند احلامل خطر االصابة 
مبرض س��كري احلمل أو إرتفاع ضغط الدم والذي 
ي��ؤدي إلي اإلصابة بالتس��مم. كم��ا أثبتت هذه 
الدراسات أن للمشي عند احلوامل تأثيراً مباشراً 
بوقاي��ة النس��اء من اإلصابة مبا يس��مى إكتئاب 
ما بعد احلمل والوالدة. وأن املش��ي يس��اعد علي 
حتسني نفس��ية املرأة احلامل لش��عورها بتغيير 

جّو املنزل والُبعد عن التزاماتها الكثيرة .

جسم اإلنسان وحاجته إلـــــــــــى احلركة
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شواطئ 
رياضية

 احتفاالت عراقية
 بفوز املالكم حممد علي كالي

عد العام 1965 من القرن العشرين املنصرم عاما 
اس��تثنائيا مش��هودا على صعيد الرياضة العاملية 
عموم��ا ولعب��ة املالكم��ة خصوصا، حيث ش��هدت 
بغداد واملدن العراقية حركة غير اعتيادية, ونشاطات 
ملحوظ��ة في مفاص��ل وتفاصيل حياته��ا اليومية 
الرتيب��ة. بعد اعالن اعتن��اق املالكم االميركي االصل 
محمد علي كالي االس��الم. االشهر واالسطورة في 
تاريخ املالكمة العاملية.هذا احلدث االس��تثنائي, فتح 
ش��هية العراقيني في ركوب املوجة. وش��مل جميع 
ش��رائح اجملتمع العراقي الذي بدأ يتابع عن كثب ادق 
التفاصيل الفنية املتعلقة بالنزاالت التي يكون فيها 
حملم��د علي كالي حضور وطرف ق��وي خلوض النزاالت 

واملنافس��ات امام اعتى واش��رس واقوى اخلصوم في 
العال��م املتم��دن. كان يجن��دل عمالق��ة اللعبة وال 
يخش��اهم ويطيح بهم ارضا ويسقطهم بالضربة 
الفني��ة القاضي��ة م��ا يولد حال��ه الفرح والس��رور 
واالبتهاج، تعم الشعب العراقي عامة, والبغداديون 
خاص��ة, تخرج جم��وع اجلماهير ف��ي مواكب اعراس 
ملونة واحتفاالت مبتهجة موسعة يتم فيها تبادل 
التهان��ي وتوزع القبل بني عامة الن��اس. وتقام مآدب 
الطع��ام التي تضم ما لذ وطاب م��ن الطعام املنوع 
وت��وزع احللويات و)امللبس البغ��دادي( وتكون الدعوات 
مفتوحة مجانية للمارة باحتس��اء الش��اي والكيك 
والكعك و)الكليجة( البغدادية املش��هورة بطعمها 

رياض العزاوي
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اللذيذ، ومن اشهر االحتفاالت تلك التي اقيمت بفوز 
املالكم املس��لم محمد علي كاسيوس كالي، وكان 
يج��ري في االعظمية والكاظمي��ة حيث كانت تقام 
في املدينت��ني املتجاورتني الذي يعانقهما دجلة اخلير 
الكاظمية املقدس��ة ومدينة االعظمية، وتش��هدا 
جتمع��ا كبي��را واحتف��االت موس��عة تك��ون مركزا 
لتجم��ع اهالي بغداد وامل��دن العراقي��ة القريبة من 
هاتني املدينتني، وهي ترتدي حلة قشيبة من مظاهر 
الزين��ة واالهال��ي بزيهم ومالبس��هم الفولوكلورية 
العراقي��ة اجلميل��ة االلوان واالش��كال وهي تصحب 
معها الفرق املوس��يقية الش��عبية وف��رق املربعات 
البغدادية ومجاميع حملت االعالم والدفوف, قادمة 
من باب الش��يخ والصدرية واملربع��ة وقنبر علي وابو 
سيفني والفضل وهي تلهج بالغناء وتبتهج بالنصر 
الكبير الذي حققه بطل العالم املسلم محمد علي 
كالي.من اش��هر هذه االعراس الرياضية االحتفالية 
وكانت تقام في محل��ه احلارة في مدينة االعظمية, 
مجل��س الرياضي املص��ارع فتاح االعظم��ي )رحمه 
اهلل( الش��خصية الطيبة الفكه��ة صاحب النكتة 
الس��ريعة واملواق��ف الطريف��ة البغ��دادي والعنوان 
والرم��ز االصي��ل. كان يدعو الناس الى حفلة ش��اي 
مطع��م باحللي��ب وتن��اول )الكليج��ة البغدادي��ة(. 
ومن اش��هر هذه االحتفاالت الت��ي اقامها الرياضي 
االعظمي يوم االثنني املصادف 29 من ش��هر تشرين 

الثان��ي من الع��ام 1965. تاريخ فوز املالكم املس��لم 
محمد عل��ي كالي على املالكم العاملي )باترس��ون(، 
حضرت فيه نسوة من االعظمية ومناطق مختلفة 
من بغداد، وهن يطلقن الهالهل واالهازيج البغدادية 
ونثر )اجلكليت( الفاخر من محالت نعوش الش��هيرة 
التي تتس��اقط كاملطر على رؤوس وهامات احملتفلني.

واس��تغرقت احلفل��ة التي بدأت مبكرا من الس��اعة 
الرابع��ة والنصف عص��را حتى س��اعة متأخرة من 
اللي��ل بعدها توجهت جماهي��ر احملتفلني الى مدينة 
الكاظمي��ة ألداء مراس��م الزيارة لإلمام موس��ى بن 
جعفر )عليه الس��الم( وتقدمي الش��كر الى اهلل على 
ه��ذا النصر العظي��م الذي حققه البطل املس��لم 
محمد علي كالي، بعدها يجري لم ش��مل احملتفلني 
مرة ثانية إلكمال الس��هرة واالحتفال حتى ساعات 
الصب��اح االولى، ويتفرق احملتفل��ون بعدها إلداء صالة 
الفج��ر وليخي��م الهدوء ويب��دأ يوم جمي��ل وصباح 
جديد في حياة البغداديني، وينتش��ر شعاع الشمس 
على بغداد السالم والعز والنصر الدائم، وتعود احلياة 
فيها ويس��ود السالم واالخاء واحملبة على ربوع العراق 
ومدينة بغداد ويجمعهم الهم املش��ترك والقضية 
الواح��دة والطم��وح واالمل املنش��ود للعيش بحياة 
رغي��دة ترفل باخلير العميم والرزق الوفير والس��عادة 
الدائمة، وينعم بها جميع العراقيني االخيار. اصحاب 
اولى احلضارات االنسانية التي انتشلت البشرية من 

دياجير الظالم الى نور احلضارة والرقي االنساني. 
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1- اسم فاكهة ميكن قراءتها بالعكس وال يتغير اسمها فما هي؟ 
2- شيء يوجد فوق البحر وعند القبر وبني الشجر ؟                           

3- ما هو الشيء الذي يدور على البيت دون أن يتحرك؟ 
4- ماالش��يء الذي صانعه يبيعه وشاريه اليستعمله ومستعمله 

اليراه ؟
5- ماهو الشيء الذي إن غليته جمد؟     

حل الغاز العدد السابق    1- الكتاب        2- الساعة        3- اخلفاش      4- االنف      5- املرآة 
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* أن السلحفاة تستطيع أن تعيش بال طعام و ال ماء ملدة عشرين يوماً

* أن األفعى تسمع األصوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات الصوت بلسانها

* أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام

* أن الزرافة ال تنام في اليوم الواحد إال تسع دقائق و ليست على مرة واحدة إمنا على ثالث 

مراحل كل مرة ثالث دقائق

* هل تعلم أن النسور ال متوت و لكنها تنتحر بسبب املرض ؟

* في مصر الفرعونية كان األسبوع يتألف من 10 أيام. 

* عدد السياح الذين يزورون فرنسا سنوياً يزيد على عدد سكانها الذي يبلغ نحو 60 مليون 

نسمة.

* هل تعلم أن أقسى العناصر على وجه األرض هو األملاس.

* هل تعلم أن كمية احلديد في دم اإلنسان تساوي حجم مسمار.

توجه احلمار منفعال إلى األسد وسأله : ألست 
أنت كبير الغابة ؟

فأجاب األسد : بلى ماذا حدث ؟
فقال احلمار : النمر يضربني على وجهي كلما رآني 

ويسألني ملاذا ال ترتدي القبعة ؟
ملاذا يضربني ثم أي قبعة تلك التي يتحتم علي أن 

أرتديها ؟
فأجاب األسد : اترك لي هذا املوضوع

وعندما التقى األسد والنمر سأله ما هو موضوع 
القبعة تلك ؟

فأجاب النمر : مجرد سبب لكي أضربه
فقال األسد : ابحث عن سبب وجيه مثال اطلب 

منه إحضار تفاحة
فإذا أحضرها صفراء اصفعه وقل له ملاذا لم تأت 

بها حمراء ؟
وإذا أحضرها حمراء اصفعه وقل له ملاذا لم تأتي 

بها صفراء ؟
فأجاب النمر : فكرة جيدة وفي اليوم التالي طلب 

النمر من احلمار
إحضار تفاحة فنظر له احلمار وسأله : أتريدها 

حمراء أم صفراء ؟
عندئذ متتم النمر وقال : حمراء أم صفراء ؟

ثم ضرب احلمار وقال له :
ملاذا ال ترتدي القبعة ؟

تسالي

الظامل ال حيتاج سببا كي يظلم 
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الكلمات االفقية : 
1 – فنان كوميدي عربي    2 – يعبر – 

يجمع – 3 – عكسها غائب – آلة طرب 
– 4 – متشابهان – عاصمة تايالند – 5 
– األسم الثاني لرئيس أميركي »محرر 
العبيد« – عاصفة بحرية – 6 – قلب – 

عكسها أداة نصب – 7 – بشر – لدي – 8 
– ممثلة أملانية راحلة – 9 – ممثلة أميركية 

الكلمات العمودية :
 1 – محافظة سورية – 2 – شهر هجري 

– عكسها ظالم – 3 – يشاهد – قولي – 
4 – بذور تغطيها أغلفة خشبية كالنواة 

– عملة أسيوية – 5 – للتمني – عائلة – 
جفَّ – 6 – متشابهة – عكسها ضعف – 7 

– جدها في ماكاي – مخلص أو وفي – 8 – 
رقم كبير – رقم – 9 – من األمراض .

كلمات متقاطعة 
م

ج اليـــــــــــو
االبــــــــرا

برج احلمل
العمل،  صعيد  على  وجّيدة  إيجابية  تأثيرات 
وقد  احملقة  املالية  مطالبك  مع  يترافق  وهذا 
مع  األوضاع  تتحسن  قريباً.  الهدف  تبلغ 
بعد سوء  وذلك  كافة،  الصعد  على  الشريك 
بسبب  فترة  بينكما  ساد  الذي  التفاهم 

تدخالت اآلخرين.

برج الثور
تنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز 
على  قادر  لكنك  سريعاً،  منه  األكبر  القسم 
متوترة  أجواء  وجه.  أكمل  على  املهمة  إجناز 
اخلجل  ولعل  الفترة،  هذه  خالل  الشريك  مع 
التردد  بسبب  األجواء  هذه  خلق  في  يساهم 

غير املبرر.

برج اجلوزاء
في  بدأته  ما  مواصلة  في  صعوبة  جتد  قد 
لكنها  مهمة  اجلديدة  أساليبك  السابق. 
البحث  وبات  الطويل،  املدى  على  تنفع  ال  قد 
ال  بإحلاح.  مطلوباً  فاعلية  أكثر  أسلوب  عن 
ألي  مقبرة  فهي  القاتلة،  للغيرة  تستسلم 

عالقة مستقبلية .

برج السرطان
تثبت  الساحة.  في  ومركزك  قوتك  تستعيد 
والقيود.  احلواجز  معظم  وتتخّطى  وجودك 
واعادة  خياراتك  بتحديد  الظروف  لك  تسمح 
النظر في بعض االجتاهات. يطمئن قلبك جلهة 
إضافي،  لعمل  عرضاً  تتلقى  قد  املقربني.  أحد 
تعرف  أو  مالية  تسوية  الى  تتوصل  وقد 

أفراحاً

برج األسد
وتباشر  أمرك  حتسم  أو  جديدة،  صفحة  تبدأ 
بعقار  أو  بالعائلة  يتعلق  قد  جديداً  مشروعاً 
أوراق  لتقدمي  أو  للسفر  مناسب  يوم  إنه  ما. 
هجرة. ترتفع املعنويات وتتخلى عن عبء مادي 
تروج  وحماستك،  حيويتك  تستعيد  ضاغط. 
مهماً.  إجنازاً  وحتقق  جديداً  مشروعاً  وتطلق 

تتلقى خبراً وحتدد اجتاهك

برج العذراء
وتباشر  أمرك  حتسم  أو  جديدة،  صفحة  تبدأ 
بعقار  أو  بالعائلة  يتعلق  قد  جديداً  مشروعاً 
أوراق  لتقدمي  أو  للسفر  مناسب  يوم  إنه  ما. 
هجرة. ترتفع املعنويات وتتخلى عن عبء مادي 
تروج  وحماستك،  حيويتك  تستعيد  ضاغط. 
مهماً.  إجنازاً  وحتقق  جديداً  مشروعاً  وتطلق 

تتلقى خبراً وحتدد اجتاهك.

برج امليزان
حني تتعرض لضغوط كبيرة في العمل، حاول 
نشاطك  لتستعيد  الراحة  من  فترة  تأخذ  أن 
تستسلم  ال  أكبر.  بفاعلية  مجدداً  وتنطلق 
طلباته  تلبية  أن  وخصوصاً  الشريك،  لرغبات 
من  تتمكن  لن  عديدة  أبواباً  عليك  ستفتح 

إقفالها بسهولة.

برج العقرب
وتأخذ  املاضي،  دروس  من  تستفيد  أن  عليك 
تضيء  منارة  ستكون  التي  الِعَبر  بعض  منها 
دربك للمستقبل. عالقة قدمية ترخي بظاللها 
حسم  عليك  مستعداً  تكن  لم  فإذا  مجدداً، 

األمور سريعاً ونهائياً. 

برج القوس
بني  وتقارن  ماضية،  وأوقاتاً  ذكريات  تستعدي 
أوضاع حالية وما حصل معك. متيل إلى فرض 
الشروط املادية، إال أنك تؤمن بنجاحك وتطورك 
ويطرأ ما يجعلك متفائالً على الصعيد املادي. 
القيام  معه  وتقرر  الشريك  من  التقرب  حتاول 

برحلة استجمام خارج البالد. 

برج اجلدي
بعد  وخصوصاً  الراحة  إلى  بحاجة  تكون  قد 
عليك  يعود  وذلك  أخيراً،  بذلتها  التي  اجلهود 
بفائدة كبيرة على كامل الصعد. اهتمام متبادل 
بينك وبني الشريك وال سيما في األمور املصيرية، 
وعندها سيكون احلسم مطلوباً في كل اجملاالت. 

برج الدلو
قرارات مهّمة وجريئة تتخذها في األيام املقبلة، 
تسّجل  إيجابية  تداعيات  له  ستكون  وذلك 
ملصلحتك. قدرتك على اإلقناع تربك الشريك، 
غير  ضغوط  ممارسة  من  متخوفاً  فيصبح 
معلنة عليه لتحقيق مبتغاك. مهنياً:حاول أن 
تستفيد من طاقتك التى تتمتع بها اليوم في 

أداء مهامك 

برج احلوت
في  ستكون  املالية  شؤونك  معاجلة 
التي  الصعوبات  بعد  سّيما  وال  مصلحتك، 
بتصرفات  الشريك  حترج  ال  أخيراً.  أقلقتك 
قد  فعله  ردة  أن  وخصوصا  مبّررة،  غير 
حساباتك.  إعادة  إلى  وتدفعك  تفاجئك 
همومه  وتفهم  أكثر  منه  تتقرب  أن  حاول 

ومشاغله وقلقه. 



          مرحبا بكم بني احضاني

الرسالة هذه توجهها اجلامعة)االم( لكل اوالدها مع بداية العام الدراسي 
اجلدي��د معلنة ع��ن فرحتها وس��رورها ب��والدة اوالد جدد رمبا س��يكونون في 
املس��تقبل قادة لهذا البلد فمنهم الطبيب واملهندس والصيدالني والشاعر 
والرياض��ي وغيره��م م��ن التخصصات االخ��رى وكذل��ك بع��ودة ابناءها الى 
احضانها بعد فراق طال اش��هر ليكملوا مس��يرتهم العلمية والتربوية بني 

اروقها وحتت رعايتها.
االم تعل��ن عن ش��وقها لهذا اللقاء الذي يجمعها ب��اوالد ميثلون مختلف 
الديانات واملذاهب من دون ان تفرق بني احدا منهم النهم ابناءها وهم بدورهم 

يكنون لهذه االم كل الود واالحترام والتقدير.
ولكن رسالة االم لهذا العام تختلف عن االعوام االخرى ليس النها جاءت 
مع بداية تشكيل حكومة عراقية جديدة تتمنى منها ان تلبي طموح اجملتمع 
العراقي وان تأخذ بيد شبابها اخلريجني الى اماكنهم التي يستحقونها من 
خ��الل خلق ف��رص عمل تليق بهم وكذلك تتمنى ان تك��ون اجلامعة والبحث 
العلمي واحدة من اهم اهتمامات احلكومة اجلديدة الن الدول امنا تقاس مبقدار 
تفوقها العلمي وتقدمها االقتصادي وهذان اجلانبان تقع مسؤولية النهوض 

بهما على عاتق املؤسسات العلمية والبحثية في كل دولة.
رسالة االم لهذا العام ممزوجة بدموع احلزن مع بارقة امل، دموع احلزن النها 
س��تضم بني ذراعيها ابناءها الطلبة والتدريس��يون املهجرين من مناطقهم 
بسبب تهديدات عصابات)داعش( االرهابية التي تصر الظالم ومحاربة الثقافة 
والعل��م من خ��الل افعالها الدنيئة والت��ي تتمنى ان يكون��وا في مناطقهم 
وجامعاته��م ال النها تضيق بهم بل النها تتمنى ان ينعموا بنعمة االمان في 
محافظاته��م النها تعلم جيدا ان اوالدها االخرين من ابناء محافظة البصرة 

سيقتسمون رغيف اخلبز مع اخوانهم الوافدين وسيمنحونهم حبا ومترا.
ام��ا بارقة االمل التي ترافق دموع احلزن فهي ان تتمكن احلكومة العراقية 
اجلديدة في حل مش��كلة املهجرين والعودة الى ديارهم مكللني بثوب النصر 
ودحر الزمر االرهابية بس��واعد ابطال القوات االمنية ورجال احلشد الشعبي 
التي سطرت اروع صور البطولة والتضحية من اجل يبقى وجه العراق ناصعا 

وان ال تفارق االبتسامة شفاه من يطمعون بسرقتها.  
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