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رئيس جامعة البصرة 

امتن��ى البنائ��ي الطلب��ة املوفقي��ة والنجاح الدائ��م وامتنى ان 

الينسوا الوفاء والوالء وصدق االمانة واالنتماء واالخالص والتفاني 

خلدمة الوطن الذي هو بأمس احلاجة لأليادي اخمللصة البناءة التي 

ترى العراق بيتا لها وكذلك يجب ان يتذكروا اساتذتهم االفاضل 

الذين اوصلوهم الى النهاية الس��عيدة لهذا املطاف وكانت لهم 

اليد العلي��ا لتخريج هذه النخبة الطيبة وه��ذه الكواكب التي 

س��وف تنير الدرب الجيال الحقة ان ش��اء اهلل تعالى . اس��أل اهلل 

ثاني��ة ان يحفظ خريجي هذه الدورة م��ن كل مكروه وان يرعاهم 

ويس��دد خطاهم ليكونوا خير نخبة انتجتها اجلامعة لتقدمها 

خي��ر دليل عل��ى رصانة اجلامع��ة واملي ان يكون��وا موضع فخر 

واعتزاز من قبل اجلميع .

ان تخ��رج هذه الدورة دورة الس��الم والتنمية هو دليل س��اطع 

على اصرار اجلامعة على حتدي كل قوى الش��ر الس��اعية لوضع 

العصا في عجلة التقدم واالزدهار ونسأل اهلل ان يوفقنا ملزيد من 

العطاء للوطن الغالي. وفي اخلتام اكرر ثانية كل الشكر والتقدير 

واالحترام الى كل من ساهم فعليا في تخريج هذا اجلمع الغفير 

من ابنائنا الطلبة االعزاء رجال املستقبل .

اس��أل اهلل التوفيق والسداد للجميع وأس��أله ان يريني احلق 

حق��ا ويعينني عل��ى اتباعه ويريني الباطل باط��ال ويعينني على 

اجتنابه واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني .



تعد كلي��ة الصيدلة ف��ي جامعة البص��رة ا ليوم 
مب��وازاة كلي��ات الصيدل��ة العاملية مقارنة بس��نوات 
نش��أتها من حيث البناء والكادر والتجهيز ومستوى 
0حي��ث  احلديث��ة  الدراس��ية  واملناه��ج  الدراس��ة 
أسس��ت كلي��ة الصيدلة ع��ام 1999 ضم��ن جامعة 
البصرة وذلك للحاجة املاس��ة إلع��داد صيادلة تتوفر 
فيهم��ا لكفاءة العلمي��ة والفنية للقي��ام باخلدمات 
الصيدالني��ة اخملتلفة0 بدأت كلي��ة ا لصيدلة رحلتها 
نح��و اجل��د واالجتهاد والتط��ور بكادر تدريس��ي  ضم 
مختل��ف االختصاص��ات التي تط��ورت اذ بل��غ اليوم 
عدد كادرها التدريس��ي ب� )100( تدريسي في مختلف 
االختصاص��ات العلمية 0و ش��هدت الكلي��ة اجنازات 
علمي��ة وإدارية متعددة فضال ع��ن امتالكها  خملتبرات 
علمي��ة تخصصية 0ف��كان جمللة ش��واطئ وقفة مع 
الدكتور عبداالله عبداحلس��ني املياح��ي عميد كلية 
الصيدل��ة ليح��ل ضيف عل��ى مجلة ش��واطئ لهذا 

العدد فأهال وسهال 00
*هل ستش��هد الكلية افتتاح معم��ال دوائياً لصناعة 

وفحص االدوية0
�� نعم في بداية انش��اء مبنى كلية الصيدلة مبجمع 
كليات كرمة علي كان هناك من ضمن اخملطط التصميمي 
للمبن��ى معمال دوائيا ولكن بس��بب الزي��ادة الكبيرة في 
عديد الطلبة  مت اس��تغالل هذا املعم��ل وقاعاته وجعلها 
قاع��ات دراس��ية الحتواء اع��داد الطلبة ، فلذل��ك فاحتنا 
رئاس��ة جامعة البصرة وديوان محافظ��ة البصرة بضرورة 
تخصيص قطعة ارض مناسبة ينشأ عليها معمل دوائي 
متكامل وبأجهزة ذات مواصفات عاملية عالية اجلودة ومن 
منش��أ املاني وملسنا تعاون من رئاسة اجلامعة ومحافظة 

البصرة واملشروع حاليا هو قيد االنشاء 0
*ماهي استراتيجيتكم للعمل في املرحلة القادمة 0

���� اه��م اس��تراتيجية لعمل كلي��ة الصيدل��ة او اي 
مؤسس��ة تق��ع ضمن مؤسس��ات وزارة التعلي��م العالي 

حاوره : عبد احلكيم اللطيف 
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والبحث العلمي ه��و الوصول الى اجلودة واهم جوده بودنا 
الوص��ول اليها هي ج��ودة اخملرجات وهي نوعي��ة الطالب 
ال��ذي يتخرج من كلي��ة الصيدلة وهذه اجل��ودة ال تتحقق 
اال م��ن خالل تهيئ��ة جميع الظ��روف املناس��بة للطالب 
ابت��دأ من تهيئة القاعات الدراس��ية واخملتب��رات واالجهزة 
العلمي��ة وكذلك ال��كادر التدريس��ي وال��كادر الوظيفي 
وهلل احلمد مت قبول ما يربوا على )40( طالبا في الدراس��ات 
العليا خارج العراق لنيل ش��هادة املاجس��تير والدكتوراه 
ف��ي مختلف االختصاص��ات ومن جامع��ات رصينة وهذا 
س��يعود باإلفادة على الكلية ومما سيعزز حتصني الطالب 
علميا ورصانة مخرجاتنا بالش��كل املثالي الذي يضاهي 
اجلامع��ات العاملي��ة 0كذل��ك حرصنا عل��ى ان نصل  الى 
حالة اجلودة فيما يخص الشؤون االدارية للكلية من خالل 
العمل بالوصف الوظيفي وتنس��يب املوظفني كال حسب 
اختصاصه وايضا عمدنا الى االرشفة االلكترونية جلميع 
احملررات الرس��مية الورقية ونعتقد االن بإمكاننا اخراج اي 
كتاب رسمي خالل دقائق النس��يابية العمل التي تضمن 
س��رعة االس��تجابة لطل��ب املراجع س��واء كان طالب ام 

موظف او اي مراجع اخر0
*هل تصبون الى نيل شهادة اجلودة الشاملة 0

�� نعم عمدنا الى وضع مدير متخصص لوحدة ضمان 
اجلودة في الكلية يعمل حاليا على تطبيق ما جاء بكتاب 
احت��اد اجلامع��ات العربي��ة وال��ذي فيه جمي��ع مواصفات 
ضمان اجلودة وشرعنا في تطبيقها وبالتنسيق مع الكادر 
الوظيفي للكلية وباق��ي الفروع العلمية لغرض الوصول 

الى حالة اجلودة الشاملة ونيل شهادة االيزو 0 

*كم تستقبل الكلية من الطلبة سنويا 0
�� ان االستيعاب احلقيقي او اخلطة التدريسيةالسنوية 
واملعدة لذلك تصاعدية بنسب 10% فكان االستيعاب من 
60��� 75 طالب س��نويا ولكن بس��بب تزايد اعداد الطلبة 
الكبير فرض على اخلطة االستيعابية للطلبة زيادة ولكن 
استطعنا فتح قاعات جديدة الستيعاب نسب الزيادة في 

الطلبة والذي بلغ اكثر من ضعف العدد اخملطط له 0
*هل اخملتبرات املوجودة تسد احلاجة وما اخملتبرات التي 

متتلكها الكلية 0
�� فعليا اخملتبرات ال تسد حاجة الكلية ولدينا زخم في 
اعداد الطلبة املتواجدين في كل مختبر لكن نعمل ضمن 
املمكن لكنها تغطي جمي��ع االختصاصات العلمية من 
مختبرات العلوم الس��ريرية ومختبرات االدوية والس��موم 
والصيدالني��ات فضال ع��ن مختبرات الصيدلة الس��ريرية 
ومختب��رات الكيمي��اء الصيدالنية ومختب��رات العقاقير 
والنبات��ات الطبي��ة والتي حتوي على اجهزة من مناش��ىء 

عاملية وذات مس��توى عال من الدقة كذلك منتلك مختبرا 
مركزيا وه��و متطور جدا يحتوي على اجهزه عالية اجلودة 
مبا فيها اجملهر االلكتروني املاس��ح وهو متطور جدا بحيث 
ان الكادر املتخصص عندما ش��ارك ب��دورة تدريبة لتعليم 
كيفي��ة العمل في اخملتبر وجدوا ان هذا اخملتبر متطور جدا 
ولم ينزل في االس��واق وبش��هادة خب��راء املعهد التدريبي 
ومن مواصفات اجملهر االلكترون��ي له القدرة على التكبير 
)2000000( مليون��ي م��رة للجس��م امل��راد تكبي��رة وايضا 
يحوي على اش��عة )اكس ري( والتي تستطيع من خاللها 
حتليل العينة حملتوياتها الدقيقة من العناصر الكيميائية 
وبذلك استفدنا من بحوث اجريناها بهد اجلهاز والتي كان 
من ضمنها اج��راء فحص االدوية والعقاقير الطبية لبيان 
مواصفاته��ا كذلك اجرين��ا فحص ملادة حلي��ب االطفال 
فوجدنا ان احلليب غالي الثمن واملوجود في االسواق احمللية 
خالي من بع��ض العناصر الضرورية لألطفال وهي عناصر 
الكالسيوم والفس��فور وعلى النقيض من ذلك وجدنا ان 
احلليب رخيص الثمن يوجد فيه نس��بة عالية من عناصر 
الكالسيوم والفسفور واحلديد وايضا لدينا جهاز املطياف 
ال��ذري الذي يس��تطيع حتليل العناص��ر وتراكيزها وجهاز 
البي س��ي أر )برملة اجلزيئيات ( يستطيع هذا اجلهاز انتاج 
قطع الدي ان اي واكثارها مما يس��مح بتشخيص العينات 

املوجودة 0
*متى سيتم فتح الدراسات العليا في الكلية 0

�� الدراس��ات العليا مش��وارها بدء منذ ثالثة سنوات 
الس��تحصال املوافق��ات االصولي��ة الفتتاحه��ا  ونح��ن 
متفائل��ون ونام��ل ان يش��هد الع��ام القادم اس��تحصال 
موافق��ة وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي على 
افتت��اح الدراس��ات العلي��ا بع��د ان حضرت جلن��ة عالية 
املس��توى من جامعات اخرى لتفح��ص اخملتبرات العلمية 
فوجدتها مختبرات عالية اجلودة وباإلمكان فتح دراس��ات 
عليا على مس��توى الدكتوراه لكننا نرتئي ابتدأ بدراس��ة 

املاجس���تير 0
*ك��م بلغ عدد الهيئة التدريس��ية وهل يس��د احلاجة 

الفعلية للكلية 0
�� في بداية اس��تحداث كلي��ة الصيدلة عام 1999 
كان ع��دد الهيئ��ة التدريس��ية ضئيل ج��دا وال يغطي  
حاج��ة الكلية الفعلية اما االن فق��د بلغ عدد اعضاء 
الهيئ��ة التدريس��ية ب�� )100( تدريس��ي ف��ي مختلف 
االختصاصات العلمية وكلهم حاصلني على شهادات 
عليا من جامعات عاملية رصينة وهذا العدد من اعضاء 
الهيئة التدريس��ية يتناس��ب وحجم الزيادة في عديد 
الطلبة س��نويا وهو يغط��ي  حاجة الكلي��ة الفعلية 

حاليا0 
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مستلزمات السياحة اإللكترونية
تعتمد الس��ياحة اإللكترونية في قيامها 
عل��ى متطلب��ات ع��دة لتطبيقه��ا ، فه��ي 
التش��تمل على البيئة الس��ياحية فقط بل 
تش��مل املؤسس��ات واملنظمات السياحية، 
القوانني والتش��ريعات ، والبنية األساس��ية 
لتكنولوجيا املعلومات من شبكات وموزعي 

اخلدمة وهي كاالتي : 
أ. توافر إطار مؤسس��ي وتنظيمي: يتعلق 
ه��ذا اجلانب بأهمية التعاون بني مؤسس��ات 
احلكوم��ة وبعضه��ا م��ع البع��ض، وكذل��ك 
الش��راكة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدنى 
ع��ن طريق إب��راز املزاي��ا التى تع��ود على كل 
مس��تخدم من ج��راء تطبيق نظ��م التجارة 
اإللكترونية فى مجال النش��اط الس��ياحى. 
ان تقدمي الدعم املادى للش��ركات والوسطاء 
الس��ياحيني اخملتلف��ني من أجل اس��تعمال 
تطبيقات اإلنترنت فى مجال عملها، وكذلك 
توفي��ر قواع��د بيان��ات تفصيلية ع��ن املوارد 
الس��ياحية واملنتج الس��ياحى ودعم املواقع 
اإللكترونية اخلاص��ة بذلك القطاع. في حني 
ميكن لش��ركات القطاع اخل��اص املتميزة من 
خ��الل خبراتها م��ع تكنولوجي��ا املعلومات 
والتس��ويق والتج��ارة اإللكتروني��ة أن تق��دم 

نصائح واستشارات لصانعى القرار.
ب. وجود إطار قانونى محدد على املستويني 
الدولي واحمللي:تعتبر الس��ياحة اإللكترونية 
جزءاً ال يتجزأ من التجارة الدولية التي تعمل 

فى إطار االتفاقية العامة لتحرير التجارة في 
اخلدمات مبنظم��ة التج��ارة العاملية،ومن ثم 

فأن هذا الشأن  يتطلب :
متكام��ل  قانون��ى  نظ��ام  وج��ود   •
الصعيدين  اإللكتروني��ة عل��ى  للمعام��الت 
الدول��ى والوطن��ى يتكاتف مع جه��ود الدول 
احلثيثة فى توفير اإلمكانيات املادية والفنية 
لشركات السياحة للعمل على تفعيل منط 

السياحة اإللكترونية.
وجود تشريعات ولوائح منظمة لعمل   •
املؤسس��ات والوكاالت السياحية تتواءم مع 
األشكال املستحدثة التى فرضتها السياحة 
الس��ياحية  الش��ركات  مث��ل  اإللكتروني��ة 
اإللكترونية، ووضع القواعد اخلاصة بتنظيم 
التوقيع اإللكترونى والدفع اإللكترونى وغيرها 

 م.اقبال جاسم جعفر
جامعة البصرة
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من وسائل املعامالت اإللكترونية.
خاص��ة  قانوني��ة  تش��ريعات  وض��ع   •
بتنظيم عمل املرش��دين السياحيني تشمل 
بيان التزاماتهم وشروط العمل والقدر املعرفى 
الواج��ب تواف��ره في من ي��زاول ه��ذه املهنة، 
ويراع��ى فيها العلم الكافى بكل الوس��ائل 
التكنولوجي��ة احلديث��ة والتعامل مع أجهزة 
احلاس��ب اإللى وش��بكة اإلنترنت بوصفهما 

األداة احلقيقية للسياحة اإللكترونية.
الس��ياحى  االس��تثمار  زي��ادة حوافز   •
لتش��جيع رؤوس األموال الوطنية واألجنبية 
للدخ��ول بجدية فى مجاالت الس��ياحة مع 
زي��ادة هذه احلوافز للش��ركات التى تعمل فى 
مجال الس��ياحة اإللكترونية التى ستصبح 
من أهم محددات اجتاهات الطلب السياحى 

العاملى مستقبالً.
ج. التق��دم فى مج��ال بني��ة تكنولوجيا 

املعلومات:
تتعل��ق ه��ذه املتطلب��ات بحال��ة البني��ة 
تطويره��ا  وكيفي��ة  املوج��ودة،  التقني��ة 
واستثمار املوجود منها فى مجال السياحة 

اإللكترونية. ويشمل ذلك ما يلى:
تنمي��ة البنية األساس��ية لوس��ائل   •

االتصال واملعلوماتية احلديثة إلتاحة  أوس��ع 
الفرص لالتصال بخدمات اإلنترنت سواء فى 
دولة املنتج السياحى أم في الدول املستهدفة 

بالتسويق السياحى.
تشجيع ظهور الوس��يط اإللكترونى   •
Intermediary ف��ى قط��اع الس��ياحة، ا م��ن 
خالل العمل على تشجيع إقامة شبكة من 
املواقع اإللكترونية املوازي��ة جلميع العاملني 
فى قطاع الس��ياحة، في مجاالت الفندقة، 
وخطوط الطيران، ووكاالت السفر واملرشدين 
الس��ياحني، وغيره��ا م��ن قطاع��ات العمل 
الس��ياحى ويتم ذلك بالتعاون مع الوسطاء 
التقليدي��ن فى مج��ال الس��ياحة فكالهما 

مكمل لآلخر.
خل��ق أمناط جدي��دة من املؤسس��ات   •
والهيئات اخلاصة بتنش��يط السياحة ،التى 
تعتم��د فى عملها على املواق��ع اإللكترونية 
املتقدمة على شبكة اإلنترنت، وتوفير الدعم 
الفنى واملعلوماتى لهذه املواقع ويلزم أن يتم 
تصمي��م هذه املواق��ع وفق املعايي��ر العاملية 
املتعارف عليها، وذلك حتى ميكن لها التنافس 
مع غيرها من املواقع السياحية املنافسة فى 

الدول األخرى.
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 2014/10/16 املواف��ق  اخلمي��س  مس��اء 
كنا على موعد مع احلفل التكرميي الس��ابع 
واالربع��ني للطلب��ة اخلريج��ني م��ن جامعة 
البصرة والذي نظمته رئاسة جامعة البصرة 
في ملع��ب كلية التربي��ة الرياضي��ة مبوقع 
كليات)كرم��ة عل��ي( وال��ذي كرم��ت خالله 
الطلب��ة االوائ��ل املتخرجني له��ذا العام من 
اجلامعة اللذين بلغ��وا)48( طالبا وطالبة من 

حاملي شهادة البكالوريوس .
الط��الب  ببع��ض  التق��ت  )ش��واطئ(   
اخلريج��ني والضي��وف املش��اركني واألعضاء 
املنظمني في هذا احلفل وكان هذا استطالع 

آرائهم :
)اليوم جنينا ثمرة ما بذلناه من متابعة(

رئيس جامعة البصرة الدكتور ثامر احمد 
حمدان عبر عن ش��عوره في هذا اليوم بقوله 
» اليوم أحسس��نا أننا جنينا ثمرة ما بذلناه 
من متابعة وتواصل مع ابنائنا الطلبة وأمتنى 
ألبنائ��ي الطلب��ة املوفقي��ة والنج��اح وان ال 
ينس��وا الوفاء والوالء وصدق االمانة واالنتماء 
واإلخ��الص والتفاني خلدم��ة الوطن الذي هو 
بأم��س احلاجة لأليادي اخمللص��ة البناءة التي 
ترى العراق بيتا لها وكذلك يجب ان يتذكروا 
اس��اتذتهم االفاضل اللذي��ن اوصلوهم الى 
النهاية الس��عيدة لهذا املطاف وكانت لهم 
الي��د العلي��ا لتخريج هذه النخب��ة الطيبة 
والكواك��ب التي س��وف تنير ال��درب ألجيال 

الحقة ان شاء اهلل. 
)ارفع رأسي تعظيما للخريجني(

أم��ا مس��اعد رئي��س اجلامعة للش��ؤون 
االدارية ورئي��س اللجنة التحضيرية للحفل 

دفعة السالم والتنمية..اصرار 
على بث الحياة والبناء

شواطئ

شواطئ جامعية



الدكتور س��اجد سعد حسن  فقد هنأ اخلريجني بقوله : أهنئ 
ه��ذه الكوكب��ة الرائعة من اخلريج��ني »حمل��ة البكالوريوس 
» وأرفع رأس��ي تعظيم��ا وإجالال لهؤالء اخلريج��ني الذين نعول 
عليه��م كثيرا في بناء العراق ، وأهن��ئ أهاليهم وذويهم الذين 
صب��روا من أجل جن��اح وتقدم أبنائهم وهاهم اليوم يتش��رفون 
بتخرجهم حاملني أعلى الدرجات العلمية وأضاف قائال : أنتم 
أيها اخلريجون أمل هذا الوطن فكونوا على مستوى هذا األمل 
والتح��دي ، وان اقام��ة مثل ه��ذه االحتفاليات به��ذا التنظيم 
والتخطيط يؤكد حرص اجلامعة على مواصلة احلياة رغما على 

انوف الظالميني من)الدواعش( اللذين ال يريدون للعراق خيرا.
)اخلريجون تاجا على رؤوسنا(

وعبر مس��اعد رئي��س اجلامعة للش��ؤون العلمية الدكتور 
ش��اكر عبد الس��الم نعمة عن ش��عوره جت��اه اخلريجني قائال: 
أهنئ اخلريجني بهذا اليوم البهي��ج يوم تخرجهم وأمتنى لهم 

مستقبال واعدا . 
وأضاف النعمة رس��التي لهؤالء اخلريجني هي أن يشاركوا 
في بن��اء الدولة املدني��ة احلديثة ويكونوا رافدا أساس��يا لهذا 
الوطن الذي نطمح جميعا بأن تس��تقر فيه األوضاع وأن تُبنى 
الدولة املدنية بالعلم واملتعلمني من مثل هؤالء اخلريجني الذين 

نعتبرهم تاجا على رؤوسنا .
)عمل الفريق الواحد خلق حفال متميزا(

وق��ال مدير قس��م االع��الم والعالقات العام��ة في جامعة 
البصرة ورئيس اللجنة االعالمية للحفل الدكتور علي عبد اهلل 
عبود  ان عمل الفري��ق الواحد والعمل اجلماعي هو الذي جعل 
احلفل مميزا ونحن في قس��م االعالم والعالقات العامة برئاسة 
جامعة البصرة نتعاون دائما من أجل أن نخرج حفال مميزا يليق 
بجامعة البص��رة وبأبنائها اخلريجني ، ونتمنى من كل الطالب 
أن يتفاعلوا معنا في تنظيم مثل تلك الفعاليات حتى نعكس 
صورة إيجابية عن البصرة والعراق.وقد متيز هذا احلفل بتنظيمه 
وفقرات��ه الرائعة وضيوفه املميزين ، والذي س��ينعكس إيجابا 
عل��ى عالقاتنا مع املؤسس��ات التعليمي��ة واخلدمية واألمنية 
في البصرة.كما أش��ار إلى أن الصعوبات التي واجهت اللجنة 
اإلعالمي��ة مت جتاوزها بالتعاون بني جميع األفراد العاملني ، كما 
وجه ش��كره لكل من ساهم وكان له دور في إقامة هذا العرس 

البهيج.
)اليوم حتس ان اجلميع ملتف حولك(

كم��ا عب��رت الطالب��ة االولى عل��ى كلية التربي��ة للعلوم 
االنس��انية دعاء محمد خليفة عن ش��عورها قائلة: شعوري 
الي��وم ال يوص��ف ، الي��وم حت��س أن اجلمي��ع ملت��ف حولك وأن 
املس��تقبل ينتظرك بلهفة ، ووجهت الشكر لرئاسة جامعة 
البصرة  التي غرس��ت االبتس��امة في وجوه اخلريجني ونظمت  

احتفالية ليفرح اجلميع ويتشاركون فرحة التخرج .
 وأضافت : لدي طموح هو مواصلة املاجس��تير في قس��م 
االرش��اد النفس��ي والتوجيه التربوي حيث أن هذا التخصص 
قريب لنفسي وأحبه كثيرا وان ثمرة جناحنا هو نتيجة املذاكرة 

واجلهد املتواصل طيلة السنني املاضية.



)فرحتي بالتخرج ال تساويها اية فرحة(
وتقول الطالبة االولى على قس��م اللغة العربية في كلية 
التربية للعلوم االنس��انية زينب مجيد حس��ن شعوري اليوم 
غي��ر عادي وفرحتي بالتخرج ال تس��اويها أي فرحة فمن أعماق 
قلبي أشكر اساتذتي في الكلية الذين غمرونا برعايتهم أثناء 
الدراس��ة وحتى آخر حلظة في تخرجنا بإقام��ة هذا االحتفال 
الرائع لتطوير التعليم ، ألن التعليم الركيزة األساسية للبناء 
وهؤالء اخلريجون هم من سيبنى العراق على سواعدهم إن شاء 

اهلل .
وأضاف��ت قائل��ة : أتوجه بالش��كر لرئاس��ة اجلامعة على 
اهتمامه��م وتنظيمه��م لهذا احلفل الس��نوي ال��ذي  يعطي 
للطالب نوعاً من التحفيز والتش��جيع ، كم��ا اعتبر أن نقطة 
األس��اس التي ينبغ��ي أن يركز عليها املس��ؤولني ف��ي العراق 
هي التعليم  فتقدم بعض البلدان كان س��ببه تطور التعليم  
وتأخر بعضها  كان سببه تدهور التعليم ، لذا ينبغي أن يُطرح 

التعليم كمحور أساسي في ادارة الدولة العراقية احلديثة. 
)باجلد واملثابرة نرفع رأس العراق عاليا( 

ووجه��ت الطالبة الثالثة على كلي��ة االدارة واالقتصاد والء 

قاسم جبار رسالة لكل طلبة اجلامعة بأن عليهم اجلد واملثابرة 
كي يرفعوا رأس العراق عاليا ويحملوا شهادات عالية يخدمون 
به��ا وطنهم ويردون ولو ش��يء من اجلميل الذي قدمه لهم هذا 
الوطن ، كما شكرت القائمني على هذا احلفل بقولها سعيدة 
ج��دا بالتخ��رج ففرحت��ي اليوم ال ميك��ن وصفها وال رس��مها 
بالكلم��ات ، لذا أتوجه بالش��كر ملن أع��دوا ونظموا هذا احلفل 

وأدخلوا البهجة الى قلوب الطلبة.
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 تعتبر الفطريات كائنات حية حققة النواة eukaryotes متتلك 
صفات خاصة بها متيزها ع��ن الكائنات االخرى لذلك وضعت 
  Kingdom Fungi في مملكة مستقلة تدعى مملكة الفطريات
, وه��ي كائنات غير متحرك��ة وال حتتوي عل��ى صبغات البناء 
الضوئ��ي ولهذا فه��ي غير ذاتية التغذية, معظم اجناس��ها 
 hyphae تتك��ون من خي��وط  multicellular متع��ددة اخلالي��ا
مقس��مة او غير مقس��مة والتي مبجموعها تكون ما يدعى 
بالغ��زل الفط��ري mycelium  , ومنها كائن��ات وحيدة اخللية 

.yeasts يطلق عليها مصطلح اخلمائر unicellular
تنتش��ر الفطريات بشكل واسع جدا فهي تتواجد في الهواء 
واملاء والتربة وفي مختلف البيئات وتعتبر ذات معيشة متعددة 
heterotrophs فهي قد تعيش بشكل مترممsaprophyte على 
املواد العضوية الناجتة من بقايا النباتات واوراقها املتساقطة 
وق��د تعي��ش متطفل��ة parasite على الكائن��ات االخرى من 
حيوانات ونباتات مس��ببة لها اصابات وامراض مختلفة, في 
حني انها قد تتواجد بش��كل متعايش م��ع كائنات اخرى دون 
ان تسبب لها اي ضرر.تتكاثر الفطريات بطريقتني رئيسييتني 
طريقة جنسية  sexual reproduction  تلجا لها في الظروف 

البيئي��ة غي��ر املالئم��ة وطريق��ة ال 
 asexual reproduction جنس��ية 

وهي االكثر شيوعا.
ومهم��ة  عدي��دة  فوائ��د  هن��اك 
للفطريات في حياتنا اليومية واهم 

هذه الفوائد:
1. اهميتها ف��ي تدوير العناصر في 
الطبيع��ة من خ��الل قدرته��ا على 

حتليل املواد العضوية.
2. بعض انواعها تس��تخدم كغذاء 
لالنسان مثل الكما والعرهون وعش 

الغراب.
3. تس��تخدم بع��ض انواعه��ا مثل 
اخلمائر في صناعة اخلبز واملعجنات 
االخ��رى اضاف��ة ال��ى العدي��د من 
االخرى مثل  الغذائي��ة  الصناع��ات 
صناعة اجلنب كما في انواع من فطر 
Penecilliumالت��ي تس��تخدم ف��ي 

صناعة اجلنب.
4. االهمي��ة الصيدالني��ة املتمثل��ة 
بقدرة بعض الفطري��ات على انتاج 
مواد ايضية ثانوية تعتبر كمضادات 
حياتية تس��تخدم لعالج االصابات 
البكتيري��ة والفطري��ة والطفيلية, 
فض��ال عن قدرة بعض االنواع النتاج 
بعض االنزميات والفيتامينات املهمة 

صيدالنيا.
5. تس��تخدم في مجال الهندس��ة 
الوراثية وتطبيقاتها بش��كل واسع 
وباالخ��ص اخلمائ��ر كونها س��ريعة 

النمو وحقيقة النواة
6. مت اس��تخدام الفطري��ات حديث��ا 
النتاج الوقود احليوي الصديق للبيئة 
وكبدي��ال ع��ن املنتج��ات النفطية 

امللوثة للبيئة.
      وفيما يخص االضرار الناجتة عن 
الفطريات فيمكن ايجازها بالتالي:

تتميز بقابليتها على احداث اصابات 
مرضية ل��كل من النب��ات واحليوان 
واالنس��ان حي��ث تس��بب امراض��ا 
خطيرة للنباتات مثل مرض اللفحة 
وم��رض  البطاط��ا  عل��ى  املتاخ��رة 
خياس طل��ع النخيل ومرض الذبول 

م.د.انعام محمود الربيعي
قسم علوم احلياة / كلية العلوم

الفطريات واهميتها يف حياتنا اليومية
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الفيوزارمي على الطماطة وامراض 
الصدا والتفحم عل��ى نباتات اخرى 

مهمة اقتصاديا كاحلبوب.
وفيم��ا يخ��ص االصاب��ات الفطرية 
للحيوان��ات فه��ي تس��بب امراض 
االقتصادي��ة   للحيوان��ات  جلدي��ة 
كاملواش��ي وغيره��ا م��ن احليوانات 
الداجنة االخرى والتي تسبب انتقال 
االصابة لالنس��ان بس��بب التماس 
املباش��ر م��ع ه��ذه احليوان��ات. كما 
وتس��بب الفطريات ام��راض عديدة 
وخطيرة لالنسان تتدرج من االصابات 

اجللدية السطحية مثل امراض السعفة التي تصيب الشعر 
واجللد واالظافرواصابات االذن اخلارجية واالصابات حتت اجللدية 
الت��ي تص��ل االنس��جة احلية وتس��بب اصابات ش��ائعة في 
االطراف السفلى للفالحني واملزارعني الذين يتعرضون جلروح 
وكدمات اثناء عملهم مما يتيح لهذه الفطريات دخول اجلسم 
من خالل اجلروح مسببة اصابات خطيرة صعبة العالج. هذا 
وتس��بب الفطريات اصابات جهازية عميقة لالنس��ان تصل 
الى اجهزته الداخلية وتسبب ضرر بالغ قد يؤدي الى الوفاة اذا 
لم يتم عالج��ه بالصورة الصحيحة, وقد لوحظ في العقود 
االخيرة ازدياد ملحوظ باالصابات الفطرية بسبب ازدياد وتنوع 
العوامل املش��جعة لالصابات الفطرية وم��ن هذه العوامل 
تناول املضادات احلياتية ومضادات احلساسية بشكل مفرط 
وغي��ر منتظم واالصابة باالمراض املزمنة مثل داء الس��كري 
واالصابة مبرض نق��ص املناعة املكتس��بة ) االيدز( واالمراض 
الس��رطانية اخملتلفة وعمليات نقل االعض��اء وعوامل اخرى 

كثيرة.
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تقنية زراعة األنسجة
 tissue culture technology 

ه��ي علم وف��ن أكث��ار النبات��ات الصعب��ة األكثار او 
 in vitro البطيئة النمو او النادرة خارح اجلس��م احلي
في اوس��اط زرعي��ة معقم��ة وخاصة ألنت��اج أعداد 
غزيرة من تل��ك النباتات. ونخلة »البرحي« هي احدي 
النبات��ات الثمينة التي حتمل ثم��ار ذات نكهة لذيذة 
ومرغوب��ة جدآ ولكن ش��جرة »البرحي« بطيئة النمو 
ج��دآ وتكثر تقليديآ في املزارع بواس��طة الفس��ائل 
offshoots التي حتمل نفس التركيب الوراثي للنخلة 
األم والتي ه��ي ايضآ بطيئة النمو ب��ل وقليلة العدد 
نس��بة الى فس��ائل األصن��اف األخرى م��ن النخيل. 
فنخلة »البرح��ي« البالغة ال تنتج خالل كل حياتها 
أكثر من معدل خمس��ة فس��ائل يصلح منها فقط 
أربعة فس��ائل للزراعة التقليدية ف��ي احلقل ألنتاج 

ثمار التمر )صورة-1 فوق(.
     أما اكثار نخلة »البرحي« بواسطة بذورها فهو غير 
صحي��ح علميآ وال مجدي وال ينت��ج نخالت »برحي« 
، ذل��ك ألن خالي��ا نخل��ة التمر عمومآ حتم��ل جينات 
غير متش��ابهة في ازواج كروموس��وماتها املتناظرة 
homologues األمية واألبوية )اي انها غير نقية وراثيآ 
heterozygous( ف��اذا كث��رت بالبذور فأن األنقس��ام 

اخلل��وي األختزال��ي meiosis الذي يح��دث في األزهار 
التي تنتج البذور يقوم بتب��ادل تلك اجلينات اخملتلفة 
بني أزواج الكروموس��ومات املتناض��رة األمية واألبوية 
في عملية تعرف بالعبور crossing over وينتج عنها 
 )pollen وحبوب لق��اح eggs خاليا جنس��ية )بيوض
مختلفة في تركيبها الوراثي وتقود بعد التلقيح الى 
انتاج ب��ذور مختلفة وراثيآ بعضها عن البعض اآلخر 

وعن التركيب الوراثي اخلاص بنخلة »البرحي« األم.
ه��ذا اضافة الى ان نصف الب��ذور تكون ذكور ال حتمل 
ثم��ار التمر والنص��ف الثان��ي تكون ان��اث حتمل مترآ 
متنوعآ )مختلف عن متر »البرحي«( وعادة يكون رديئ 
النوعي��ة وال يصلح لألس��تهالك التجاري ويس��مى 

محليآ »دكل«.
     ولم يستعمل العراقيون القدامى بذور نخلة التمر 
لغرض أكثارها منذ أكثر من 2000 سنة ألنهم أدركوا 
أن الصف��ات اجلي��دة في النخلة تتش��تت بني بذورها 
وأعتم��دوا فقط عل��ى اكثارها بالفس��ائل التي متثل 
وراثي��آ النخلة األم وال يحدث فيها أنقس��ام أختزالي 

تكنولوجيا زراعة األنسجة ألكثار خنلة 
»الربحي«على نطاق جتاري
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وال عبور.
     وقبل حوالي 150 سنة جاء بعض املزارعون والباحثون 
األميركان ال��ى مدينة البصرة وأخ��ذوا منها أطنان من 
ب��ذور كل أصناف النخيل وزرعوها ف��ي وادي »كوجيال« 
في جن��وب كاليفورنيا وبعد مرور أكثر من 10 س��نوات 
على زراعتها تفاجئوا بثمارها الرديئة النوعية والتي ال 
تش��به ثمار األمهات األصلية التي أخذوا منها البذور. 
فهم لم يدركوا هذه الناحية العلمية ألنهم لم يقرأوا 
تاري��خ املزارع��ني العراقي��ني القدامى. لذلك ع��ادوا الى 
مدينة البصرة ومعهم عالم النخيل املش��هور نكسن 
Nixon وأشتروا كل الفسائل من بساتني النخيل وعلى 
رأسها فس��ائل ملكة النخيل نخلة »البرحي« وأعادوا 
زراعتها في وادي »كوجيال« في جنوب كاليفورنيا.                  
     ونخل��ة البرحي ولدت س��نة 1902 في منطقة »ابي 
اخلصي��ب« في مدينة البصرة في جن��وب العراق حيث 
اكتش��فت بالصدفة وقام املزارعون بأكثارها بواسطة 
الفسائل القليلة نسبيآ منذ ذلك الوقت ، ثم انتشرت 
زراعتها بواس��طة الفس��ائل الى الدول اجملاورة للعراق 
مثل الكوي��ت واي��ران والس��عودية واألردن والى أميركا 
في جنوب��ي واليتي كاليفورني��ا وأريزونا حيث مجموع 
الوح��دات احلراري��ة اجلوي��ة هناك هو كما ف��ي البصرة 

يساعد على نضج الثمار في الصيف.
     كان الباح��ث األميركي تزيرات Tisserat في جامعة 
كاليفورنيا - رفرس��ايد هو أول من جنح في س��نة 1979 
ف��ي أكثار نخل��ة التم��ر )وباألخص صن��ف »البرحي«( 
 tissue بطريق��ة ثالثة وه��ي تقني��ة زراعة األنس��جة
culture technology وأعتمد الطريقة املعروفة باس��م 
 somatic embryogenesis التول��د اجلس��مي لألجن��ة
 somatic embryos حيث استطاع انتاج أجنة جسمية
تنمو الى ش��تالت نخيل في اوساط زرعية اصطناعية 
وذلك من زراعة أنس��جة او خاليا نش��طة )مرستيمية 

meristematic( مفصولة من قلب الفس��يلة او النخلة 
األم. وحيث ال يحدث في هذه األجنة اجلسمية انقسام 
اختزالي meiosis او عبور crossing over فتكون كلها 
متشابهة ومش��ابهة وراثيآ للفس��يلة او النخلة األم 
الت��ي يؤخ��ذ منها النس��يج او اخلاليا املرس��تيمية اي 

»البرحي«.
     واعتم��د كاتب ه��ذه املقالة العلمية الطريقة ذاتها 
مع تعديالت وتطويرات كثيرة عليها حتى استطاع بعد 
عمل متواص��ل وصعب انتاج مئات األجنة اجلس��مية 
من أصناف »البرحي« و«احلالوي« و«الس��اير« في س��نة 
1985 ومنت الى شتالت كاملة ونشر بحثآ عنها باللغة 
األنكليزي��ة ف��ي »مجلة نخل��ة التمر« الت��ي تعود الى 
منظمة الغذاء والزراعة الدولية FAO في روما. وبسبب 
حروب وطغيان النظام البعثي الفاش��ي في العراق لم 
يتمكن الباحث »مطر« Mater من تطبيقها على نطاق 
واس��ع لنش��ر نخلة البرحي في كل الع��راق كما كان 
يتمن��ى. لكن الطريقة انتش��رت بعد نش��رها من قبل 
»تزيرات« في س��نة 1979 و«مطر« في س��نة 1985 الى 
الدول األخرى التي تهتم بزراعة النخيل وانتاجه وعلى 
رأسها فلسطني احملتلة )اسرائيل( واملغرب والسعودية 
والكويت واألمارات وأصبحت هناك شركات ألنتاج وبيع 

شتالت نخيل زراعة األنسجة.
     طريق��ة اكث��ار نخل��ة »البرح��ي« بزراع��ة اخلاليا او 
األنس��جة ليس��ت س��هلة وحتتاج الى مختب��ر زراعة 
أنس��جة كامل وخب��رات وجهود مضني��ة ، وقد تركها 
األميركي »تزيرات« ولم يتواصل معها ألنتاج الشتالت 
على نطاق جتاري واسع كما فعلت اسرائيل مستفيدة 
م��ن البحث��ني املنش��ورين من قب��ل كل م��ن »تزيرات« 
و«مطر« باللغة األنكليزية وأنش��أت بس��اتني واس��عة 
من نخيل زراعة األنس��جة في أراضيها احملتلة وصارت 

تصدر شتالتها الى الدول األخرى )صورة-2(.
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 بستان نخيل حديث عمره 5 سنوات حامل للتمر أنشئ بتكنولوجيا زراعة األنسجة )ميينآ(. ومشتل حديث عمره سنة مكثر بهذه التكنولوجيا 
حيث شتالته كلها بنفس العمر واحلجم وقوة النمو )يسارآ(.
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طائر السلوى )السمان(

      ورد ذكر طائر السلوى)السمان( 
ثالث مرات في القرآن الكرمي ,املرة 
األولى  في اآلية )57(  من س��ورة 
البق��رة اذ قال اهلل تعالى بس��م 
)وَأَنْزَلَْن��ا  الرحي��م  الرحم��ن  اهلل 
��لَْوى ُكلُوا ِمن  َعلَْيُك��ُم املَنَّ وَالسَّ
َطيَِّباِت َم��ا رَزَْقَناُك��ْم (, والثانية 
في اآلية )160( من سورة األعراف 
اذ ق��ال عز م��ن قائل بس��م اهلل 
الرحمن الرحي��م )وَأَنزَلَْنا َعلَْيِهُم 
لَْوى ُكلُوا ِمن َطيَِّباِت َما  املَنَّ وَالسَّ
رَزَْقَناُك��ْم(, والثالثة في اآلية )80( 
من س��ورة طه اذ ق��ال املولى عز 
وجل بس��م اهلل الرحمن الرحيم 
ْن  )يَا بَِني إِْسرَائِيَل َقْد اجنيناكم مِّ
ورِ  َعُدوُِّكْم وَوَاَعْدنَاُكْم َجانَِب الطُّ
لَْوى(  األمَْيََن وَنَزَّلَْنا َعلَْيُكُم املَنَّ وَالسَّ

صدق اهلل العلي العظيم.
يوج��د أربع��ة عش��ر نوع��اً م��ن 
الس��لوى Quail وكل نوع يقسم 
إلى عدة عروقVariety أو حتت نوع 
, ويع��د الس��لوى   sub species
اليابان��ي  Japanese quail م��ن 
أهم األنواع املعروفة ويرجع أصل 
هذه األنواع إلى السلوى الفرعوني 
Pharaoh quail ، وينتشر السمان 
اليابان��ي في جمي��ع القارات عدا 
األمريكيتني ويتميز طائر السمان 

في قارة أس��يا بإنت��اج عالي من 
البي��ض وصغر حجم اجلس��م اذ 
يت��راوح وزن الطير م��ن 300-80 
غراما˝عند عمر النضج اجلنس��ي 
وتك��ون فت��رة ط��ول اجلي��ل فيه 
قصيرة اذ ميكن احلصول على 4-3 
أجيال في الس��نة الواحدة وميتاز 
مبقاومته لإلمراض وبس��رعة منو 
عالي��ة مقارنة˝بالدجاج والدجاج 
الروم��ي إذ يص��ل إل��ى النض��ج 
اجلنس��ي عند األسبوع السادس 
م��ن العم��ر ويتميز بأن��ه أفضل 
الطيور في جتارب وأبحاث الدواجن 
بس��بب املرون��ة الكبي��رة الت��ي 
يحققها أمام العوائق والعقبات 
مثل محدودي��ة امليزانية والوقت 
املس��تغرق وتوفير املكان الالزم إذ 
إن س��رعة منوه ونضجه اجلنسي 
التربي��ة  وانخف��اض مس��احات 
وكميات العلف الالزمة للتغذية 
تعد م��ن مزاي��ا اس��تخدام هذا 
الطائر مقارنة˝ بالدواجن األخرى .

يبل��غ ط��ول طائر الس��مان من ) 
7-8( اجن  واملنق��ار صغير ومرتفع 
عن قاعدة الراس واالرجل قصيرة 
وليس لها مهماز واالصابع طويلة 
ونحيف��ة والذن��ب قصي��ر , ميتاز 
للتكيف  بقدرته  الس��مان  طائر 

في نظم التربية املكثفة ، يتميز 
هذا الطائر بغ��زارة انتاج البيض 
الس��مان  بيض��ة  وزن  ويش��كل 
حوالي 8% من وزن اجلسم وإن وزن 
بيضة السمان )السلوى( يتراوح 
ب��ني 9.76-11.63غ��م وقد يصل 
ال��ى 13 غم كم��ا إن وزن البيض 
يختلف باختالف الس��اللة حيث 
أن وزن بيض السمان املدجن أعلى 

من وزن بيض السمان البري .
وق��ام املتخصصونبتربية واكثار 
ه��ذا الطائرفي كلي��ة الزراعة اذ 
اجريت العديد من الدراسات عليه 
منها اطروحتي دكتوراه ورسالة 
ماجستير واحدة فضالُ عن اجراء 
البحوث والدراسات اخملتصة في 
مجال فس��لجة وتغذي��ة وادارة 
الطيور كم��ا اُجريت العديد من 
بحوث مش��اريع التخرج اخلاصة 
بطلبة قس��م الث��روة احليوانية 

على هذا الطائر.
ان  اال  يس��عنا  ال  اخلت��ام  وف��ي 
االعل��ى  العل��ي  ال��ى  نبته��ل 
تبارك��ت اس��ماؤه ان مي��ن على 
عراقن��ا احلبي��ب باألم��ن واالمان 
وعلى اس��اتذة وطلبة جامعتنا 
بالتفوق والنجاح خدمًة لوطننا 

العزيز. 

املدرس الدكتور 
خالد جالب كريدي الصاحلي 
   قسم الثروة احليوانية /كلية الزراعة

شواطئ جامعية
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مفرده��ا  احلَُم��ات  أو  الفيروس��ات 
 )Virus :فيروس أو ُحَم��ة )بالالتينية
وفيروس ف��ي اليونانية يعني ذيفان 
أو س��م وبس��بب حجم��ه الصغير 
فانه يعبر خالل املرشحات التي متنع 
عب��ور االحياء اجملهرية مثل البكتريا 
لذل��ك س��ميت الفيروس��ات ف��ي 
بعض املصادر بالرواش��ح. وقد وردت 
ف��ي بعض املعاجم الطبية بأس��م 
كلم��ة )ُحَم��ة(. مصطل��ح فيريون  
للدالل��ة  أيض��ا  virionيس��تخدم 
الكامل  الفيروس��ي  اجلس��م  على 
املعدي. دراسة الفيروسات معروفة 
بعل��م الفيروس��اتVirology ، وهو 
تخصص فرع��ي في عل��م األحياء 
الدقيق��ة. والفي��روس عامل ممرض 
صغي��ر ج��دا وال ميكن مش��اهدته 
طول��ه  يت��راوح  الضوئ��ي  باجمله��ر 
م��ن )10(20 – 300)1400( نانومت��ر 
)البكتيريا يترواح طولها من 500 - 
5000 نانومتر ومعظم الفيروسات 
أصغ��ر م��ن البكتيريا املتوس��طة 
بحوالي مائة مرة( وال ميكنها التكرار 
ااٍل داخ��ل خاليا كائن حي ويس��مى 
الكائن ال��ذي تتطفل عليه بالعائل 

Host  وبذلك ه��ي تعتبر طفيليات 
 Obligate داخ��ل خلوي��ة  اجباري��ة
ألن  intracellular parasite,ه��ذا 
الفي��روس يعي��د برمج��ة خليت��ه 
املضيفة الٍنتاج فيروس��ات جديدة. 
تصي��ب الفيروس��ات جمي��ع أنواع 
احليوان��ات  م��ن  احلي��ة  الكائن��ات 
والنباتات اٍلى البكتيريا وهي موجودة 
تقريبا في كل النظم البيئية على 
البيولوج��ي  وتعتبرالكي��ان  األرض 
األكث��ر وفرة في الطبيع��ة. تتكون 
الفيروس��ات من جزئني أو ثالثة: كل 
الفيروس��ات له��ا مورث��ات مكونة 
م��ن الدن��ا أو الرنا ولي��س كالهما، 
كما لها غالف بروتيني يحمي هذه 
وبعضه��ا محاطة بغالف  اجلينات; 
دهن��ي يحي��ط به��ا عندم��ا تكون 
خ��ارج اخللي��ة املضيف��ة. تختل��ف 
أش��كال الفيروس��ات من بسيطة 
كاحللزونية وعش��رونية الوجوه اٍلى 
معقدة جدا. تنتش��ر الفيروس��ات 
بالعدي��د م��ن الط��رق: فيروس��ات 
النبات تنتقل من نبات إلى آخر غالبا 
ع��ن طريق احلش��رات الت��ي تتغذى 
على النس��غ مثل امل��ن، في حني أن 
فيروس��ات احليوان ميكن أن يحملها 
دم احلشرات املاصة املعروفة باسم 
ينتش��ر  االٍنفلونزا  فيروس  النواقل. 
والعط��س.  الس��عال  ع��ن طري��ق 
الفيروس الدوار Rotavirus املسببة 
اللتهاب املعدة واألمعاء الفيروسي 
الفم��وي  الطري��ق  عب��ر  تنتق��ل 
م��ن  كذل��ك  وتنتق��ل  الش��رجي 
شخص إلى آخر عن طريق االتصال 
وتدخل اجلس��م مع الطعام أو املاء.

فيروس نقص املناعة البش��رية هو 

واحد من الفيروس��ات املنقولة عن 
طريق اجلنس أو التعرض لدم مصاب 
بالع��دوى )مثال عن طري��ق احلقن(. 
العدوى الفيروس��ية لدى احليوانات 
الت��ي  تثي��ر االٍس��تجابة املناعي��ة 
عادة م��ا تقضي على هذا الفيروس 
املعدى. هذه االٍستجابة املناعية 
ميكن أيض��ا أن تك��ون ناجتة عن 
اللقاح��ات والتي متن��ح حصانة 
ضد اإلصابة بفيروس معني. ومع 
ذل��ك، بع��ض الفيروس��ات مثل 
فيروس نقص املناعة البش��رية 
االٍلتهاب  الت��ي تس��بب  وتل��ك 
ميكنه��ا  الفيروس��ي  الكب��دي 
التمل��ص من هذه االٍس��تجابة 
التهاب��ات  وتس��بب  املناعي��ة 
للمض��ادات  يوج��د  ال  مزمن��ة. 
احليوية أي تأثير على الفيروسات 
لذا مت تطوير بضعة أدوية مضادة 
للفيروس��ات. تعتبر الفيروسات 
إح��دى أه��م املعض��الت الت��ي 
تواجه التصنيف احليوي فهي ال 
متث��ل كائنات حية لذلك توصف 
غالبا باجلسيمات املعدية لكنها 
تب��دي بعض خصائص  باملقابل 
احلياة مثل القدرة على التضاعف 
املضي��ف  بخالي��ا  باالس��تعانة 
التي مت الس��يطرة عليها. تقوم 
الفيروس��ات باالستعانة بآليات 
اخلالي��ا احليوي��ة ع��ن طريق دس 
الدن��ا أو الرنا الفيروس��ي ضمن 
املادة الوراثية للخاليا احلية. لكن 
باملقابل الفيروسات ال تتحرك وال 
تقوم بعمليات االيض أو حتلل من 
تلقاء نفسها، إنها في منطقة 

وسطى بني احلياة والالحياة. 

الــــــفــايــــروســــــات

ا.م.د.حيدر عبد احلسني مكلف
كلية العلوم
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شرف الطب وآداب الطبيب 

من��ذ اقدم العصور الى يومنا هذا والناس يرون الطب 
مهنة س��امية وعمال ش��ريفاً فالطب ميتاز عن االعمال 
االخ��رى بأن��ه ل��ه مساس��ا بحي��اة الن��اس وارواحهم 
وش��رفهم وهو يخف��ف من االمهم وينله��م من براثن 
املرض واله��الك وهو مع هذا وذلك اليبغي س��وى اخلير 
املطلق والعمل االنس��اني من يعتق��د ان مهنة الطب 
مهنة سهلة ومريحة ومربحة، انها مهمة مرهقة جداً 
منذ ان يطأ الطالب عتبة الكلية الى ان ينس��حب من 
ميدان العمل واخلدمة االنس��انية ، والس��يما في بلدنا 
ال��ذي يطلب الناس فيه من الطبي��ب ما اليطبونه من 

غيره ويرجون منه ما يأملونه من االخرين.
ينبغ��ي ان يك��ون الطبي��ب م��ن بني املؤمن��ني باهلل، 
القائم��ني بحق��ه العارف��ني بقدره،العامل��ني بأوامره ، 

املنهني عن نواهيه املراقبني له في السر والعلن.
وينبغي ان يكون من اهل احلكمة واملوعظة احلسنة ، 
بشيرا ال منفرا باسما ال عابسا، حليما ال غضوبا، محبا 
ال كاره��ا، ال تغلبه ضغينة وال تفارقه س��ماحة، يعتبر 
انه من وس��ائل رحمة اهلل وعدل��ه ومغفرته ال عقوبته 

وستره ال فضيحه وحبه ال مقته.
ان اخ��الق الطبيب تقرب��ه من نفس��ية وروح املريض 
فتعكس عليه الهدوء والسكينة وتبعث فيه الشعور 
بالعطف واحلنان والثقة انها فيض انس��اني مجرد من 
منفع��ة مادية خاصة ، وان اخالق الطبيب هي اس��مى 
صفة يتميز بها الطبيب االنساني واالدب الرفيع واخللق 
السامي. ويجب ان يتحلى الطبيب بخصال الفيلسوف 
احلميدة ومنها انكار الذات واحلماس والتواضع واملظهر 
احملترم واجلدي��ة واحلكم وهدوء الفك��ر واحلياة الطاهرة 

وعدم الثرثرة وجتنب االشياء الضارة.
لقد ج��اء في وصي��ة ابو ق��راط كما نقله��ا ابن ابي 
اصيبع��ة في كتاب��ه املوس��وم ب���))عي��ون االنباء في 
طبقات االطب��اء(( ينبغي ان يك��ون املتعلم للطب في 
جنسه حراً وفي طبعه جيداً ومعتدل القامة متناسب 
االعضاء، جيد الفهم، حسن احلديث، صحيح الرأي عند 
املشورة، عفيفاً، ش��جاعاً، غير محب للفضة، مالك��اً 
نفسه عند الغضب وال يكون تاركا في الغاية وال يكون 
بليداً ، وينبغي ان يكون مشاركاً للعليل مشفقاً عليه، 
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حافظاً لالسرار الن كثيراً من املرضى يوقفونا عن امراض 
وهم ال يحبون ان يطلع عليها غيرهم.

وينبغ��ي ان يكون محتم��الً للش��تيمة الن قوماً من 
املبرسمني واصحاب الوسواس السوداوي يقابلونا بذلك 
وينبغي لن��ا ان نحتملهم عليه ونعلم انه ليس منهم 
وان الس��بب فيه املرض اخلارج من الطبيعة وينبغي ان 
يك��ون حلق رأس معت��دالً مس��توياً ال يحلقه وال يدعه 
كاجلم��ة وال يس��تقصي قص اظافير يدي��ه وال يتركها 

تعلو عى اطراف اصابعه.
وينبغي ان تك��ون ثيابه بيضاء نقي��ة لينة، وال يكون 
في مشيته مس��تعجالً الن ذلك دليل على الطيش وال 

متباطأ النه يدل على فتور النفس.
واذا دعي الى املريض فليقعد متربعا ويختبر فنه حاله 
بس��كون وتأن، وال بقل��ق واضطراب، فان هذا الش��كل 

والزي والترتيب عندي افضل من غيره.
وبع��د حتل��ي الطبي��ب باالخ��الق الفاضل��ة والطباع 
احلميدة،يتوج��ب عي��ه ادراك املس��ؤولية امللق��اة على 
عاتقه ف��ي جوانب عدي��دة ومختلفة يفرضها ش��رف 

املهنة وهي :-
حلياة االنسان حرمتها وال يجوز اهدارها اال في املواقف 
التي حددتها الش��ريعة االس��المية وه��ذا خارج نطاق 
املهنة الطبية متاماً. يقول يعقوب ابن اسحق الكندي:

))ليت��ق اهلل تعال��ى املطب��ب، وال يخاط��ر فليس عن 
االنفس عوض وكما يجب ان يقال اه كان س��بب عاقبة 
املريض ويرثه، وكذالك ان يحذر ان يقال انه س��بب تلفه 

وموته.((
ويحرم عى الطبيب ان يهدر احلياة ولو بدافع الشفقة 
فهذا حرام النه خارج مانص عليه الش��رع من موجبات 
القتل، بجانب ما يستدل عليه من قول رسول اهلل)ص( 
كان فيم��ا قبلكم رج��ل به حرج فجزع فاخذ س��كيناً 
فج��ز بها يده فما رقا الدم حت��ى مات فقال اهلل تعالى 
بادرن��ي عبدي بنفس��ه... حرمت علي��ه اجلنة.)البخاري 
ومسلم( التخلص من احلياة او التخليص منها بدعوى 
االلم الش��ديد من االمراض امليؤس من شفائها دعوة ال 
جتد س��نداً اال في املنطق االحل��ادي ولو صح هذا املنطق 
لرمبا كان اغلب الناس يفضلون االنتحار تخلصاً من آالم 

احلياة ومتاعبها.
وام��ا قتل املش��وهني او غيرهم من��ذ ان ابيح هو اول 
الغيث وس��يتلوه حتماً قتل العجزة واملس��نني، وحياة 
االنس��ان محترمة في كافة ادوارها وتب��دأ هذه احلرمة 
ع��ن احلياة اجلنينية في رحم االم ف��ال يجوز للطبيب ان 
يه��در حياة اجلن��ني اال عند الض��رورة الطبية القصوى 

التي تؤمن بها الشريعة االسالمية.

ام��ا الدعوة احلديثة بالترخيص ف��ي اباحة االجهاض 
فال يقرها االس��الم . فعلى اس��قاط اجلنني في االسالم 

عقوبة مالية هي الغرة .
والطبيب في دفاعه عن احلياة مطالبا بان يعرف حده 
واذا تأك��د لديه ان احملال حس��ب املعطيات العلمية في 
احملافظة على الكيان )النباتي( للمريض بوسائل االنعاش 
الصناعية او يحفظه مجمدا الن املطلوب هو بناء احلياة 
ال اطالة عملية امل��وت والن املوت حق ليس للطبيب ان 
يق��وم بخط��وة ايجابية من اجل اقام��ة املريض . وعلى 
الطبي��ب ان يبذل جهده في ان يجتاز املريض ما بقي له 
من عمر في حسن الرعاية ويهيئ له من وسائل الرعاية 
او العالج . والطبيب وهو صاحب الكلمة في ان مريضه 
مات او ال يزال حيا بقدر مسؤولية هذه الكلمة وال تصدر 
عنه اال بعد اليقني العلمي املمكن وفي امانة كاملة ال 
تشوبها شائبة وعلى الطبيب ان يصارح املريض بعلته 
ان طل��ب املريض ذلك وليتلطف ويعمل على اذكاء اميان 
املريض وانزال الس��كينة في نفس وتوفيق رباطه باهلل 
يهون بها على ما س��واه. وال ينبغي ان يصدى للطبابة 
اال الطبيب املعتبر بحكم االنظمة املوضوعة استهداء 
بق��ول النبي )ص( » من تطب��ب ولم يعلم انه طب فهو 

ضامن«. )) ابو داود والنسائي واحلاكم((.
وحي��ث تتع��دد االختصاصات الطبية يج��ب ان حتال 
املش��كالت الطبية املعقدة الى اه��ل التخصص فيها 
.. عم��ال باالية الكرمية »فاس��ئلوا اه��ل الذكر ان كنتم 
التعلمون« )النم��ل : 143( والطبيب مطالب باالجتهاد 
ف��ي عالج مريضه ان اجتهد وادى واجبه وخال عمله من 
االهمال الواضح عمدا او س��هوا واخذ باالس��باب التي 
ينبغ��ي ان ياخذ بها امثاله ثم جاءت النتيجة على غير 

املطلوب فال اثم وال عقوبة. 
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أ.م.د. عبد اجلبار عبود احللفي
أكادميي وخبير نفطي

أوالً : غاز كبريتيد الهيدروجني .. ومخاطره
ما هو كبريتيد الهيدروجني )H2S ( ؟

كبريتي��د الهيدروج��ني هو غ��از عدمي اللون ذو س��مية 
عالي��ة .وهو مع��روف في مجال صناع��ة البترول بعدة 

أسماء منها :- 
الغ��از ذو الرائحة الكريهة . الغاز احلمضي .غاز البيض 

الفاسد . حامض الهيدروكبريتيك .
غاز كبريتيد الهيدروجني من الغازات املصاحبة لبعض 
أن��واع الزيت اخلام والت��ي حتتوي على اخل��ام احلمضي 

 ) SOUR CRUDE(
عند اس��تعمال مث��ل ه��ذه النوعية من الزي��ت اخلام 
باخلزان��ات ف��ي معام��ل التكري��ر ف��أن غ��از كبريتي��د 
الهيدروج��ني يك��ون ذو رائح��ة كريهة تش��به رائحة 

البيض الفاسد .
كم��ا يتك��ون غ��از كبريتي��د الهيدروجني أثن��اء بعض 
عملي��ات التكري��ر أو التكس��ير الهيدروجين��ي حتى 
في ح��االت عمليات املعاجل��ة أو التقنية بالهيدروجني 
لبعض املنتجات البترولية للتخلص من هذه املركبات 

الكبريتية .
أين جند كبريتيد الهيدروجني ؟ 

يوجد غ��از كبريتي��د الهيدروجني بكمي��ات كبيرة في 
صناعة البترول والغاز الطبيعي أثناء :-

احلفر في منطقة غازات حمضية .
) عمليات التخزين.عمليات التكرير .عمليات النقل .(

غاز كبريتيد الهيدروجني أثقل من الهواء لذلك يتراكم 
في األماكن املنخفضة .

يت��م احلصول على كبريتيد الهيدروجني كمنتج ثانوي 
ناجت عن عمليات أخرى .

خصائص غاز كبريتيد الهيدروجني 
س��ام جداً ويعتبر ف��ي املقام الثاني بعد غاز س��يانيد 
الهيدروجني وله )6- 5 ( اضعاف سمية غاز أول أوكسيد 

الكاربون 
ع��دمي الل��ون و ذو رائحة كريهة تش��به ال��ى حد كبير 
رائحة البيض الفاسد عند تواجده بنسب منخفضة 
. أثقل من الهواء ووزنه النوعي ) 1.189 ( وأبخرته تنتقل 
ملس��افات بعيدة . يتراكم في األماكن املنخفضة . غاز 
قابل لالش��تعال واالنفجار . درجة االش��تعال الذاتي ) 

500F /260C ( . املدى االنفجاري %46 -4.3 باحلجم .
يسبب تأكل شديد لبعض املعادن .

يش��تعل معطياً لهب أزرق ، وينتج عنه غاز س��ام أخر 
) ثان��ي أكس��يد الكبريت SO2 ( الذي ه��و أقل خطورة 

بسبب التهاب الرئة بعد ساعات قليلة .
سريع الذوبان في املاء والسوائل الهيدروكاربونية .

التركي��ز املس��موح ب��ه للبقاء لفت��رة ثمان س��اعات 
ملدة خمس��ة أيام بدون اس��تعمال أجهزة التنفس هو 

005.O
درجة غليانه 79 ف.
درجة ذوبانه 117 ف.

أخطار التسمم 
تكمن خطورة هذا الغاز في أنه يقتل حاس��ة الش��م 

بصورة سريعة – مما يعطي اإلحساس الكاذب بعدم 
أن الرائح��ة املمي��زة لهذا الغاز ميكن اكتش��افها عند 
 to وجوده ف��ي تركيزات تتراوح بني 0.025ج��زء باملليون

 200ppm
ف��ي حالة التع��رض لتركيزات تصل إل��ى 150 جزء في 

املليون فأنها قد تتسبب في الوفاة خالل 30 دقيقة .
أما في حاالت التع��رض لتركيزات أعلى من ذلك فأنها 

قد تتسبب في حدوث صعوبة في التنفس 
األعراض 

هناك أعراض أخرى للتسمم بغاز كبريتيد الهيدروجني 
تبعاً لتركيزات التعرض لهذا الغاز والتي منها :- 

الص��داع و الدوار أو الدوخة  واإلثارة والتهيج و الغثيان 

ا التلوث البيئي في البصرة 
) أنواعه .. مخاطره .. ومعالجته (
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و  النعاس و التيبس و جفاف احللق مع الش��عور باأللم 
في األنف واحلنجرة والصدر.

التعرض لتركيز أكبر من ppm 600 يؤدي إلى الوفاة في 
نفس اللحظة .

limit pel- permissible exposure حدود التعرض
10PPM ) H2S(PEL

 LIMIT ) احلد األقصى للتعرض ملدة يوم عمل ) 8 ساعات
 STEL – SHORT TERM EXPOSURE

15PPM … PEL H2S
ت���ذكر 

عند اكتش��اف غاز كبريتي��د الهيدروج��ني أو احتمال 
 PPM10 تواجده في مكان العمل بتركيز أكثر من

ال بد من ارتداء جهاز تنفس مناسب .
ال بد من تطبيق BUDDY SYSTEM والذي يضمن وجود 

فرد يعمل وأخر يتابعه .
تأثيره على األشخاص 

10 جزء من مليون ميكن شمه بأمان ملدة 8 ساعات 
100 جزء من مليون يفقد الش��خص حاسة الشم في 

غضون 15- 20 دقيقة 
200 جزء من مليون يسبب تهيج بالعني واحلنجرة 

500 ج��زء من مليون يفقد الش��خص وعي��ه وميكن أن 
يسبب الوفاة في غضون 30 دقيقة 

700 جزء من مليون يفقد الشخص وعيه ويتوقف عن 
التنفس 

1000 ج��زء م��ن مليون خل��ل دائم في امل��خ أذا لم يتم 
اإلسعاف فوراً 

كيف يؤثر كبريتيد الهيدروجني على األشخاص ؟
الفترة الزمنية 

عدد مرات التعرض 
شدة تركيز الغاز 

االستعداد الشخصي 
تصنيف مواقع احل��فر 

تقسم معايير API مواقع احلفر اخملتلفة تبعاً الحتمالية 
أو واقع وجود غاز كبريتيد الهيدروجني إلى األتي :- 

مواقع أمنة 
API CONDITION I – خطورة منخفضة 
API CONDITION II – خطورة متوسطة 

API CONDITION III – خطورة عالية 
تختلف درج��ة االس��تعداد ومتطلبات الس��المة في 

مواقع احلفر طبقاً لهذا التصنيف إلى :-
املواقع اآلمنة

املواق��ع الت��ي يت��م احلفر ف��ي طبقات معروف��ة بعدم 
احتمالية وجود غاز الهيدروجني .

ال يتطلب وج��ود أجهزة خاصة للكش��ف عن كبريتد 
الهيدروجني .

 API CONDITION - خطورة منخفضة
مواق��ع العم��ل التي يكون فيه��ا تركيز غ��از كبريتيد 

. PPM10 الهيدروجني في اجلو أقل من
متطلبات السالمة 

عالم��ات حتذيرية واضحة م��ع متيز موق��ع العمل ب�� » 
علم أخضر » .

التأك��د من أن أجهزة الكش��ف ) غير ثابت��ة ( والوقاية 
الشخصية بحالة جيدة .

تخزين أجهزة الوقاية في أماكن يسهل الوصول أليها 
 .

 API CONDITION – II خطورة متوسطة
مواق��ع العم��ل الت��ي يكون فيه��ا تركيز غ��از كبريتد 

 M30 واقل من PPM10 الهيدروجني في اجلو أكثر من
متطلبات السالم��ة 

عالمات حتذيرية واضحة مع متيز موقع العمل ب��«علم 
أصفر » .

احلف��اظ على مس��افة أمن��ة من مناط��ق اخلطر مالم 
يكون هناك ضرورة .

أجهزة إنذار مرئية ومسموعة .
التأك��د م��ن أجه��زة الكش��ف والوقاية الش��خصية 

وأجهزة التنفس بحالة جيدة .
تخزين أجهزة الوقاية في أماكن يسهل الوصول أليها 

.
أجهزة تنفس صناعي .

وجود أجهزة كشف مع احلفاظ على املعايرة .
 API CONDITION- III خطورة عالية

مواق��ع العم��ل الت��ي يكون فيه��ا تركيز غ��از كبريتد 
. PPM30 الهيدروجني في اجلو أكثر من

عالمات حتذيرية واضحة مع متيز موقع العمل ب��« علو 
أحمر » .

وض��ع عالم��ات حتذيري��ة تش��ير إل��ى خط��ر كبريت��د 
الهيدروجني على مسافة 500 قدم في جميع الطرق 

التأكد من س��المة واس��تعداد جميع أجهزة السالمة 
قبل بدء الوردية .

وج��ود خطة ط��وارئ باملوق��ع حتتوي عل��ى التعليمات 
وخريطة االتصال في حالة الطوارىء .

التأكد من وجود مخرجني للطوارئ .
ال يس��مح بالعمل في املوقع قب��ل أجراء تدريب خاص 

مبخاطر H2S وسبل التعامل والوقاية .
أجهزة إنذار مرئية ومسموعة .

وج��ود كال ً من أجهزة الكش��ف الثابتة معايرة وأخرى 
محمولة .

جهاز تنفس صناعي .
جه��از تنفس محمول )30 دقيق��ة ( مطابق ملواصفات 

NIOSH MSHA لألستخدام في حالة الهروب 
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      في 28 رجب سنة 60 ه� أعلن اإلمام احلسني )ع( 
رفض��ه لبيعة يزيد، ثم ارحتل إل��ى مكة، وكان ذلك 
يعني بداية النطالق ش��رارة الثورة احلسينية، ومن 
مك��ة بدأ حتركه الثوري، ففيه��ا علم أهل الكوفة 
برفض��ه لبيعة يزي��د فأخذوا مبكاتبت��ه، فأجابهم 
اإلمام احلس��ني )ع( بكتاب وأرسل لهم مسلم بن 
عقيل ليستخبر حالهم. ولكن األمر امللفت للنظر 
أن اإلم��ام احلس��ني )ع( وهو في مكة قام بنفس��ه 
مبكاتبة أهل البصرة من دون األمصار اإلسالمية، إذ 
لم جند ما يش��ير إلى أنه عليه السالم كاتب مصرا 
آخ��ر. ولكن مل��اذا كاتب اإلم��ام أهل البص��رة؟ ومن 
هو رس��وله إليه��م؟ ومن هم الذي��ن كاتبهم؟ وما 
الذي كان يري��ده اإلمام )ع(؟ وما هي ردود أفعالهم؟ 
ولإلجابة ميك��ن الق��ول: إن مراكز الق��وى يومذاك 
تكم��ن في عدة مدن، وهي مك��ة واملدينة والبصرة 
والكوفة ودمش��ق ومصر وخراسان واليمن، فمكة 
واملدينة لم يعد لهما سوى االرث الديني، أما مصر 
وخراس��ان واليمن فبعيدة ودورهم دون دور الكوفة 
والبصرة، ويبقى األمر بالنس��بة للش��ام فهي بيد 
األسرة األموية واإلمام ال يأمل فيها خيرا البتة، فلم 
يبق أمامه سوى الكوفة والبصرة، وموقف الكوفة 
كان واضح��ا وأهلها بدؤوا مبراس��لة اإلمام، ويظهر 
أن تول��ي الكوفة من قبل والي كالنعمان األنصاري 
ش��جع أهل الكوفة على التحرك ومكاتبة اإلمام، 
أم��ا البصرة ف��إن وجود وال ش��رس كاب��ن زياد، لم 
يعط الفرصة ألهله��ا في التحرك ومكاتبة اإلمام 

احلسني )ع( وااللتحاق به إال بجهود استثنائية. 
      يظهر أن اإلمام احلس��ني )ع( أرسل رسولني من 
مكة، األول: مسلم بن عقيل إلى الكوفة، والثاني: 
س��ليمان بن رزي��ن إلى البص��رة، لكن مس��ؤولية 
الرس��ولني تباينت، ففي الوقت الذي كان مس��لم 
ممثل اإلمام احلس��ني )ع( إلى أهل الكوفة، اقتصرت 

مهمة س��ليمان على إيصال رسالة اإلمام إلى أهل 
البص��رة، ومن خالل نص كتاب اإلمام )ع( يتضح إن 
كتابه إل��ى مجموعتني، األولى: زعم��اء األخماس. 
والثانية: األش��راف. لقد كان��ت البصرة أول مدينة 
تبن��ى على الطراز اإلس��المي س��نة 14 ه�، لكنها 
لم تخرج ع��ن إطار اجلانب القبلي فلقد قس��مت 
أرضها حس��ب القبائل التي نزلتها، فقسمت إلى 
خمس��ة أخماس، وكان كل خم��س يضم عدد من 
العش��ائر، وه��م خمس بني متيم ف��ي جنوب غرب 
البصرة، وخمس األزد جنوب شرق البصرة، وخمس 
عبد القيس يقع شمال شرق البصرة،. وخمس بكر 
بن وائل: يقع ش��رق وشمال ش��رق املسجد اجلامع 
في البص��رة، وخمس أهل العالية وهو من أخماس 
البصرة التي شغلت أطراف املسجد اجلامع فيها، 
وامتد إلى اجلنوب الشرقي منه. أما زعماء األخماس 
فهم مالك بن مس��مع البكري ال��ذي كان معروفا 
بامليل إلى األمويني، واألحنف بن قيس الذي تباينت 
مواقفه تارة م��ع اإلمام وتارة على احلياد الس��لبي 
واس��تمر هكذا ليس ل��ه موقف ثاب��ت حتى وقف 
أخيرا م��ع مصعب ضد اخملتار. ومس��عود بن عمرو 
بن عدي األزدي. وموقفه س��لبي من أهل البيت )ع(، 
وقيس بن الهيثم السلمي كان من أعوان األمويني، 
وآخرهم املنذر بن اجلارود العبدي زعيم عبد القيس، 
الذي خان أمير املؤمن��ني )ع( والتحق مبعاوية وصار 
من صنائع األمويني. ولكن ما الذي كان يريده اإلمام 
)ع(؟ أك��د )ع( ف��ي كتابه أن أه��ل البيت هم األحق 
مبقام النب��ي )ص(، فهم أولي��اءه، وأوصياءه، وورثته 
ماديا ويرثون مقامه في القيام على أمر الش��ريعة. 
وطبق��ا ملا مر فهم أحق الن��اس مبقامه في الناس، 
سواء بالقرابة القريبة أو بالنص اإللهي. ثم أوضح 
)ع( طبيعة الواقع اإلسالمي يومذاك فسنة النبي 
الكرمي محمد )ص( قد أميتت ولم يعد يعمل بها، ومت 

دور أهل البصرة 
في نصرة اإلمام الحسين )ع(

شواطئ تاريخية 



اس��تحداث أمورا ليست من الدين بشئ وأسموها 
س��نة وما هي إال بدعة. ودع��ا )ع( للعمل بالكتاب 
والس��نة النبوي��ة الصحيح��ة الت��ي ال يوجد لها 
مص��داق متكامل إال عند أهل البي��ت )ع(. وانتهى 
اإلمام لبيان إن إستجابة أولئك لدعوة اإلمام يعني 
الهداية والس��داد وبناء اجملتمع اإلس��المي األمثل. 
ولكن من املؤس��ف إن ردود أفعالهم كانت مخيبة 
لآلمال، ولم تكن باملستوى املطلوب ما عدا موقف 
واحد أال وهو موقف يزيد بن مسعود النهشلي. فقد 
اكتفوا بالصمت الس��لبي، وكتمان أمر الرس��الة، 
ماع��دا املنذر بن اجلارود ال��ذي يظهر أنه اعتاد على 
خيان��ة األمانة، فقد خان أمي��ر املؤمنني )ع( ملا واله 
اصطخ��ر، واآلن خ��ان اإلم��ام احلس��ني )ع( بقيامه 
بتس��ليم سفير اإلمام إلى ابن زياد، الذي كافأه بأن 
واله ثغرا في الهند، لكنه لم يهنئ طويال إذ سرعان 
ما مات نهاية س��نة 61 . من هنا كان س��ليمان بن 
رزين ش��هيد الثورة احلس��ينية األول إذ أمر ابن زياد 
بض��رب عنق��ه وصلبه ثم ألقى خطب��ة هدد فيها 
أه��ل البصرة، مؤك��دا على ش��خصيته اإلرهابية، 
ثم أناب أخاه عثمان وس��ار للكوفة ملواجهة اإلمام 
احلس��ني)ع(. ثم أخلى البصرة م��ن وجوهها الذين 
يتخوف منهم، إذ انتخب منهم خمسمائة ساروا 
مع��ه إلى الكوف��ة، وكان يكتب لعثم��ان أن يأخذ 
الطرق، ويفرض حص��ارا أمنيا على البصرة، ليمنع 

أي بصري من اخلروج أو الدخول إليها.
واآلن ماهو املوقف البصري من الثورة احلسينية؟ إن 
املوقف البصري متث��ل بقبيلتي عبد القيس ومتيم، 
فتش��ير النصوص أن ش��يعة البص��رة جتمعوا في 
بي��ت مارية ابنة منقذ، من عب��د القيس يتباحثون 
في أمر نصرة اإلمام احلس��ني )ع(، ولعل اختيارهم 
لدارها مكانا لالجتم��اع يدلل على احلذر والتكتم 
الذي كانت تعيشه شيعة البصرة، لذا اختاروا تلك 
الدار للتمويه على الس��لطة التي وضعت العيون 
للتضيي��ق عليهم .ويظهر أنه��م واجهوا صعوبة 
اخل��روج من البصرة، وذلك لإلجراءات الصارمة التي 
اتخ��ذت من قب��ل احلكومة احمللية ف��ي البصرة، إال 
على نحو ف��ردي كما فعل يزيد ب��ن نبيط العبدي 
وولديه، ثم تبعه األده��م بن أمية من عبد القيس، 
وعامر بن مس��لم العبدي ومواله سالم، وسيف بن 

مالك العبدي. 
أما موقف متيم فقد أش��ارت املدونات التاريخية أن 

الش��خصية الوحيدة التي استجابت لنداء اإلمام 
احلسني )ع( من أشراف البصرة هو يزيد بن مسعود 
النهشلي، الذي قرر نصرة اإلمام احلسني )ع(، وجمع 
جموع بني متيم وق��ام خطيبا فيهم وداعيا إياهم 
لنص��رة اإلمام )ع(، ثم كتب إلى اإلمام )ع( موضحا 
اس��تجابته لدعوت��ه وعزمه على نصرته، وأرس��ل 
الكت��اب بيد احلج��اج بن بدر التميمي الس��عدي، 
فلّم��ا ق��رأ اإلمام احلس��ني )ع( الكتاب، دع��ا ليزيد 
 يَْوَم اخْلَْوِف، َوأَع��زََّك َوأَرْواَك 

ُ
قائ��ال: ما َلَك آَمَن��َك اهلل

يَ��ْوَم الَْعَطِش. ثم أخذ يزي��د يتجهز للخروج للقاء 
اإلم��ام ونصرته، لكن مما يؤس��ف ل��ه أن اإلجراءات 
األمنية املتش��ددة التي اتخذته��ا احلكومة احمللية 
ف��ي البصرة، فضال عن تس��ارع األحداث وس��رعة 
حت��رك اجليش األموي ولقاءه باإلم��ام قبل أن تصله 
أنص��اره من البص��رة والكوفة س��ارع بقتل اإلمام 
)ع(، ل��ذا فوجئ يزيد النهش��لي مبقت��ل اإلمام. أما 
بالنس��بة إلى احلجاج بن ب��در فقد حلق باإلمام )ع( 
واستش��هد بني يديه في كربالء. جتدر اإلش��ارة إلى 
أن بني نهشل هم أصهار أمير املؤمنني )ع( إذ تزوج 
من ليلى بنت مس��عود النهش��لية التي ولدت له 
ولديه أبا بكر وعبيد اهلل . وهناك شخصية بصرية 
ال نعلم كيف علمت بثورة اإلمام احلس��ني )ع(، وال 
كيف متكنت م��ن اخلروج واللحاق ب��ه )ع( ذلك هو 
الهفه��اف بن مهن��د األزدي الراس��بي، الذي خرج 
من البص��رة وإلتحق باإلمام في كرب��الء، فوصلها 
ف��ي اليوم العاش��ر بعد الظهر، فس��أل عن اإلمام 
احلس��ني )ع( فقالوا له جماعة ابن س��عد: أما ترى 
رأس��ه فوق الرمح، فانتضى سيفه وأخذ يقاتلهم 

حتى استشهد.          
خالصة القول أن من استش��هد مع اإلمام احلسني 
)ع( من أهل البصرة هم تسعة فقط، ، خمسة من 
عبد القيس، وواحد من متيم، وواحد من األزد، وهم: 
يزي��د بن نبيط العبدي وولديه عبد اهلل وعبيد اهلل ، 
واألدهم بن أمية العبدي البصري، وعامر بن مسلم 
العبدي، ومواله س��الم، وس��يف بن مالك العبدي 
البص��ري، واحلج��اج بن ب��در التميمي الس��عدي، 
والهفه��اف بن مهند األزدي الراس��بي.  لكن هذا ال 
يعني أن أولئك السبعة هم فقط من خرج لنصرة 
اإلم��ام )ع(، ف��ال يبعد خروج آخري��ن لعلهم وقعوا 
بقبضة املس��الح األموي��ة ومت القض��اء عليهم أو 

اعادتهم للبصرة. 
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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. 

الصحافة النسائية يف السودان 
تعد السودان الدولة العربية السادسة التي 
عرف��ت الصحافة النس��ائية، وكان��ت مجلة »بنت 
ال��وادي« أول مجل��ة نس��ائية تصدر في الس��ودان 
ع��ام )1946م(، وأصدرتها »تكوي سركس��يان« وهي 
سودانية من أصل أرمني، ولعبت هذه اجمللة دورا في 
تنش��يط األقالم النس��ائية للكتابة في الصحف، 
ولك��ن اجمللة توقفت بع��د ذلك بعام��ني لصعوبات 
مالية، ثم صدرت بعد ذلك مجلة »صوت املرأة«، وتعد 
أول مجلة حُترر بأقالم نسائية، وصدرت عام )1955م(، 
وصاحبته��ا »فاطم��ة أحمد إبراهي��م«، وكان لهذه 
اجمللة إسهام في احلياة السياسية؛ ولذا مت تعطيلها 
أكث��ر من مرة حت��ى توقف��ت نهائيا ع��ام )1969م(، 
وف��ي عام )1956م( صدرت مجلتان نس��ائيتان هما: 
»القافلة« ومجلة »املنار«، ولم تستمر أي منهما إال 
عاما واحدا، كما صدرت مجلة »حواء اجلديدة« عام 

والت��ي  )1969م(، 
عام  بعد  توقفت 
هي األخرى، وظهر 
م��ن  آخ��ر  ع��دد 
اجملالت ل��م تعمر 
طويال مثل: »املرأة 
اجلديدة«، و«نساء 
الس�������ودان«، 
و«األحفاد«، وف�ي 
ع������ام )1990م( 

مجل��ة  ص��درت 
»ع������زة«.

الصحافة النسائية يف سوريا 
عرف��ت س��وريا الصحاف��ة النس��ائية بع��د 
ما يق��رب من خمس��ة وأربعني عاما م��ن صدور أول 
صحيف��ة ف��ي البالد، لكن ه��ذا التأخ��ر ال يعني أن 
املرأة الس��ورية كان��ت بعيدة عن اجمل��ال الصحفي، 
فقد كان��ت »مريانا امل��راش« هي أول س��يدة عربية 
تنش��ئ مقاال صحفيا ف��ي جري��دة، وكان ذلك عام 
)1870م( في مجلة »اجلنان«، وكذلك الس��يدة »وردة 
اليازج��ي« و«ماري عجم��ي«. وكان��ت أول صحيفة 
نسائية عرفتها دمشق هي »العروس« التي صدرت 
ع��ام )1910م( لصاحبتها »ماري عبده«، وقد توقفت 
عن الصدور مع احل��رب العاملية األولى، ثم عادت إلى 
الص��دور مرة أخ��رى بعد انتهاء احل��رب، وكان يغلب 
عليها الطابع األدبي، ثم توقفت نهائيا عام )1925م(، 
ومضت عش��ر س��نوات بعد صدور »العروس« حتى 
صدرت مجل��ة أخرى هي »الفيحاء« ع��ام )1920م(، 
لكنها لم تس��تمر طوي��ال، وصدرت مجل��ة »دوحة 
املياس« في حمص ع��ام )1928م(، ثم صدرت مجلة 

اعداد / رغد سهيل 

م���اري ع�����ج��م�����ي

تاء التأنيث المتحركة
تاريخ الصحافة النسوية

احللقة الثانية 

اضاءة
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أخ��رى ه��ي »الربيع« ف��ي )1935م(، لكنه��ا توقفت 
بعد فترة قصيرة، وقد توقفت اجملالت النس��ائية في 
س��وريا بعد فترات قصيرة من صدورها، وال يوجد إال 
مجلة واحدة تص��در اآلن هي مجلة »املرأة العربية« 
التي صدرت في )أغسطس 1962م( عن االحتاد العام 

النسائي السوري.

الصحافة النسائية يف لبنان 
أما الصحافة النس��ائية اللبنانية فيحسب 
للبنانيني أنهم هم الرعيل األول في هذا االجتاه، فتعد 
مجلة »احلس��ناء« التي أصدره��ا »جرجي نقوالباز« 
ع��ام )1909م( اجملل��ة النس��ائية األول��ى ف��ي لبنان، 
وكانت تصدر ش��هرية، وتعن��ى باألخالق واالجتماع 
وم��ا يخص امل��رأة، وتوقف��ت بعد ثالث س��نوات، ثم 
قام��ت »عفيفة ك��رم« بإصدار مجلتني نس��ائيتني 
هما: »املرأة السورية« عام )1911م(، ومجلة »العالم 
النس��ائي اجلديد« في )1912م( في نيويورك، فكانت 
بذل��ك أول صحيف��ة نس��ائية تص��در ف��ي أمريكا، 

واستمرت في الصدور حتى احلرب العاملية األولى. 
كذلك صدرت مجلة »فتاة لبنان« الش��هرية 
لصاحبتها »سلمى أبو راشد« عام )1914م(، لكنها 
توقف��ت بع��د ثمانية أش��هر بس��بب احل��رب، كما 
ص��درت مجلة »منيرف��ا« لصاحبتها »م��اري يني«، 
ونظ��را للظ��روف االقتصادية إب��ان احل��رب العاملية 
األولى مت كتابتها بخط الي��د، ثم توقفت بعد ذلك، 
كم��ا صدرت مجلة »الفجر« الت��ي أصدرتها األميرة 
»جن��الء أبو اللم��ع« س��نة )1919م(، واس��تمرت في 
الصدور خمس س��نوات، وكان��ت حتتجب اجمللة عن 
الص��دور في فص��ل الصيف، ومجلة »اخلدر« س��نة 
)1919( أصدرتها س��يدة مس��لمة تدع��ى »عفيفة 
صعب«، واستمرت عشر سنوات، وكانت تصر على 
احتي��اج احلجاب للعل��م، ومجلة »امل��رأة اجلديدة« 
س��نة )1921م(، واستمرت ست سنوات لصاحبتها 
»جوليا طعم��ة«، ومجلة »صوت املرأة« التي صدرت 
عام )1945م(، وتوقفت ع��ام )1965م(، ومجلة »املرأة 
والف��ن«، ومجلة »دنيا املرأة«، ومجلة »هي«، ومجلة 
»احلسناء« التي صدرت عام )1961م(، ومجلة »مود« 
وه��ي مجل��ة خاصة باألزي��اء، وكانت تص��در بثالث 

لغات. 
وق��د أث��رت احل��رب األهلي��ة اللبناني��ة على 
الصحاف��ة النس��ائية، لك��ن بع��د احلرب ش��هدت 
نهض��ة كبي��رة، فصدر عدد كبير م��ن اجملالت منها: 

«مشوار«،  »اللبنانية«، 
م��ا  الت��ي  و«في��روز« 
زالت تص��در حتى اآلن، 
ومجلة »عف��اف« التي 
ص��درت ع��ام )1985م(، 
وه��ي مجلة نس��ائية 
صبغة  ذات  اجتماعية 
وصاحب��ة  إس��المية، 
عبد  »آمن��ة  امتيازه��ا 
»زين��ة«  ومجل��ة  اهلل«، 
ع��ام  ص��درت  الت��ي 

)1986م(، ومجل��ة »جمال��ك«، و«ن��ور« وه��ي مجلة 
صدرت بالتعاون مع مجلة فرنس��ية بنفس االسم، 

ومجلة »وفاء« عام )1991م(.

الصحافة النسائية يف العراق 
عرفت العراق الصحافة النس��ائية مبكرا؛ إذ 
كانت رابع دولة عربية تصدر فيها صحف نسائية، 
وكانت مجلة »ليلى« لصاحبتها »بولينا حس��ون« 
أول صحيفة نس��ائية تص��در في الع��راق، وصدرت 
عام )1923م(، وكانت مجلة ش��املة، وينش��ر فيها 
كب��ار مثقفي الع��راق، وقد توقفت بع��د عامني من 
صدورها حيث صدر منها عشرون عددا، وبعد مضي 
أحد عش��ر عاما صدرت مجل��ة »املرأة احلديثة« عام 
)1936م(، وكانت مجلة أسبوعية تصدرها »حمدية 
األعرجي«، وطالبت بضرورة حترير املرأة، ولم تس��تمر 
ه��ذه اجمللة طويال إذ توقفت بع��د عددها الثامن، ثم 
ص��درت مجلة »فتاة الع��راق« األس��بوعية في )29 
من أغس��طس 1936م(، وتوقفت بعد عشر سنوات 
م��ن صدورها، ث��م صدرت مجلة »فت��اة العرب« عام 
)1937م(، وكان��ت أدبية اجتماعية ليس��ت ببعيدة 
عن النواحي السياسية، لكنها توقفت بعد سبعة 
أش��هر، كذلك ص��درت مجلة »فت��اة الرافدين« عن 
القنصلية البريطانية في العراق عام )1934م(، وصدر 
عدد آخر م��ن اجملالت منها: مجلة »بنت الرش��يد«، 
و«األم والطفل«، و«االحتاد النسوي العراقي«، و«زين«، 
و«املرأة«، و«رسالة املرأة«، لكن الصحافة النسائية 
العراقي��ة عانت م��ن تأثير املوقف السياس��ي جتاه 
الصحافة، لدرجة أنه لم يكن موجودا قبل سقوط 
نظ��ام صدام حس��ني في العراق غي��ر مجلة واحدة 
تص��در عن االحتاد العام لنس��اء العراق، وهي مجلة 

»املرأة«.

م���ري���ان����ا امل������راش 



6- املؤسستان خدميتان:
نس��تنتج م��ن االئتالف الس��ابق :ان املؤسس��تني 
خدميتان.غير معنيتني بحس��اب االرباح واخلسائر 
املادية.ب��ل املعنوية.الرب��ح كل الرب��ح ح��ني تعدان 
طفول��ة معافاة صحيحة الب��دن والنفس والعقل 
وال��ذوق والس��لوك واملعرف��ة ...واخلس��ارة الكبيرة 
واحلقيقية..حني نخس��رها. ان اهم سمات خدمية 
املؤسس��تني:عمل املدرس��ة ف��ي اط��ار مجاني��ة 
التعليم,واملس��رح ف��ي فت��ح ابواب��ه مجان��اً امام 
االبتدائية,بع��روض  امل��دارس  مش��اهديه.تالميذ 
مبرمجة م��ع ادارات مدارس��هم..كما في مهرجان 
مس��رح الطفل الذي تقيمه جلنة املسرح العراقي. 
او بتذاك��ر رمزية. كما في ع��روض الفرقة القومية 

)طير السعد(,)الصبي اخلشبي(,)مملكة النحل(..
7- الطفل خامة اولى:

املؤسس��تني,  ورعاي��ة  عناي��ة  موض��ع  الطف��ل 
عنصرهما البش��ري,خامتهما االولى.قيد النش��اة 
والتكوي��ن, تهدف��ان ال��ى خلق��ة وتكوين��ة تربوياً 
واجتماعياً,واع��داده مش��روعاً مس��تقبلياً. فهما 
تبدان وتنتهيان  بالطفل,  وفق عالقة جدلية. تاخذان 
من��ة  وتعطيانه. تتعلم��ان من��ة وتعلمانة,مبعنى 
تخضعانة الى دراسات وحتليالت وتعليالت,علمية 
,نفس��ية,عقلية تربوية...مس��تفيضة ومتنوع��ة..
م��ن خاللها يت��م التوصل ال��ى مف��ردات مناهجه 
.املؤسس��تان  املس��رحية  الدراس��ية وموضوعاته 
متارس��ان وصاية مش��روعة,موكلة اليهما,لتربيته 
وتعليمه وفق اس��اليب ومناهج علمية تنس��جم 
وروح التقدم العلمي واالنساني واحلضاري ..وتتسم 
ب��روح العصر.متس��اقاً مع��ه, متفاع��الً وفاع��الً..

متاثراً مؤثراً.. مبعنى ثمة تكليف رسمي,مباش��ر او 

غير مباش��ر,مصرح بها  و مضمر.. م��ن الدولة الى 
املؤسس��تني لالضطالع بالطفولة وصيانتهما من 

االنحراف والضياع.
8- تكاملية القيم واالفكار:

القي��م واالفكار ف��ي املؤسس��تني تكاملية .مهما 
تع��ددت وتنوع��ت فانهم��ا تلتق��ي مجتمع��ة في 
نقط��ة مركزية.الواحدة تكمل االخرى. تربي وتعلم 
الطف��ل .ته��ذب طباعة,تنم��ي مداركه احلس��ية 
مواهبه,تس��لحة  وتط��ور  والعقلية..تكتش��ف 
بخب��رات ومعارف متع��ددة ومتنوعة..املؤسس��تان 
متس��اوقتان باجت��اه هدفهم��ا املش��ترك م��ن غير 
تقاط��ع وال تفاضل .انهما متنف��س حضاري,تربوي 
تعليمي,لعواط��ف الطفل تس��اعدانه على اظهار 

جبار صبري العطية 

اجلزء الثالث 
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والصحيح��ة  الس��ليمة  واالحاس��يس  املش��اعر 
,الصاحل��ة والنافعة..بخالفهما يلج��ا الطفل الى 
الكب��ت ما يحس بة ويش��عر..فتموت في داخله او 
تتحجر.يعجز عن اظهارها اذا دعته احلاجة للتعبير 
عنه��ا,وان اظهرها فبصعوبة,او م��ن غير صدق في 
اغل��ب االحيان.ان املؤسس��تني تعم��الن على خلق 
ت��وازن في ش��خصية الطفل.وتغرس��ان الثقة في 
نفسة وتكتش��فان مبكراً مواطن الذكاء واملواهب 
والقابليات وتنم��ي مقدرته على التخيل والتفكير 
وتربيان فية الشجاعة واجلرأة االدبية واالجتماعية 
وطالقة وفصاحة اللس��ان..كل ذلك بفضل تكامل 

قيم وافكار املؤسستني مع بعضهما البعض.
9- تراكمية القيم واالفكار:

قي��م واف��كار املؤسس��تني ذات صف��ة تراكمي��ة-
كمية ونوعية- حلقات مسلس��لة م��ن املعرفة..ال 
تتخل��ف الواحدة عن االخ��رى.. والتتخطاها االولى 
متصلة بالثالثة بواسطة الثانية.والثانية متصلة 
بالرابعة بواس��طة الثالثة وهكذا دائماً ثمه جديد 
معرفي –كمي ونوعي- يتس��ع افقي��اً وعمودياً وفق 
تسلس��ل علمي-منطقي –زمني يت��درج مع تدرج 
الطفل ومراحلة العمرية..في نس��ق مدروس تربويا 
ونفس��يا وعقليا. في املدرسة من املعلومة العامة 
سنواته  ,البسيطة,االحادية,احملددة,احملسوسة,في 
,املتعددة,املعق��دة  املركب��ة  اخلاص��ة  االولى.ال��ى 
الالحق��ة.  س��نواته  نسبيا,اجملردة,املتس��عة..في 
وفي املس��رح من العالقة االجتماعية –االنس��انية 
العامة..الى اخلاصة في اطار احلكاية بش��خوصها 
الظاهرةاالجتماعي��ة  تفس��ير  واحداثها..ال��ى 

والعلمي��ة والطبيعية والصراع بني اخلير والش��ر.. 
وفق العالقة السببية ,منطقياً ووجدانياً. 

تتحرك التراكمية-تتس��ع افقياً وعمودياً-وفق ثالث 
مبادئ اساسية هي:

واملق��ررات  املناه��ج  االول:انس��اني-اخالقي:تؤكد 
الدراسية –جميعها-على ادمية االنسان واختالفه 
عن س��ائر اخمللوقات االخرى.حتسس وتشعر الطفل 
بحقيقة تلك القيم,ومبا يزيد ثقتة بنفسة ووجودة 
ودورة في احلياة. كذلك حالة في املسرح .كونه لبنه 
اولى-قيد التكوي��ن والتطبيع االجتماعي.وان جدل 
الواقع واحلياة,مهما تنوعت اشكاله وصورة ,تعددت 
عناصره.فه��و صراع ب��ني اخلير والش��ر. وان الغلبة 

لالول كحقيقة موضوعية, او قيمة تفاؤلية.
الثاني:علمي –منطقي:املؤسستان تسبغان على 
موضوعاتهم��ا صنف��ي العل��م واملنطق حتس��س 
الطفل بهما,تغرسهما في نفسة وعقله باحلجة 
والبرهان.فتتم قناعته بها وتسهل عمليتا الهضم 
والتمثي��ل عندة.مبعن��ى ثمه مع��ادل موضوعي ملا 
يطرح ويعالج .حتى املوضوعات اخليالية)الفانتازية(

ينبغي ان تكون مرش��حة م��ن الواقع ,وفق العالقة 
السببية-املنطقية كالتجارب العلمية في الدروس 

اخملتبرية.
الثالث:تراك��م اخلبرات:ينتج ع��ن التراكم الكمي 
والنوعي في املؤسس��تني,تراكم خبرات مكتسبه 
عن��د الطف��ل.ان العم��ل ف��ي هاتني املؤسس��تني 
,مبن��ي عل��ى اش��كاليات معرفي��ة مقترضة,كما 
ف��ي موضوعات مس��رح الطف��ل.او حقائق علمية 
كم��ا في موضوع��ات ومواد املدرس��ة .ووفق نظرية 
النمذجة,يحل الطفل نفسه مكان منوذجة )البطل( 
ويتبنى احداثة.بذلك تتراكم لديه خبرات معرفية..

جتعله ق��ادراً على معاجل��ة اي ظ��رف حياتي طارئ 
مماثل او قريب من ما كان يتلقاه,معاجلة س��ليمة,او 
التعبي��ر عنة,او االجاب��ة علية بدق��ة وصواب,وفق 

املبدأين السابقني ..والعالقة السببيه.
هذة املب��ادئ الثالثة تفتح امام املؤسس��تني افاقاً 
رحبة .لتجدد القيم واالف��كار الى ماال نهاية,وتزيد 
من التراكم الكمي والنوعي,تراكماً متس��اوقاً مع 

التقدم املعرفي واالنساني والعلمي واحلضاري.
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)البصرة يف مطلع العهد 
العثماني( كتاب جديد لباحث 

من جامعة البصرة
ص��در ع��ن دار متوز للطباعة والنش��ر 
والتوزيع في دمشق كتاب)البصرة في 
مطل��ع العهد العثماني دراس��ة في 
التاريخ االجتماعي والعمراني 1546-
1668 ( للتدريس��ي في كلية التربية 
االنس��انية بجامعة البصرة الدكتور 
حس��ني علي عبيد ويتضمن الكتاب 
مقدمة ومتهيد واربعة فصول وخامتة 
و )11( ملح��ق ويقع الكت��اب في 311 
صفحة من القطع الكبير تناول فيه 
الباحث دراسة التطور العمراني ملدينة 
البصرة واهم منشآتها . واالستيطان 
احلض��ري والريفي في 

البصرة واهم احملالت في املدينة وقراها 
واهوارها واسواقها واسوارها . كذلك 
درس الباح��ث التركي��ب االجتماعي 
ملدين��ة البص��رة واه��م االس��ر التي 
تتكون منها مدينة البصرة والطوائف 
االجتماعية والدينية والعالقه بينهم 
وخل��ص الباحث الى دراس��ة النظم 
واملظاهر االجتماعية في املدينة واهم 
الع��ادات والتقاليد والقي��م متطرقا 
الى ازياء الس��كان ووسائل التسلية 
واالحتفاالت في االعياد واملناس��بات 
الدينية وختم الباحث دراس��ته بدور 
املرأة ف��ي اجملتمع البص��ري . وتضمن 
الكت��اب على بع��ض اخلرائط املهمة 

ملدينة البصرة .

باحث من جامعة البصرة 
يصدر كتاب)دراسات يف تاريخ 
االندلس(

دار  صدر ع��ن 
ء  لفيح��ا ا
ع��ة  للطبا
لنش��ر  ا و
والتوزي��ع في 
بي��روت كتاب) 
ف��ي  دراس��ات 
االندلس  تاريخ 
للتدريس��ي   )
في كلية التربية 
للعلوم االنسانية 
البصرة  بجامعة 
ن��زار  الدكت��ور 
عزيز حبي��ب ويقع 
الكت��اب ف��ي  149 
صفح��ة من القطع 
الكبي��ر تن��اول في��ه 
الباحث دراسة مدينة 
ش��اطبة في االندلس 

م��ن الناحية السياس��ية والثقافية 
.ودور بني جحاف ف��ي تاريخ االندلس 
م��ع ذكر اه��م اعالمهم ونش��اطهم 
.ودرس  والعس��كري  السياس��ي 
الباحث في كتابة ايضا منهج احمد 
ب��ن يحيى الضب��ي من خ��الل كتابة 
بغي��ة امللتمس في تاري��خ رجال اهل 
االندلس .وخلص الباحث الى دراسة 
الك��وارث الطبيعية واثرها في احلياة 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

في بالد االندلس . 

باحث من جامعة البصرة يصدر 
كتاب)التقنيات اجلغرافية 

احلديثة(
للطباع��ة  مت��وز  دار  ع��ن  ص��در 
والنش��ر والتوزيع في دمشق كتاب 
احلديث��ة(  اجلغرافي��ة  )التقني��ات 
التربي��ة  كلي��ة  ف��ي  للتدريس��ي 
بجامع��ة  االنس��انية  للعل��وم 
عب��د  محم��د  الدكت��ور  البص��رة 
الوهاب حس��ن ويق��ع الكتاب في 
224 صفح��ة م��ن القط��ع الكبير 
متضمن��ا مقدم��ة وس��تة فصول 
وع��دد  للمصطلح��ات  وقام��وس 
واجل��داول  االش��كال  م��ن  كبي��ر 
والصور واملرئيات اجلوية تناول فيه 
عن  االستش��عار  دراس��ة  الباحث 
الفضائية  املرئي��ات  بع��د وحتلي��ل 
واملعاجل��ة الرقمية لتل��ك املرئيات 
اضافة ال��ى تقنية نظم املعلومات 
اجلغرافي��ة )GBS (وحتدي��د املواقع 
العامل��ي . وكذل��ك دراس��ة من��وذج 
االرتفاع الرقمي )DEM( واس��اليب 
بن��اء ذل��ك النم��وذج وتطبيقات��ه 
التعرف على  ال��ى  الكاتب  وخلص 
محط��ة املس��ح املتكامل��ة واهم 

مواصفاتها واس��تخداماتها.

اصدارات جامعية
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ص��در ع��ن مؤسس��ة االنتش��ار العرب��ي ف��ي بي��روت 
كتاب)الش��هيد اخلالد احلس��ني بن علي)عليهما السالم( 
وضم الكتاب)408( صفحة م��ن القطع الكبير ملؤلفه اية 
اهلل الشيخ نعمت اهلل صاحلي جنف ابادي باللغة الفارسية 
وترجم��ه ال��ى العربية وقدم ل��ه وعلق حواش��يه الدكتور 
س��عد رس��تم والذي حتدث عن هذا الكتاب ف��ي مقدمته 
قائال:يس��رني ان اق��دم ال��ى ابن��اء العربي��ة ترجمتي عن 
اللغة الفارسية لكتاب)شهيد جاويد( اي)الشهيد اخلالد 
احلس��ني بن علي)عليه السالم( الذي صدرت اول طبعة له 
عام 1951م ثم اعيدت طباعته ثماني عشرة مرة واعتبر من 
اهم الكتب التي تناولت حركة االمام احلس��ني بن علي)ع( 
وواقعة كربالء بصورة علمية وحتليل استداللي ناقش فيه 
مؤلف��ه اية اهلل الش��يخ نعمة اهلل صاحل��ي جنف ابادي من 
علماء الش��يعة االمامي��ة اجملتهدين في ايران واملدرس��ني 
البارزين في احلوزة الدينية في قم اسباب احلركة احلسينية 
ودوافعها وماهيتها ومراحلها ونتائجها واثارها...وقد اعتبر 

اغلب الباحث��ني االيرانيني كتاب)ش��هيد جاويد(من 
اه��م الكتب التي ناقش��ت قضية احلس��ني)ع( 

بعديها السياسي واالجتماعي.
ول��د  الش��يخ نعم��ة اهلل صاحل��ي  ان  يذك��ر 

ع��ام)1925م( في مدينة«جنف اباد« من توابع مدينة 
اصفه��ان ف��ي وس��ط اي��ران وبع��د انهائه دراس��ة 

املرحلة االبتدائية انتقل الى مدينة اصفهان في سن 
اخلامسة عشرة ليبدأ فيها دراسة العلوم االسالمية 

الش��رعية حيث قرأ النحو والص��رف والبالغة واملنطق 
ثم درس شرح اللمعة ثم املكاسب والرسائل في الفقه 

واصوله على ايدي علمائها.
وبع��د وفاته ع��ام 2006م عقدت جامع��ة طهران ندوة 

عنوانها)محارب��ة التحجر والغلو ف��ي الدين(القى خاللها 
الدكتور محس��ن كديور محاضرة حت��ت عنوان«دور صاحلي 
جنف ابادي في نقد الغلو« قال فيها انه كانت لدى صاحلي 
جنف ابادي ثالث خصال متميزة ميزته من س��ائر اقرانه من 
علماء الدين املعاصري��ن له وهي)عمق مطالعاته العلمية 
وروح النق��د والتفكير احلر مع الش��جاعة العلمية( فكان 
يتمت��ع بتفكير مس��تقل ونقدي حر مما ين��در ان جنده لدى 
غي��ره م��ن العلم��اء اذ كان ناق��دا فذا ق��وي احلجة تعرض 
بالنقد العلمي لش��خصيات تعتبر من اقوى الشخصيات 

العلمية في عصره.
وقس��م الدكت��ور كديور مؤلف��ات صاحلي جن��ف ابادي 

ال��ى اربعة اصناف فقال ان الصن��ف االول من مؤلفاته هو 
تفس��يراته للق��ران او بعض اي��ات الكتاب اجملي��د وقال ان 
تفاسير ايات القران التي دونها صاحلي جنف ابادي ال تقل في 
مستواها عن تفسير امليزان.اما الصنف الثاني من مؤلفات 
صاحل��ي جنف ابادي فهو اثاره في نق��د احلديث ونقد بعض 
االراء الفقهية الس��ائدة.اما الصن��ف الثالث من مؤلفات 
صاحلي فهو كتبه الفقهية اذ اعتبر الدكتور كديور ان اهم 

مؤلفات الشيخ صاحلي الفقهية هو كتابه«اجلهاد«.
ثم ذك��ر الدكت��ور كدي��ور ان الصنف الراب��ع من كتب 
الشيخ صاحلي هو مؤلفاته املتعلقة بتاريخ االسالم وقال 
ان احمل��ور الرئيس��ي ملؤلف��ات صاحلي جنف اب��ادي هو نقده 
للم��وروث احلديثي الروائي فحتى تفس��يره للقرآن وكذلك 

عل��ى مؤلفاته الفقهي��ة والتاريخية كلها كانت  ترتك��ز 
الروائي.ذل��ك النقد العلمي للموروث 

 

الشهيد اخلالد...مناقشة استداللية لواقعة الطف 
ببعدها السياسي واالجتماعي ف
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ومخ��رج  ممث��ل  العطي��ة  ه��الل 
مسرحي يجمع في شخصيته تعددية 
الفن والعمل الوظيفي كمدير لقسم 
الش��ؤون املالي��ة في رئاس��ة جامعة 

البصرة.
ب��دأ  مس��رحي…  ومخ��رج  ممث��ل 
مش��روعه املس��رحي منذ عام  1969 
عندم��ا كان طالب��ا في الص��ف االول 
بسلسلة  العظمة(  مبدرسة)يوس��ف 
من املس��رحيات امتد حتى يومنا هذا.
دائ��م البحث عن الط��رق للتعامل مع 
املمث��ل اجلديد وط��رق تدريب��ه، ومازال 
يق��ّدم كل أن��واع الش��خصيات على 

خشبة املسرح ممثالً ومخرجاً ومدرّباً.
نال العديد من اجلوائز منها جائزة 
أفض��ل ممث��ل ف��ي مهرج��ان البصرة 
املس��رحي الثاني عام)2013( من خالل 
مسرحية مونودراما )القصيدة االخيرة 
حل��ارس الفن��ار( ملؤلفه��ا الراحل جبار 

صبري العطية واخراج علي الزبيدي.
شواطئ التقت به وكان معه هذا 

احلوار.
*ه��الل العطي��ة خ��ارج بطاقت��ه 

الشخصية؟
- ه��الل العطي��ة رأى الوج��ود في 

عام 1957م ولد في منطقة )البجاري( 
بالعشار فكانت عالقتي باالدب والفنون 
عالقة عائلية حياتية حيث كان لالديب 
الراحل جبار صب��ري العطية دور كبير 
في اكتشاف موهبتي الفنية اذ دعاني 
ف��ي ع��ام 1969م عندما كن��ت طالبا 
في مدرسة)يوس��ف العظم��ة( وكان 
املرح��وم العطي��ة يعم��ل معلما في 
نفس املدرسة انذاك لتمثيل دور احدى 
مس��رحية)الدار(  ف��ي  الش��خصيات 
للكاتب غازي التميمي والتي قدمتها 
فرق��ة جماعة املس��رح املعاصر ومنذ 
تلك اللحظة تولد لدي حب للخشبة 
واس��تفدت كثي��را من ه��ذه التجربة 
لتتوالى بعدها جتارب مسرحية كثيرة 
ضمن نش��اط فرقة)جماعة املس��رح 
املعاصر( التي تأسس��ت ع��ام 1960م 
وبعد اغ��الق الف��رق االهلي��ة بالعراق 
ف��ي نهاية س��بعينيات القرن املاضي.
اسس��ت مع مجموعة من الش��باب 
فرقة)املسرح اجلماهيري( وكانت تظم 
مجموع��ة من الفنانني الكبار ومنهم 
الفنان محمود اب��و العباس والدكتور 
عب��د الفت��اح البصري والفن��ان حيدر 
شالل والدكتور طارق العذاري وغيرهم 

وقدمن��ا من خ��الل ه��ذا التجمع عدة 
جتارب مس��رحية منها جتربة )البساط 
املس��رحي( التي هي عب��ارة عن تقدمي 
عروض مس��رحية في اله��واء الطلق 
في مناطق س��فوان والدي��ر والتنومة.

تنش��يط  ف��ي  اهتمام��ي  واس��تمر 
احلركة املس��رحية حيث ساهمت في 
مهرجانات عراقية وعربية عديدة.وبعد 
اعادة تأسيس جماعة املسرح املعاصر 
ع��ام 2012 س��اهمت ف��ي املهرج��ان 
الدول��ي للمس��رح احملترف ف��ي اجلزائر 
ع��ام 2012 وكذلك املهرج��ان الدولي 

للتعبير اجلسدي في املغرب.
* ش��اركت في الكثير من االعمال 
املسرحية أي االعمال تعتبره اقرب الى 

نفسك؟
- عالقت��ي مع اخلش��بة متتد الكثر 
من 45عاما وخالل هذه الفترة الزمنية 
قدم��ت الكثي��ر م��ن االعم��ال ولكل 
عمل اضاف��ة في حيات��ي الفنية فلو 
انطلقن��ا من عم��ل مس��رحية)الدار( 
ال��ذي كان باكورة اعمال��ي علمني ان 
اكتش��ف قيم��ة اخلش��بة باعتبارها 
مدرس��ة و عندما تعتلي هذه اخلشبة 
تك��ون ذو ش��أنني ان تتعل��م وتعل��م 

حاوره :عماد كامل 

30

شواطئ
 فنية

الفنان هالل العطية...

خشبة املسرح البصري اجنبت عمالقة 
املسرح العراقي



ل��ذا ميكنني الق��ول ان هناك قاس��م 
مش��ترك لكل اعمالي خ��الل 45عام 
توال��ت  اذ  ول��كل عم��ل خصوصي��ة 
زي��ادة خبرت��ي في ه��ذا اجمل��ال. اما ما 
بعد ع��ام 2003فهي املرحل��ة اجلديدة 
التي الزلت اتعلم م��ن خاللها ولكني 
االخيرة  اعتبر جتربة ميلودرا)القصيدة 
حل��ارس الفن��ار( ملؤلفه��ا الراحل جبار 
صب��ري العطية واخ��راج علي الزبيدي 
التي قدمته��ا في مس��رح املوقار في 
اجلزائ��ر ع��ام  2012 وش��اركت به في 
الثاني  املس��رحي  البص��رة  مهرج��ان 
عام 2013وحصلت حينها على جائزة 

افضل ممثل مسرحي.
* هل ش��اهدت دورا مسرحيا كنت 

تتمنى ان يناط بك لتمثله؟
- لم يخطر في ذهني هذا التصور 
النني انا م��ن يختار الن��ص واختياري 
للنص يكون اختيارا دقيقا اذ يستغرق 
احيانا س��نتني من املطالعة والتدريب 
قب��ل تقدمي��ه على خش��بة املس��رح 
وحالي��ا عاكف على ق��راءة مجموعة 
من النصوص املسرحية ذات الشخص 
الواحد الختيار العمل الذي ستقدمه 
فرقة جماعة املس��رح املعاصر ضمن 

خطتها للعام القادم.
* من املثل االعلى الذي يستمد منه 

هالل العطية الهامه في املسرح؟
- مثل��ي االعلى هو كل ش��خص 
يقدم رسالة واضحة وصادقة وامينة 
للمس��رح اال انن��ي وبحك��م الروابط 
ربطتني  الت��ي  والفنية  االجتماعي��ة 
باالديب املس��رحي الراحل جبار صبري 
العطية فهو صاحب الفضل االول في 
توجيه��ي نحو هذا الف��ن الذي يعتبر 

مقياسا للتطور وحضارة اجملتمع.
فرقة)جماع��ة  ع��ن  حتدثن��ا  *ل��و 
املسرح املعاصر( ودورها في رفد املسرح 

البصري؟
- ميكننا القول ان جماعة املسرح 
املعاصر هي بصمة في تاريخ املس��رح 
البصري واملس��رح العراق��ي عموما اذ 
اس��تطاعت هذه الفرق��ة ان تضيف 
للمس��رح الش��يء الكثير في مجال 
واالخراج  والتمثيل  املسرحي  التأليف 
من خالل اعضائها وخصوصا املؤسس 
الراحل جبار صبري العطية وغيره من 

الفنان��ني الذين تركوا بصماتهم على 
خشبة املسرح العراقي.

وقب��ل اي��ام انتهينا م��ن فعاليات 
مهرجان املسرح املعاصر االول للشباب 
ال��ذي انطلق��ت اعماله للفت��رة من 
18-2014/10/22 وه��ذا املهرجان ضم 
مش��اركة عدد من الفرق املس��رحية 
من مختلف احملافظات العراقية منها 
محافظ��ة بغ��داد وكربالء املقدس��ة 
وبابل والديواني��ة والناصرية والعمارة 
اضافة الى البصرة وهذا املهرجان هو 
االول م��ن نوعه تنظم��ه فرقة اهلية 
ويشارك فيه ما يقارب املئة شخصية 
ما بني باحث��ني وممثلني ومخرجني كما 
اقي��م عل��ى هام��ش املهرج��ان ندوة 
مختصة في الفن املس��رحي ش��ارك 
فيها)16( باحثا، وقد اتس��م املهرجان 
بالتنظي��م الدقي��ق وح��از عل��ى رضا 

املشاركني.
كما وضعنا خطة سنوية للفرقة 
وتنته��ي   2014/9/15 م��ن  ابت��دأت 

2015/9/15 وتتضم��ن اقام��ة ن��دوات 
وع��روض وورش مس��رحية اضافة الى 
املشاركة في املهرجانات الدولية التي 

تقام في العديد من الدول.
وجلماعة املسرح املعاصر دور فاعل 
لتنمي��ة الش��باب واعداده��م اع��داد 
ثقاف��ي مخت��ص باجملال املس��رحي اذ 
تضم الهيئة العامة جلماعة املس��رح 
املعاصر اكث��ر من)60( عضوا مبختلف 
االعم��ار والنس��بة الغالبة للش��باب 
اذ ان هدفن��ا االس��اس ه��و احتض��ان 

الشباب.

* بحك��م جتربتك املس��رحية التي 
جتاوزت ال�)45( ما هي نظرتك ملا يعرف 

اليوم باملسرح التجاري؟
- لق��د اس��يء كثيرا الس��تخدام 
ه��ذا املصطل��ح م��ن خ��الل وص��ف 
بعض الع��روض املس��رحية الهابطة 
الن مفهوم املس��رح التجاري كما هو 
معروف في اوربا مس��رح يقدم اعمال 
رصين��ة وهادف��ة وذات معن��ى وتعرف 
ايضا بعروض ش��باك التذاكر اذ تصل 
اس��عار تذكرة بعض العروض ارقام ال 
يس��تطيع الفرد من دف��ع قيمتها فال 
يعن��ي ان مصطلح املس��رح التجاري 
ه��و فق��ط تق��دمي اعم��ال كوميدية 
هابطة الن االعم��ال الهابطة التي ال 
تليق بالذائقة العامة هي دخيلة على 

املسرح التجاري.
* قلت سابقا ان املسرح هو معيار 
تقدم الشعوب كيف ينطبق هذا االمر 

على البصرة وهي بال مسرح؟
- املس��رح موج��ود ف��ي البص��رة 

ويج��ب ان يعود كما كان س��ابقا الن 
تاريخ املس��رح في البصرة عريق كون 
املس��رح  اجنب��ت عمالق��ة  خش��بته 
العراق��ي ومنه��م على س��بيل املثال 
ال احلص��ر الفن��ان طعم��ة التميم��ي 
ال��ذي ق��دم اول اعماله ع��ام 1958م 
في مس��رحية اهل الكه��ف لتوفيق 
احلكيم واخراج االديب الراحل محمود 
عبد الوهاب والتي قدمت على مسرح 
ثانوي��ة )امللك فيص��ل الثاني( لذا هذا 

التاريخ ال ميكن ان يتوقف.
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من الذاكرة املالحية لشط العرب

   اإلبحار في الضباب 

وفي الطقس املضطرب 

الكابنت البحري
حسني غازي خليفة

مدير قسم الشؤون الفنية 
و البحرية  

مركز علوم البحار

احللقة االولى

تتوق��ف القدرة والدقة على املالحة بأمان ف��ي الضباب وفي الطقس الرديء إلى 
حد كبير على اخلبرة املكتس��بة من تس��جيالت الرحالت السابقة في الطقس 
املعتدل ويجب إن تش��مل هذه التس��جيالت األوقات التقديرية على كل س��ير 
والقيم التقديرية للتيارات والدفق املد ��� اجلزر مع النتائج الفعلية التي حصل 
عليه��ا 0ويجب دراس��ة أس��باب إي تناقض عند نهاية كل رحل��ه لكي يتحقق 

األخطاء في مناسبات تالية 0
� يج��ب إن نتذكر دائم��ا إن التقديرات اخلاصة بالدفق املد ���� اجلزر والتيارات في 
الطق��س املضطرب عند هب��وب الرياح اخلفيفة أو عدم هب��وب اي رياح مقبولة 
ويعتم��د عليها الى حد كبير م��ن التقديرات التي تتحقق خالل الطقس الرديء 
وتعتبر الس��رعة احد العوامل املهم��ة وعلى الرغم من إن الس��فينة تتأثر إلى 
حد كبير بالدفق املد واجلزر والتيارات عند التقدم بس��رعات بطيئة إال انه يجب 
مراعاة التوازن بني متطلبات الس��رعات العالية وخطر التصادم الذي قد يترتب 
عليها 0ويجب تقدي��ر مدى رؤية الطافيات بتدوين العرض عند املرور بطافية ما 
ووقت اختفائها أثناء الضباب وبذلك ميكن حتديد دوائر مدى الرؤية ورسمها حول 
الطافي��ات املنتظرة خالل اإلبحار لكي يتحدد وقت توق��ع رؤيتها إذا لوحظ بان 
الس��فينة س��تدخل منطقة ضبابية دون دائما االجتاهات التقريبية واملسافات 
من الس��فن الواقع��ة في م��دى البصر مع محاول��ة حتديد املوقع إذا س��محت 

الظروف بذلك 00
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جّفِت األفجارُ ...تالطمِت األفكارُ تائهًة حيرى 
يَُبسْت أُُكُل جّنِتَك 

لْم ألَق بديالً يُسكُت صدى الوحشِة
كفارٍس واعٍد ....ماٍض الى فضاٍء 

يبعُث التيَه ظالالً يتبُع ظالالً 
وجدُت زفيرَ األكواِن يتعالى صرخاٍت 

يتعالى نزيفاً مستجيرا 
ماٍض حيُث تإّن املشاويُر 

معّلٌق بنَي زفيٍر وأنني ...ألوُك لهاثي
تاقْت نفسي الى متكأ فكاَن جرحاً 

ألَبسْتني إخفاقاتَُك وجعاً 
سأهبُط من حافِة املبتغى 

حيُث تالشي الرجاء 
وحريق الشهب 

مستجيراً بالريِح دافق اإلخفاق 
تخترُق تسكعي فكان نصيبي

 اإلنشطار 
وأن أوافي نصفي املتسكع 

من جديد
أرى ضوءاً ملّوحاً 

فأتقّصاَك بعنِي صقٍر 
وأنا..وأنا تّواٌق إلضمامِتَك يا وطني

 أحملَك ذكرياٍت ...ودماً 
أحملَك نبضاً ...لن يتخّلى الدُم 

عن النبِض 
تُبعُث العروُق مْذ حلظة اجلفاف 

جذوراً وانتماء

33
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في ظهيرة ش��ديدة القيظ من أيام حزيران ، خرجت من منزلي  في الرباط ، قاصدة املدرس��ة ، الش��ارع طويل موحش يخلو من أي 
مخلوق ، في وس��طه أش��جار باس��قة تتدلى أغصانها ، كنت أمش��ي الهوينى ، فما زالت دقائق تفصلني عن موعد بدء الدرس األول ، 

واملدرسة على بعد خطوات قصار
     في الليل ، في ش��ارع طويل موحش تتوس��طه أش��جار ، كنا نس��ير وحيدين ، أنا وأنت يا حبيبي ، كفك حمامة حتط في يدي ، 

كلماتك غيث ، تتشربه روحي ، وأنا جذ لى أزغرد
- أحببني ، أرجوك

تكبر كفك في يدي ، أمواج من احلنان حتيط بي وتبعث في أعماقي البهجة
- عانقني ، طوقني بساعديك

أحالمي س��هلة محبطة ، مهيضة اجلناح ، وأنا نش��وى ، حديثك عذب يحييني وينقذني من وهدتي ، كلي أذان تصغي لئال يضيع 
حرف من حروفك الرائعات

  حتدثني عن أمالك والتطلعات ، وأنا أتش��بث عل اللحظة تكبر وتس��تطيل ، أش��عر أنني أسير بني النجوم ، أنا بقربك مليكة هذا 
الكون وأنت موالي

 صوتك ساحر يجعل األماني تتناسل وتنمو ، تتفرع منها األغصان ، وتزهر الثمار
 لم أستمريء الفرح يا حبيبي ، ولم أعتد البهجة ، فسرعان ما تعاونت مجموعة أياد لتغتال مني األلق وتخنق في نفسي الوهج

أأنت غاضب ؟؟ يعصف بي غضبك هذا وتزداد حيرتي ويشتد قلقي ، لم الغضب ذاك ؟ ولم أجن إثما .... ماذا نقلوا لك ؟ وأي نوع من 
اآلثام اقترفت يداي ، يشلني شعوري بالظلم ، أتصدق كل ما يقولونه عني وتقسو وانت بحر حنان ؟ يستمر غضبك ويتضخم وأنا حيرى 
، لم تدع لي مجاال للدفاع عن نفس��ي ، أمن غير ذنب تعاقبني ؟ تهرب مني وأنا أجري خلفك أناديك أن عد يا حبيبي فال يخرج صوتي ، 

لم أعد أرى إال إياك ، وأنت ضنني علي بالتحية ، غضبك رهيب ، ما أقساه ، يتسلط على نفسي ويفقدني توارني
شيء بارد يقف على رقبتي ، سكني حاد نصلها تقطع حقيبتي اليدوية وهي على كتفي ، صوت قهقهة مكتومة يسخر مني

- مبن حتلمني أيتها العجوز ؟؟
أسمع صوت الدراجة البخارية يبتعد ، أحلظ راكبها من اخللف ، يبدو مجعد الشعر أسوده ، يرتدي اجلينز ، لم أستطع تسجيل رقم 

الدراجة ، كل ما فعلته أنني صرخت :
- أيها اللص ، أعد إلي حقيبتي

 أنت جميل في كل األمور ...... في حديثك وسكوتك ، في ابتسامتك وعبوسك ، أفزعني غضبك ذاك وأيقنت أنني قد فقدتك
  أع��دو خل��ف الدراج��ة ، ولكن عبث��ا ، تدخل في أحد الف��روع اجلانبية ،  أبقى لوجدي مرعوبة ، س��رقوا أوراقي وهويتي وجنس��يتي 

واملفاتيح....  كل شيء سرقوه يا حبيبي.. الوطن ، األهل ، األصدقاء ، الهوايات ، االهتمامات ، الشعور باألمان ، لم يبق لنا أال اخليال
-كيف متكنوا منك أيتها البلهاء ؟ يسرقونك في عز النهار ؟

 خيالي يكبر ،، أراك في يقظتي واملنام ، أي قدرة لك على الظهور ؟ 
رؤيتك تبعث في نفسي السرور ، فجأة تنبع لي ، الشيء قربي ، وإذا بي أراك ، أحاملة أنا ؟ أدعك  عيني علني وسنى ، لكنك حقا هنا .....

أهرع ألسلم عليك ، منذ دهور لم تكحل عيني طلعتك ، أمسك نفسي ، وانظر وإذا بك تبتعد ، أما زلت غاضبا مني ؟
- أي شيء فقدت يا آنسة ؟؟؟

- كل شيء
- عفوا ؟؟

- فقدت حقيبتي ...
- هل استطعت رؤية السارق ؟؟؟

- رأيت ظهره فقط
جئت مودعا ، أحلظ طيف ابتس��امة على محياك ، أدرك بأنني لن أراك بعد اليوم متضي الس��نون وآنت تظهر لي ثم تختفي ، أحقا 

أنك تظهر أم يتراءى لي ؟ كل شيء أصبح مبقدوري أن أصنعه ، وباخليال ، فما أعظم طاقتي وما أفظع جنوني
-ماذا أضعت ياعانسة ؟

- ضاع عمري كله بنصل السكني 

شواطئ ثقافية 
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 مدينتي في اخلريف رطوبة ونحول...ودبس ومتر...وعش��ق بجن��ون ...هوى الفرات دجلة 
ودجل��ة هوته وحال اللقاء ش��مال مدينتي...تعانق��ا عناقا ش��ديد اللهفة...حتى متخض 
ش��طا فاضحا أسرار العش��ق والهوى أعلنها موجات تس��ابق بعضها.. تغازل العشاق..
وحتي��ي النخيل.. تناكف أصحاب الزوارق والس��فن مرة وتداعبه��م أخرى. .. مضياف كرمي 
كأهل مدينتي يرح��ب بالغريب ويودعه صديق...يرضع الزهر..يس��قي العطش��ى..يؤنس 
احلزين...يلهم الش��اعر القصيد..تغازله الش��مس صبحا..وفي الليل يس��امره القمر في 
س��جال عجيب...حكاياته ال تنتهي...ش��اهد عليها )بدر( حيث وقف على الضفة يرويها 

للسائلني
 في مدينتي على طول الشاطئ وقفن حسناوات جميالت مسدالت الشعور..يستقبلن 
الزائرين الرائحني والغادين..ثابتات راسخات ال يضجرن من طول الوقوف. .ظليالت للجمال 
والعش��ق والطفولة...حبيبات.. رحيمات بالعابثني.. ولو رجموهن باحلجارة..إحداهن تصد 

وال متيل..وإن عابثتها الريح عزفت حلن اخللود..نخالت مدينتي ال تغيب..
  في مديتتي نوافذ قدمية..شرفات...من خشب منقوش.. وبلور..ألوانه تضاهي الطيف 
حلظة امتزاج شعاع الشمس مع حبات مطر تقبل وجناتها ساعة السحر..لعل الساكنة 
خلفها تفيق تلقي نظرة على قصيدة نثرت حروفها على أوراق الش��جر. .لش��دة عفافها 
تكاد تفر من حيطانها تالحق عشاقها وتصيح أين املفر..حزينة شناشيل مدينتي غادروها 

ليمحو األثر. .
في مدينتي ش��جرة وارفة تش��به بنت صبية جميلة....تنثر احزانها في اخلريف أوراقا 
صفراء وتش��ع وهجا في الش��تاء لتثمر ربيعاً قناديل صغيرة من ضياء..تنوعت أشكالها 
والوانها، مدور وبيضوي، كبير وصغير، أخضر وأصفر وأحمر وكلها حلو املذاق ..يقولون إنها 
من ثمار اجلنة..هي خاصة مبدينتي دون سواها بينهما عشق تغار منه النخلة...سعيد من 
احتضن��ت حديقته واحدة منها...يتنافس عل��ى قطافها الصغار ويتلذذ بطعمها الكبار 

يشتم عطرها املغتربون رغم بعد املسافات ....اسمها )السدرة( وثمرتها )النبق(
ف��ي مدينتي هو خالصة الروح..رباني..حالل طهور..لونه توش��ح بس��واد الليل والتمع 
بن��ور القمر..في األيام الصعاب أنيس القلوب الطيبة...مذاق��ه بدا في كلماتهم قصائد 
عسل مصفى..ومنه لشدة اعتصار التمر بدا كأنه سكب )دمعة( ..هو) دبس ( البصرة... 
في مدينتي كل ش��يء يحدث على اس��تحياء...حتى املطر..فغيماته تهاب الش��مس 
وتهرب مس��تحية.. تذر علينا بضع قطرات من ش��وق كأنها دمع��ات طفل توقفت خوفاً 
م��ن عق��اب..وإن أكثرت يوم��اً فتلبية لدعاء قلوب مس��ها الضر...بع��د إذن مصدق بألف 
ختم وتوقيع..فقد كثر فيها السراق..س��رقوا الشعر والشعراء..احلب والعشاق..والعذوبة 
واخلض��رة والثمر..رحل الطيبون ترك��وا وراءهم ملحا فوق اجل��روح وكفوفا غضة تلهبها 
احلماس��ة في حيرة كيف تداويها وتس��كن األلم..حلها بعضه��م بضحكات مجلجالت 

بأصوات النرد وكرات الطاولة ودخان النارجيلة حتى الصباح.

توصيفات يف مدينيت 
مــشــاهـــدات



       أن اللغة التشكيلية مثلها مثل 
لغ��ة األدب ، حيث ان مفرداتها تش��كل 
تراكي��ب ومعان��ي متنوع��ة ، وهي تكرر 
غالباً أش��كاال وطرق��اً بالتعابير اخلاصة 
فلغ��ة الص��ورة مؤلف��ة م��ن مف��ردات 
كالنقط��ة واخلط والل��ون تأخذ معناها 
م��ن خالل التركيب الع��ام للصورة ومن 
خ��الل ال��دور ال��ذي تلعبه ف��ي محيط 
العم��ل . أي إن الفن��ان يس��تطيع م��ن 
خ��الل هذه املف��ردات الكتابة في املنجز 
التش��كيلي وكلما ارتفعت هذه اللغة 
وفص��ح املعنى من خ��الل الرموز كانت 
البالغ��ة فيه��ا . أما لغة ال��كالم فهي 
مؤلف��ة من أج��زاء ه��ي األح��رف التي 
لي��س لها معن��ى بذاتها مح��دد تلعب 
دوراً ف��ي تألي��ف الكلم��ات وتكتس��ب 
معناها م��ن خالل تركيب الكلمة ومنه 
إلى تركيب اجلمل��ة. والكلمات البليغة 
ه��ي الكلم��ات الفصيح��ة ، فالبالغة 
كما جاء تعريفه��ا في مختار الصحاح 
» الفصاح��ة، وبل��غ الرجل: ص��ار بليغا 
». فالبالغ��ة ه��ي الفصاحة ف��ي اللغة 
، أي االرتف��اع بالكلم��ات إل��ى معان��ي 

اكبر وأعمق واش��مل ، م��ن خالل اختيار 
املفردات الغزيرة املعنى .

ان اخلصائ��ص الفني��ة ف��ي اللغ��ة 
التش��كيلية لها صف��ات ونظم متيزها 
عن تلك اخلصائ��ص في لغة الكالم من 
اجلمالية  وأش��كالها  حي��ث وس��ائلها 
ولك��ن ه��ذا التماي��ز ال مينع م��ن وجود 
مالمح مشتركة معها كاشتراكها في 
املصدر واملص��ب وفي الهدف والوظيفة 
كما تش��ترك معها في نظم التركيب 
واملعن��ى . فالتركي��ب ه��و الهيئة التي 
يتخده��ا ويس��توي ف��ي ذل��ك ان يكون 
العمل الفني صورة او قصيدة . واملعنى  
ه��و املضمون الذي يهدف الش��كل الى 

ايصاله . 
إن الفن هو »لغة من اللغات الرمزية 
العدي��دة الت��ي صنعه��ا اإلنس��ان في 
مضم��ار احلي��اة اإلنس��انية . فالفن��ون 
بكافة أشكالها هي لغة رمزية مبا فيها 
من وظيفة توصيلية وتفس��يرية , إال أن 
كل فن من هذه الفنون ميتلك واحدة من 
اللغات الرمزي��ة العدي��دة . ولغة الفن 
هي أسمى من اللغة املتداولة وذلك من 

خالل نظرته الى العناصر البنائية التي 
تكونها والضرورية للتجربة احلسية مبا 
فيها من خطوط وأش��كال وألوان وصور 
موس��يقية .   ولكون البالغة هي اللغة 
األعلى ف��ي املعاني واألبع��د بدالالتها ، 
لذا فالص��ورة البالغية من خالل رموزها 
تك��ون أعمق وأغ��زر باملعاني ، فلو أخذنا 
األس��اطير ف��ي العال��م الق��دمي كانت 
وم��ا زالت ادباً قبل ان تك��ون أي نوع اخر 
من ان��واع الفن��ون اال ان نوعية العالقة 
املوج��ودة بني األس��طورة والش��عر من 
حي��ث املبدأ موجودة ايض��اً فيما يتعلق 
بالفن��ون األخ��رى وتعن��ي )التش��كيل( 
خاصة أذا ما عرفنا ان عميلة الكش��ف 
ع��ن التفاصي��ل األس��طورية الدقيقة 
كالهيئة والديكور واالزي��اء واألماكن ال 
ميك��ن ان تتجس��د إال من خ��الل الصور 

التي متأل الشكل بالتفاصيل . 
 أن ألسلوب الس��رد بواسطة الصور 
اث��ره الواضح ف��ي توطي��د العالقة بني 
الفن��ون فهي مظهر م��ن مظاهر جتلي 
النص االدب��ي بطريقة تش��كيلية وهو 
اس��لوب قدمي جداً جنده في كتاب املوتى 
الفرعون��ي الذي هو عب��ارة عن نصوص 
صوري��ة ديني��ة تتضم��ن مجموعة من 
الصلوات والتمائم والتعاويذ. كما كانت 
العديد من الصور عبارة عن رموز خطية 
لكنها تعبر تعبي��راً واضحاً عن قصص 
االناجيل والفكرة الرئيسة لها , كونها 
تعبير عن البشرى التي اتى بها املسيح 
)ع( . وكذلك املشاهد املصورة في كتاب 
املوت��ى الفرعوني هي عبارة عن نصوٍص 
اعتم��د في كتابتها على الصور لس��رد 
االحداث مس��تعينة ببع��ض العالمات 

الشكلية .

د. علي عبداهلل عبود الكناني
كلية الفنون اجلميلة  

لوحة اجلورنيكا ل� بيكاسو

36

الكتابة والبالغة يف املنجز التشكيلي
شواطئ ثقافية 



نصب احلرية ل�  جواد سليم 

لوحة )ملحمة الشهيد( لكاظم حيدر

إن البالغ��ة الت��ي كان��ت ف��ي ه��ذه 
االس��اطير والقص��ص تك��ون ابلغ في 
الرس��وم والصور التي ميكن قرائتها من 
خ��الل النظ��ر ، فاحيانا بتأم��ل لصورة 
ما الس��طورة نق��رأ بدقائق م��ا ميكن إن 
يحتوي��ه مجل��د او كتاب يأخذ متس��ع 

كبير من الوقت لقرائته . 
اللغ��ة  باس��تطاعة  أصب��ح  لق��د 
التشكيلية اس��تعمال الصورة اجملازية 
كالتش��بيه واالس��تعارة والكناي��ة من 

خ��الل اس��تعمال عالقات التش��ابه 
بني االش��ياء واالحداث غير املتماثلة 
. وه��ذه العالق��ات اخلاصة تش��ترك 
باجلذور والنماذج  واالشتقاق والتوليد 
لتربطه��ا ف��ي سلس��لة ممت��دة من 
التراكيب الش��كلية احملسوسة الى 
ميادي��ن معنوية كامنة ف��ي العمل 
الفني ,فمثالً أصبحت صورة العذراء 
واملس��يح رمزاً يتعدى املعنى املباشر 
الى معنى روحي. ان التعبير بالصورة 
اجملازي��ة تؤل��ف جوه��ر الف��ن ، فهو 
يعبر عن كامل وع��ي الفنان بواقعه 

وتقوميه له والص��ورة اجملازية مالئمة 
متاماً ملهمات التجسيد الفني للمادة 
ولتحقي��ق ه��دف الرس��م. ومعن��ى 
الص��ورة ف��ي الرس��م يس��تقى من 
التنظيم اجلمال��ي للعناصر البنائية 
. وميك��ن ان نأتي بأمثل��ة لكيفية ان 
تك��ون الكتاب��ة والبالغة م��ن خالل 
االعمال الفنية ، ففي لوحة بيكاسو 
) اجلورني��كا ( الت��ي تع��د م��ن اه��م 
نتاج��ات العصر احلديث ، اس��تلهم 
الفنان من الفنون املاضية ما جسده 
فيه��ا ، بلغة تعبيري��ة ورمزية بليغة 
تن��م عن عبقرية الفنان في جتس��يد 
مأساة شعبه ، فنجده يقوم بتجميع 
واع لعدي��د م��ن املصادر ف��ي تركيبة 
حيوي��ة غني��ة ، ليتع��دى التفاصيل 
ال��ى التكوي��ن الع��ام ال��ذي تتحرك 
فيه االش��كال فلوحة اجلورنيكا هي 
اس��مى ص��ورة بالغي��ة للتعبير عن 

احلروب والدمار وااللم . 
وميكن كذلك ان نشبه رائعة جواد 
س��ليم )نص��ب احلرية ( بق��وة بالغة 
لوحة ) اجلورنيكا( حيث تظهر بالغة 
الفنان في ايص��ال كلمة ذات معنى 
عالي ومميز . فنجد خالل تخطيطاته 
التأسيس��ية لنص��ب احلري��ة والتي 
صممها الفنان جواد س��ليم لتظهر 
بش��كل الفتة كت��ب عليها ش��عار 
هو نص أدبي اقرب إلى  الش��عر كما 
وصفه العديد من النقاد حيث ذهبوا  
بالقول الى انه » بيت من الشعر كتب 
من اليمني الى اليسار كل مجموعة 
فيه هي فكرة قائم��ة بذاتها«، وهذا 
م��ا أك��ده الفنان ش��اكر حس��ن آل 

س��عيد اذ يذك��ر » ان بيتاً من ش��عر 
الرصافي وج��ده في اح��د املقتنيات 
اخلاصة للفنان جواد س��ليم  مرسوم 
عليه ومكتوب على غالفه  »الشعب 
في جزع ف��ال تس��تبعدوا   يوماً تثور 
به اجليوش وتزح��ف« فهو »رمبا يكون 
املنطل��ق لديه لترس��يخ صور نصب 
احلري��ة في ذهن��ه » ال��ذي يلمح إلى 
ت��وق الع��راق للحري��ة من��ذ الق��دم 
وتقدمي��ه الضحاي��ا » . وهن��ا تكمن 
البالغة الش��عرية في هذا البيت من 
القصي��دة ، ليترجمه��ا الفن��ان الى 
لغة فنية اس��تحالت ان تكون نصبا 
مس��تلهما للبنية املعمارية لشكل 
الالفت��ة في املظاه��رات والتي يكتب 
عليه��ا البيت الش��عري فض��الً عن 
أنها تعد ترجمة للمفردات الشعرية 
الى مفردات تش��كيلية ممزوجة برؤية 
الفن��ان وبلورته للحداثة باس��تلهام 
التراث . وهذه ه��ي الكتابة والبالغة 
الفن��ي ولك��ن بلغ��ة  العم��ل  ف��ي 
تش��كيلية عالية لعبت فيها الرموز 
ال��دور االساس��ي في بل��ورة الفكرة 
العام��ة . ونرى كذلك ه��ذا االمر في 
الصورة الفنية البليغة للوحة الفنان 
كاظ��م حي��در )ملحم��ة الش��هيد(  
والتي حتكي قصة استش��هاد اإلمام 
املأس��اوية  واملش��اهد  )ع(  احلس��ني 
الت��ي رافقتها عبر الفن��ان فيها عن 
والبطولة  والتضحية  الشهادة  قيم 
والفداء املرافقة لثورة اإلمام احلسني 
)ع( . بصورة بالغية معبرة ومؤثرة من 
خ��الل الرم��وز واأللوان الت��ي وظفها 

لتجسيد صورة العمل الفني .
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يعد س��وق )البصرة القدمية( كما يس��ميه 
اهلها واحد من اش��هر االسواق البصرية التي 
تش��تهر ببيع وشراء)االنتيكات( القدمية  حيث 
جتتم��ع في��ه ش��رائح اجتماعي��ة وثقافية من 
مختلف االعمار القتناء ما يعجبهم، الحتوائه 
على كل ماهو نادر وثمني من االنتيكات القدمية 
والتح��ف االثري��ة واملصوغ��ات الثمين��ة التي 
يع��ود تاريخها الى اكثر من مئ��ة عام، فهناك 
أنواع شهيرة من التحف كالفضيات األوروبية 
)التي��كان( الت��ي خت��م عليها اس��م صاغتها 
ابرزه��م )فايرج��ه( وهو من عائل��ة معروفة في 
روس��يا وكذلك العثماني��ة املصنوعة من قبل 
الصابئ��ة واليه��ود، اما البورس��لني فافضلها 
)الس��يفرز( الفرنس��ي و)الالج��ود( االنكلي��زي 
كذل��ك )الهرند( الهن��كاري، اضاف��ة الى صور 
ومقتنيات امللوك والرؤساء الذين تعاقبوا على 
حكم العراق عبر العصور وابرزهم امللك فيصل 

االول وفيصل الثاني وعبد الكرمي قاسم وغيرهم 
من الشخصيات السياسية والدينية.

جتارة التحف و)االنتيكات( في البصرة واحدة 
من اقدم الهوايات، فما زال لهذه التجارة بريقها 
وجاذبيته��ا اخلاصة لدى طبقات وفئات معينة 
من الناس. وفي مقابل ذلك ما زالت بعض األسر 
البصرية تتوارث متس��كها به��ذه الهواية التي 

أخذتها من اآلباء واألجداد.
 )مجلة ش��واطئ( جتولت في )محال( سوق 
البص��رة القدمي��ة اخملتص��ة ف��ي ه��ذا الش��أن 
للتع��رف على بع��ض اس��رار ه��ذه املهنة من 
أفواه أصحابه��ا. الذين أكدوا إن >االنتيكا< هي 
جتس��يد لتقاليد للمجتمع ولتاريخه احلضاري 
وما حتويه من ارث شعبي قدمي يتجسد ألبنائها 
فضال عما حتويه ه��ذه االنتيكات من صناعات 
حرفي��ة قدمية مأخ��وذة من املاض��ي البعيد أو 

القريب.
أسرار املهنة

عبد احلس��ني ناصر)ابو علي( صاحب محل 
في س��وق البص��رة لبيع االنتي��كات حتدث عن 

مهنته قائال:
كانت بدايت��ي في الس��تينات عندما كنت 
صغيرا اعمل م��ع والدي رحمه اهلل احلاج ناصر 
االس��دي في مح��ل لبي��ع وش��راء التحفيات 
القدمية وبحكم مهنة والدي وحبه الغفير لهذه 
املقتنيات )االنتيكات القدمية(فقد عش��ت في 
منزل متلؤه االخش��اب والتحف امللكية النادرة 

شواطئ 

االنتيكات...
         شاهد صامت على ثقافة الشعوب

فلكلور
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واملقتني��ات الفضية اجلميلة، كم��ا ان والدتي 
كانت حتب االحتفاظ باالواني الفخارية بشكل 
كبي��ر خصوص��ا االواني امللكية ما ش��جعني 
على ان امني عشق هذه الهواية.وقد تعلمت من 
والدي الفرق بني كلمة)االنتيكات(و)التحفيات( 
فاالنتي��كات هي القط��ع االثرية الت��ي يتجاوز 
عمره��ا اكثر من قرن م��ن الزمن وعادة ما تكون 
املقتنيات االس��المية كدروع احلرب والسيوف 
واالواني وغيرها اما التحف فال يش��ترط فيها 

القدم الزماني.
ثم سألنا حسني الربيعي وهو صاحب محل 
لتج��ارة التحف في س��وق البصرة القدمية عن 
افضل ما يحوي��ه محله ومن أين جلب القطع 
الن��ادرة املعروضة في محله فقال: جتد في هذا 
احمل��ل األباري��ق والتماثيل والصنادي��ق واألدوات 
الصغيرة، وأجود أنواع التحف الفضية عموماً 
هي التح��ف االنكليزي��ة والتركية والروس��ية 
بتاري��خ  قطع��ة  كل  وتتمي��ز  والفرنس��ية.  
صناعته��ا واس��م صانعها وامل��ادة املصنوعة، 
وحجمها ، وكلها معايي��ر تخفض أو ترفع من 

سعر التحفة وقيمتها. 
ويتاب��ع الربيعي: اخلبرة ف��ي معرفة)التحف 
ع��ن  املهن��ة  جت��ار  يتوارثه��ا  واالنتي��كات( 
أس��الفهم،فقد ظهرت في االس��واق العراقية 
انتيكات مزورة بعد س��قوط النظام الس��ابق, 
خصوص��ا ف��ي ظل ظه��ور طبقة جدي��دة من 
االغنياء ل��م يكن من الس��هل عليها التعرف 
عل��ى أصلي��ة القطع��ة، ويح��دث ه��ذا غالبا 
أثن��اء املزادات ومع دخول جت��ار جدد دخالء على 

املهنة. وأكثر القطع التي يس��هل تزييفها هي 
الزجاجي��ات واخل��زف الصيني، أما األخش��اب 
وبع��ض التماثي��ل فيصعب تقليده��ا ألنه من 
الس��هل متييز خاماتها ان كانت اصلية قدمية 

أو جديدة.
ويضي��ف هن��اك إقبال م��ن قب��ل املواطنني 
على االنتيكات، مؤك��دا أنه بالرغم من ارتفاع 
أس��عارها فإن اإلقبال على شرائها كبير جدا، 
وان أكثر االنتيكات رواجا في السوق هي الدالل 

املصنوعة من النحاس.
والكثي��ر م��ن القط��ع قد خرج من الس��وق 
املصري��ة عن طري��ق البي��ع أو التهري��ب خارج 
البالد حيث تستقطبها املتاحف العاملية وجتار 
التحف في العالم وهو ما حدث بشكل خاص 
مع التابلوهات واللوحات الزيتية. وال توجد في 
االس��واق العراقية لوحات ألش��هر الرس��امني 
العامليني، واملوجود فق��ط لوحات تتبع مدارس 

فنية ألكبر الفنانني في العالم.
)ابو زهراء( احد هواة التحف واالنتيكات عبر 
عن إعجابه بهذه املقتنيات مؤكدا انه يحتفظ 
بقط��ع نادرة يع��ود عمره��ا إلى أكثر م��ن )55( 
عام��ا، وهي من زمن الزعيم املرحوم عبد الكرمي 
قاسم، وكان قد حصل عليها من جده, كذلك 
قطع أخرى بينها مس��دس جلن��دي من اجليش 
البريطان��ي وعمالت يعود عمره��ا إلى اكثر من 

)50( عام مضت.
اخي��راً، يعد العراق واحدا من البلدان التي ال 
يوجد فيها قانون يحظر بيع التحف التي تزيد 
أعمارها عن مائة س��نة، وتك��ون لها عالقة أو 
متثل حضارة أو تاريخ للبلد س��واء كانت قطعا 
نحاس��ية او غيرها باالضاف��ة الى انها ال حتظر 
أيض��ا بيع اخلناجر والس��يوف والدروع والبنادق 

وااليقونات .



      اإلم��ام احلس��ني نه��ر متدف��ق م��ن العطاء 
ترتوي منه كل األجيال. وعاش��وراء مدرسة لالباء 
والصمود يرتادها عش��اق احلري��ة والعدل في كل 
زمان. إن االحتفاء بذكرى استشهاد االمام احلسني 
يوفر لألم��ة أعظم الفرص لتجديد العهد بقيم 
رس��التها اجمليدة، ولتأكيد هويته��ا األصلية في 

نفوس أبنائها الناشئني. 

خطاب عاشوراء:
م��ن هنا يتحم��ل خطاب عاش��وراء مس��ؤولية 
كبيرة في تفعيل رسالة هذه املناسبة. أن ذكرى 
سيرة اإلمام احلسني ووقائع أحداث كربالء، يجب 
أن يكون إطاراً ملضمون األهداف احلسينية، والتي 
هي إصالح األمة، واألمر بكل معروف يخدم رقيها، 
والنهي عن كل منكر يعرقل مسيرتها. كما قال 
عليه السالم:«إمنا خرجت لطلب اإلصالح في أمة 

جدي أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر«.
وحينم��ا نق��رأ التاري��خ جن��د أن بني أمي��ة كانوا 
يريدون التعتيم على هذه احلادثة، لينسى الناس 
ما حصل ألهل البيت عليهم السالم في كربالء، 
و م��ن اجل ذلك كان��وا يعلنون ذل��ك اليوم عيدا 
ويوح فرح وس��رور، وهذا ما جند اإلش��ارة إليه في 
إحدى فقرات الزيارة الواردة عن اإلمام الباقر عليه 
الس��الم، حيث يقول فيها: ».. اللهم أن هذا يوم 

تبركت به بنو أمية وابن آكلة األكباد«.
وورد ف��ي كت��ب التاريخ � كما ينق��ل أبو الريحان 
البيروني في اآلثار الباقي��ة، »فأما بنو أمية، فقد 
لبس��وا فيه ما جتدد، وتزين��وا ،واكتحلوا، وعيدوا 
وأقام��وا الوالئ��م والضيافات، اطعم��وا احلالوات 
والطيبات، وجرى الرس��م ف��ي العامة على ذلك 

أيام ملكهم، وبقي فيهم بعد زواله عنهم«.
ورووا في ذلك أحاديث وروايات موضوعة ومجعولة، 
كما يش��ير ابن متيمة فيق��ول: »..وإظهار الفرح 
والس��رور يوم عاشوراء، وتوس��يع النفقات فيه، 
ه��و من البدع احملدثة، املقابلة للرافضة«، وأضاف 
اب��ن متيمي��ة ».. وقد وضع��ت في ذل��ك أحاديث 
مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه، من االغتسال 
واالكتح��ال الخ..« وق��ال: ».. واح��دث فيه بعض 
الناس أش��ياء، مستندة إلى أحاديث موضوعة ال 
أصل لها، مثل: فضل االغتسال فيه، أو التكحل، 

أو املصافحة«.

عاشوراء مصطلح إسالمي:
يش��ير بع��ض علم��اء اللغ��ة إل��ى أن مصطلح 
»عاش��وراء« مصطل��ح إس��المي ل��م يكن في 
اجلاهلي��ة. ه��ذا ما أك��ده ابن دريد ف��ي اجلمهرة: 
عاش��وراء يوم سمي في اإلس��الم ولم يعرف في 

اجلاهلية.
ويقصد به اليوم العاشر من احملرم، وال يطلق على 

أي يوم عاشر من أي شهر غير احملرم.
وهن��اك من يرى انه � كمصطل��ح � كان متداوال 
قبل اإلس��الم، ويروون في ذلك بعض الروايات في 
صحيح��ي البخاري ومس��لم فقد ج��اء فيهما 
واللف��ظ للبخ��اري � ع��ن ابن عب��اس رضي اهلل 
عنهما قوله: ق��دم النبي  املدينة، ف��رأى اليهود 
تصوم يوم عاش��وراء. فقال: »ما هذا؟« قالوا: هذا 
يوم صال��ح، هذا يوم جنى اهلل بني إس��رائيل من 
عدوه��م، فصامه موس. قال: »فأنا أحق مبوس��ى 
منك��م«. فصامه وأم��ر بصيامه. وفي مس��لم 

»نحن أحق مبوسى منكم فأمر بصيامه«.
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اإلمام احلسني)ع(
 يف وجدان األمة:مدرسة لإلباء 

يرتادها عشاق احلرية

مراجعة



عظمة املوقف وبشاعة الظلم:
ماذا متثل عاشوراء في ضمير املسلمني؟

عاش��وراء كواقعة من أهم األحداث التي وقعت 
في تاريخ األمة اإلسالمية متثل لنا أمرين مهمني، 

هما:
1- عظمة املوقف املبدئي الذي وقفه سيد الشهداء 
اإلمام احلس��ني عليه الس��الم وأهل بيته وأصحابه 
عليهم السالم، إذ كانوا قلة قليلة، ولكنهم ضربوا 
أروع األمثلة في الصمود والثبات، وااللتزام بالقيم، 
والدفاع عن املبادئ، واالعتراض على الظلم والفساد 
واالنحراف. ونحن حينما نتذكر عاشوراء إمنا نتذكر 

هذه املواقف العظيمة السامية الرائعة.
2- بش��اعة الظلم ال��ذي وقع على أه��ل البيت 
عليهم الس��الم وانتهاك حرم��ات اهلل في ذلك 

اليوم.

فاإلمام احلسني عليه السالم لم يكن رجال عادياً، 
وإمنا له ش��خصيته ومكانت��ه وموقعيته التي ال 
يجهله��ا احد من املس��لمني. كم��ا انه لم ميض 
وقت طويل على وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله س��لم، الذي كان املس��لمون يسمعون منه 
ويرون مواقفه التي يعبر فيها عن حبه للحسني 

وانشداده له.
لقد ق��ال رس��ول اهلل على مرأى م��ن الصحابة 
ومس��مع منه��م: »إن احلس��ن واحلس��ني هم��ا 
ريحانت��اي من الدنيا«، وف��ي صحيح البخاري في 
ب��اب مناقب املهاجرين وفضله��م عن ابن عباس 
قال س��معت رس��ول اهلل  يقول: »هما ريحانتاي 

من الدنيا«.
وفي موضع آخر سمعوا قوله : »احلسن واحلسني 

سيدا شباب أهل اجلنة، وأبوهما خير منهما«.
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الصابئة

ديان��ة الصابئة هي أحد األدي��ان اإلبراهيمية 
واتباعها م��ن الصابئة يتبعون انبي��اء اهلل آدم، 
ش��يث، ادريس، نوح، س��ام بن ون��وح، يحيى بن 
زكريا وق��د كانوا منتش��رين في ب��الد الرافدين 
وفلسطني، وال يزال بعض من أتباعها موجودين 
ف��ي العراق كم��ا أن هناك تواج��د للصابئة في 
إقليم األحواز في إي��ران إلى اآلن ويطلق عليهم 
في اللهجة العراقية » الصّبة » كما يس��مون، 
وكلم��ة الصابئة إمنا مش��تقة م��ن اجلذر )صبا( 
والذي يعن��ي باللغة املندائي��ة اصطبغ، غط أو 
غطس في املاء وهي من أهم شعائرهم الدينية 
وبذل��ك يكون معن��ى الصابئ��ة أي املصطبغني 

بنور احلق والتوحيد واإلميان.
ب��اهلل  لإلمي��ان  الصابئي��ة  الديان��ة  تدع��و   
ووحدانيت��ه مطلقاً، الش��ريك له، واح��د أح�د، 
وله م��ن األس��ماء والصفات عنده��م مطلقة، 
ومن جملة أس��مائه احلس��نى، والتي ال حتصى 
وال ت�ُع�َ�د عندهم )احل��ي العظيم، احلي األزلي، 
املزكي، املهيمن، الرحيم، الغفور حيث جاء في 
كت��اب الصابئة املقدس جنزا ربا : باس��م احلي 
العظي��م : *ه��و احلي العظي��م، البصير القدير 
العلي��م، العزي��ز احلكي��م * ه��و األزل��ي القدمي، 

الغريب عن أكوان الن��ور، الغني عن أكوان النور 
*هو القول والس��مع والبصر، الش��فاء والظفر، 
والقوة والثبات، مسرة القلب، وغفران اخلطايا(، 

البسمله الصابئية المندائية 
الناصورائية

تكتب باللغة املندائية »ابْشوميهون اد هيي 
ربي« وتعني باسم احلي العظيم أو تعني باسم 
اهلل احلي االزلي. تب��دأ بوث : آيات كتب الصابئة 
بهذه البسمله » باسم احلّي العظيم » وتنتهي 
بوث : آيات الصابئة املندائيون املقدسة بالهيي 

زاكن اي اهلل احلي املزكي.

االله
- يعتق��دون م��ن حي��ث املبدأ – بوج��ود اإلِله 
اخلال��ق الواح��د األزل��ي ال��ذي التنال��ه احلواس 
واليفض��ي إلي��ه مخل��وق. - ولكنه��م يجعلون 
بعد ه��ذا اإلله 360 ش��خصاً خلق��وا ليفعلوا 
أفعال اإلله، وهؤالء األشخاص ليسوا بآلهة وال 
مالئكة، يعملون كل ش��يء من رعد وبرق ومطر 
وش��مس وليل ونه��ار… وهؤالء يعرف��ون الغيب، 

شواطئ

لون من الطيف  

العراقي 



ولكل منهم مملكته في عالم 
األنوار. - هؤالء األش��خاص ال� 
360 ليسوا مخلوقني كبقية 
الكائن��ات احلي��ة، ولك��ن اهلل 
فخلقوا  بأس��مائهم  ناداهم 
بنساء من صنفهم،  وتزوجوا 
ويتناسلون بأن يلفظ أحدهم 
كلم��ة فتحم��ل أمرأت��ه فوراً 
وتلد واحداً منهم. - يعتقدون 
مس��كن  الكواك��ب  ب��أن 
للمالئكة، ولذلك يعظمونها 

ويقدسونها.

المندي
- هو معبد الصابئة، وفيه 
كتبهم املقدسة، ويجري فيه 
تعميد رجال الدين، يقام على 
الضف��اف اليمنى م��ن األنهر 
اجلاري��ة، له باب واح��د يقابل 
يس��تقبل  بحي��ث  اجلن��وب 
إلي��ه جن��م القطب  الداخ��ل 
الشمالي، البدَّ من وجود قناة 
في��ه متصل��ة مب��اء النهر، وال 
يجوز دخوله من قبل النساء، 
وال ب��ّد من وج��ود علم يحيى 

فوقه في ساعات العمل.
طقوس��هم  ارتبطت  كما 
وبخاص��ة طق��وس الصباغة 
الرافدي��ن  مبي��اه  املصبت��ا، 
ادگ���الت  نهريه��ا  فاعتب��روا 
والف��رات(  )دجل��ة  وپ�وران��ون 
انهارا مقدس��ة تطهر االرواح 
واالجس��اد فاصطبغ��وا ف��ي 
مياهه��ا كي تنال نفوس��هم 
النق��اء والبهاء الذي يغمر آملا 
د نهورا )عالم النور( الذي اليه 

يعودون.
االغتس��ال  مفه��وم  ورد 
العدي��د  ف��ي  والصباغ��ة 
املس��م�ارية  النص��وص  م��ن 
وه��و دلي��ل إل��ى تأث��ر االديان 
احلض��ارات  زم��ان  العراقي��ة 
االكدية والبابلية والسومرية 
املندائية،  بالديانة  واالشورية 
القاطعة على  االدل��ة  واح��د 
ك��ون الديان��ة املندائية أقدم 

االديان التوحيدية.

المحرمات
• التجديف باس��م اخلالق 
)الكف��ر( ، ع��دم أداء الفروض 
الديني��ة ، االرتداد ع��ن الدين 
الصابئ��ي ، القت��ل ، الزنا من 
الكبائ��ر املؤدي��ة إل��ى الن��ار ، 
الس��رقة ، الك��ذب، ش��هادة 
الزور، خيان��ة األمانة والعهد، 
احلس��د، النميم��ة، الغيب��ة، 
التح��دث واإلخبار بالصدقات 
املُعط��اة، القس��م الباط��ل ، 
، الشعوذة  عبادة الش��هوات 
والس��حر ، اخل�ت���ان والتغيير 
الدي��ن  يح��رم  اخللق��ة  ف��ي 
عل��ى  احلني��ف  الصابئ��ي 
الصابئي اخل�تان، والتغيير في 
خلقة اهلل سبحانه. والعل�ّة ، 

شرب اخلمر

أصل الصابئة
 يرج��ع الكثي��ر الصابئ��ة 
املندائي��ني إلى ش��عب آرامي 
عراقي ق��دمي ولغته هي اللغة 
املتأث��رة  الش��رقية  اآلرامي��ة 
كثي��را باالكادية. اس��توطنوا 

وباألخ��ص  الع��راق  وس��ط 
بغداد  م��ن  املمتدة  املنطق��ة 

وسامراء من ناحية دجلة.
وفي العهد البابلي األخير 
تبنى ش��عوب املنطقة اللغة 
اآلرامية لغة رسمية ألسباب 
كثيرة واستخدمت بكثرة في 
األوس��ط من  والقس��م  بابل 
الع��راق القدمي وكان��ت اللغة 
املهيمنة في القسم اجلنوبي 
من بالد م��ا ب��ني النهرين وما 
يع��رف اآلن بب��الد خوزس��تان 
ف��ي إي��ران وهي نف��س اللغة 
الت��ي يس��تخدمها الصابئة 
الي��وم في كتبهم  املندائيون 
الديني��ة.كان  ونصوصه��م 
م��ن  اعتب��روا  ق��د  الصابئ��ة 
قبل اإلس��الم عل��ى انهم من 
اه��ل الكت��اب، إذ ان بالتعبير 
ف��ي  ورد  ال��ذي  ))الصابئ��ني(( 
القرآن الكرمي، ف��ي ثالث ايات 
كان��ت تقصد تل��ك اجلماعة 
العراقية التي آمنت بالتوحيد 
واتخ��ذت الصباغ��ة ش��عارا 

ورمزا لها.
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الموطن ومناطق تواجدهم 
وعددهم

موطن الصابئ��ة هو العراق أو االصح )بالد ما 
ب��ني النهرين(، ويس��ميهم العراقيون بالعامية 
»الصب��ه«، ويعيش��ون عل��ى ضف��اف األنه��ار 
وخاص��ة دجل��ة، وهم ج��زء من س��كان العراق 
األوائل عبر تاريخه احلضاري. ويش��كلون أقلية 
دينية ما زال��ت متارس طقوس��ها ودياناتها إلى 
اآلن. لق��د ذكر في كتب املؤرخني العرب القدماء 
بان الصابئة كانوا يسكنون بطائح العراق، وفي 
أماكن أخرى غير ب��الد وادي الرافدين منها حران 
وفلسطني والش��ام وهم عموما يسكنون على 
ضفاف األنهار ملا للماء والطهارة من اهمية في 
حياته��م الدينية والروحية.. وعند اقامة الدولة 
اإلس��المية كان يوجد أعداد كبيرة من الصابئة 
في بطائح العراق، في املناطق الس��فلى لنهري 
دجلة والفرات بالذات، وفي بطائح عربستان من 

إيران.
ام��ا اآلن فمرك��ز الطائفة هو مدين��ة بغداد 
إضاف��ة إل��ى تواجدهم ف��ي أغلبي��ة احملافظات 
العراقي��ة مث��ل العم��ارة والبص��رة والناصرية 
والكوت وديالى والديوانية إضافة إلى تواجدهم 
ف��ي مدينة االهواز واحملمرة في إي��ران وباألحداث 
السياس��ية واالقتصادية وتعرضهم للس��رقه 
والقتل والظل��م التي املت املنطقة باخلمس��ة 
عشر س��نة األخيرة، اضطر الصابئة املندائيون 
إل��ى الهجرة إلى البالد االوربي��ة وأمريكا وكندا، 

ولقد ش��كلوا بتجمعاتهم اجلدي��دة جمعيات 
تعنى بش��ؤونهم ويحاولون جاهدي��ن إلى اآلن، 
احملافظة على تراثهم العريق وهويتهم االصيلة. 
ويبل��غ تعدادهم اآلن تقريبا 70 الف نس��مة في 

العالم.

التاريخ
ان تاري��خ الصابئة املندائي��ة يلفه الغموض 
من أغلبي��ة جوانبه، وهذا باعت��راف الكثير من 
الباحثني في اجملال املندائي. يرجع الس��بب إلى 
انزوائه��م وانغالقه��م الدين��ي الش��ديد ومنذ 
فترات طويلة، وذلك بس��بب االضطهاد الكبير 
ال��ذي تعرضوا له عل��ى فترات متعاقب��ة فاثروا 
االن��زواء واالنغ��الق للمحافظ��ة عل��ى دينه��م 

وتراثه��م. وأيضا إل��ى ضياع وح��رق الكثير من 
الكت��ب التي تتحدث ع��ن تاريخه��م وتراثهم. 
عل��ى العموم هم يرجع��ون دينهم إلى نبي اهلل 
ادم  ويقول��ون ب��ان صحفه ال زال��ت لديهم إلى 
اآلن )وه��ي من ضمن كتابهم املقدس كنزا ربا – 
الكن��ز العظيم(.. وهذا ال��كالم يتفق تقريبا مع 
ما ورد عن��د املؤرخني والكتبة الع��رب القدماء، 
والذي��ن يرجعون الصابئة إلى اص��ل قدمي جدا.. 
فمنهم من يرجعهم إلى ادم أو إلى ابنه ش��يث 
أو ش��يتل كما يدعى باملندائي��ة!!.. فمثال يرجع 
اب��ن الوردي تاريخه��م إلى النبي ش��يت بن آدم 
والنبي إدريس )هرمس(. وفي كتاب امللل والنحل 
للشهرستاني يقر املؤلف بأن الصابئة يوحدون 
اهلل ويؤمن��ون بتلق��ي املعرفة العليا بواس��طة 

الروحانيات
وان الباحث��ني ف��ي القرن املاضي انقس��موا 
ف��ي اص��ل الصابئ��ة املندائي��ني إلى قس��مني: 
فمنهم من يرجح االصل الش��رقي للمندائيني 
)أي م��ن ب��الد وادي الرافدين( ومنه��م من يرجح 
االصل الغربي )أي من فلسطني(.. ويبقى االصل 
الش��رقي للمندائية، الراي األكث��ر ميوال له من 

قبل الباحثني
ومتفق عند الباحثني اآلن بان املندائية كانت 
منتشرة في بالد وادي الرافدين وأيضا فلسطني 
قبل املس��يحية، أي قب��ل أكثر م��ن 2000 عام. 
وللطائف��ة كتاب تاريخي يس��مى )حران كويثا 
– ح��ران الداخلي��ة أو اجلواني��ة(، يتح��دث هذا 
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الكت��اب عن الهج��رة التي قام به��ا املندائيون 
الفلس��طينيون من فلسطني-اورش��ليم )على 
األكث��ر حصل��ت في الق��رن األول املي��الدي عند 
اجتي��اح القائ��د الرومان��ي تيطس فلس��طني 
وتدمي��ر هيكل اليهود س��نة 70 م أو قبله( بعد 
االضهاد الذي حصل لهم من السلطة الدينية 
اليهودية والس��لطة الزمني��ة املتمثلة باحلكم 
الروماني املس��تعمر لفلس��طني انذاك. وصعد 
املندائيون الفلس��طينيون املهاجرون إلى أعلى 
بالد الش��ام وخاصة إلى )ح��ران(، الن لهم اخوة 
ف��ي الدي��ن. فبق��ي منهم ف��ي ح��ران، والبقية 
الباقية اثرت النزول إلى وادي الرافدين عن طريق 
النهرين، وخاصة عن طريق نهر الفرات حس��ب 
اعتقادي، ومروا أيضا ب)بصرى – حوران( عاصمة 
االنباط، لاللتقاء واالس��تقرار أخيرا مع اخوتهم 
أيضا الصابئ��ة املوجودين في البطائح.. وكانت 
هذه الهجرة حتت رعاية امللك اردوان )يعتقد بأنه 
امللك البارث��ي ارطبانوس الثالث(،ه��ذا ما ذكره 

الكتاب املندائي التاريخي )حران كويث((ا(
وفي منتصف القرن الس��ابع امليالدي عرفت 
ه��ذه الطائفة الول م��رة في اوس��اط الباحثني 
في أوروبا. وخاصة لق��د برع الباحثني االملان في 
مج��ال البحث أو االهتمام به��ذه الطائفة. وقد 
قام باحث أملاني بترجمة الكتاب املقدس لهذه 
الطائفة. وال ينكر جهود الباحثة واملستشرقة 
اإلنكليزي��ة اللي��دي دراور)E.S. DROWER( ف��ي 
ازاحة الكثير من الغم��وض عن معتقدات هذه 
الطائفة وتاريخها وتراثها الديني. وللعلم ان هذه 
الباحثة قد عاشت في جنوب العراق متنقلة ما 
بني املندائيني لدراسة ديانتهم وتراثهم، حوالي 
الربع قرن. واستطاعت ان تترجم أغلبية الكتب 

واخملطوطات املندائية إلى اإلنكليزية
وقد اشتهر الصابئة املندائيون منذ القدم، 
بالنتاجات االدبية والعلمية الرائعة، وحلد اآلن 
جتد فيما بينهم الطبي��ب واملهندس واملعلم 
واملهني والش��اعر واالدي��ب الكثيرين.. فقدميا 
برع منهم : أبو إس��حاق الصابي وزير الطائع 
واملطيع، وثابت بن قرة وولديه سنان وإبراهيم 
الل��ذان برع��ا ف��ي الط��ب والرياض��ة والفلك 
والترجم��ة، وأيض��ا إبراهي��م بن ه��الل األديب 
الذائ��ع الصي��ت، ال��ذي تولى ديوان الرس��ائل 
واملظال��م س��نة 960م((. وحديثا ب��رع منهم 
الكثير مثل العالم��ة العراقي القدير املرحوم 
الدكتور عبد اجلبار عبد اهلل صاحب االجنازات 
العلمية العاملي��ة في علم الفيزي��اء واالنواء 
اجلوية، وهو من القالئل الذي ساهم في شرح 
نظرية انش��تاين النس��بية، حيث اسند أليه 
منصب رئي��س اجملمع العلمي لعل��وم األنواء 

اجلوي��ة ف��ي أمريكا. كم��ا أنه كان املؤس��س 
جلامعة بغداد ورئيس��ا لها في فت��رة ما، وقد 
س��اهم أيضا في تأس��يس جامع��ة البصرة. 
ويع��ده البع��ض امل��ع عال��م ف��ي مجاله في 
القرن املنصرم والكاتب العراقي املعروف عزيز 
س��باهي والفنان التش��كيلي يحيى الشيخ 
والش��اعرة مليعة عباس عمارة والشاعر عبد 
الرزاق عبد الواحد والدكتور حتس��ني عيس��ى 
والدكتور عبد العظيم الس��بتي والرس��امة 
والشاعرة سوسن سلمان سيف.. إضافة إلى 

الكثير من األدباء واألطباء واملهندسني
ولك��ن ف��ي نف��س الوق��ت هنال��ك مهنة 
يعش��قونها وكانها سارية في عروقهم وهي 
مهن��ة الصياغة الت��ي توارثوه��ا اب عن جد، 
وبرع��وا فيها، وال زالت أس��واقهم ومحالتهم 

في ش��ارع النهر وخ��ان الش��ابندر في بغداد 
وفي جمي��ع احملافظات العراقي��ة وفي األهواز 
ف��ي إيران.. واالن هم منتش��رين مبحالتهم في 
أستراليا وأوروبا وأمريكا وكندا أيضا.. وال زالت 
أعم��ال صياغ��ة الذه��ب والفض��ة، والنقش 
عل��ى الفضة مبادة »املينة« هي من إبداعاتهم 
واعماله��م الرائع��ة كان��ت مح��ط إعج��اب 
الرؤساء وامللوك والقادة العسكريني واملدنيني 
إضافة إلى الس��ياح والرحالة األجانب الذين 
كان��وا يبتهجون عن��د اقتناءه��م مثال علبة 
سجائر منقوش��ة عليها صورتهم بكل دقة 
وروع��ة ومطعمة مب��ادة املينة الس��وداء التي 
يدعوها))باحملرك(( أو منقوش عليها أسد بابل 
أو الدل��ة العربية أو النخلة الش��امخة ولقد 
ب��رع في مجال ف��ن صياغة الذه��ب والفضة 
الكثي��ر منهم: زهرون بن مال خضر وحس��ني 
زهرون وعنيسي الفياض وناصر وحامت ومنصور 
حامت وعبد سكوت وبدن خضر وكرمي النشمي 
و فالح النش��مي وياس��ر صكر وزامل وضامن 
حويزاوي وس��عد رهيف واملهندس حامد عبد 

الرزاق رويد واخوته ونصير لفتة شميل.
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املستحدث بالقضاء اإلداري يف العراق

إعداد
علي عبد العباس 
 علي حسني طه 

جامعة البصرة 
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اجلزء الثاني

                                                
كنا قد انتهينا يف اجلزء األول 

من ه��ذا البحث عند إجراءات الطعن 
لدى حمكمة قضاء املوظفني و املدد القانونية 

الالزم مراعاهتا لذلك الغرض واليوم نكمل يف 
تلك العجالة ما ابتدأنا به سابقا«

املبحث األول//أسباب الطعن يف القرارات اإلدارية 
لغرض احلديث والتفصيل يف األسباب اليت جيوز 
الطعن فيها البد من التطرف بداية للقرارات 

اإلدارية اليت حتتمل تلك األسباب فتجعل 
منها حم��ال« صاحل��ا« للنه��ي عليها 

قضاءا« جزاءا« وفاقا« لعدم 
مشروعيتها.

شواطئ قانونية 
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املطل��ب األول//الق��رارات اإلداري��ة الصريحة بعد 
ه��ذا النوع م��ن الق��رارات اإلدارية األكث��ر ذيوعا« 

واستعماال«  من قبل جهة اإلدارة.
وغالبا«م��ا تعلق بهذا النوع من القرارات ش��ائبة 
ع��دم املش��روعية واخملالف��ة للقان��ون والقرارات 
اإلدارية الصريحة هي بإيجاز القرارات اإلدارية التي 
تفصح فيه��ا جهة اإلدارة عن نواياها الداخلية أو 
هي التصرفات القانونية الصادرة عن جهة اإلدارة 

وتترجم حقيقة توجهات اإلدارة.
املطل��ب الثاني//القرارات اإلداري��ة الضمنية هذا 
النوع م��ن الق��رارات اإلداري��ة من أكث��ر القرارات 
أضرارا« مبصالح األفراد س��واء« كانوا موظفني أو 
غير موظف��ني نظ��را« الن اإلدارة محكومة بآجال 
قانوني��ة يتحتم خالل إجابة طلب��ات األفراد وجنال 
فيها يعتبر هذا السكوت رفضا« من جهة اإلدارة 

لتلك الطلبات والتي أن
لم تراعي املدد القانونية فقدت حقها في اللجوء 

الى القضاء.
املطلب الثالث//القرارات اإلدارية السلبية كثيرا« 
م��ن الكت��اب يخلط بني الق��رار اإلداري الس��لبي 
والقرار اإلداري الضمني واحلقيقة هناك فرق كبير 
ب��ني االثن��ني فأال ول ه��و س��كوت اإلدارة عن أحتاذ 
قرار أو تص��رف قانوني ألزمها القانون لزوم اتخاذه  
بينم��ا الثاني فهو رفض جه��ة اإلدارة صراحة من 
اتخاذ ق��رار يدخل ضمن واجباته��ا أو صالحياتها 
التقديري��ة كاالمتناع عن تنفيذ ق��رارات القضاء 
او مديري��ات التنفيذ او جهات الهيئ��ات الرقابية 

املستقلة.
املطل��ب الرابع//أوج��ه الطعن في الق��رار اإلداري 
يصدر الق��رار اإلداري يصدر الق��رار اإلداري وتصدر 
مع��ه قرينه الش��رعية وبكونه مطاب��ق للقانون 
هذا األصل أما االستثناء فهو اقتران القرار اإلداري 
بجملة عي��وب جتعل نفاذه بح��ق اإلفراد مظلمة 
وهضما« حلقوقه��م ويقتضي منهم املس��ارعة 

الى الطعن علية بال توان واهم تلك العيوب..
الفرع األول/ان يكون األمر اإلداري قد تضمن خرقا« 
أو مخالف��ة للقانون او األنظم��ة او التعليمات او 

األنظمة الداخلية.
الفرع الثاني/ان يكون األمر قد صدر خالقا« لقواعد 
االختصاص او معيبا« في شكله او في اإلجراءات 

في محله او سببه.
الف��رع الثالث/أن يتضم��ن األمر أو الق��رار خطا« 
ف��ي تطبيق القوانني أو األنظم��ة أو التعليمات أو 
األنظمة الداخلية أو في تفسيرها أو في إساءة أو 

تعسف في استعمال السلطة أو االنحراف بها.
املبح��ث الثاني/متييز قرارات القض��اء اإلداري إمام 
احملكمة اإلدارية العليا ان إطالق تس��مية القضاء 
اإلداري العراقي هنا ينسحب إلى محكمة قضاء 
املوظف��ني ومحكم��ة القض��اء االداري التابعتني 

جمللس شورى الدولة.
املطل��ب األول//متيي��ز ق��رارات محكم��ة قض��اء 

املوظفني.
يجوز الطعن متييزا« بقرار محكمة قضاء املوظفني 
الص��ادرة عنها خالل م��دة )30( يوم��ا« من تاريخ 
التبليغ بها أو اعتبارها مبلغة ) املادة 7/تاسعا«/ج 
( وتك��ون قرارات محكم��ة قض��اء املوظفني غير 
املطعون بها قرارات احملكمة اإلدارية العليا نتيجة  

للطعن باتا« وملزما«.
املطل��ب الثاني//متيي��ز قرارات محكم��ة القضاء 
اإلداري وباملث��ل فأن املش��رع العراقي قد جعل من 
ق��رارات محكمة القض��اء اإلداري محال« للطعن 
التمييز متى ما أحس احد إطراف الدعوى بأن قرار 
محكمة القضاء اإلداري لم يكن منصفا« حلقوقه 
فأب��اح املش��رع للخص��وم الطعن ل��دى احملكمة 
اإلدارية العليا خ��الل )30( يوما« من تاريخ التبليغ 
بالقرار أو اعتباره مبلغا«ف 7/ثامنا« ب ويكون قرار 
احملكم��ة غير املطع��ون فيه قرار احملكم��ة اإلدارية 

العليا الصادر نتيجة الطعن باتا« وملزما«.



         ملــســـــات 
       د. فـوزيــه الــدريــع

1-احل��وار كالم فيه هدوء إنص��ات عدالة موضوعي��ة وحتديد خطأ كل 

طرف أما الصراخ معركة يريد فيها كل طرف أن يثبت خطأ االخر فقط .

2-الواق��ع ال يوجد رج�ل م�ثالي وال إم���رأة مث�الية ول�كن ي�وجد رضا 

باإلي�جابيات و السلبيات .

3-حولي اخلالف الى حوار وكوني مؤدبة بذلك فاحتجي ال تلومي صفي 

ال تقيمي اذكري حسنات االخر مرتني اكثر من سيئاته .

4-س��يكون مش��غول عن فهمك فاي��ا كان احل��وار ال تصرخي فالرجل 

يفهم اذا كان هناك سكوت بني كل معلومة وأخرى .

5- ومواجه��ة الواق��ع يقول لنا ان احن��ا كذلك لنا خطايا 

فلحظ��ة خلوة مع ال��ذات فالعالقة بني الرج��ل واملرأة مو الزم 

نقوم على اللوم والتقاذف.

6-يقلل املش��اكل أخذ وقت في الرد..فحسن سرعة 

اإلنصات يعطي إحساس باإلنتباه واحلب .

واعدون  مجتمع



  بلدي اجلميل
الطالبة دنيا عبد الكرمي

كلية طب االسنان / مرحلة خامسة  

ترحب شواطئ بنتاجات الطلبة متمنية ان ترسو زوارق حروفهم على 

صفحاتها املتنوعة  
واعدون 

في بلدي اجلميل

ضاعت معالم السعاده 

وضاع معنى االمان 

فقد بيع الوطن ال اناس للدنيا عبيد 

صنعوا للدين منهج جديد

ملئت قلوبهم كره وحقدا عنيد 

آآآآآآآآه يا وطني كم لك من شهيد 

اذا لم يعد هنالك ام لم نفقد طفل او حفيد 

نعم ••••

ان للحياه ظالم في بالدي 

والكنني سأدعو كل ليله ليضيئ من جديد

فأنا في كل يوم اموت

اعود بامالي ألولد من جديد

فكم اود لو انني احصن وطني بدرع من حديد

فال يعود هنالك محتل او سفاح في قتل البشر زهيد 

فكم احبك يا وطن بات حبه في الوريد 

سالم على ارض لم نعد نعرفها لكثره الدم 

فكل يوم كم من شهيد 

والكننا سنصنع من اجلك اجياأل لتبنيك من جديد
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    يعتب��ر اإلعالن واحد من أهم 
وس��ائل االتص��ال العاملي��ة إذ 
انه)نشاط اتصالي  يعرف على 
يهدف إلى اإلعالم عن سلعة أو 
فكرة أو خدمة والترويج لها عبر 
وسائل االتصال باجلماهير ومن 
املعروف إن اإلعالن يكون مقابل 
اجر معلوم وهدفه التأثير على 
املستهلك ودفعه للقيام بعمل 
أو س��لوك مقص��ود ومح��دد (
التس��ويق  جمعي��ة  )1(أم��ا 
األمريكية فعرفت اإلعالن على 
انه)الوس��يلة غير الشخصية 
الهادف��ة لتق��دمي األف��كار عن 
الس��لع أو اخلدمات بواس��طة 
أج��ر  نظي��ر  معلوم��ة  جه��ة 
مدفوع()2( واإلعالنات التجارية 
هي رسالة توجهها الشركات 
إلى املستهلك وحتمل مضمون 
يهدف إل��ى إقناع املس��تهلك 
لشراء سلع معينة،ولإلعالنات 
التجاري��ة تأثير كبي��ر وأهمية 
بالغة عل��ى الفرد واجملتمع،وقد 
أدرك��ت الش��ركات التجاري��ة 
العاملية أهمية الدعاية واإلعالن 
كوس��يلة مهم��ة الس��تمرار 
جتارتها وتروي��ج منتجاتها في 
األسواق العاملية،لذا فأن شركة 
ماكدونال��دز تنف��ق 287مليون 
دوالر سنويا على اإلعالنات في 
وسائل اإلعالم،أما شركة سيرز 

فأنها تنف��ق 225ملي��ون دوالر 
ذاته،وتصرف  للغ��رض  س��نويا 
أكثر من  العاملي��ة  الش��ركات 
أربعمائ��ة ملي��ار دوالر س��نويا 
عل��ى اإلعالنات،ويتوق��ع خبراء 
مبل��غ  يرتف��ع  أن  اقتصادي��ون 
اإلنف��اق إل��ى أكثر م��ن نصف 
ترلي��ون دوالر خ��الل الس��نوات 

القليلة القادمة. 
أصبحت  التجارية  واإلعالن��ات 
ج��زءا م��ن ثقاف��ة االقتص��اد 
انه)اإلعالن(أصبح  العاملي،كما 
علم��ا قائم��ا بذات��ه يتطل��ب 
لع��رض  مس��تمرة  مواكب��ة 
املنتج��ات التجاري��ة وتقدميها 
الذي  مبه��ارة عالية بالش��كل 

يتناس��ب مع عوام��ل اجلاذبية 
واالنتشار،ولذلك فأن الشركات 
تلج��أ إل��ى اس��تخدام ش��تى 
الوس��ائل املتاحة للفت انتباه 
املس��تهلك عن طريق وس��ائل 
التلفاز  اخملتلفة،ويعتبر  اإلعالم 
أهم وس��يلة لعرض وتس��ويق 
اإلع��الن لكون��ه يعتم��د على 
حاستي البصر والسمع وهذه 
احلواس تس��تحوذ عل��ى انتباه 
التلفاز  املتلقي،فضال عن كون 
أصبح وس��يلة اتصال شعبية 
أف��راد  غالبي��ة  إليه��ا  تش��د 
اجملتمع،وملش��ابهة م��ا يعرضه 
التلفاز م��ع الواقع فأنه أصبح 
وس��يلة مهم��ة م��ن وس��ائل 

عماد كامل  
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اإلقناع وتش��كيل الرأي الع��ام،إذ يقول)جهالي(
أس��تاذ االتصاالت في جامعة)ماساشوس��تس( 
في كتابه)اإلعالن ونهاي��ة العالم( )صار اإلعالن، 
م��ع بداي��ة القرن احل��ادي والعش��رين، واحدا من 
أقوى أنواع الدعاية في تاريخ اإلنس��ان، ومن أقوى 
التأثيرات الثقافية ف��ي الوقت احلاضر. لكنه، إذا 
لم ينظم ويؤس��س ل��ه بوازع أخالقي، س��يقود 
إل��ى »االبوكالبس��و« »نهاية العالم«(. وتش��ير 
اإلحصائيات إلى إن الفرد في الغرب يصرف حوالي 
عشر سنوات من عمره إذا ما عاش حتى اخلامسة 
والستني في مش��اهدة التلفاز،كما يقدر معدل 
مش��اهدات الفرد األمريك��ي) 1500( اعالن يوميا 
أي ما معدله س��نة ونصف من عمره ملش��اهدة 
اإلعالن��ات التجاري��ة الت��ي يعضه��ا التلفاز)3(
وتب��ني من خالل دراس��ة أجرتها هيئ��ات أوروبية 
متخصصة أن متوس��ط مدة اإلرس��ال التجاري 
اليومي 9ساعات تتوزع كما يلي: من 75% إلى %80 
مواد وبرامج تس��لية، وم��ن 50% إلى 10% برامج 
ثقافية ووثائقي��ة، 5% تخصص للمعلومات، من 
2% إلى 10% برامج موجهه للش��باب والرياضة.
)4(وال يس��تخدم اإلعالن في الوقت احلاضر لبيع 
منتج معني وترويجه،ب��ل ميكن لإلعالن أن يخلق 
مجموعة م��ن التصورات واملفاهي��م وقيم تؤثر 
على اجتاهات ونوازع الفرد والذي بدوره سينعكس 
على سلوكياته احلياتية،أي إننا ال ميكن أن نغفل 
الدور املهم لإلعالنات في صياغة ثقافة مجتمع 
ما،بل وفي بعض األحيان اس��تبدال أمناط ثقافية 

محل أخرى. 
والش��ركات التجارية أصبح لديه��ا قدرة كبيرة 
لترويج ص��ورة ايجابية أو س��لبية عن منتج ما 
أو عن من��ط ثقافي ما،وفي الفترة األخيرة بالغت 
الش��ركات في تقدمي الص��ورة النمطية للمرأة 
من خ��الل اإلعالن،والصورة النمطية تعرف على 
إنها)االنطباع��ات والتصورات الت��ي تتكون لدى 
اإلنس��ان،نتيجة املعرفة املبس��طة واجلزئية()5(
ويع��رف )هاو كنز وكوني( ص��ورة املرأة النمطية 
بأنه��ا الص��ورة الت��ي تتكون عن طري��ق اإلعالن 
لتحديد دورها الضيق في اجملتمع،ومحاولة إقناع 
اجملتم��ع ب��أن ه��ذه األدوار ه��ي األدوار األفضل أو 
الطبيعية للمرأة.وبالتالي فأن تقدمي صورة املرأة 
على هذا النس��ق وبش��كل مكرر يسمى صورة 
منطية،وتعددت أش��كال الصورة النمطية التي 
ظهرت بها امل��رأة من خالل اإلعالن��ات التجارية 

خالل الس��نوات املاضية مركزة في اغلبها على 
قضايا املرأة ومنها عروض األزياء،الطبخ،ش��ؤون 
األس��رة، إذ قدم��ت امل��رأة باعتباره��ا جس��دا ال 
وظيفة ل��ه إال إث��ارة وإغراء الرج��ل)أداة لإليحاء 
اجلنس��ي( ويح��دث اإليح��اء اجلنس��ي عندم��ا 
تس��تخدم املرأة ف��ي اإلعالنات التجاري��ة كأداة 
للفت انتباه املس��تهلك،مع وجود رابط بسيط 
بينها وبني الس��لعة املعلن عنها،بل قد ال يكون 
هناك رابط بينهما،ومن الصور النمطية للمرأة 
ف��ي اإلعالنات التجارية التركيز على جمال املرأة 
اجلسدي كوسيلة لتسويق املنتج،مستخدمني 
اإليح��اءات اجلنس��ية التي تتناغم م��ع الغريزة 
اجلنسية لدى املتلقي)الرجل(،فيستخدم جسد 
املرأة كعنصر ترويجي ليحدث مثيرات جنس��ية 
تؤث��ر على املس��تهلك،وقد انتق��د )جهالي( في 
كتابه)اإلع��الن ونهاية العالم( اس��تخدام املرأة 
ف��ي اإلعالنات التجارية كوس��يلة إلثارة الغريزة 
اجلنس��ية،وقال إن اإلعالن��ات اجلنس��ية انتقلت 
من صور اجلس��د والتعري املباشرة إلى صور غير 
مباش��رة،تثير املشاهد باإليحاء،إذ أصبح اإليحاء 
واحد م��ن أهم األوتار التي تعزف عليه اإلعالنات 
م��ن حيث يعل��م أو ال يعلم املتلق��ي، واملعلنون 
أصبح��وا على قناعة كبيرة ب��أن الطريق األمثل 
جلذب انتباه املستهلك هو استخدام جسد املرأة 
وظهوره��ا ف��ي اإلعالنات التجاري��ة،أي إن جمال 
املرأة وأنوثتها هي الوس��يلة العملية لتس��ويق 

أي منتج.



علمي��ا نع��رف ان التواف��ق ف��ي الطباع هو 
اساس الصداقة وركيزة التفاهم واحلب ايضا،ال 
ميك��ن ان يك��ون هناك حب ب��ني الزوجني ان لم 
تتوافق الطباع او تتق��ارب على االقل ومن هنا 
ي��رى علماء النفس ان االمر ليس مس��الة حظ 
وابراج او تكون عالقة الرجل باملراة محس��وبة 
ب��ني النج��وم ب��ل ه��ي طب��اع املرء وس��لوكه 
وش��خصيته ومفاهيمه ايضا،ت��رى ماذا يقول 
علم��اء النفس عن عاطفة احل��ب او عن عالقة 
ال��زواج وكيف ميكن لرجل او ام��راة ان يعرفا ما 
يحمل املس��تقبل لهما من تفاهم وسعادة او 
تباين وش��قاء ف��ي العالقة،ولكن رغم كل هذا 
تظل هن��اك قواعد يرى علم��اء النفس ضرورة 
االهتمام بها،فكيف تعرف املراة ذلك؟ الدكتور 

جيمس اريكس��ون باحث نفس��ي امريكي له 
دراسات عميقة في السلوك النفسي يقول ان 
على املراة جتنب خمس مناذج من الرجال يعتبرها 
ليس فقط خطرة ب��ل ومدمرة للحياة الزوجية 
واخلط��أ ال��ذي يحدث هو ف��ي الغالب بتجاهل 
امل��راة تلك الظواه��ر فهناك اكثر من وس��يلة 
للتع��رف ان كان الرجل مثال بخيال او ال؟لتعرف 
اكان متكبرا او ال؟ فهي تدرك بحواسها اكثر مما 
ميكن ادراكه بالتحليل العقلي والنفس��ي،اذن 
هناك خمس مناذج يعتبرها الدكتور اريكسون 

سيئة وينصح املراة باالبتعاد عنهم وهم
اجلدار: في الغالب هادئ جدا ونادرا ما يتحدث 
اال اذا سُئل ومع الوقت ينعدم كل تواصل بينه 
وبني زوجته حتى ال��كالم الروتيني ينعدم لديه 
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وان س��ألته عن عمله ويومه اكتفى بهمهمة 
تفهم الزوجة منها انه مرتاح وسعيد ولكنه ال 
يتكلم اال نادراً النه افتقد تلك الرابطة والرغبة 
في التواصل واذ صدف وجوده بالبيت ظل يفكر 
بالعمل واملكتب ولو ت��رك له اخليار لتوجه الى 
العمل بدل البيت وان سالته زوجته هل يحبها 

همهم مرة اخرى بدون كالم.
الرجل الطف��ل: وهو كثير التذم��ر وال يكبر 
ابداً،ذل��ك الرج��ل الطف��ل يحب الثرث��رة ويئن 
ويتوج��ع دون س��بب ويتوهم ان��ه مريض حقا 
ال لش��يء اال ليحص��ل عل��ى مزيد م��ن احلنان 
والشفقة واالهتمام ،يتغير لونه نتيجة موقف 
غري��زي طلب��ا للعطف او ال��دالل. يكون الرجل 
الطفل محبا ملس��اعدة الغي��ر ويلبي اي طلب 
او جهد او تبرع لكنه دوما يظل الطفل احملتاج 
للرعاية يس��تفز بسرعة ويفقد اعصابه لكنه 
ال يقدم على عمل يوحي انه يعمل املستحيل 
إلرضاء زوجته لكن تصرفاته الطفولية تصيب 
الزوجة بنوع من امللل والضيق ان لم يكن اكثر 
م��ن ذلك واملرأة تكره ان تظل تقوم لزوجها بدور 

االم الراعية ولذلك تزداد احلالة سوءاً.
املدم��ن عل��ى العم��ل: وه��ذا يعتب��ر حالة 
ميؤوس منها ألنه رجل ال يس��تمتع بشيء من 
احلياة بقدر ما يس��تمتع بالعمل ؛بعض علماء 
النفس يقولون انه ال يحب العمل ولكنه يجد 
فيه متنفس��ا لضغط يعاني منه او مهربا من 
كابوس يس��يطر عليه ،واملراة ف��ي بداية االمر 
تعج��ب بهذا النوع من الرجال النه يبدوا عليه 
االتزان وحب املسؤولية ولكنها تكتشف فيما 
بع��د انها تريد زوج��ا وليس فقط م��وردا ماليا 
يلب��ي كل طلباتها،وه��ذا النم��ط تغلب عليه 
الروح الس��وداوية الذي يظن ان��ه ان لم يعمل 
يوم واحد فانه سيموت جوعاً،وهو معرض اكثر 
من غيره للس��كتة القلبية واذا لم يحدث ذلك 
ويقض��ي عليه القل��ب املتعب فان��ه بالغالب 
يقضي بقية عمره وخاصة بعد التقاعد وحيداً 
يبتعد عن��ه حتى اق��رب الن��اس اليه.الدكتور 
اريكس��ون ينصح املراة التي تتزوج مدمنا على 
العمل ان تقنعه بالتامني على حياته من حيث 

انه معرض للسكتة القلبية.
املتكب��ر: يخ��دع الناس مبظهره ووس��امته 

ودوم��ا يك��ون ف��ي احس��ن هن��دام بحي��ث ان 
كثي��رات يتم��ن ان يرافقن��ه هذا ف��ي الظاهر 
ولكنه في اعماقه ضعيف الشخصية منهزم 
متأرج��ح ال��راي واملوقف يخاف املس��تقبل وال 
يش��عر باألمان وخوفه هذا يؤدي الى ان ينفجر 
بني احلني واالخر بظاهرة عصبية واضحة. وألنه 
يش��عر انه ليس من الرجولة ان يظهر نواحيه 
الطيبة فان��ه يعتبرها نوعا من الضعف لذلك 

يعتمد الى اخلشونة مع شريك حياته.
الشحيح: واألصح ان نقول انه املنافق ألنه 
يحرص دوما امام االخرين ان يظهر مبظهر الكرمي 
بينما هو في احلقيقة يحاس��ب نفسه فمثال 
ان دفع بضع��ة نقود اجرة موقف فس��يمضي 
جه��ده بحثا عن موقف مجاني لس��يارته لئال 
يدفع االجرة وان حدث واش��ترى ش��يئا لزوجته 
فانه سيذكرها بذلك دوماً خصوصا اذ ما طلبت 
ش��يئا ما الحق��ا، وينصح الدكتور اريكس��ون 
الزوجات لرجال من هذا النمط بضرورة احلفاظ 
عل��ى الوظيف��ة كم��ورد له��ا وحده��ا ولي��س 
مشتركا مع هذا الزوج البخيل. واالن هل تقتنع 
حواء ان هذه االمناط اخلمس��ة م��ن الرجال هي 
امناط سيئة يجب االبتعاد عنها!علماء النفس 
يقول��ون ان هذا التصني��ف ال يعني عدم وجود 
شواذ اال ان اخلطر يكمن في االستمرار بوهم ان 
املراة لم تعرف الرجل كفاية وامنا حتاول!!واقول 
للرجالصنفوا انفس��كم وف��ق االمناط اخلمس 
وكل رج��ل ليفكر مع نفس��ه هل هو احد تلك 

االمناط اخلمس وهل سيسعى لتغييرها.



 Wi-Fi هل الواي فاي
يشكل خطر على 
صحة اإلنسان ؟

لعل��ه ف��ي اآلون��ة االخيرة تزاي��د االهتمام مب��دى ضرر 
االش��عة املنبعث��ة من الوي في او الهوات��ف النقالة ، 
فمن��ذ بداية التس��عينيات ب��دء االهتم��ام مبدى ضرر 
ام��واج الراديو املنبعثة من الهواتف النقالة وهل تلك 
االمواج قد تس��بب الس��رطان . بداية املشكلة بدأت 
مع اكتشاف اليورانيوم حيث ان عدد كبير من العمال 
في مجال اليورانيوم اكتش��ف انه��م مصابون مبرض 
السرطان وذلك بعد اشتغالهم باملواد واالجهزة التي 
تنبعث منها إش��عاعات ، حيث بعد ذلك مت اكتشاف 

عالقة وطيدة بني ال� radioactive و مرض السرطان .
ومع تط��ور التقنية حيث اضحت العديد من االجهزة 
تعم��ل بالطاق��ة اإلش��عاعية مث��ال : املايكرووي��ڤ 
microwave ال��ذي يس��تخدم في الطب��خ ، الهواتف 
الذكي��ة ، الوي في ... إلخ تطور قلق احتمالية اإلصابة 
مبرض الس��رطان نتيجة تعرض اجلسد البشري لهذه 
اإلشعاعات الضارة . وبدأت تطرح الكثير من االسئلة 
حول هل يكون لهذه اإلشعاعات اثر وخيم على صحة 

اإلنسان ؟
ان اإلش��عاعات املنبعث��ة م��ن االجه��زة االلكترونية 
تنقس��م إل��ى اثن��ني ، االول��ى والت��ي تدع��ى باللغة 
االجنليزية non-ionizing radiation إشعاع غير مؤين و 

إشعاعات مؤينة ionizing radiation فما هو الفرق ؟
اإلشعاعات املؤينة ionizing radiation تعد من اخطر 
اإلشعاعات وهي التي تسبب مرض السرطان وامراض 
اخرى حيث ان هذا النوع من اإلش��عاعات يقوم بتأيني 
الذرات في اجلسم وكسر سنداتها ،بعبارة اخرى هذه 

اإلشعاعات تدمر ذرات اجلسم .
ام��ا اإلش��عاعات الغي��ر مؤين��ة فه��ي إش��عاعات ال 
تصيب اإلنسان بضرر فهذه االجهزة ترسل إشعاعات 
كهرومغناطيسية حتتاج إلى طاقة ضعيفة جدا لكي 
ترس��ل في الهواء وهي غير قادرة على إصابة اجلس��م 
بضرر وهذا بالفعل ما تستخدمه بعض االجهزة مثل 
ال��وي ف��ي وكذلك جه��از الراديو الذي نس��تمع إليه ، 
وهكذا فإن االجهزة التي تقوم بإرسال إشارات الويفي 

تعد غير ضارة بتاتا لإلنسان .
فإذا كنت ال تش��عر باخلوف عندما تستمع إلى الراديو 
او مش��اهدة جه��از التلفاز ، فيجب كذل��ك اال تكون 
خائف من جه��از راوتر الوي ف��ي او النقاط املوزعة له 
. لك��ن ه��ذا ال يعني ان��ه ال يجب ان تتخ��ذ احلذر من 
بع��ض االجهزة االخ��رى التي تعمل كذل��ك بالطاقة 
 microwave ��الكهرومغناطيس��ية : فمثال اجهزة ال
رغم انها تعمل بإش��عاعات كهرومغناطيس��ية غير 
مضرة لكنها تستخدم طاقة كبيرة wats 1000 قادرة 

على تدمير جسد اإلنسان

اعداد / خنساء جبار محمد 
مركز احلاسبة االلكترونية 
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 تعرّف على تطبيق »سوبرر« المنافس 
لموقع »الفيسبوك« االجتماعي

 يس��تهل تطبيق »س��وبرر« االجتماعي حملت��ه اإلعالنية 
بعبارات إعالنية تتسم بالغرابة مثل: ماذا كنت ستفعل لو 
تبقى لديك يوماً واحداً فقط لتعيش؟ نحن نخمن بأنه رمبا 
ليس بقضاء الوقت في حتميل أحد تطبيقات اجلّوال التافهة. 
ولكن تطبيق »سوبرر« اجلديد يدعوك الحتضان احلياة بتلك 
الطريقة، ويتيح لك فرصة إنش��اء ش��بكة اجتماعية من 
أج��ل االلتقاء بالناس احمليطني بك، وتب��ادل الصور ومقاطع 
الفيديو معه��م. ويتميز تطبيق »س��وبرر« باحت��واءه على 
نظام حتديد املواقع العاملي والذي يعّرف املس��تخدم مبواقع 
املس��تخدمني املقرب��ني. ويتي��ح التطبيق للمس��تخدمني 
فرصة تبادل احملتوى، والتعليق أو مجّرد »هتاف« على ما يتم 
نش��ره. ويحتوي التطبيق على خيار يس��مح للمستخدم 
بإضافة األصدقاء ضمن ش��بكته. ويحافظ التطبيق على 
خصوصية املس��تخدمني، فضالً عن السّرية واألمن واألمان 
في تبادل احملت��وى، إذ يتم حذف الصور أو مقاطع الفيديو أو 
الرسائل خالل 24 ساعة من حلظة نشرها. ويقول بروس يانغ، 
أحد مؤسس��ي التطبيق، بأن تطبيق »س��وبرر« على خالف 

موقع الفيسبوك ميكن املس��تخدمني من تبادل املعلومات 
مع اآلخرين دون أي قلق. ويوضح يانغ بأن »تطبيق »س��وبرر« 
يش��جع على تبادل احملتويات املسلية، والعالقات العرضية 
من دون ش��روط.« ويضيف بأنه عنص��ر جوهري في كل من 
ويش��ير   ».Microsoft« ع��ن  و«Fitbit«، فض��الً   ،»LinkedIn«
يان��غ إلى أن تطبيق »س��وبرر« يعتبر مبثاب��ة مناهض ملوقع 
الفيس��بوك نظراً مليزاته. ويضيف يانغ، بأن فكرة التطبيق 
راودت��ه أثن��اء حضوره حفل��ة »تودي��ع العزوبي��ة« في الس 
فيغاس، عندما الحظ رفاقه يهرعون إلى حس��اباتهم على 
املواقع االجتماعية ليتأكدوا من عدم مش��اركة معلومات 
ق��د ينطوي عليه��ا عنصر جرمي. ويقول يان��غ بأّن »تطبيق 
»سوبرر« يتيح للمستخدمني تفادي احلرج في نشر محتوى 
يتميز باخلصوصية، وال ميكن نش��ره عل��ى منصات أخرى.« 
مضيفاً بأّن »تطبيق »س��وبرر« مينح املس��تخدم مس��احة 
خاصة.« ويؤك��د يانغ بأنه منذ إطالق تطبيق »س��وبرر« لم 
يتبادل املستخدمون س��وى جزء بسيط من احملتويات التي 

ينطوي عليها عنصر اخلصوصية.
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حيدر توفيق
 كلية التربية الرياضية

ل��و الحظنا كل َمْن س��ار في طري��ق التفوق 
واإلبداع في احلياة جند أّن السّر يكمن في تفعيل 
دور العقالني��ة ف��ي التفكير مما ينعك��س إيجاباً 
على بن��اء العق��ل اإلبداعي لإلنس��ان في احلياة 
والذي ب��دوره يُثِمر الس��لوك املرتب��ط بعقالنية 
التفكي��ر وعدم الفصل بينهم��ا وبذلك تتحقق 
إنسانية اإلنس��ان بأبهى صورها وأجلى مراتبها 
. واملنافس��ات الرياضية بكال قس��ميها الفردية 
واجلماعي��ة ال بُّد أن تنطوي حتت ه��ذا املفهوم – 
عقالنية التفكير – ألّنه يعطي الريادة للعقل في 
توجيه س��لوك االنس��ان داخل مضمار التنافس 
في الوصول إلى الهدف من هذه املنافسة للفوز 
بأعلى االلقاب ، فاأللع��اب الرياضية مبنّية على 
أس��اس التنافس بني الفرق وه��ذا التنافس البد 
ان يك��ون خاضع��اً لضوابط أخالقي��ة من جهة 
وقوانني ترتبط بالعقوب��ات من جهة أخرى لكي 
ال يتج��رد ه��ذا التنافس من انس��انية االنس��ان 
ويخرج م��ن حّد التنافس الش��ريف ويتحول في 

بع��ض االحيان الى تناف��س حيواني بل ادنى منه 
ملا يحتوى من ش��تائم وضرب بني الالعبني لعدم 
قدرة هؤالء املتنافس��ني من ضبط النفس بل قد 
يتع��دى هذا االس��لوب الغير اخالق��ي في بعض 
األحيان الى اجلماهير التي تش��اهد هذه االلعاب 
الرياضية ، وكم ش��اهدنا في مباريات كرة القدم 
ف��ي مالعبنا احمللية وكذلك ف��ي الدول املتقدمة 
صناعياً كما كان مشهوراً في اجلمهور االنكليزي 
من مش��اجرات بني اجلماهير وحص��ول التفرقة 
والتناحر مما اس��تدعى إلى تدّخل الش��رطة والى 
إصابة العديد منه��م بل اّن البعض منهم فارق 

احلياة .
تهذي��ب الرياض��ة وتنقيتها من املمارس��ات 
املنافية لألخالق من أولويات عمل اجلهات اخملتصة 
به��ذا اجمل��ال كاالحت��ادات الرياضي��ة الرئيس��ية 
والفرعي��ة س��واء عل��ى مس��توى الرياضيني أم 
اجلمهور الن الرياضة وبسبب استقطابها ألهم 
شريحة من شرائح اجملتمع التي تتمثل بشريحة 

التنافس الرياضي وأخالقيات املهنة

شواطئ رياضية
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الش��باب البد أن تكون في معطياتها ونتائجها 
مثمرة س��واء على مستوى الفوز باأللقابأمعلى 
مس��توى س��لوكيات الرياض��ي أثناء املنافس��ة 
الرياضية وهذا يتطل��ب جهوداً مكثّفة من قبل 
العاملني في هذا اجملال من جهتني : األولى تتمثل 
بَس��ن قوانني صارمة للحد من حاالت الش��تائم 
واملش��اجرات والضرب بني الالعبني املتنافسني او 
بني اجلمه��ور من اجل اظه��ار الرياضة بصورتها 
املش��رقة أم��ام اجلمي��ع لك��ي تعط��ي ثماره��ا 
مم��ا يجعلها وس��يلة الس��تقطاب الن��اس نحو 
ممارس��تها او مش��اهدتها ومبختلف شرائحهم 
، والثاني��ة : تتمث��ل بوضع برام��ج تربوية تتعلق 
بالبناء االخالق��ي وتنمية احل��س الثقافي للروح 
الرياضي��ة التي يتمت��ع بها كل م��ن الرياضيني 
واجلمهور من احترام الفريق املقابل وعدم اإلساءة 
له ف��ي حاالت االنفع��ال وتقّبل اخلس��ارة مهما 
كانت شّدة املنافسة . فوضع مثل هذه البرامج 
التربوي��ة يتطّلب االس��تعانة باملتخصصني في 
هذا اجمل��ال كعلماء األخالق وعلم��اء النفس من 
اج��ل ان تكون ه��ذه البرامج التربوية مبس��توى 
علم��ي يتكفل بوضع احللول املناس��بة ومعاجلة 
مختل��ف انواع املش��اكل واالزمات الت��ي مير بها 
الرياض��ي ف��ي مختل��ف الظروف داخ��ل امللعب 

ومن هنا نس��تطيع ان نخرج من أهم مش��كلة 
تواج��ه الرياضة في العراق في مس��ألة الفصل 
ب��ني االندية الرياضية وكلي��ات التربية الرياضية 
كما الحظناه في احلقبة الزمنية املاضية والدور 
احملدود لكلي��ات التربية الرياضية املنحصر داخل 
اروق��ة اجلامعة بعيداً عن دورها في اجملتمع فضالً 
عن دورها في رفد االندي��ة باجلانب العلمي لكي 
تكتم��ل املس��يرة الرياضي��ة ف��ي ِكال جانبيه��ا 
العلمي والعملي وإن كانت هذه اخلطوة ليست 
باالمر اليس��ير وستعاني من عقبات كثيرة رغم 
احملاوالت البسيطة وبجهود فردية من ايجاد هذه 

العالقة بينهما .
يبق��ى عندن��ا رك��ن مه��م م��ن اركان البناء 
االخالقي للرياض��ي واملتمّثل باملدرب الذي ميتلك 
شخصية ثقافية رياضية متزنة باعتباره املوّجه 
األه��م للفري��ق ف��ي تربيته��م واإلش��راف على 
تهذيب اخالقهم  ويؤثر تأثيراً مباشراً في تطوير 
ش��خصياتهم بص��ورة ش��املة ومتزن��ة فكما 
أّن رّب االس��رة الب��د ل��ه من ان يتص��ف بصفات 
متكنه من ادراة ش��ؤون اسرته وتربيتهم بافضل 
ص��ورة كذلك املدرب الرياض��ي بخالف ما يعتقد 
البعض ان دوره يقتص��ر على إمناء اجلانب املهاري 

والتكتيكي للفريق .



رائد كرة القدم العراقي 

الدكتور يوسف الزم  000 لـ شواطئ

 غياب التخطيط العلمي اثر على مستوى الواقع 

الرياضي يف العراق

*من هو الالعب  يوسف الزم 0
�� يوسف الزم كماش سلمان من مواليد البصرة 1950 نشأ في ظل اسرة متواضعة 
في منطقة العش��ار ارتاد مدرس��ة العش��ار االبتدائية راوده حب الرياضة منذ نعومة 
اظفاره فكان ميارس��ها في ازقة العشار والقش��لة وثم ارتاد متوسطة القشلة ولعب 
ألول مرة في فريق املدرس��ة حتت اشراف االس��تاد املرحوم محمد نهر عام 1962 بعدها 
انتق��ل ال��ى االعدادية املركزية ولعب ضم��ن صفوف منتخب تربي��ة البصرة ثم دخلت 

كلية التربية الرياضية جامعة بغداد0
*كيف كان دخولك لكلية التربية الرياضية 0

�� ش��غفي وحبي للرياضة  ولكرة القدم خصوصاً ولك��ي اصقل هذا احلب اكادمييا 
وعلميا دخلت كلية التربية الرياضية ومت اختياري خالل الدراسة في الكلية ضمن صفوف 

حاوره : عبداحلكيم اللطيف 

شواطئ رياضية
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العبي فريق نادي الطلبة االساس��يني للمشاركة في 
الدوري املمتاز لكرة القدم لكرة القدم 0

*ماذا حققت بعد التخرج 
���� بعد تخرجي من كلية التربية الرياضية لعبت 
ضمن صفوف فري��ق نادي القوة اجلوية املش��ارك في 
ال��دوري املمتاز لكرة القدم ع��ام 1976 وحققنا جناحا 

كرويا في ذلك احلني 0
*ماهي املب��اراة التي تركت اثراً في نفس يوس��ف 

الزم0
����  ان املباراة التي تركت اثرا في نفس��ي هي فوز 
فريق منتخب البصرة ف��ي بطولة محافظات العراق 
عام 1971 والتي س��جلت فيها الهدف الوحيد الذي 
هز شباك مرمى منتخب ديالى وحصولنا على املركز 

االول في البطولة 0
*بعد نادي القوة اجلوية اين حل يوسف الزم 

���� مت تعيين��ي عل��ى م��الك جامعة البص��رة في 
مديرية الرياضة والشباب اجلامعي ونسبت الى كلية 
العلوم وفي عام 1978 مت اختياري مدربا لفريق جامعة 
البصرة لك��رة القدم فأجريت اختبارا لكافة الالعبني 
واخلروج بتشكيلة منتخب جيد ميثل جامعة البصرة 
في احملافل الكروية جلامعات العراق ومن اهم املباريات 
التي ش��ارك فيه��ا منتخب اجلامعة ه��ي فوزنا على 
منتخ��ب جامعة بغ��داد بهدفني مقاب��ل هدف واحد 
واحرازنا املرك��ز االول في بطولة اجلامع��ات العراقية 
بعد ان كان منتخب جامعة بغداد يضم في صفوفه 

سبعة العبني من منتخب شباب العراق االول 0
*ماه��ي الف��رق الرياضي��ة  الت��ي اش��رفت على 

تدريبها0
�� اش��رفت على تدريب نادي االحتاد الرياضي ونادي 
طلب��ة البص��رة وكذلك االش��راف عل��ى تدريب نادي 

الرميل��ة )نفط اجلنوب حاليا(ون��ادي البصرة الرياضي 
فضال عن تدريب منتخب جامعة البصرة0

*بع��د منتخ��ب جامع��ة البص��رة ه��ل اكمل��ت 
مسيرتك االكادميية 0

�� نعم مت قبولي في الدراسات العليا ونيلي شهادة 
املاجس��تير في التربية الرياضية عام 1986 برسالتي 
املوسومة )تأثير برنامج املعرفة اخلططيه لالعبي كرة 
القدم الش��باب (بعدها اكملت دراسي ونلت شهادة 
الدكتوراه بتقدير جيد جدا عن اطروحتي املوس��ومة 
)مؤش��رات النمو البدن��ي واحلركي لتالمي��ذ العراق ( 
وحاليا ام��ارس التدريس في كلي��ة التربية الرياضية 

جامعة البصرة 0
*كيف ترى الرياضة العراقية حاليا  0

�� ان الرياضة العراقية حاليا هي في اسوء حاالتها 
بس��بب غياب التخطيط العلمي الس��ليم واعتماد 
االرجتالية والعشوائية في وضع اخلطط الغير سليمة 
والتي كان لها التأثير الس��لبي على مس��توى الواقع 
الرياضي في العراق واحب ان اثبت نقطة مهمة وهي 
تهمي��ش الكوادر العلمية واالكادميية وعدم افس��اح 
اجملال الخذ دورها الصحيح في تغيير الواقع الرياضي 

في العراق 0

*كلمة اخيره 
انا س��عيد ج��دا مبجلتكم الغ��راء وامتنى ان تأخذ 
املدى الواسع الذي يليق بها وبجامعة البصرة املعطاء 
من االنتش��ار وأمتنى ان يأخذ االش��خاص االكادمييني 
والرياضني الرواد الذين خدموا الرياضة دورهم الفاعل 
وان يس��تعان بهم لوضع اخلط��ط واحللول واملعاجلات 
والت��ي عن طريقه��ا ميكن االرتقاء مبس��توى الرياضة 

العراقية نحو االفضل 0 
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1- ماهو بداية النهار ونهاية الزمان واملكان ؟ 
2-كم شهر في السنة امليالدية يحتوي على 28 يوم ؟

3- ماهو الشيء الذي يخرج من املاء وميوت في املاء ؟
 4- ماهو الشيء الذي الميكن اإلنتفاع به إال إذا وضعت أصبعك في 

عينه؟ 
5- ما هو الشئ الذي حتت البحر وفوق النهر !! 

حل الغاز العدد السابق    1- اخلوخ        2- اخلشب        3- السور      4- الكفن      5- البيضة 
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* أول من استعمل خامت اخلطبة . . . . هم الرومان و كان فى البدايه من احلديد.
* أول صورة متحركة فى العالم صنعها رجل يدعى ) مايبريدج (  فقد وضع 24 اله للتصوير  

فى صف واحد ثم صور حصانا يجرى.
* أول ناطحة سحاب بنيت فى أمريكا عام 1883 و هى مبنى األمبيرسنيت ( الذى بلغ طوله 

381 مترا.
* أول سفينة طافت حول الكرة األرضية . .  هى السفينه ) فيكتوري����ا ( بقيادة ماجالن عام 

.1520
* أن البواخر تسير في املياه الباردة بشكل أسرع من املياه الدافئة.

* أن الطائر املعروف بالطائر الطنان يستخدم رجليه في الوقوف فقط ، وهو ال يستطيع املشي 
ألنه ال يستطيع وضع رجليه أمام بغضهما البعض.

اليوم  انتقل رجل مع زوجته إلى منزل جديد وفي صبيحة       
من  مشيرة  الزوجة  قالت  اإلفطار  وجبة  يتناوالن  وبينما  األول 
خلف زجاج النافذة املطلة على احلديقة املشتركة بينهما وبني 
جيرانهما انظر يا عزيزي إن غسيل جارتنا ليس نظيفا .. البد أنها 

تشتري مسحوقا رخيصا.. 
ودأبت الزوجة على إلقاء نفس التعليق في كل مرة ترى جارتها 

تنشر الغسيل.. 
الغسيل نظيفا على  رأت  الزوجة عندما  اندهشت  وبعد شهر 
كيف  أخيرا  تعلمت  لقد   .. انظر  لزوجها  وقالت  جارتها  حبال 

تغسل. 
فأجاب الزوج: عزيزتي لقد نهضت مبكرا هذا الصباح ونظفت 

أنا لكي زجاج النافذة التي تنظرين منها !!. 

* قد تكون أخطائك هي التي تريك أعمال الناس خطأ فأصلح 
عيوبك قبل أن تنتقد عيوب اآلخرين وال تنسى أن من راقب الناس 

مات هماً.

أصلح عيوبك قبل أن تنتقد عيوب اآلخرين

اعداد : وسام احليدري

تسالي
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الكلمات االفقية : 
1 – شاعر عذري  2 – باني قبر النبي  بقي  3 – 
عكسها عطف – مكافحة  4 – متشابهة  5 
– حيوان مفترس – من احلبوب – مقياس أرضي  
6 – نصف يوسف – متشابهان  7 – عاصمة 
أفريقية  8 – عكسها التمدن – شاطئ لبناني  
9 – نحاتة معروفة أشتهرت بعملها »متحف 

الشمع« .
الكلمات العمودية :

 1 – رئيس أميركي راحل 2 – سرور وفرح – عكسها 

من يتولى اجملابهة 3 – من األطراف – مقياس أرضي 
بالد  في  الدين  رئيس  لقب   –  4 جواهر  عكسها   –
التيبت – بلدة في البقاع اللبناني  5 – والية أسيوية 
تتقاسمها الهند وباكستان – عتب 6 – عكسها 
شبه جزيرة عربية 7 – عكسها دعوة لإلميان – يلعب  
8 – أسم علم مؤنث – عكسها مشى ليالً – 9 – 

نشاط وعزمية – أحد العشاق .

كلمات متقاطعة 
م

ج اليـــــــــــو
االبــــــــرا

برج احلمل
باإلرهاق  تش��عر  فق��د  اعتن��ي بصحت��ك، 
بش��ائر  هناك  حي��ث  اليوم،  واالضط��راب 
األف��ق.  احل��دوث ف��ي  مبصاع��ب وش��يكة 
بالصب��ر  مواجهته��ا  كيفي��ة  تعل��م 
وكبح  داخلي  ت��وازن  في حتقيق  والتركي��ز 
ز تقدًم��ا مهم��ا كلف  رغبت��ك ف��ي إح��را

األم��ر. 

برج الثور
إن العراقي��ل الت��ي تنب��أت بقدومه��ا منذ 
فترة طويل��ة تظهر تدريجًي��ا وتتحول إلى 
واق��ع، وبات تفاديها مس��تحيالً. واجه تلك 
التحديات في أس��رع وقت، حتى وإن كانت 

املهمة صعبة. 

برج اجلوزاء
التغيي��ر،  وتتقب��ل  م��رن  أنس��ان  ان��ت 
كم��ا أنك مت��ر بفترة سلس��ة، ف��كل ما 
تق��وم ب��ه ال يتطلب مجهود م��ن قبلك 
ونتيجته جي��دة. انتفع من هذه األوقات 
املمتع��ة للتق��دم ف��ي حتقي��ق أحالمك 

وطموحات��ك! 

برج السرطان
بس��بب الظروف املتغي��رة، يبدو أن هدفك 
خ��ارج الس��يطرة م��ن جدي��د. ال يجب أن 
ينتاب��ك الي��أس واإلحب��اط؛ اب��دأ بإع��ادة 
التفكي��ر في املوق��ف بتمعن. ق��د يكون 
مج��رد انطب��اع وميكن جعل اخلس��ارة في 

أضيق احلدود باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

 برج األسد
القوة  من  خاصة  بهالة  تنضح  اآلن  أنك  مبا   
واالستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من 
أجل املساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك 
في مساعدة اآلخرين، حيث أنهم سوف يردون 
حتتاج  التي  القادمة  املرة  في  بالتأكيد  اجلميل 

فيها إلى مساعدة

برج العذراء
أنك  ومبا  بحق،  اجتماعي  شخص  أنك  مبا 
رمبا قد تكون قد أهملت واحد أو اثنني من 
إصالح  اآلن  عليك  يجب  مؤخرًا،  معارفك 
هذه العالقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. 
أو  األسرة  بني  ما  نزاع  حل  فرص  ترتفع 

األصدقاء لألبد. 

برج امليزان
وقٍت  منذ  بوضعها  قمت  التي  اخلطط 
طويل أوشكت أن تتحقق، فال تتباطأ بعد 
اآلن وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك. 
جميع  من  مساعدة  على  حتصل  سوف 
تستجيب  أن  أيًضا  يجب  لكن  اجلوانب، 
الوحيد  فالهدف   – البّناء  للنقد  بانفتاح 

منه هو مساعدتك.

برج العقرب
ولكن  من هم حولك،  اليوم ميكنك حتفيز 
أهدافك  ألن  اخلاصة  احتياجاتك  تهمل  ال 
اآلن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك 
ويلحظه  حولك  هم  ملن  معدي  النشط 
االحتفال  مينع  سبب  يوجد  ال  اآلخرون. 

بأفكارك واالستمتاع بوقتك، 

برج القوس
جيدة  بصورة  تعمل  أنت  احلالي،  الوقت  في 
أيًضا.  بذلك  مستمتع  وأنت  الفريق،  خالل  من 
كًل  ألن  هذه  اخلاّلقة  العمل  بيئة  على  حافظ 
منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع 
إذا تكاتفتم مًعا. حتى في حياتك الشخصية 

فسوف تشعر أكثر بالراحة في مجموعة. 

برج اجلدي
يبدو في الوقت احلالي أنك تواجه عددًا متزايًدا من 
من  على  اللوم  يقع  ال  املتوقعة.  غير  التعقيدات 
هم حولك – في بعض األحيان تكون أنت اخملطئ. 
حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات املوجودة في 

طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة

برج الدلو
وقد  واالسترخاء،  عميق  نفس  أخذ  تستطيع 
الذي  نتائج اجملهود  الوقت لكي تفكر في  حان 
قمت به. استغل هذه املرحلة لتحسني حالتك 
الصحية. سوف تعطيك الفيتامينات والهواء 
سيكون  والذي  احلياة  من  جديًدا  عقًدا  النقي 

في غاية األهمية. 

برج احلوت
متكررة  بصورة  التحديات  تقابلك  سوف 
بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير 
من الضغوط. رمبا يجب أن تبتعد عن الطريق 
شيء.  كل  مسئولية  حتمل  من  بدالً  أحيانًا 
طاقتك  توفير  على  هذا  يساعك  سوف 

لألشياء الهامة بحق خاصة في العمل. 



محطات في سفر اجلامعة 

بع��د رحلة طويلة رس��ونا على ضفاف ش��ط  كرمة علي  ف��ي هذا اليوم 

التاريخي ال��ذي حتتفي فيه جامعة البصرة بتخريج  الدورة )47(  من طلبتها 

دورة الس��الم والتنمية ، وهو حدث يجس��د صورة مشرقة للجامعة  أساتذة 

وموظفني  وطلبة ، فكانت جامعة البصرة  مبا ينطوي عليه االسم من شرف 

املعن��ى وأصالة التاريخ عند حس��ن ظن أبناء البص��رة الفيحاء فكانت حقا  

رحاباً آلفاق ش��تى ف��ي فضاءات العل��م واملعرفة لقد دأب��ت جامعة البصرة 

من��ذ تأسيس��ها عام 1964  أن تك��ون رائدة ومتميزة في مس��يرتها العلمية 

واألكادميية فأنتجت ألبنائها وناش��دي املعرف��ة مناخاً معرفياً وإبداعياً فاعالً 

وجاذب��اً  إذ تع��ددت وتنامت كلياته��ا ومراكزها واقس��امها في التخصصات 

كاف��ة فأتاحت بذلك لطلبتها جتربة مثالية لبناء الذات علمياً وثقافياً وفنياً 

ومواكبة ما يجد في هذا العالم من معارف وعلوم  ومجاالت بحثية تس��هم 

في صقل شخصية الطالب  وإعداده ليكون منتجاً ومؤثراً في خدمة اجملتمع 

وقد حققت إجن��ازات رائدة ومتميزة على املس��توى العلمي والثقافي والفني 

وأثبتت حضوراً الفتاً وس��معًة طيبة عربياً ودولي��اً ، اذ بلغ عدد خرجيها منذ 

التأس��يس وال��ى اآلن) 118371( طال��ب وطالبه في مختل��ف االختصاصات 

العلمية واالنس��انية ، فالف حتية من ش��واطئ لتلك الكواك��ب الزاهرة في 

سماء املعرفة التي نهلت من ينابيع العلم في جامعة البصرة بيوم تخرجها 

لتك��ون فاعلة ف��ي اجملتمع واضعتًه تل��ك العلوم املعرفية ف��ي خدمة بلدها 

العزيز العراق الشامخ ..
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 سكرتارية التحرير

مرسى






