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الرسول األعظم منفذًا لرسالة 
السماء في التعلم والتعليم
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االستاذ الدكتور 
ثامر احمد حمدان 

رئيس جامعة البصرة 

الس��ام على رس��ول اهلل الوصف واحلي والرس��الة واحلكمة وعلى آله وأصحابه 
أجمعني

والس��ام على أسد اهلل الغالب علي بن أبي طالب )ع( يطيب لي أن أحتدث إليكم 
عن فضائل رسول اهلل )ص( في حق التعليم وواجب التعليم.

أرى نفس��ي صغيراً جداً ألخوض في هذا اجملال وقد عجز األبطال قبلي في حتقيق 
هذا الهدف. فالرسول األعظم أكبر من أن يوصف وأعظم من أن يذكر وتعجز األقوال 
والكت��ب عن ذكر ماجاء به رس��ول اهلل.ص. لقد كان معلماً فاضاً وأب��اً راعياً ومربياً 
مثالياً، وكان نوراً يس��طع على كل زاوية من زوايا الدنيا. فيوم والدته املباركة س��طع 
ن��ور مع خروجه إلى الدنيا أضاء به االرض وهذا با ش��ك ه��و نور العلم واملعرفة التي 
ج��اء بها ومن أجلها وهو القائ��ل: »امنابعثت  ألمتم مكارم األخ��اق« ولد وولدت معه 

االنسانية واخلصال احلميدة واخللق النبيل.
لق��د كانت الرس��الة احملمدية ثورة ضد اجله��ل بكل معنى الكلم��ة، فقد إهتم 
بالعل��م والتعليم إهتماماً منقطع النظير، وهو القائ��ل: »طلب العلم فريضة على 
كل مس��لم ومسلمة« وايضا قال«خيركم من تعلم القرآن وعلمه«وهناك العشرات 
م��ن اآليات والروايات التي حتث على العلم والتعلم بل جعل قيمة اإلنس��ان إمنا تكون 

بالعلم والتقوى، وصدق االمام علي )ع( القائل:
»وقيمة املرء ما قد كان يُحسنه 

واجلاهلون ألهل العلم اعداُء
فقم بعلم وال تطلب به بدالً 

فالناس موتى واهل العلم احياُء
ولذلك رفع اهلل درجة العلماء، وهذا الرب اجلليل يخاطب الرس��ول األعظم بقوله 
رًا وَنَِذيرًا )45( وَدَاِعًيا  َّا أَرَْسلَْناَك َشاِهًدا وَُمَبشِّ تعالى في سورة األحزاب:«يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إِن
اًجا ُمِنيرًا )46(« وهو يعني أن الرس��ول األعظم قد حمل رس��الة  ِ بِإِذْنِِه وَِس��رَ

إِلَى اهللَّ
مشرفة وواجب إنساني. ولقد مّن اهلل على العباد برسوله الكرمي ليزيل الغّمة ويرفع 

السواد عن العقول بقوله تعالى في سورة آل عمران:
ُ َعلَى امْلُْؤِمِننَي إِذْ بََعَث ِفيِهْم رَُس��واًل ِمْن أَنُْفِسِهْم يَْتلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه  »لََقْد َمنَّ اهللَّ

يِهْم وَيَُعلُِّمُهُم الِْكَتاَب وَاحْلِْكَمَة وَإِْن َكانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضَاٍل ُمِبنٍي )164(« وَيُزَكِّ
اآلي��ة الكرمية جمعت ب��ني التزكية والتعليم مبا يدل على إقت��ران العلم والعمل 

وهما عصبان حيويان.
لقد كان دور الرس��ول في التعليم والتطوير بأن دعا إلى تفعيل إرادة اإلنس��ان في 
صنع احلياة، أما وزن العلماء عند اهلل فهو كبير جداً وهو القائل في سورة آل عمران:

»ش��هد اهلل أنه ال إل��ه إال هو واملائكة وأولو العلم قائما بالقس��ط ال إله إال هو 
العزيز احلكيم )18(«

لقد طبق النبي )ص)هذا املبدأ عملياً في س��ابقة ل��م حتصل قبل ذلك في تأريخ 
البش��رية بعد معركة بدر كان هناك مجموعة من األس��رى، فما كان منه (ص()االأنه 
جعل فدية إطاق سراح كل أسير، تعليم عشرة من أبناء املسلمني.كل هذا يعني ان 

العلم فوق كل االعتبارات



 يعد قس��م الش��ؤون اإلداري��ة واحداً  من أهم األقس��ام 
احليوية وهو العصب احليوي لرئاس��ة جامعة البصرة  وبرزت 
أهمية هذا القس��م من خال األعمال التي ينجزها  إذ يقوم 
القس��م بإجناز املعامات الواردة  إليه س��واء م��ن الوزارات أو 
باقي مفاصل  اجلامعة  و دوائر الدولة األخرى ويشكل الركيزة 
األساس��ية في مجمل نش��اطات اجلامعة الرتب��اط عمادات 
الكليات واملراكز واملديريات فضا عن أقس��ام اجلامعة كافة 
بعمل��ه من خ��ال تنفيذ األوام��ر اجلامعية الت��ي تصدر منه 
مبختلف اجملاالت و يعمل القس��م جاهدا للوصول إلى احلالة 
املثلى املتمثلة بإجناز املهام املناطة به على أكمل وجه ويضم 
ش��عبة األفراد وشعبة التدريسيني وش��عبة املوارد البشرية 
وشعبة التقاعد وشعبة األرشيف وشعبة البستنة وشعبة 
الهويات وش��عبة اخلدمات ووح��دة قاعدة البيان��ات وأخرها 
اس��تحداث وحدة التطوير املؤسس��ي . وكان جمللة ش��واطئ 
وقفة مع املدرس املساعد محمد موسى محسن مدير قسم 

الشؤون اإلدارية. 

*ما هي خطة قس��م الش��ؤون اإلداري��ة لتحقيق احلالة 
املثلى باجناز أهدافه ؟

�� يتم اعداد خطط العمل من خال رس��م استراتيجية 

تتضم��ن اليه لتنفي��ذ الرؤية والرس��الة واالهداف فضا عن 
تطوير الكادر الوظيفي  من خ��ال  التدريب وتنمية املهارات 
في اقامة دورات تطويرية في مجال احلاسوب واللغة العربية 
لتف��ادي االخط��اء اللغوي��ة وتطوير وح��دة قاع��دة البيانات 
فض��ا عن إج��راء تغيير ف��ي مناصب م��دراء الش��عب ملدة 
اسبوع كمعايشة بني الشعب لزيادة املعلومات االدارية لدى 
مسؤولي الشعب وتهيئة واعداد انواع الدورات حسب حاجة 
متطلب��ات العمل ومتابعتها بالش��كل ال��ذي يضمن تقدمي 
اخلدمات الى املواطن وفق جدول زمني مع مراعاة الش��فافية 

في التعامل.

* برأي��ك كي��ف يتم تط��ور وتطب��ق نظام فاع��ل لإلدارة 
املعرفية ؟

����  ان تطوير وتطبي��ق نظام فاعل ل��إلدارة املعرفية 
ميكن املؤسس��ة من احلصول عل��ى املعلومات والتجارب 
الت��ي ميتلكها موظفيه��ا والناجتة عن انش��طتها ومن 
ث��م حتويل تلك املعلوم��ات الى معرف��ة متاحة للجميع 
وبالتالي حتس��ني قدرة املؤسس��ة على العم��ل بكفاءة 
وفعالي��ة اكبر وتقدمي خدمات افضل للمس��تفيدين من 

اجل حتقيق التميز 0

حاوره : عبد احلكيم اللطيف 
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نسعى للوصول إىل احلالة املثلى بتقديم اخلدمات
 الـــــى املستفيديـــن  



*مت��ى ب��دأ العمل في وح��دة التطوي��ر املؤسس��ي  وما هو 
نشاطها ؟

���� بداية وح��دة التطوير املؤسس��ي عب��ارة عن فريق 
عمل تش��كل في جامعة البصرة بالتنس��يق مع مشروع 
االص��اح االداري العراق��ي ) تراب��ط ( في 9 ش��باط 2012 
واجنز الفريق بالتنس��يق مع مشروع ترابط مراحل برنامج 
التطوير املؤسسي والوحدة لديها العديد من النشاطات 
منه��ا املتعلق��ة بتطبيق نظام االيزو 9001 لس��نة 2008 
والقيام باس��تطاع لدراس��ة رضا املوظف��ني في اجلامعة 
وكذل��ك تصميم برنامج حلصر ممتل��كات اجلامعة وبرامج 
اخرى تتعل��ق في حتديد االحتياجات التدريبية انطاقا من 
حاجة اجلامعة امللحة الى التطوير واالرتقاء مبستوى األداء 
املؤسس��ي  ملا فيه مصلحة املس��تفيد ل��ذا كان البد من 
اس��تحداث وحدة التطوير املؤسسي والتميز لتكون املرآة 
التي تعكس أداء املؤسسة وتتمكن من تشخيص النقاط 
التي حتتاج الى حتس��ني ونقاط الق��وة لتتمكن بذلك من 
معاجل��ة هذه الثغ��رات بأس��اليب وطرق حديث��ة تضمن 

النتائج وترتقي باألداء الى املستويات العاملية.

*ماهي االهداف التي تسعى وحدة التطوير املؤسسي 
الى حتقيقها ؟

�� تس��عى وحدة التطوير إلى نش��ر مفاهيم التطوير 
املستدام واإلبداع واجلودة وضمان تطبيق أفضل املمارسات 
اإلدارية واملهني��ة وكذلك دعم برام��ج التنمية والتطوير 
للجامع��ة وحتس��ني األنتاجي��ة وزي��ادة الكف��اءة وتقدمي 
خدم��ات عالية املس��توى وتعزيز التع��اون اإليجابي داخل 
اقس��ام املؤسسة وتشجيع التعاون البناء وروح املنافسة 
اإليجابية.فض��ا ع��ن التأكي��د على وضع نظ��ام متابعة 
وتقييم فعال مبني على أس��س علمية لارتقاء مبستوى 

النتائج حاليا. 

*ماه��ي املعايي��ر الت��ي انتهجته��ا وح��دة التطوي��ر 
املؤسسي كدليل عمل لها ؟

���� تعمل  الوحدة إلى إيجاد مجموعة مس��تمرة من 
مبادرات التحس��ني وفعالي��ات التطوير الت��ي تركز على 
خدمة املواطن وحتقيق النتائج وتطبيق مبدأ الش��فافية 
من خال معايير الوحدة املتمثلة  بالقيادة وهي  املساهمة 
في أعداد ومراجعة رؤية املؤسسة بحيث تكون مفهومة 
املضمون والتأكد من مش��اركة والتزام أصحاب العاقة 
في اع��داد الرؤية فضا عن توضي��ح اهمية القيادات في 
الهام وحتفي��ز الكادر العامل االمر والذي بدوره س��يلعب 
دورا مهما في نش��ر ثقافة التطوير والتعاون واملهنية في 
العمل.واإلس��تراتيجية وهي  املشاركة في وضع وتطبيق 
ومتابع��ة اس��تراتيجية املؤسس��ة والت��ي تتمحور حول 
خدمة اصحاب العاقة ، حيث يعمل على املش��اركة في 
تطوير السياسات واخلطط واالهداف وتطبيقها لضمان 

حتقيق االس��تراتيجية . واألفراد وهي  املساهمة في أيجاد 
وتطبيق اخلطط من اجل  تش��جيع وحتفيز العاملني على 
األداء واألف��كار املتمي��زة الفردي��ة واجلماعي��ة، فضا عن 
الدعم املقدم من اجل أدارة ادارة املوارد البش��رية بالطرق 
املثلى وخلق روح العمل اجلماعي من أجل حتقيق األهداف 
املش��تركة. واملوارد املادية وهي  تقدمي الدعم واالستشارة 
ألع��داد وتطبي��ق ومتابع��ة البرامج من اجل اس��تخدام 
واستثمار تس��تخدم املوارد املادية واملالية بشكل حكيم 
ومس��تمر ف��ي تنفيذ اس��تراتيجيات املؤسس��ة، أخذين 
بنظر االعتب��ار اآلثار القريب��ة والبعيدة املدى لسياس��ة 
املؤسسة على اجملتمع، االقتصاد، والبيئة، لذلك سيكون 
على املؤسس��ة االلتزام باس��تحداث وتش��جيع البرامج 
التي تعزز الدميومة االقتصادية والبيئية. والعمليات وهي  
العمل على إسناد االقس��ام اخملتصة في مجال تصميم 
وإع��داد وإدارة وتطوير العملي��ات بالطريقة التي تضمن 
اإلنتاج األمثل في س��بيل خدمة املستفيدين، مبا في ذلك 
املواطنني واملؤسس��ات من خال اس��تخدام وتبني بعض 
املب��ادئ والعملي��ات مث��ل ادارة اجلودة ، اج��راءات العميل 
القياس��ية وغيرها. واملعرف��ة وهي املش��اركة في إعداد 
وتطبي��ق ومتابعة أنظم��ة واس��تراتيجيات إدارة املعرفة 
بهدف جمع وحفظ وتبادل ونش��ر املعرفة بش��كل فعال 
حيث يتم جمع املعلومات عادة من أصحاب العاقة ومن 
ث��م حتليلها واس��تخدامها بكفاءة في إعداد سياس��ات 
جديدة وبرامج إصاح داخلية.  والنتائج وهي  املس��اهمة 
في حتديد اهداف املؤسس��ة وغاياته��ا وطرق حتقيق هذه 
النتائج والتي تركز على املس��تفيدين رضا املس��تفيدين 
ونتائ��ج أداء املنتج��ات واخلدمات والنتائ��ج املالية واملوارد 
البش��رية واملوردي��ن واالس��تثمار ف��ي البح��ث والتطوير 
والتصدي��ر فضاً ع��ن نتائج مس��اهمتها ف��ي التنمية 

الوطنية وخدمة اجملتمع.
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يش��هد العالم تقدما تكنولوجيا واسعا وفي   
كافة اجملاالت ، وفي كثير من املؤسس��ات ومنها اجلامعة 
التي تعد من أهم املؤسس��ات التي متتلك إدارة متعددة 
االجتاهات مما يتطلب منها إن تتبع أسلوبا قياديا متطورا 
م��ن اجل إدارة ش��ؤون الطلبة والتدريس��يني والعاملني 
فيها م��ن املوظفني بهدف االس��تفادة منها في حتقيق 
التط��ور املنش��ود للمجتمع ، لذا اجته��ت اجلامعات إلى 
اس��تخدام تكنولوجيا املعلومات في تس��يير ش��ؤونها 
e-(اإلدارية والتعليمية فيما يدعى ب��اإلدارة االلكترونية

admission ( .والت��ي ترب��ط فيه��ا املعلوم��ات املتاح��ة 
بشكل يسمح باتخاذ القرار السليم من خال استخدام 
تكنولوجيا املعلومات حيث جتعل عملية اإلدارة س��هلة 
وس��ريعة واقتصادية . وقد اثب��ت إن التكنولوجيا تلعب 
دورا محوري��ا في تق��دم التعليم العال��ي بصورة الميكن 
تصوره��ا من خ��ال تقدمي فرص غي��ر متوقعة واحلصول 

على طلبات غير متوقعة. 
إن اإلدارة االلكترونية هو مفهوم واس��ع يتناول   
مجموعة من االس��تراتيجيات واملمارسات املستخدمة 
في املؤسس��ة خلل��ق و متثيل وتنظيم وتخزين و نش��ر و 

حتلي��ل وتطوير اخلبرات واملعرفة وال��رؤى والتجارب والتي 
تتجس��د إما في األفراد أو كج��زء اليتجزأ من العمليات 

واملمارسات التنظيمية .
1-تعري��ف االدارة االلكترونية:تعددت تعريفات اإلدارة 
االلكتروني��ة كونها مفهوم حديث وله اجتاهات متعددة 

منها:
يقص��د ب��اإلدارة االلكتروني��ة ه��ي تنفيذ كل   
األعم��ال واملعامات التي تتم بني طرفني أو أكثر س��واء 
من األف��راد أو املنظمات من خال اس��تخدام ش��بكات 

االتصاالت االلكترونية . 
ويقصد باإلدارة االلكترونية أيضا هي إدارة معلوماتية 
تعتمد على اإلنترنت وشبكات األعمال متيل أكثر من أي 
وقت مضى إلى جتريد وإخفاء األشياء وما يرتبط بها إلى 
احلد الذي أصبح رأس املال أملعلوماتي -املعرفي – الفكري 
هو العامل األكث��ر فاعلية في حتقي��ق أهدافها واألكثر 

كفاية في استخدام مواردها  . 
ي��رى الباح��ث إن اإلدارة االلكتروني��ة تعن��ي إج��راء 
العمليات بس��رعة اكب��ر مقارن��ة بالط��رق التقليدية 
)الورقية( عبر استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
مع مامتتلكه من معاجلات سريعة وذاكرات ضخمة ممكن 
إن حتفظ فيها املعلومات ملدى طويل دون ضياع او فقدان 
وبالتالي مراجعتها بصورة أس��رع مع ضخامة البيانات 
ووجود الش��بكات )األنترن��ت واإلنترانت واالكس��ترانت( 
حيث يتم تبادل املعلومات واتخاذ القرارات بصورة أفقية 

وليست عمودية كما معمول به في اإلدارة التقليدية .
2-أه��داف اإلدارة االلكترونية:لإلدارة االلكترونية 
أه��داف تب��رر تداخلها في كثير من األعمال س��واء 
على مس��توى القطاع اخلاص أو القطاع احلكومي 

ومن أهمها :

 م.اقبال جاسم جعفر
جامعة البصرة
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أهمية اإلدارة االلكرتونية يف صنع القرار 
يف مؤسسات التعليم العالي

اجلزء االول

شواطئ جامعية



 حتسني األداء ومساعدة املؤسسة وإدارتها العليا في 
التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم فهو بالنس��بة 

لإلدارة العليا نظام عمل وإدارة األعمال الكترونيا.
• توفير منظومة عمل متكاملة من خال زيادة تشابك 
املوارد املالي��ة والبش��رية واملعلوماتي��ة والتكنولوجية 

واإلدارية مبا يحقق االستغال األمثل ملوارد املؤسسة.
للعامل��ني  املس��تمر  والتذكي��ر  اآللي��ة  املتابع��ة   •

باملؤسسة مبا عليهم من أعمال ومهام.
• جتميع بني مفاهيم واليات إلدارة املوارد وإدارة العماء 

في نظام واحد.
يتض��ح إن أه��داف اإلدارة االلكتروني��ة ه��ي حتقيق 
التكامل املنش��ود في املؤسس��ات بني املوارد البش��رية 
واملادية عب��ر حتس��ني اإلدارة وطرقه��ا التقليدية ووضع 
نظام إداري حديث يعتمد أس��لوب التشابك املعلوماتي 
باالعتم��اد عل��ى قاع��دة بيانات موح��دة ، وه��ي اإلدارة 
املس��تقبلية ف��ي العال��م والت��ي يعتم��د عل��ى نظام 

تكنولوجي متكامل .
3-معوقات اإلدارة االلكترونية:تعد اإلدارة االلكترونية 
إن تتوف��ر ل��ه  مش��روع مس��تقبلي متكام��ل يج��ب 
املس��تلزمات والبيئة املواتية لتطبيقه كي يؤدي جميع 
املهمات املناطة به ، وهو ليس بالس��هولة في التطبيق 
اذ إن هنالك مجموعة من املعوقات التي قد تربك العمل 
به لذا يجب حتديد أهم هذه املعوقات لرسم إستراتيجية 

عمل واضحة توفر العناصر األساس��ية للتحول نحو 
اإلدارة االلكترونية . ومن هذه املعوقات :

املنظم��ة  اإلدارة حت��ى داخ��ل  • اخت��اف نظ��م 
الواحدة.

• ع��دم اقتن��اع إدارة املؤسس��ة بدواع��ي التحول 
ومتطلباته.

• عدم توافر احلافز القوى لدى األفراد إلجناح عملية 
التح��ول وعدم إحساس��هم بإنهم ج��زء من عملية 

التحول والنجاح.
• صعوبة الوصول إلى اإلدارة االلكترونية املتكاملة 

داخل املنظمات.
• عدم توافر بنية أساسية فنية جيدة.

• الطبيعة البشرية وثقافة األبواب املغلقة واخلوف 
من التكنولوجيا وتطبيقاتها.

• اس��تمرارية عملي��ات حتديث البيان��ات مع حتمل 
األفراد املنوطني بها العبء اإلداري املعتاد.

• التواف��ق مع النظم اليدوي��ة املعتادة في العمل 
ودوراتها املستندية ورفض التحديث والتغيير.

• ع��دم الثقة في حماية س��رية وأم��ن التعامات 
الشخصية.

ويرى الباحث إن عملية التش��كيل املرحلي والبناء 
املتدرج من اصغر حلقة فصعودا ممكن إن تضيق حجم 

املعوقات واإلسراع في تطبيق اإلدارة االلكترونية .
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     لق��د كانت احلاجة املاّس��ة إلى 
الع��اج مرتبطة بض��رورة من ضرورات 
احلياة؛ إذ ال يوجد مجتمع من اجملتمعات 
أو عص��ر من العصور إال وهو يش��تمل 
على ملس��ة عاجّية أو وقائّية، ومثلما 
كان االنس��ان القدمي يحتاج إلى إخفاء 
نفس��ه في الكهوف أو فوق األش��جار 
ليتجّن��ب احليوانات املفترس��ة، وليقي 
نفسه حرارة الش��مس احملرقة أو برودة 
اجل��ّو فق��د كان يلج��أ إلى اس��تخدام 
أن��واع م��ن األعش��اب ليضعه��ا فوق 
لدغ��ات بعض احلش��رات وهن��ا تكمن 
البداي��ة، فاحلاج��ة إل��ى االس��تطباب 
ضرورّي��ة كض��رورة احلياة عل��ى الرغم 
م��ن األس��اليب البدائّية الت��ي تعامل 
به��ا االنس��ان الق��دمي، وال يخل��و االمر 
من تدّخ��ل العوامل الروحية فيما بعد 
مثلم��ا ه��و األمر ف��ي الط��ّب النبوّي، 
والط��ّب  )ع(،  الص��ادق  االم��ام  وط��ّب 
الصينّي.  إّن ما اعتمده االنسان القدمي 

من أس��س للعاج اعتمده��ا العلماء 
األوائل من اس��تخدام األعشاب واملواد 
الطبيعّية ف��ي العاج هو ما يصطلح 
علي��ه اآلن ب�الطّب التجريبّي أو الطّب 
البدي��ل )Empirical(، وه��ذا املصطلح 
العلمّي يعن��ي اس��تخدام النباتات أو 
مس��تخلصاتها طبّي��اً أو علمّياً، وهو 
ال ش��ّك ف��ي بداياته لم يك��ن يعتمد 
أّي أصول علمّي��ة، فضاً عن أّنه ارتبط 
الش��عوب  بحض��ارة  وثيق��اً  ارتباط��اً 
وأديانها وال تزال بعض طرق االستخدام 
القدمية مس��تعملة في وقتنا احلاضر. 
أّما التط��ّور الثان��ي لصناع��ة األدوية 
 Semiempiriaclفكان ) شبه التجريبي
( حيث بدأ وضع أسس علمّية للعاج، 
ويعتمد اس��تخراج امل��واّد الفّعالة من 
األعشاب أو املصادر الطبيعّية األخرى، 
ومن ثّم إجراء التحوي��رات الكيميائّية 
مبا يتائ��م مع فعالّية ال��دواء العالية، 
 ،)Penicillin( ومن أمثلة ذلك: البنسلني

 )Cephalosporin( والسفالوس��بورين 
ال��ذي يس��تخرج م��ن البكتري��ا، وقد 
أعطى هذا التطّور دفعة تقنّية طبّية؛ 
إذ أح��دث طف��رة تقنّية، وفت��ح مجاالً 
واس��عاً في مجال تصنيع الدواء، ومن 
نتائج هذا التطّور ه��و فصل املركّبات 
الفّعالة دوائّياً بشكل نقّي ومنفرد، ومن 
ثّم دراس��ة فعالّيته الدوائّية ومعاجلة 
املش��اكل التي تقّلل م��ن فعالّيته؛ إذ 
يت��ّم التحوير الكيميائ��ّي على املرّكب 
األصلّي مب��ا يتائم مع إعط��اء فعالّية 
 Structure Activity( جّي��دة  دوائّي��ة 
ح��ّل  متّ  وبه��ذا   ،)Relationship SAR
أكبر مشكلة تواجه املركبات الدوائّية 
الطبيعّي��ة وهي مقاوم��ة التحّلل في 
اجلس��م البش��رّي، فضاً عن املشاكل 

األخرى.
    أّما التط��ّور الثالث فقد وصلت 

د. رحيم جميل محيسن
كلية الصيدلة

شواطئ جامعية

كيف بدأ تصنيع الدواء واعتماده ؟
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بالصناع��ات الدوائّي��ة إل��ى املنهجّية 
 )Rational Drug Design( والتقن��ني 
مس��تفيضة  دراس��ة  يش��تمل  إذ  ؛ 
لألمراض ومس��بباتها بكّل دّقة ليتّم 
التعّرف على امليكانيكّية الكيميائّية 
الدقيق��ة لألمراض، وم��ن ثّم تصميم 
املس��ّبب  للمرّك��ب  املش��ابه  ال��دواء 
ضم��ن  ويدخ��ل  فيخدع��ه  للم��رض 
تثبيط  ويعم��ل عل��ى  ميكانيكّيت��ه، 
هذه التفاع��ات الكيميائّية املمرضة، 
وهذا ما يصطلح علي��ه ب� )الكيمياء 
 Bioorganic احليوّي��ة  العضوّي��ة 
Chemistry(، وهناك في حقيقة األمر 
أكثر من ن��وع من التفاع��ات احليوّية 
هدف��اً  وكان  اكتش��افه  متّ  املمرض��ة 
للشركات الدوائّية، منها: مستقبات 

 G-protein coupled( البروتني ن��وع ج
 ،)Enzymes(واألنزمي��ات  ،)receptor
وقن��وات   ،)Hormones(والهرمون��ات
وغيره��ا.   ،)Ion channels(اآليون��ات
ميّث��ل التصني��ع الدوائ��ي االندماج��ي  
)Combinatorial Chemistry(واح��داً 
من أحدث الطرق ف��ي صناعة االدوية، 
وهذه الطرق ال تزال جتريبّية ويش��ترك 
االنس��ان(،  )جس��م  األحيائ��ّي  فيه��ا 
والكيميائ��ّي )تركيب ال��دواء( معاً في 
تصنيع وتنقية وتش��خيص ودراس��ة 
الفعالّي��ة احليوّية في الوقت نفس��ه 
وبأقّل عدد من التجارب، أّي يتّم حتضير 
آالف املركّب��ات الكيميائّية التي ميكن 
أن تعط��ي فعالّي��ة حيوّي��ة باالعتماد 
على اجلانب احليوّي ودراس��ة فعالّيتها 

احليوّي��ة ف��ي الوق��ت نفس��ه ليحّدد 
املرّك��ب الفّع��ال ف��ي ه��ذه اجملموعة 
الدوائّية الكبيرة احملّضرة.إّن أهّم عامل 
ميك��ن أن يكون مؤثراً في اعتماد الدواء 
فض��اً ع��ن الفعالّية ه��و التداخات 
ب أمراضاً  اجلانبّية التي ميكن أن تس��بّ
عديدة؛ لذا أنصح من يطلع على بعض 
هذه األساسّيات في صناعة األدوية أن 
يك��ون حذراً ف��ي التعامل م��ع العاج 
والس��ّيما م��ع األعش��اب الطبيعّية، 
فالطبيب هو املسؤول األّول عن وصف 
العاج ألّنه األفهم والواضع لألمور في 
نصابه��ا، وعندما نأخذ مض��اداً حيوّياً 
للعاج فه��ذا يعني أّن��ك أخذت قاتل 
للحياة وأّن حيات��ك أصبحت جزءاً من 

الهدف.  
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النزفي��ة  ايب��وال  م��رض حم��ى 
اومايطل��ق علي��ة اختص��ارا )ايبوال 
HF( وه��و عب��ارة ع��ن  م��رض حاد 
معدي, عادةما يكون مميتالإلنس��ان 
والفقري��ات الراقي��ة  مث��ل القردة 
والش��مبانزي.حلمى االيبوال النزفية 
تاري��خ قصير حيث ظه��ر ألول مرة 
في ع��ام 1976.وبالرغ��م من ظهور 
بعض الث��ورات املرضي��ة  منذ ذلك 
التاريخ اال ان التس��جيل اجلديد له 
في غينيا وليبريا في نيس��ان 2014 
جعل امل��رض باملس��توى الثاني في 
الطوارئ  االس��تجابة حل��االت  اطار 
الصح��ة  منظم��ة  ف��ي  املتبع��ة 
العامليةWHO. هناك اربعة ساالت 
ايب��وال  فيروس��ات  م��ن  مختلف��ة 
والتي تعود الى عائلة الفيروس��ات 
اخليطي��ة  Filovirus familyوتتميز 
فيروسات ايبوال مبادتها الوراثية من 
 negative-sense نوع الرنا السالب

.))RNA viruses
تتواجد فيروسات االيبوالاساسا 
ف��ي الق��رود املتواجدة ف��ي افريقيا 
والفلبني ومنها انتقلت االصابة الى 
البش��ر حيث سجلت االصابات في 
ال��دول اإلفريقية ومنه��ا جمهورية 
الكونغو ,غابون ,الس��ودان ,ساحل 
العاج واوغندا .وم��ن العوامل التي 
س��اعدت على انتش��اره هو السفر 
ال��ى املناطق املوب��وءة بحمى ايبوال 
النزفي��ة ...حي��ث ينتش��ر في��روس 

ايبوال عن طريق التماس املباشر مع 
الدم واالف��رازات امللوث��ة بالفيروس 
باإلضاف��ة  املصاب��ني  لألش��خاص 
الى مامس��ة الدم واالفرازات التي 
تبق��ى عل��ى املابس واالب��ر واحلقن 
املس��تخدمة ف��ي ع��اج املرض��ى 
وام��ا  ايب��وال.  بفي��روس  املصاب��ني 
عام��ات او اع��راض امل��رض والت��ي 
تبدا عادة بالظه��ور بعد يومني الى 
21 يوم م��ن فترة احلضانة تش��مل 
حمى مفاجئة ,صداع ,آالم املفاصل 
,آالم ف��ي العض��ات ,التهاب احللق 
والضعف العام ام��ا االعراض التي 
تظهر الحقا م��ع تقدم املرض فهي 
املع��دة  االالم  ,التقي��ؤ,  االس��هال 
,الطف��ح اجلل��دي باإلضاف��ة ال��ى 
النزي��ف الداخلي واخلارج��ي والذي 

يحدث في كثيرمن املرضى.
عل��ى  التش��خيص  يعتم��د 
الكش��ف الس��ريري املبكر للمرض 
والذي يكون صعب��ا لكون االعراض 
غير مح��ددة ويعتمد التش��خيص 
النهائ��ي والدقي��ق للم��رض عل��ى 
 PCR او  ELISA اس��تخدام اختب��ار
كم��ا ميك��ن ع��زل الفي��روس م��ن 
اخلزع��ات املرضية وزرع��ة في مزارع 
نسيجية وعمل املسحاة املصبغة 
ل��ه . ال توج��د عاج��ات قياس��ية 
ومعتم��دة حلم��ى ايب��وال ويعتم��د 
فق��ط على االدوي��ة الداعمة والتي 
تعمل عل��ى موازنة تركي��ز االماح 

والس��وائل وبالتال��ي احلف��اظ على 
مس��توى االوكسجني وضغط الدم 
في املرضى وتقلل م��ن مضاعفات 

املرض التي تؤدي عادة الى الوفاة .
تعتمد منظمة الصحة العاملية 
والدوائ��ر التابع��ة له��ا ف��ي الدول 
املوبوءة على برامج صارمة للوقاية 
من املرض حيث تبدا االجراءات بعزل 
وحجر الش��خص الذي تظهر علية 
عامات املرض االولية باإلضافة الى 
اس��تخدام تدابير صارمة للعاملني 
ف��ي مج��ال الصح��ة ف��ي ال��دول 
املصاب��ة بامل��رض كارت��داء القن��اع 
,ماب��س وأغطي��ة جس��م خاصة 
,نظ��ارت واقية وقف��ازات مختبرية 
...وه��ي مهمة جدا ملنع االخرين من 
االصابة بالع��دوى .ومن جهة اخرى 
يعمل الباحث��ون على فهم فيروس 
ايب��وال والكيفي��ة الت��ي يعمل بها 
وايج��اد تفس��ير ع��ن قابلية بعض 
املصابني بحمى االيبوال من الشفاء 
على عكس املرض��ى االخرين . فمن 
املع��روف ان املرض��ى الذي��ن ميوتون 
هم ع��ادة الذين ال حتدث او ال تظهر  
لديهم االستجابة املناعية . وبرغم 
اجله��ود املبذول��ة الحت��واء امل��رض 
اليوج��د لقاح متاح حالي��ا للوقاية 
من املرض ولذلك تعمل العديد  من 
اجملاميع البحثية بنشاط على ايجاد 
لق��اح فع��ال ضد فيروس��ات ايبوال 

وهي في مراحلها التجريبية.

محى أيبوال النزفية

الدكتورة  رشا منذر عثمان
كلية الطب البيطري 

 Transmission electron micrograph of
 the ebola virus from the CDC>s Public
Health Image Library
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 كان��ت اإلحياءأجملهري��ه وال تزال 
ودراس��ة مس��تمرة  موض��ع بحث 
من��ذ إن ش��عر اإلنس��ان بوجوده��ا 
ورآها ف��ي أول مجهر في الفترة بني 
نهاية القرن الس��ابع عش��ر وبداية 
القرن الثامن عش��ر إن أول ما درس 
في علم اإلحياءأجملهريه كان عاقة 
هذه اإلحياء باالوبئه واإلمراض التي 
كانت منتشرةآنذاك ومنذ ذلك احلني 
عرفت عاقةاإلحياءأجملهريه بعوامل 
أخرى في البيئةكالزراعةوالصناعة 
وغيره��ا إن علم دراس��ة الفعاليات 
احليوية ف��ي اإلحياءأجملهريه بدأ في 
بداية القرن التاسع عشرومنذ ذلك 
احلني عرف الكثير من هذه الفعاليات 
اإلحياءاملهجريةموقع��ا  .حتت��ل 
فري��دا بني الكائن��ات احلية حيث إن 
معظمها يتكون م��ن خليه واحدة 
تعتبر جس��م ذلك الكائن احلي . إن 
لهذا اجلس��م إبعادامجهريه لذلك 
س��ميت أيضاإحي��اء مجهريه مثل 
البكتري��ا والبدائي��ات والطحال��ب 
ه��ذه  إن   . الفطري��ات  وأحيان��ا 
اخللي��ة  وحي��دة  اإلحياءاملهجري��ة 
تق��وم بالفعالي��ات احليوي��ة وه��ي 
بذلك تشبه اإلحياء املتعددة اخلايا 
,لذا اعتبرت أجس��ام قائمة بذاتها 

وليست خايا منفردة كتلك اخلايا 
املوجودة في اإلحياء املتعددة اخلايا 
احليوي��ة  الفعالي��ات  معظ��م  .إن 
التي تق��وم بها البكتريا تتجه نحو 
تكوين تراكيب اخللية اجلديدة التي 
حتتاجها عند النمو واالنقس��ام وان 
امل��واد الت��ي تتك��ون نتيج��ة لهذه 
التراكيب  إل��ى  تنتهي  الفعالي��ات 
اخملصص��ة له��ا كاجلدار والغش��اء 
اخلل��وي والس��ايتوبازم واالس��واط 
وغي��ر ذل��ك م��ن التراكي��ب . إن ما 
حتتاج��ه اإلحياءأجملهري��ه لبناء هذه 
األج��زاء نس��تمد ع��ادة م��ن املواد 
الغذائي��ة الت��ي حتي��ط بها س��واء 
أكانت هذه املواد بسيطة مثل ثاني 
اوكس��يد الكاربون أو معقدة مثل 
الكاربوهيدرات واألحماض االمينيه 
واملركبات األخرى إن اإلحياء اجملهرية 
تتمي��ز ع��ن غيره��ا م��ن الكائنات 
األخ��رى ب��أن لديه��ا الق��درة على 
املواد  واستغال  للمحيط  التكيف 
والطاق��ة املتواج��دة حولها ويصح 
الق��ول بان هذه  اإلحي��اء توجد في 
أكثر األمكن��ة وفي معظم األوقات 
وان م��دة بق��اء ه��ذه الكائنات في 
احملي��ط تعتمد على م��دى تكيفها 
والكيمائية  الفيزيائي��ة  للعوام��ل 

عن��د  وخصوص��ا  في��ه  املوج��ودة 
بيئةألخ��رى.إن هذا  انتقاله��ا م��ن 
التكيف للعيش في البيئة اجلديدة 
او احمليط اجلديد يعتمد على قدرتها 
عل��ى تكوي��ن العوامل املس��اعدة 
)اإلنزمي��ات( اخلاصة باس��تغال تلك 
املواد الكيمائية املوجودة في بيئتها 
ومتكنه��ا  من العي��ش في الظروف 
الفيزيائي��ة اجلديدة إن هذا التكيف 
الوراثي��ة  بالطف��رات  إم��ا  يح��دث 
أخرأكثرتاءما  ينتج كائن  اوبغيرها 
للعيش في ه��ذه الظروف اجلديدة. 
البكتري��ا تتص��رف ف��ي البيئ��ة ما 
وتتأثر مبجموعة العوامل املتواجدة 
في تل��ك البيئة لذا يك��ون تصرف 
البكتري��ا في وس��ط يحت��وي على 
مصدر بس��يط للطاقة كغاز ثاني 
اوكسيد الكاربون هو غير تصرفها 
في وس��ط أوبيئ��ة يحتوي��ان على 
ومتداخلة كالتربة  عوامل عدي��دة 
وان م��ا يحدث��ه التداخ��ل في تلك 
العوامل املتعددة هو منو الكائن في 
تل��ك البيئة ونس��تنتج من ذلك إن 
لكل بيئة كائن��ات معينه وان مدة 
بقاء ه��ذه الكائنات في تلك البيئة 
أن��واع  بالنهايةإل��ى حتدي��د  ي��ؤدي 

اإلحياء أجملهرية في تلك البيئة.

الدكتورة اميان عبعوب مخيفي 
 كلية العلوم

فسلجة البكترييا



الدكتور خالد جاب كريدي الصاحلي
كلية الزراعة 

قد يتس��اءل البع��ض عن حقيقية وجود هرمون��ات في صفار بيض 
الطيور ، فيمكن االجابة عن ذلك من خال االتي :

يحت��وي بيض الطي��ور على العديد م��ن الهرمونات الس��تيرويدية 
االمَية فضاً عن احتواءه على االحم��اض االمينية والببتيدات املتعددة 
، فالدراس��ات احلديثة اكدت وجود بعض الهرمونات الس��تيرويدية في 
صفار البي��ض والتي تتأثر كميته��ا وتراكيزها باحلالة الفس��يولوجية 
واالجتماعي��ة لألمهات )اناث الطيور( فضاً ع��ن تأثرها بكثافة الطيور 

املرباة في وحدة املساحة ومدى جاذبية الذكور .
وان امليكانيكي��ة التي من خالها يتم ترس��يب تلك الهرمونات في 
صفار البي��ض غير معروفة اال انه توجد نظريات مفس��ره لذلك تدعي 
بعضها ان الظروف البيئية احمليطة بالطيور ومدى جاذبية الذكور تساعد 

في ترسيب كميات كبيرة من تلك الهرمونات في صفار البيض.
وبع��د ان ُكش��ف الغطاء ع��ن حقيقة وجود الهرمون��ات في صفار 
البيض ، قد يتساءل البعض عن نوع تلك الهرمونات املترسبة في الصفار 
 Androstenedione فتوجد كميات وتراكيز عالية من كاُ من هرموني ،
A4(( و Testosterone )T( في صفار البيض ذو االجنة الذكرية فضاً عن 
 Dihydrotestosteronوجود كميات وتراكيز عالية م��ن كاُ من هرموني
DHT(( و Oestradiol )E2(في صفار البيض ذو االجنة االنثوية ، وان تراكيز 

تلك الهرمونات تتراوح بني 4-30 نانوغرام لكل غرام صفار بيض .
وهنا قد يثار تساؤالً مفاده ، ما هي اهمية تلك الهرمونات املترسبة 

في صفار البيض ؟
فتكمن االجابة عن هذا التس��اؤل في كون تلك الهرمونات تساعد 
في طول فترة بقاء النس��ل الناجت بعد عملية الفقس فضاً عن كونها 
تؤث��ر ايجاباً في زيادة حجم وطول االجنة الفاقس��ة خ��ال فترة النمو 
والتط��ور وزيادة منو وجمالي��ة الريش كما انها تس��اعد في زيادة حجم 

وطول عضات الفقس التي تساعد اجلنني في عملية الفقس .
وفض��اً ع��ن ما تق��دم فان تل��ك الهرمون��ات تطور اجله��از املناعي 
وتساعد على زيادة خشونة العظام في الطيور الفاقسة وانها تساعد 
في ظهور الصفات اجلنسية الثانوية فضاً عن ظهور السلوك اجلنسي 

للطيور بوقت مبكر.
وفي اخلتام اود ان اختتم مقالي هذا باآلية الكرمية :

ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
بِْسِم اهللَّ

}َقاَل رَبَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقه ُثُّم ََهَدى{ ]طه : 50[
صدق اهلل العلي العظيم 
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هرمونات صفار البيض



من الذاكرة املالحية لشط العرب

   اإلبحار في الضباب 

وفي الطقس املضطرب 

الكابنت البحري

حسني غازي خليفة

مركز علوم البحار

احللقة الثانية

قبل الدخول في الضباب 

1.هدئ السرعة 
2.شغل الرادار 

3.وزع مراقب��ني )بحارة ( ومن االفضل يتواجد 
اثنني منهم على س��طح مقدمة السفينة 
واثن��ني اخري��ن على الص��اري الرئيس��ي مع 
تخص��ص قطاع لكل مراق��ب على ان يكون 
هن��اك اتصال هاتفي مباش��ر ب��ني املراقبني 
وب��رج القيادة او ان يزود كل بحار مبكبر صوت 
او جهاز اتصال يدوي )هوكي توكي( السلكي 

0
4.شغل قياس االعماق وبداء في القياس 0

5.جهز احد اخملاطيف )االنكر( لأللقاء الفوري 
عند االبحار بالقرب من الساحل 0

6.اصدر امر الصمت التام على السطح0
7.اقف��ل االب��واب املانع��ة لنفاذ املي��اه وفقا 

لنصوص االوامر الثابتة للسفينة 0
8.ابدأ بإصدار اشارات الضباب 
9.نبه غرفة احملركات باملوقف 0

10.قرر عما اذا كانت هناك حاجة الستخدام 
غايات اضافية او محركات اضافية 0

الضب��اب  اش��ارات  خصائ��ص  11.راج��ع 
املسموعة واشارات االعماق للضباب احملتمل 
ان االش��ارات الصوتي��ة  س��ماعها وتذك��ر 
الص��ادرة عن بع��ض الطافي��ات التي تعمل 

بتأثير حركة االمواج ال يعتمد عليها0

12.تأكد من ان س��رينة السفينة )الصفارة 
( غي��ر متوقفة مع س��ريان الس��فن االخرى 
الضب��اب  اش��ارات  او  باملنطق��ة  املبح��رة 

الساحلية 0
13.كن مستعد ألخذ اجتاهات بجهاز محدد 
االجت��اه بالت��ردد املتوس��ط م��ن املرش��دات 
الاس��لكية اذا كانت درج��ة االعتماد وعلى 
الوس��ائل االخ��رى ف��ي حتدي��د املوق��ع اقل 
دق��ة وك��ن عل��ى وع��ي ايض��ا م��ن احتمال 
عدم اش��تغال جه��از الرادار نظ��را الحتمال 
التشويش من اجهزة الراديو بالسفن االخرى 

املبحرة باملنطقة 0
14.غير السير فورا الى سير اكثر امنا بحيث 
يكون موازي��ا ألكبر نتوء على الس��احل في 
حال��ة م��ا اذا كان هناك ادنى ش��ك في دقة 

موقع السفينة 0

الرؤية :
اذا كانت الرؤية من السطح العلوي او الصاري 
الرئيسي افضل منها بالنسبة لبرج القيادة 
خذ اجتاه نس��بي للغرض املطلوب املرئي من 
اي مكان مناس��ب ) خاص��ة االجتاهات على 
العاتق ( لتأكيد املوقع التقديري للس��فينة 
اذا كانت طبقة الضباب منخفضة يحتمل 
رؤي��ة ص��واري او دخ��ان الس��فن االخرى في 
املنطقة من وقت ألخر وهو ما يقتضي وجود 

مراقبة بأعلى مكان ممكن بالسفينة 0
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 شهدت السنوات األخيرة  زيادة في ظاهرة انحناء راس النخلة  مما له 
من اثار س��لبيه على انتاجها الن نخلة التمر متتاز مبا يسمى ) ظاهرة 
السيادة القمية ( اي ان النس��يج املرستيمي للبرعم القمي املوجود 
في قمة النخلة هو املس��ؤول عن منوها بالطول , وان اي ضرر للبرعم 
القمي او انسجة راس النخلة يؤدي الى ميان راسها وبالتالي يودي الى 
موتها , ونتيجة الختاف في مس��ببات امليان لذا يكون للتشخيص 
الدقيق دور في حتديد الس��بب الرئيس��ي ل��ه   وان ميان راس النخلة  
ينتش��ر في جميع مناطق رزاعة النخيل وذلك يعود الس��باب عديده 

نلخص اهمها 
مي��ان لس��عف القم��ة مس��ببا تدلي جميع الس��عف عل��ى جذع 
النخلة وبالتالي يؤدي الى موتها وهذه الظاهرة تظهر بش��كل فردي 
في بس��اتني النخي��ل , ع��زل الفطري��ن Thielaviopsisparadoxa و 

احنناء راس النخلة
أ.م. رامز مهدي صالح         

  حازم محسن علي
مركز ابحاث النخيل

شواطئ جامعية
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Botryodiplodiatheobromae من النخيل املصاب اال ان الدراسات اثبتت بان الفطرين 
ليس��ت املس��بب الرئيس��ي عن االصابة بل تعد من الفطريات الثانوي��ة التي تهاجم 

النخيل املصاب .
ميان راس النخلة بسبب يرقات حفار الساق ذو القرون الطويلة

Psuedophilustestaceus , اذ تق��وم اليرقات بحف��ر افاق في راس النخلة مما يودي الى 
تعفن االنس��جة وبالتالي يتس��بب مبيان راس النخلة . ظاهرة امليان او ما تس��مى ) 
ش��ذوذ قمة البرح��ي ( اذ يحدث انحناء ب��راس النخلة الى جهة الغرب او الش��رق وان 
درجة االنحناء تزداد كلما زاد ارتفاعها ويعتقد ان ضعف االنسجة فوق البرعم القمي 
تسبب انحاء النخلة كذلك تواجد العذوق على جانب واحد يساعد على زيادة االنحناء  
يحصل ميان وجفاف لس��عف النخلة نتيجة تعفن القمة بس��بب التلوث الناجت عن 
النف��ط ومش��تقاته ومما يتض��ح  ان انحن��اء راس النخلة له عده اس��باب ممكن عاج 
بعضها او تقليل اثاره ان كانت اصابة مرضية او حشرية وذلكباتباع الوسائل الصحية 

و االهتمام بالعمليات الزراعية ورش املبيدات الفطرية او احلشرية     
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مواقع التواصل والمدونات 
بين حرية الرأي واالساءة لألخرين

بعد القفزات الهائلة ف��ي انظمة االتصاالت 
وتط��ور البرام��ج املس��تخدمة ضمن الش��بكة 
العنكبوتية، حتول االنترنت من مجرد كونه وسيلة 
لتبادل امللفات والبيانات في بداية انشاءه في نهاية 
الثمانينات الى اداة مهمة تدخل في تنظيم حياة 
البش��ر ثم الى سلطة خامس��ة ومنافس شرس 
لسلطة االعام بسبب شيوع النشر االلكتروني 
واملدون��ات ومواق��ع التواص��ل االجتماع��ي التي 
اوجدت عامل��اً افتراضياً رقمياً اجن��ذب اليه مايني 
البش��ر في اغل��ب البلدان التي ش��ملتها خدمة 
االنترن��ت، بحي��ث اصبحت اع��داد رواده��ا تفوق 
كثيرا اعداد متابعي الوس��ائل االعامية االخرى. 
كم��ا ان العدي��د من مواق��ع النش��ر االلكتروني 
واملدون��ات اتاحت للمتابع التفاع��ل مع ما يطرح 
فيه��ا م��ن مواضيع واملش��اركة برأيه مما ش��جع 
الكتابة والتواصل س��يما وان البيئة االفتراضية 
عامل مشجع على ابداء الرأي واالنتقاد خصوصا 
او اس��ماء  اذا مت اس��تخدام اس��ماء مس��تعارة 
مضلِل��ة خوفاً م��ن املس��ألة القانوني��ة او دفعاً 
لألحراج او اخلجل من االفص��اح بالراي في البيئة 
الواقعية كما ان النش��ر االلكتروني اتاح للكثير 
م��ن االدباء والكتاب نش��ر اعماله��م ومقاالتهم 
بس��بب كونه وس��يلة قليل��ة التكالي��ف ومتتاز 
بس��رعة الوصول الى املتلقي ألنه��ا ال حتتاج الى 
ما حتتاجه الوس��ائل املطبوع��ة االخرى من اعداد 
وطباع��ة واصدار وتوزيع وغيرها من االمور، بحيث 
ان اغلب اجلرائد واجملات أنش��أت نسخ الكترونية 
الى جانب النس��خ املطبوعة جمل��اراة التطور.وفي 
خضم هذه التطورات، ش��هدت بعض الوس��ائل 
الرقمي��ة وخصوصا مواق��ع التواصل االجتماعي 
خروجاً ع��ن طبيعتها االجتماعي��ة التي اوجدت 
م��ن اجلها متثل��ت بحاالت من الفوض��ى والتمرد 
على اآلداب العامة مثل نشر االكاذيب واالشاعات 

املغرضة والتسقيط االعامي والتشهير والقذف 
ونش��ر الكراهية واحلقد بني الش��عوب ومشاهد 
القتل والذبح واثارة النعرات املذهبية والطائفية 
والقومية، مما حدا ببعض الدول وضع نظام رقابي 
على ه��ذه املواق��ع وتش��ريع قوانني جت��رم بعض 
االفعال وحتاس��ب عليها بشدة ومنها دول اوربية 
وعربية ادرجت هذه املواقع ضمن وسائل العانية 
وخصوصا موقع تويتر الذي يعتبر من اكثر املواقع 
انفتاحاً واس��رعها نش��را للمعلوم��ات.ان مواقع 
التواصل صممت لغرض تواصل االصدقاء وتبادل 
املعلوم��ات املفي��دة )على حد ق��ول مصمميها( 
لذا ينبغي ان نحس��ن اس��تخدام هذه الوس��ائل 
ونس��خرها خلدمة اجملتمع ونش��ر العلوم واالفكار 
النافع��ة، وال ب��أس من اس��تخدام فض��اء احلرية 
االفتراض��ي النتقاد احلاالت اخلاطئ��ة نقداً ايجابياً 
لغ��رض التنبيه والتق��ومي، عل��ى ان ال يكون ذلك 
مدعاة للتسقيط والقذف والتشهير واستخدام 
الف��اظ نابية وس��وقية التي ان دلت على ش��يء 
فتدل عل��ى ضحالة من يطلقه��ا وخوائه فكرياً 
واخاقي��اً. بإمكانن��ا ان نطال��ب بحقوقن��ا ونبني 
مظلوميتن��ا ولكن بأس��لوب حض��اري بعيد عن 
السباب والتلفيق وكيل االتهامات والشتائم. وقد 
راعني قبل اس��ابيع رؤية كتابات بعض الش��باب 
في الفيس بوك يتهجم فيها على اس��اتذته في 
الكلية بألفاظ دون الس��وقية أنأى بنفس��ي عن 
ذكرها لفظاعتها وفحش��ها، وداخلني من الهّم 
واحلزن على ما وصلت اليه حال بعض ش��بابنا ما 
اهلل عالم به، حتى ظننت ان التقدم التكنولوجي 
والرق��ي االخاقي ضدان ال يجتمع��ان، فكلما زاد 
االول تراجع وانحس��ر املستوى االخاقي والفكري 
لدى االجيال. اتقوا اهلل فيما تقولون وما تنشرون 
ألنك��م ان افلتم من عقاب اخمللوق��ني فلن تفلتوا 

من عقاب اخلالق .

الدكتور جعفر خلف السليطي 
 كلية الهندسة

شواطئ جامعية
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      تعني املقاومة احليوية استخدام كائنات حية ضد كائنات حية اخرى وهي فعل 
الطفليات واملفترسات واملسببات املمرضة في احملافظة على الكثافة العددية لكائن 
اخر . بحيث ال يكون ضارا للبيئة واالنسان . وقد اعيد التفكير بها نتيجة لاستخدام 
اخلاط��يء واملبالغ فيه للمبيدات والتي زادت من تفاقم وازدياد عدد انواع االفات الضارة 
واخاله��ا بالنظ��ام البيئي برمته وال��ذي كان متوازنا منذ بدء اخلليق��ة , وبعد االزدياد 
باالهتمام من قبل اجملتمع العلمي والعالم مبسالة التلوث البيئي  الذي اثر على البيئة 
بش��كل ع��ام ووصول التلوث الى مس��تويات عالية طالت كل عوامل البيئة بس��بب 
تدخل االنس��ان وتخريبه للبيئة وظهور افات مختلفة كانت غير محسوسة بتاثيرها 

على البيئة .
لو عدنا ملس��الة التلوث الواسع الذي حدث بسبب املبيدات وما سببته من كوارث 
بيئية البد من حد الس��تخدامها او التقنني في اس��تخدامها وال ننس��ى ما قامت به 
هذه املبيدات في وقت س��ابق وكيف س��يطرت على العديد من االفات مثل مبيد دي 
دي تي وغيره ولكن بس��بب اخللل الذى رافق اس��تخدام هذ املبي��دات كان البد الرجوع 
الى البيئة العادة التوازن ومن هذه  هي استخدام املقاومة احليوية في السيطرة على 

االفات .
من االفات احلش��رات وغيرها ولكن هناك افات ظهرت وس��بب اضرارا بيئية كبيرة 
وهي االدغال ومنها ما نحن بصدده عشب زهرة النيل water hyacinth وهي من االدغال 
املائي��ة اخلطي��رة جدا واملؤثرة على امل��وارد املائية في العديد م��ن البلدان ومن ضمنها 
الع��راق  التي دخلت اليه في ثمانينيات من القرن املنصرم واصبحت مش��كلة كبيرة 
ويع��د هذا النب��ات من النباتات املعم��رة املائية والطافية فوق امل��اء ويتواجد في املياه 
الضحلة وس��يقانه قصيرة يس��بب فقدان املاء واعاقة لتدفق وجريان املياه في قنوات 
الري اضافة الى تاثيره السلبي على السدود واجلسور ويؤدي الى انسداد مضخات املاء 

وتعطيلها وقد يكون ماوى لامراض واحلشرات الضارة لانسان وحيواناته .
 اش��ارت االبحاث الى جناح اس��تخدام بعض انواع احلشرات للسيطرة على الدغل 
املذكور باستخدام اليطرة البايولوجية اكثر من العوامل االخرى كاالسماك والقواقع 
, وهذه احلشرات هي نوع من انواع اخلنافس التي تقتات على بذور وازهاما تسبب تقليل 
البذور وهناك انواع من احلش��رات التي تقتات على هذه العش��بة وقد س��يطرت على 
كثافة العش��بة وقللت من تاثيرها على البيئة , لذا البد من االهتمام بهذه العش��بة 
ومتابعتها ودراسة السبل للسيطرة عليها لكي نحاول تقليل التلوث احلاصل باملياه 
العراقي��ة  والبد م��ن وضع برنامج خ��اص للمقاومة احليوية تتبناه اح��د الوزارات ذات 

الصلة او بعض الوزارات اخملتصة قبل ان يستفحل تاثيرها .

املقــاومــة احليـويـــة
 وزهـــرة النــيل

الدكتور ناصر عبدعلي املنصوري 
كلية العلوم

زهرة النيل 



األستاذ الدكتور 
ثامر احمد حمدان 

رئيس جامعة البصرة
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شواطئ جامعية
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         ينبغي أن يكون الطبيب من املؤمنني باهلل العارفني 
لقدرة األمرين بأم��ره أو املنتهني عن نواهيه وينبغي أن يكون 
م��ن أه��ل احلكم��ة واملوعظة,حليما إذا غضب وش��فيقا إذا 
تعامل مع مرض��اه ولكي يكون طبيباً ناجح��اً يتوجب عليه 
حتم��ل الكثير والقب��ول بالقليل ورمبا أولهم��ا وأهمها حتمل 
اإلساءة والتعدي ورمبا التجاوز من بعض املرضى أو مرافقيهم 

بقصد أو بغير قصد.
لذا أرى من الواجب أن يتحلى الطبيب بالصفات 

التالية :
1_تهذيب النف��س : اهتداء بقوله تعال��ى )قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دس��اها(..قال تعالى :)وأما من خاف مقام 
رب��ه ونهى النفس ع��ن الهوى فان اجلنة هي امل��أوى ( وبقوله 
تعالى بل اإلنس��ان على نفس��ه بصيرة  ول��و ألفى معاذيره(

سورة القيامة
تهذيب النفس أمر ضروري جداً يجب أن يتحلى به الطبيب 
ألهميت��ه القصوى ولعل من أه��م جوانب تهذيب النفس أن 

يدرب اإلنسان نفسه على االكتفاء كما قال الشاعر:
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل  تنقع 

وقضية االكتفاء في هذه  احلياة مس��ألة نسبية هذا من 

يجد كفايته في القليل ويرضى به يسعد وهذا من ال يقنعه 
مال الدني��ا ويخطأ من يعتقد أن الطباع البش��رية ثابتة وال 
ميك��ن تغييرها والدليل على ذلك قول اهلل س��بحانه وتعالى 
)بل االنس��ان على نفس��ه بصيرة ولو القي معاذيره(س��ورة 

القيامة
وه��ذا ينبؤن��ا أن إلرادة اإلنس��ان دوراً كبي��راً ف��ي تهذيب 
طبعه وس��لوكه .لذا يتوجب على الطبيب ان يهذب نفسه 
بكافة الوسائل املمكنة ورمبا املمكنة ورمبا أهمها قول الباري 

سبحانه وتعالى وقول الرسول الكرمي )ص( 
2_اإلميان بشرف الطب وآداب الطب ..

يصف ابن أبي اصيبعة صناعة الطب بأنها ))من اش��رف 
الصنائ��ع وارب��ح البضائ��ع وق��د ورد تفصيله��ا ف��ي الكتب 
اإللهية واألوامر الشرعية حتى جعل علم األبدان قريناً لعلم 

األديان((
إمي��ان الطبيب بش��رف مهنته أمر مهم ج��داً والطبيب 
ملزم بإتباعه وعدم احلياد عنه ألي س��بب من األس��باب حتى 
لو تعارض مع مصلحته الش��خصية. والطبيب مؤمتن على 
صحت اإلنس��ان وهي أثمن ما لديه كذل��ك الطبيب موضع 
ثق��ة املريض وأهله وذويه واجملتمع فهل يجوز له خيانة املهنة 



وآدابها .
اإلميان بشرف املهنة يحتم على ممارسيها أن ال ينظر إليها 
فقط على إنها أداة لكس��ب املال ولكنها فوق ذلك واهم من 
ذلك وس��يلة اإلصاح والعطاء واخلير والصاح وملراعاة اخللق 

احلسن في التعامل مع الناس 
3_مراقبة ومحاسبة الناس

إن محاس��بة النفس اإلمارة بالسوء أمر ضروري جدا وقد 
ذك��رت النف��س اللوامة في كت��اب اهلل العزيز . فمحاس��بة 
النف��س يجب أن تكون عادلة الندفع اإلنس��ان إلى حد الغلو 
في استصغار النفس وحتقيرها وال تذهب به إلى املبالغة في 
اإلحس��اس في بالذنب والتقصير بل يجب إن يكون حس��ابا 
موضوعيا ي��رى فيه تهذيب النفس وترتيبه��ا وليس عقابها 

وإذاللها.
والطبيب بحاجة ماس��ة إلى رقابة داخلية إال وهي رقابة 
الضمير وهي با ش��ك أجرى وأبقى من أي رقابة خارجية أما 
إذا ارتبطت هذه الرقابة بخش��ية اهلل وتقواه فسوف يصبح 
أثرها ابعد مدى ودوره في تصحيح املمارس��ات وتهذيب اخللق 

والسلوك أكثر وقعا.
4 – املنهج العلمي في التفكير 

إتب��اع املنه��ج العلمي ف��ي التفكير يحتاج��ه الطبيب 
لتطوير قابليته العلمية ولكي يس��ير على املسار احلقيقي 
ال��ذي يضم��ن له خب��رة علمية وعملي��ة ممتازة وه��ذا يعني 
املنهج الذي يعتمد التدبير والتبصير والتعقل ويعتمد على 
التساؤل وربط األسباب بالنتائج واحلوار، أما انشغال الطبيب 
بصناعته وابتعاده عن ما يشينها من اإلسراف والتمادي في 
األكل والشرب وجمع املال والتفاخر والركوب واجللوس وكثيرا 
من األم��ور من األم��ور اجلانبية األخرى فهو أمر س��وف يؤدي 

حتما إلى تطوير كبير في املستوى العلمي.
5 – التعايش مع اآلخرين 

يتعامل الطبي��ب مع أجناس مختلفة من البش��ر لكل 
منهم خصائصه وتصرفاته قد تكون غريبة أو غير مستساغة 
والطبيب الناج��ح هو الطبيب الذي يجي��د فن التعامل مع 
الناس ف��ي كل اجملاالت وهو فن يدرس ف��ي اجلامعات األوربية 
وهو مزيج من التفهم والتواد والتس��امح والعطاء واهم من 
كل ذلك هو احتدام اس��تقالية املريض وش��عوره وعواطفه 
واحترام ما يؤمن به املريض بغض النظر عن رأي الطبيب في 

ذلك االعتقاد.
كذل��ك يتوج��ب النس��يان والتغاضي ع��ن زالت املريض 
املقصودة وغير املقصودة كما ورد في قول الش��اعر بشار بن 

برد.
إذا كنت في كل األمور معاتبا 

                           صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه
وان أنت لم تشرب مرارا على القذى

                         وضمنت وأي الناس تصفو مشاربه

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
                        كفى املرء نبا إن تعد معايبه

6 – التعليم الذاتي
ما أجمل قول املصطفى محمد صلى اهلل عليه وس��لم 

عندما قال 
))طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة((

أليس هذا دليا س��اطعا على ض��رورة التعليم بل دعوة 
للتعليم وكذلك متابعة التطور احلاصل في الطب والذي قد 

يكون أحيانا على مدار الساعة.
ويج��ب أن ال يتوقف الطبيب عن طل��ب العلم وهو أدرى 
الن��اس بأهمية املتابع��ة اجلارية واحلديثة عل��ى التعرف على 
اجلدي��د وال نبال��غ إذا قلنا كل يوم. واحلم��د هلل الذي اوجد لنا 
ش��بكة املعلومات العاملي��ة والدوريات الطبي��ة واالتصاالت 
املفتوح��ة على العل��م بس��هولة وكذلك حض��ور الندوات 
واملؤمت��رات احمللية والعاملية أن تأتيه الفكرة اجلديدة من زميلة 

أو مرؤوسة أو حتى تلميذه.
7 – إن الطبيب الذي ميا قلبه باحملبة،هو إنس��ان قادر على 
العطاء واإلحس��ان واخلير والعفو وكلها صفات كرمية يجب 
ان يتحل��ى بها املس��لم ،يقول الباري عز وج��ل »ويؤثرون على 

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » )احلشر(
فهذا يعني نك��ران الذات أو اإليثار وافل��ح الطبيب الذي 

يؤمن بأن مصلحة املريض فوق كل اعتبار.
8 – الصدق 

فهو ضرورة حتمية لكس��ب الثق��ة، والصدف هو صفة 
ش��املة ينضوي حتتها الوفاء بالعه��د واألداء واألمانة ويجب 
أن يتذكر الطبيب إن للص��دق حدودا وخصوصية في العمل 
الطب��ي وخي��ر مثال عل��ى ذلك ه��و كيفية إيص��ال األخبار 
احملزن��ة إلى املريض املصاب بالس��رطان وغيره��ا من األمراض 
العض��ال واألمر األهم هو أخطاء األطب��اء التي أحدثت ضررا 
للمريض،ه��ذه مواق��ف ينبغ��ي على الطبي��ب أن يتفنن في 

كيفية إيصالها إلى املريض أو ذويه.
ويطال��ب الطبي��ب باالعتدال في كل ش��يء وخير األمور 
أوس��طها والطبيب م��ن أكثر الن��اس احت��كاراً وتفاعاً مع 

احلياة 
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الدكتور محمد عبد احلسني العامري
 كلية الطب البيطري 

الطبي��ة  املب��ادئ  تطبي��ق  ه��و  البيط��ري  الط��ب 
والتش��خيصية والعاجية عل��ى احليوان��ات اإلنتاجية 
واملنزلي��ة والبرية والذي ابتداء قدمي��اً باالهتمام بأمراض 
اخلي��ول والبغ��ال بصورة خاصة في اجليوش و توس��عت 
اهتمامات الطب البيطري وأخذت تشمل كل احليوانات 
تقريب��ا بدءاً م��ن احليوان��ات األليفة م��ن قطط وكاب 

والطيور اخملتلفة. 
والطبي��ب البيطري هو احملترف له��ذه املهنة والذي 
يكون على عاتقة فحص وتشخيص االمراض احليوانية 
وعاجه��ا ووقاي��ة االنس��ان م��ن اثارها عل��ى املنتجات 
احليواني��ة وحمايته م��ن خطر االمراض املش��تركة بني 
االنسان واحليوان والتي تقرب من 300 مرض, كما اسهم 

علماء ه��ذه املهنة بالكثير من التج��ارب في مصلحة 
الطب البش��ري مثل انتاج اللقاحات. وان ممارسة الطب 
البيطري يكون في عيادة بيطرية أو مستشفى بيطري 

أو في املزرعة.
ومن اشهر اختصاصات الطب البيطري هي اجلراحة 
والتولي��د والطب الباطني وام��راض الدواجن واالمراض 
املش��تركة والتش��خيصات املرضية وامراض االسماك 
وف��ي ال��دول الصناعية يغل��ب طب ال��كاب والقطط 

وطب اخليول واحليوانات الوحشية.
ولغرض التع��رف أكثر على هذه الش��خصية ليس 
من خال الطبيب البيطري نفس��ة , بل من خال عامة 
اجملتم��ع ومبختلف ثقافت��ه ومهنته •• وذل��ك من خال 

نظرة المجتمع حول الطبيب البيطري

شواطئ جامعية
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دراسة قام بها طلبة املرحلة اخلامسة في كلية الطب 
البيطري في جامع��ة البصرة, والتي متت بأخذ راي 130 
مواطنا من مختل��ف إنحاء محافظة البصرة,  حيث مت 

عكس الصور التالية حول الطبيب البيطري:
فم��ن حي��ث مفه��وم اجملتمع جمل��ال عم��ل الطبيب 
البيطري البديهي الذي هو في صحة احليوان والذي كان 
مبفهوم 55,3% منه��م , وبعضهم يؤيد عاقته بصحة 

اإلنسان سواء بصورة مباشرة ام غير مباشرة •
ويقر املستفتون بأن عمل الطبيب البيطري مضني 
وهو ال ينج��ح اال من خال حتمل صاح��ب احليوان اعباء 
االعتناء بصح��ة احليوان وهذا حلقيق��ة كون االخير هو 
األقرب له واألكثر تواجدا معه, يليه مسؤولية الطبيب 
البيط��ري من خال تق��دمي النصح, باإلضاف��ة للرعاية 
الصحية من خال الزيارة امليدانية أو حني عرض احليوان 

املريض عليه في العيادة او املستوصف البيطري . 
كذل��ك يعتق��د مجتمعنا ب��أن الطبي��ب البيطري 
يكفيه الفح��ص التقليدي على احلي��وان للوصول إلى 
تش��خيص املرض , إضاف��ة إلى تعاون صاح��ب احليوان 
وذلك م��ن خال جوابه على األس��ئلة التي يوجهها له 
الطبي��ب, ويرون  بان��ه قلما يحتاج الطبي��ب البيطري 
إل��ى الفحوص��ات اخملتبري��ة لدعم التش��خيص . . هذا 
الن اجملتمع يحس��ب إن القدرة التش��خيصية للطبيب 
البيط��ري تص��ل إلى  72 % حس��ب امكانيات��ه احلالية 
وهذه النس��بة جيدة من ناحية الكف��اءة ولكن نحتاج 

الى تطوير اكثر•
 أم��ا إمكانات��ه العلمية فهم يعتق��دون بأنها فوق 
املتوس��طة و أن اغلب املش��تركني باالس��تفتاء يقرون 
بوجود خطورة ف��ي عمل الطبيب البيطري والتي تصل 
إل��ى 75% وه��ذه نتيجة معروفة عاملي��ا ايضا, ومع هذه 
اخملاطر فان تدريب الطبيب البيطري الدراسي ميكنه من 
حماية نفس��ه من خطر التعامل مع احليوان الش��رس 

مبهارة عالية بحيث تصل إلى 81% من املهارة•
 ويعتق��د املش��تركني باالس��تبيان ب��أن علم الطب 
البيط��ري يرتبط مع اغلب العلوم احمليطة بنا مثل علم 
احلياة والبيئة والزراعة واإلدارة واالقتصاد والهندسة ••• 
الخ بنس��بة )91,5%( ويض��اف إلى ذلك أنهم يظنون  أن 
للحي��وان املريض غريزة يعرف م��ن خالها بأن الطبيب 

البيطري يقوم برعاية صحته .
ومن حي��ث  تركيبة ش��خصية الطبي��ب البيطري 
فيعده اجملتمع متواضع الشخصية وهذا الرأي نابع من 
خال ن��زول الطبيب البيطري إلى بي��ت صاحب احليوان 
لغرض العاج في اغلب األحيان, وما ذكر هنا غير متوفر 
في معظم امله��ن الطبية األخرى , أما صفاته في نظر 
اجملتمع فُيعد أنه ذو ش��خصية اجتماعية في كثير من 
األحيان وبنس��بة 57,6% يليه وصفهم ل��ه بالعالم ثم 

الفضول��ي واملكتش��ف وهذا له عاقة ببس��اطته في 
التعامل معهم وكذلك مقدرته على تشخيص األمراض 
بالط��رق التقليدية املذكورة أعاه , و من ناحية الثقافة 
فهو بتقديرهم واسع الثقافة برأي 70% من املشتركني 

باالستبيان, وذلك ملعرفته بأغلب أمور اجملتمع عامة.
أما عاقة الطبيب البيطري بالوزارات في البلد فهي 
ترتبط في اغلب األحيان مع وزارة الصحة 66% حس��ب 
رأيه��م مع ذلك هناك ما يقارب 50% منهم يربط مهنة 
الط��ب البيطري مع وزارة الزراعة ألهمية توفر مقومات 
معيش��ة احلي��وان والتي اغلبه��ا تتوفر أداري��ا في هذه 
الوزارة ويليه وزارة البيئة والتعليم العالي واملوارد املائية 
باإلضافة إلى الوزارات األخرى ولكن بنسب أقل بكثير• 

واظهر االستبيان توقع الطبيب البيطري ومبؤهاته 
احلالية بان ل��ه القدرة  على املس��اهمة برفع االقتصاد 

بنسبة 85% في مجال اختصاصه في البلد• 
وش��مل االس��تبيان أيضا التعرف على الصعوبات 
التي تواج��ه الطبيب البيطري وهي بالتسلس��ل من 
األكث��ر أهمية إلى األقل حس��ب رأيه��م: تعامله مع 
طبقة بس��يطة من اجملتمع وهي قليل��ة الوعي وقلة 
التقانات واالدوية وخط��ورة عمله وقلة االعتبار لهذه 

املهنة 
مع ذلك يعتقدون أن س��ر جن��اح الطبيب البيطري 

من خال إصراره على حتدي الفكرة الدونية للمجتمع 
وحبه ملهنته وتزايد خبرته باملمارسة واالطاع وتفشي 
االمراض في االونة االخيرة ومنها االمراض املش��تركة 

مثل انفلونزا الطيور وسارس اجلمال .
وخال مقابات االستبيان مع افراد اجملتمع البصري 
تبني ايضا أن اغلبهم قد أبدى رغبته في التعرف على 

الطبيب البيطري وبنسبة وصلت الى %90.
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   ق��دم اإلم��ام الرضا )ع( ال��ى البصرة مرت��ني، األولى 
بإرادته ملواجهة تي��ار االنحراف، والثانية رغما عنه حينما 
اس��تقدمه املأمون ف��ي قضية والية العه��د، فقد واجه 
)ع( بعد ش��هادة أبيه عدة محن قاسية، منها ما واجهه 
انقس��ام أوقع اخل��اف بني أصح��اب أبي��ه )ع(، إذ توقفت 
جماع��ة عند إمام��ة الكاظ��م )ع( ولم يؤمن��وا بامتداد 
اإلمام��ة إلى من بعده من األئمة، ف��كان اإلمام الرضا )ع( 
أول م��ن تصدى لهذه الفكرة. وقد ش��هد عصره )ع( رواج 
تي��ارات منحرفة أخ��رى، وكان من أه��م خطواته في هذا 
اجملال اتخاذ أس��لوب املناظرة وإلزامهم احلجة، وكش��ف 
زي��ف عقائد املنحرف��ني، ولعل زيارته األول��ى إلى البصرة 
ج��اءت ضمن خطوات��ه اجلدية ملواجهة تي��ار االنحراف إذ 
عم��د )ع( إلى إثبات إمامته. بعد أن نش��ط ) تيار الوقف( 
فها. لكن املصادر لم حتدد تاريخا لهذه الزيارة التي يفهم 
أنه��ا كانت عقيب وفاة اإلمام الكاظ��م )ع( بفترة وجيزة، 
إذ قال محمد بن الفضل الهاش��مي:  ملا توفى موسى بن 
جعفر )ع( أتيت املدينة، فدخلت على الرضا )ع(، فسلمت 
علي��ه باألمر، وأوصلت إليه ما كان معي، وقلت: إني صائر 
إل��ى  البصرة، وعرفت كثرة خاف الناس، وقد نعي إليهم 
موسى )ع(، وال شك إنهم سيسألونني عن براهني اإلمام، 
فلو أريتني شيئا من ذلك, فقال الرضا )ع(: لم يخف علي 
ش��يء من هذا، فأبلغ أولياءنا بالبص��رة وغيرها أني قادم 
عليه��م. فقلت: ومتى تقدم عليه��م؟ قال )ع(: بعد ثاثة 

أيام من وصولك إليهم ودخولك البصرة » . فلما قدمتها 
س��ألوني عن احل��ال، فقل��ت له��م: » إني أتيت موس��ى 
ب��ن جعفر )ع( قبل وفات��ه بيوم واحد، فق��ال: إني ميت ال 
محال��ة، ف��إذا واريتني في حل��دي فا تقيم��ن، وتوجه إلى  
املدين��ة بودائعي هذه وأوصلها إلى ابني علي بن موس��ى 
فه��و وصيي، وصاحب األمر من بع��دي، ففعلت ما أمرني 
به، وأوصلت الودائع إلي��ه، وهو يأتيكم بعد ثاثة أيام من 

يومي هذا، فاسألوه عما شئتم«. 
   وص��ول اإلمام )ع( إلى البصرة:  حل اإلمام )ع( ضيفا 
عند احلسن بن محمد وهو شخصية  علوية فاضلة سكن 
البص��رة. وبقي االم��ام في البصرة يوم��ني فقط إذ وصل 
صب��اح اليوم الثالث من وصول الهاش��مي، وبقي معهم 
إل��ى وقت ال��زوال، ثم قال لهم حني حض��ر وقت الزوال: » 
أن��ا أصلي وأصير إلى  املدينة للوع��د الذي وعدت به والي 
املدينة ليكتب جواب كتابه ، وأعود إليكم بكرة إن ش��اء 
اهلل »، وعاد في اليوم التالي إلى نفس اجمللس، واس��تمرت 
مناظرته مع القوم، فاإلمام )ع( بات ليلة واحدة فقط في 
البصرة، وقضى قبلها س��اعات من نهار اليوم، وكل ذلك 
كان ضم��ن رحلة اعجازية تدلل على ثبات إمامته )ع( . أن 
زي��ارة اإلمام الرضا )ع( إلى البصرة كانت في فترة الصراع 
بني األم��ني واملأمون )193� 198 ه���(، إذ ليس من املعقول 
أن يأت��ي اإلمام إلى البصرة في أيام هارون املعروف مبوقفه 
الس��لبي املتش��دد من أه��ل البيت )ع( . ويب��دو إن وصول 
اإلم��ام )ع( البصرة كان س��ريا، ولكنه ل��م يقتصر لقاءه 
على املش��ككني الواقفة بل ش��مل حتى باقي الديانات، 
وذلك خطوة منه )ع( لرد الشبهات الدينية والفكرية التي 
راجت في ذلك العصر، وفي اليوم األول بدأ االمام )ع( بإلقاء 
التحية والتعريف بنفس��ه لهؤالء  ذاكرا نسبه الشريف، 
موضحا لهم أن��ه صلى الفجر  في املدينة والتقى بوالي 
املدينة وأش��ار إلى مادر بينهما من حوار، وأنه س��يلتقي 
ب��ه عصر ه��ذا اليوم أيضا ف��ي املدينة، فاإلم��ام )ع( بعد 
التعريف بنفسه يشير إلى اجلانب االعجازي » طي األرض 
» ف��أراد )ع( أن يقدم��ه دليا يضاف إلى باق��ي األدلة التي 

شواطئ تاريخية 

)الزيارة األولى(

اإلمام علي بن موسى الرضا )علــــــــــيه السالم( فــي رحـــاب البصــرةاإلمام علي بن موسى الرضا )علــــــــــيه السالم( فــي رحـــاب البصــرة

م��ق��ام االم��ي��ر 



اإلمام علي بن موسى الرضا )علــــــــــيه السالم( فــي رحـــاب البصــرةاإلمام علي بن موسى الرضا )علــــــــــيه السالم( فــي رحـــاب البصــرة

تدع��م أهليته ملنصب 
اإلمامة، وقد اكتفى أغلب 

الدلي��ل، لكنه  احلضور به��ذا 
)ع( ق��ال: إمنا جمعتكم لتس��ألوا 

عما ش��ئتم من آثار النب��وة وعامات 
اإلمام��ة التي ال جتدونه��ا إال عندنا أهل 

البي��ت، فهلموا مس��ائلكم« فهن��ا جند متيز 
اإلمام )ع( مبنهج��ه العلمي في املناظرة، مما يدلل 

عل��ى أهليته لإلمامة، فح��ني اكتفى احلضور بداللة 
» ط��ي األرض االعجازية، رفض انصرافهم وطلب منهم 

إن يس��ألوه عم��ا بدا لهم. فبدأ مبناظ��رة عمرو بن هذاب. 
وهو من املش��ككني بإمامة اإلمام الرضا )ع(، الذي أشكل 
على علم االمام )ع( وجاء برومي وهندي وفارس��ي وتركي،  
فس��أل كل واحد منهم االمام مس��ألة بلس��انه ولغته 
فأجابهم بألس��نتهم ولغاتهم، فتحير الناس وتعجبوا، 
فاق��روا جميعا بأنه أفصح منهم بلغاتهم. ثم انتقل )ع( 
إلى مناظرة زعيم النصارى )اجلاثليق(، فاحتج عليه االمام 
)ع( بأن االجنيل  دل عل��ى نبوة النبي محمد )ص( وصفته، 
وكذل��ك ذكر وصيه وابنته وولديه. وقد أقر اجلاثليق بذلك 
. ياح��ظ أن اإلم��ام )ع( ل��م يحت��ج عليهم بالق��رآن، وال 
بأقوال النبي محمد )ص(، وإمنا احتج عليهم من كتبهم 
املقدس��ة التوراة واإلجنيل. وفي ذلك داللة واضحة لديهم 
على صدق مدعى اإلمام )ع( ألن ما أخبر به بالنسبة لهم 
يدخ��ل في باب اإلعج��از. وناحظ التزام اإلم��ام )ع( بآداب 
املناظ��رة، من حيث التدرج في احلوار، وعدم تهديد املقابل 
لكونه��م أقلية من ضمن الدولة اإلس��امية.  ثم انتقل 
االمام )ع( إلى مناظرة زعيم اليهود )رأس اجلالوت( إذ أثبت 
اإلمام أن الزبور ذكر النبي وأهل بيته بألفاظ) أحمد وإيليا 
وفطيم وش��بر وشبير(، فأقروا بذلك بعد طول جدال،  ثم 
ل��م يزل اإلمام الرضا )ع( معهم ف��ي ذلك اليوم إلى وقت 

الزوال، وانصرف إلى املدينة، وعاد في اليوم التالي.
   ف��ي اليوم الثاني كان اختبار ق��درات اإلمام )ع( في 
معرفة اللغات، التي تعد من سمات اإلمام، ومتثل ذلك ب�: 

معرفته 
للغ��ة  با

مي��ة  و لر ا
واللغة السندية 

من خال حواره مع 
اللغات  هذه  أصحاب 

لدخوله��م  أدى  مم��ا 
أثب��ت  وبه��ذا   . اإلس��ام 

اإلم��ام )ع( أحقيت��ه وّص��دق 
م��ا أدلى به داعيت��ه محمد بن 

الفضل، ق��ال محمد بن الفضل: 
فش��هد له اجلماعة باإلمامة، وبات 

عندن��ا تل��ك الليلة، فلم��ا أصبح ودع 
اجلماع��ة، ويظهر أن اإلم��ام حقق نتائج 

هامة إذ آمن به طائفة من الشيعة، يقول 
األش��عري: » وقد ش��اهد بعضهم من أبي 

احلس��ن أمورا فقطع عليه باإلمامة، وصدقت 
فرق��ة منهم بعد ذلك روايات أصحابه فقبلوها 

فرجعت إلى القول بإمامته«.
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  اإلخ��راج الصحفي ه��و توزيع 
الوح��دات التيبوغرافي��ة وحتريكها 
عل��ى صفحات ال��ورق طبقا حلركة 
معينة او طبقا خلطة معينة وكلمة 
التيبوغرافي��ة ه��ي التعري��ب الذي 
  Tiageafg اصطل��ح علي��ه كلم��ة
بتوغراف��ي  او  االنكليزي��ة  باللغ��ة 

باللغة الفرنسية.
وتطلق الكتاب��ات الغربية على 
بن��اء الصحيفة املف��ردات آالتي��ة: 
وترك��ز   make-up أو   design
ه��ذه الكتاب��ات كثيرا عل��ى كلمة 
»تصميم« الصحيفة وهندس��تها 
وكأنه��ا عم��ل معم��اري يتطل��ب 
الرس��م والهندسة الازمني إلجنازه، 
وهم يقص��دون بذلك م��ا يتطلبه 
هذا التصميم من انسجام وتناسق 
وتكوي��ن فني جمي��ل، االم��ر الذي 
يحت��م على اخمل��رج الفن��ي القائم 
على هذا العمل ان يتمتع بحاس��ة 
فني��ة جمالي��ة ومعرف��ة مفصلة 
باملس��ائل التقنية لكي يكون قادرا 
على النجاح ف��ي مهمته، املتمثلة 
في إب��راز املادة الصحفية والعناصر 
الصحيف��ة  واعط��اء  الطباعي��ة 
الق��درة عل��ى اجل��ذب والتأثير، فهو 
ال��ذي يتول��ى اختي��ار ن��وع احلروف 
واش��كالها، وهو الذي يحدد أماكن 
العناصر الطباعية على الصفحات، 
فإم��ا ان يعطي الصفح��ة القيمة 

اجلمالي��ة املطلوبة او انه يدمر هذه 
اإلمكاني��ة ويقضي عليها فتصبح 

منفرة للقراء.
إن مهم��ة  يقول��ون  واخملرج��ون 
يق��رأ  الق��ارئ  يجع��ل  أن  الفن��ي 
الفق��رات الثاث األول��ى من الرواية 
اإلخبارية املنش��ورة، وبعد ذلك تبدأ 
مسؤولية الكاتب في جعل القارئ 
يواصل قراءته للموضوع، أي تنتهي 
مرحلة اجلذب اخلارجي لتبدأ فاعلية 
املادة املكتوبة )املطبوعة(، كيف نبرز 
هذا املوضوع، وكيف جنعله يحظى 
باهتم��ام الق��ارئ وبتركي��زه عليه، 
وما هي الش��روط الفنية والعناصر 
الطباعية التي جتعله يحظى بهذه 
املكانة لدى الق��ارئ، وما هي دالالت 
اس��تخدام الص��ور والعناوين؟ هذه 
األسئلة تقع في صميم عمل اخملرج 
الفني، وه��ي ضرورية أيضا للمحرر 
الصحفي الذي يج��ب أن يعرف أين 
يذه��ب مقال��ه أو موضوعه عندما 
يك��ون أصا خطي��ا مكتوب��ا بيده 
او باآلل��ة الكاتبة، وم��ا هي املراحل 
التي مير بها حتى يراه منش��ورا في 

صحيفته.
وقد ش��هد اإلخ��راج الصحفي 
قف��زة هائل��ة ف��ي صحاف��ة اليوم، 
بس��بب حداثة األجهزة الطباعية، 
التقدم  الصحافة م��ن  واس��تفادة 
التكنولوجي الكبير الذي يش��هده 

عصرنا احلاضر، والتطور الكبير في 
علوم االتصال ووس��ائله، ووس��ائل 
نقل األخب��ار واملعلومات. وأصبحت 
أه��م جوان��ب اإلخ��راج الصحف��ي 
التأثي��ر  عنص��ري  عل��ى  تترك��ز 
واجلمالي��ة، والعنص��ر االقتص��ادي 

وعنصر التحديث.
ويه��دف اإلخ��راج إل��ى حتقي��ق 
بص��ري  وتأثي��ر  كبي��رة  فعالي��ة 
فع��ال للم��ادة املطبوع��ة، س��واء 
كان��ت نصوص��ا مكتوب��ة مجردة، 
الفني��ة  بالعناص��ر  مصحوب��ة  او 
املساعدة كالصور والعناوين، وسواء 
كان��ت خاصة بالصحف اليومية أو 
اجملات أو املطبوع��ات اإلعانية.فان 
هذه امل��ادة تهدف إلى دف��ع القارئ 

للنظر إليها أوال ثم القراءة ثانيا.

العوامل التي تتحكم في 
أساليب اإلخراج الصحفي:

 وميكن الق��ول، ان هناك عوامل 
ف��ي أس��اليب  تتحك��م  رئيس��ية 
اإلخراج الصحف��ي وتراعى من قبل 
س��كرتارية التحري��ر الفني��ة ف��ي 

الصحافة احلديثة وهي:
اله��ادف  اإلعام��ي:  اجلان��ب   *
إل��ى إبراز املادة اإلعامية املنش��ورة 
حسبما تفرضه من أولويات القيم 
اإلخباري��ة املتعارف عليها في علوم 

الصحافة واإلعام.

اعداد/ وسام زهراو

 انـــامل  تصــنع  اجلمـــال
اضاءة

المصمم ..ملح المطبوع الصحفي 
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•  اجلان��ب اإلعان��ي االقتص��ادي: ال��ذي يخاط��ب 
القطاعات االقتصادية التي تسهم إعاناتها بتشكيل 

جزء هام من ميزانية املؤسسة الصحفية.
•  اجلان��ب الفن��ي: ال��ذي يوظ��ف ق��درات املطبعة 
الصحفية في خدمة املظهر العام للصحيفة، واألنواع 
الصحفية املعاجل��ة فيها، وكذل��ك إمكانية املصورين 
واخلطاطني والرس��امني من العاملني في اجملات الفنية 

اخملتلفة.
•  اجلان��ب النفس��ي: الذي يراع��ي طبيعة اجلمهور 
اخملاط��ب من حيث الس��ن واملس��توى الثقافي واملامح 
األساسية العامة لش��خصية اجملتمع الذي تصدر فيه 

الصحيفة وتخاطبه.
وقد قطع اإلخراج الصحفي شوطا بعيدا من التقدم 
والتنوع بحكم التطور التقني واإلنساني الذي ال يتوقف 
عند حد معني. ولكن اإلخراج الصحفي تطور مع تطور 
الصحافة نفس��ها وتطور النظرة إل��ى طبيعة عملها 
ومهامه��ا ووظائفه��ا في اجملتمع اإلنس��اني، ونقل هذا 
التطور إخ��راج الصحف إلى مجاالت كثيرة من احلداثة 
واإلبداع والتنوع بعد أن كانت متاثل الكتب في إخراجها 
وتبويبه��ا ومراع��اة الزخ��ارف التي حتي��ط باملوضوعات 
املنشورة فيها، وكذلك عدم التنويع في أشكال احلروف 
الت��ي جتمع بها موادها، ولك��ن تطور مفهوم الصحافة 
ووظائفها والتقدم التقني الذي أصابته جعلها تتوجه 
لقرائها بوس��ائل جديدة في اإلخراج تساير مضمونها 
املتنوع واتساع دائرة الوظائف اإلعامية التي تقوم بها 

في وقتنا احلاضر.

أغراض اإلخراج الصحفي
 لإلخراج الصحفي أربعة أغراض هي:

 أوال: تيس��ير ق��راءة م��ادة الصحيفة عل��ى القارئ 
بحيث يستوعبها في اقصر وقت ممكن.

ثانيا: عرض املادة الصحفية مقومة حسب أهميتها، 
فالقارئ يتوقع إبراز املوضوعات الهامة س��واء من حيث 
مكان عرضها على الصفحة او الوحدات التيبوغرافية 

املستخدمة فيها.
 ثالث��ا: العم��ل عل��ى أن تب��دو الصفح��ة جذاب��ة 

مشوقة.
 رابع��ا: عق��د صل��ة تع��ارف وألفة ب��ني الصحيفة 
والق��ارئ، بحي��ث يس��تطيع متييزها عن غيرها بيس��ر 

ويسعى إليها في رغبة.
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شواطئ مسرحية

10�� املؤسستان غير جتريبيتني 
عل��ى الرغم من م��ا للتجريب من اهمي��ة كبيرة في 
مجال االبداع فان املؤسستني ال تتسعان له كليا )العمل 
فيه��ا غي��ر جتريب��ي ( كما هو في مس��رح الكب��ار او في 
امل��دارس واملعاه��د املهنية والصناعية وكلي��ات التقنية 
0كل االس��اليب واملناهج في املؤسستني معروفة متفق 
عليها مسبقا مقدرة سلفا مقدماتها تصب في نتائجها 
ال يض��ل اجتاهها وال يخط��ا هدفها فاذا ح��دث واحد من 
االثنني الي س��بب كان 0 كانت معاجلته صعبة واالصعب 
منها تقومي اثاره الس��لبية 0 مبعنى آخر ال مجال لنظرية 
االحتم��االت في عمل املؤسس��ني 0 ليس لهما اال الطرق 
العلمية السالكة اخملتبرة صحتها واملضمونة سامتها 
ف��ي ايص��ال املادة الى الطف��ل ان ق��دم )تقليدية ( بعض 
االس��اليب ال مينع االبداع والتفنن في ايصال املادة للطفل 
باالعتم��اد على الق��درات الذاتية التي مين��ع بها املوصل 

)املعلم واملمثل ( كما سنرى0
ان كان ثم��ة ض��رورة للتجري��ب 0 وه��ذا يحدث خال 
فت��رات زمنية طويلة ومتباعدة فانه يتم خارج اطار عمل 
املؤسستني العام )املتبع( بشكل خاص واستثنائي فعلى 
س��بيل املث��ال اذا دعت احلاجة الى اس��تحداث اس��لوب 
ومنه��ج جديدين ل��درس ما ننتخب عينة م��ن التاميذ) 
الص��ف املعن��ي ( ويطب��ق االس��لوب واملنه��ج املقت��رح 
استحداثه عليهم واخضاع التجربة للدراسة والتحليل 
من قبل اخملتصني واملشرفني التربويني  0 وحني التأكد من 
نتائجها االيجابية والتيقن من س��امتها يتم تعميمها 
0 كما في اس��تحداث القراءة املقطعية بدل اخللدونية ) 
الهجائية ( ف��ي الصف االول ابتدائي والرياضيات احلديثة 
بدل القدمية كذلك في مس��رح الطف��ل جديده يخضع 
الى دراس��ة مس��تفيضة فحص ومعاينة من قبل خبراء 
التربية واالجتماع وعل��م النفس وقبلهم الكاتب واخملرج 

واملمثل قبل طرحة في العرض املسرحي 0
11 �� األنسنة:

تس��تعني املؤسس��تان ب��� )األنس��نة ( ف��ي تق��دمي 
موضوعاتهما في املدرس��ة بعض املوضوعات والقصائد 
والقصص خاصة في دروس القراءة واحملادثة 00 موضوعة 
عل��ى الس��نة احليوانات والطي��ور والنبات��ات  كذلك في 
مسرح الطفل تلعب احداث املوضوع وتقدمه شخصيات 
مؤنس��نة ه��ذا العنص��ر الفن��ي � اجلمال��ي � الفانتازي 
، املش��ترك بينهم��ا يس��هم الى ح��د كبير ف��ي ايصال 
املوضوع ) قيمة وافكاره( الى عقل ونفس الطفل املتلقي 
بطريق��ة محببة اليه ان االنس��نة خير وس��يلة لتفتيق 
ذهنه وتوس��يع مداركة العقلية وحتفي��ز مخيلته إلنتاج 
الصور واملعاني لدى الطفل ميل فطري واستعداد عقلي 
للتخي��ل فان لم يجده في دروس��ه ومس��رحه خلقة في 
عاقت��ه )لعبه( مع اقرانه 0 فان لم يجد خلقه لذاته )مع 
نفسه ( لذلك جنده كثيرا ما يحاور دميته 0او يتحدث مع 

اشخاص يراهم ويسمعهم وحده 0
12�� اداة التواصل 

 اداه التوصيل في املؤسس��تني بش��رية )املمثل ( في 
مس��رح الطف��ل و )املعل��م ( في املدرس��ة وب��ني االثنني 
مقارب��ات كثي��رة 0 املعلم الناجح ممث��ل متمكن واملمثل 

اجلزء الرابع 

القيم التربوية والتعليمية والجمالية واالجتماعية

 في مسرح الطفل والمدرسة

االئتالف واالختالف

تنفرد شواطئ بنشر 

بحوث الراحل

 )صبري العطية( 
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الناج��ح معلم متمك��ن كل منهما يس��تطيع ان يقوم 
مقام االخر حال توفر مستلزمات اخرى مكملة ومساعدة 
للوظيفت��ني النهم��ا يس��تخدمان ادوات تعبيرية واحدة 
واخ��رى متماثلة في توصيل قي��م وافكار املوضوعات الى 
املتلقي الطفل عددهما وادواتهما الداخلية االحاس��يس 
واملش��اعر وص��دق التعبي��ر واالنس��جام م��ع املوض��وع 
واخلارجي��ة 0 الصوت وااللقاء ودرج��ة وضوحها واالمياءات 
واحلركات 00 واالس��تخدام االمثل للموجودات املساعدة 
االخرى 0الطباش��ر 0 الس��بورة 0 وس��ائل االيضاح 0 في 
الصف 0 قطع االكسس��وار الديك��ور وملحقاته االخرى  

في املسرح 
ثانيا: مستويات االختاف 

ان وحدة هدف املؤسستني ومس��تويات ائتافهما  ال 
تلغ��ي اختافهما فل��كل واحدة منهما س��مات خاصة 
تتمي��ز به��ا عن االخ��رى  االختاف امر بديه��ي 0 فروقات 
تكويني��ة )تأسيس��ية ( وظيفي��ة ، مهني��ة ، تعبيري��ة 
، اس��لوبية ، منهجي��ة ، اخرى في ط��رح ومعاجلة القيم 
واالفكار واالتصال والتوصيل والتلقي  فاملسرح مؤسسة 

ادبية فنية واملدرسة تربوية تعليمية بالدرجة األولى 
1 �� طريقة التلقي : 

املؤسس��تان مرس��لتان ، الطفل فيهما متلق ولكن 
كيف ؟ في املدرسة تقدم له الدرس على اختاف انواعها 
، مباشرة ، تقريرية ، تسمى االشياء بأسمائها 0 الطريقة 
في الغالب مرهقة ان لم تكن مملة 0 ال حتمل املتلقي على 
املتابعة ، ألنها تفتقر الى عناصر الشد واجلذب والدهشة 
والترقب لذلك يحدث انقطاع في توصيل القيم واالفكار 
واملعلوم��ات ، وتقاطع م��ع االهداف التربوي��ة لكنها في 
املس��رح تواصل طريقها نحو هدفها من غير انقطاع وال 
تقاطع ، الن دروس��ها فيه تأني بأسلوب فني جمالي ممتع 
، غير مباش��ر ال تسمي االشياء بأسمائها بل تشير اليها 
ترمزه��ا بعامات دال��ه موحية 0 ان طريقة التش��خيص 
الدرامي واللعب التمثيلي املنظم في العرض تشد انتباه 
املتلق��ي وحتفزه عل��ى املتابعة والترقب ، تش��وقه ملعرفة 

النتائج 0
من خطاب له ، الى احد املعلمني نشر بإحدى  صحف 
شيكاغو ، يقول مارك توين عن مسرح الطفل : )أنه اقوى 
معل��م لألخاق ، وخير دافع الى الس��لوك الطيب اهتدت 
اليه عبقرية االنسان الن دروسه ال تلقن بالكتب بطريقة 
مرهقه او في املنزل بطريقة مملة بل احلركة املنظورة التي 
تبع��ث احلماس ، وتصل مباش��رة الى قلوب االطفال التي 
تعتبر انس��ب وعاء لهذا الدرس ان كتب االخاق ال يتعدى 
تأثيره��ا العق��ل وقلما تص��ل اليه بعد رحلته��ا الطويل 
الباهت��ة ولك��ن ح��ني تبدأ ال��دروس رحلتها في مس��رح 
االطفال فأنه��ا ال تتوقف في منتصف الطريق بل متضي 

الى غايتها 00
اذا كان الطف��ل في الصف يتلقى املوضوع بحاس��ة 
السمع فانه في املسرح يستنفر كل حواسه السمعية 
والبصري��ة والعقلي��ة والوجدانية اللتق��اط ومتابعة ما 
يحدث امامه 0 نعم املدرسة � الصف االول ابتدائي والى 
حد ما الثاني �� تعطي دروس��ها بطريقة محسوس��ة ، 
خاصة في دروس القراءة واحلس��اب �� سرعان ما تختفي 
ف��ي الصفوف التالي��ة  تنتقل الى الامحس��وس وتظل 
الطريق��ة التجريدية ترافقه في عملي��ة التلقي 0 بينما 
في املس��رح ، التلقي باحملسوسات ) حياة كاملة ( االقوال 
،بالشخصية ، تترجم الى افعال وحركات وامياءات0اضافة 
ال��ى عناص��ر الس��ينوغرافيا كالديك��ور واالكسس��وار 
واملاب��س واالقنع��ة واملوس��يقى والغن��اء  عناص��ر ذات 
طابع حس��ي له��ا وظائفها العامة واخلاصة ، املدروس��ة 
واملرس��ومة مس��بقا 0 ضمانه اكيدة لوصول املعنى الى 
املتلقي في املدرس��ة تقدم للطف��ل القيم واالفكار على 
وتي��رة واح��دة وان اختلفت ال��دروس واملوضوع��ات بينما 
في املسرح تأتيه بطرق واس��اليب متعددة ومتنوعة ذات 
بهج��ة ملون��ه جذابه وأن تكررت وه��ذا يحدث في بعض 
الع��روض فأن تعدد اش��كال الطرح واملعاجل��ة وتنوعهما 
تضيفان على العرض الوانا جذابه بل على كل مش��اهده 

باملمتع والنافع0   



تدريسي في جامعة 
البصرة يصدر كتاب)الفروق 

الداللية في االسلوب 
القرآني(

صدر عن شركة البصائر للطباعة 
كتاب)الف��روق  لبن��ان  ف��ي  والنش��ر 
القرآن��ي( االس��لوب  ف��ي  الداللي��ة 
للتدريس��ي في كلية التربية للعلوم 
الدكتور  البصرة  بجامعة  االنس��انية 

حسني عوده هاشم 
الكت��اب ض��م)265( صفح��ة من 
القطع الكبير تناول فيه الكاتب دراسة 
الف��ارق الدالل��ي على وفق املس��توى 
الصوت��ي واالختاف��ات الفاصل��ة في 
املوضوع ثم تط��رق الكتاب الى الفرق 
الدالل��ي على وفق املس��توى الصرفي 
من حي��ث الصيغ��ة والصي��غ املزيدة 
واملش��تقات والصي��غ اجلمعية وتناول 
الكتاب ايض��ا الفرق الداللي في اجملال 
التركيب��ي والفرق على وفق معجمية 

اللفظة القرآنية .

تدريسي في 
جامعة البصرة يصدر 

كتاب)جغرافية املوارد املائية(
صدر عن ش��ركة الغدير للطباعة 
والنش��ر في البص��رة كتاب)جغرافية 

امل��وارد املائي��ة( للتدريس��ي في كلية 
التربي��ة للعلوم االنس��انية بجامعة 
البص��رة الدكت��ور صفاء عب��د االمير 

االسدي.
الكت��اب يق��ع ف��ي)263( صفحة 
فيه��ا  تن��اول  الكبي��ر  القط��ع  م��ن 
العامة  الباح��ث دراس��ة اخلصائ��ص 
للم��وارد املائية وال��دورة الهيدروجنية 
اجلغراف��ي  والتوزي��ع  ومكوناته��ا 
للتس��اقط اجلوي واحتس��اب معدله 
ومعدل التبخر والتس��رب اضافة الى 

اجلريان السطحي واستخاص املوازنة 
املائية وعاق��ة ذلك بالتغي��ر املناخي 
االرضي كذلك درس الباحث في كتابة 
اخملتلفة  بانواعه��ا  الس��طحية  املياة 
وتوزيعه��ا واملياة اجلوفي��ة ومصادرها 
وخصائصه��ا والعوام��ل املؤثرة فيها 
وخل��ص الباحث ال��ى دراس��ة البحار 
وطوبغرافي��ة  واهميته��ا  واحمليط��ات 
قاعها وش��واطئها وارصفتها القارية 
واحواضه��ا معرج��ا عل��ى ظاهرة املد 

واجلزر فيها والتيارات احمليطية.

باحث من جامعة البصرة 
يصدر كتاب)الطحالب 

العملي(
صدر للتدريس��ي ف��ي كلية 
التربية للعلوم الصرفة بجامعة 

البصرة الدكتور احمد محس��ن 
عذبي كتاب)الطحالب العملي(

تضمن الكت��اب ثاث فصول 
األول منها تناول عزل الطحالب 
زراعي��ة  أوس��اط  بأس��تعمال 
مختلف��ة كما تضم��ن الفصل 
وتواجده��ا  الطحال��ب  أهمي��ة 
وانتش��ارها في البيئات اخملتلفة 
)امل��اء واليابس��ة و اله��واء( اما 
الفص��ل الثاني فق��د تطرق الى 
تصني��ف الطحال��ب ال��ى احد 
عش��ر صنف��ا كل صن��ف ضم 
عددا من الرتب وهذه ضمت عدد 
من العوائ��ل وهي بدورها ضمت 
عدد م��ن االجن��اس وكل جنس 
ضم نوع او ع��دة انواع طحلبية 
,ام��ا الفص��ل الثال��ث تضم��ن 
عدد من التج��ارب اخملتبرية التي 
توض��ح االس��س املعتم��دة في 
النم��و الطحلب��ي والتي  حتديد 
ال��وزن اجل��اف  متثل��ث بتحدي��د 
والط��ري للكلف��ة الطحلبي��ة 
وترك��ز الكلوروفي��ل فض��ا عن 
حس��اب عدد اخلاي��ا الطحلبية 
,كما تضمنت التجارب دراس��ة 
تأثير بع��ض العوامل البئية في 
منو الطحال��ب من درجات احلرارة 
واحلامضي��ة وامللوح��ة وبع��ض 

املغذيات.

اصدارات جامعية
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عصافري اهلام الزبيدي تقف على ضفافها

ف
فو

ر

عن دار ضفاف للطباعة والنش��ر في الش��ارقة صدر 
ديوان)ضف��اف العصافير( للش��اعرة والفنانة الهام ناصر 

الزبيدي.
في هذا الديوان ترسم الزبيدي كلماتها بااللوان وتغني 
م��ا تكتب، ه��ي موس��يقية أواًل، وهي فنانة تش��كيلية، 
وش��اعرة، كل هذه املواهب اجتمعت ببنت البصرة، التي 
تغفو وتصحو على اخلليج واهب احملار واألش��عار واملواهب 

الكبيرة. 
وح��ني نتأمل عنوان اجملموع��ة ال منتلك إال أن نقول إننا 
أمام ش��اعرة جتيد اس��تخدام لغتها، وتنتق��ي ما يوحي 
بشاعرية رقيقة، حتلق مع العصافير إلى ضفافها، ويبدو 
أنه��ا وجدت نفس��ها أقرب إل��ى تلك الكائن��ات الرقيقة 

منها إلى الناس.
في هذه اجملموعة نلمس ارتقاء ذائقتها ورهافة لغتها. 
وعاقتها احلميمة بالطبيعة فقد قسمت مجموعتها إلى 
س��بعة أغصان، وكل غصن ضم مجموعة من القصائد، 
فتغدو ش��جرة من احلكمة والشعر معا. تتساءل بحيرة 
عم��ا ض��اع منها » نعن��اع « في فلم تعد جت��ده، ترى كم 

علينا أن نخسر في انكسار « :؟ حياتنا لنحظى بلحظات 
فرح جميلة الروح/ يلفُه صمت األيام/ والتساؤالت حيرى/ 
أي��ن أوراق النعن��اع؟/ التي غم��رْت.. صحرائي/ أي��ن أزهار 
األوركيد؟/ أين عطرها الفواح../ أين اللؤلؤة السوداء/ التي 
انبثق��ت من رحم الصدفة/ وانتش��ر بريقه��ا/ فوق باحة 
العمر/ نرجس��اً/ وياسمني؟(. – » ش��جرتي « في غصنها 
الس��ابع، وفي قصيدتها وه��ي هنا ال تف��ارق الطبيعة – 
تستذكر شجرة عيد املياد التي يتكرر االحتفال بها كل 
عام، ورحيل أبيها وشعورها بالوحدة والبرد وحاجتها إلى 
الدفء الروحي واإلنساني، مع جتدد الضياع، وكيف كانت 
أي��ام املياد/ تهدني « : وغي��اب األمل الذكرى/ أجلُس على 
ط��رف أريكتي/ أعنُي رجلي على حتملي/ وللحظة طويلة.. 
أدرك بأنه��ا أيام قد/ توارت..(، ثم تس��تدرك فتتذكر أبيها 
ووحش��ة املكان من دونه: تبقى فينا../ مش��رقا يا أبي/ وال 
متلك إال أن تشكو ،» أنت أول من رأى املياد دعني أهمُس../ 
ما زلُت/ « : وحدتها ولوعتها إليه ترى هل صارت الطبيعة 
..» وحي��دة / مع الش��جرة ماذنا من البش��ر؟ أم أن رهافة 

الشاعرة أقصتها عنهم.



ممث��ل عراق��ي انطلق م��ن محافظ��ة البصرة ف��ي ريعان 
الش��باب  مبدع ينوع دائما في أدائه متمكن من ادواته يختار 
ال��دور بإتقان متيز بالطاب��ع الكوميدي و اجلاد  دون أن يفش��ل 
في تأدية أحدهما، كانت بدايته وهو في س��ن السابعة عشر 
من عمره عندما ش��ارك في فيلم )يوم آخر(  وبعدها قدم عدة 

أعمال متمي��زة حاصل على ش��هادة البكالوريوس من كلية 
الفن��ون اجلميلة بغداد  ث��م اجته إلى مصر وحصل هناك على 
ش��هادة املاجستير من املعهد العالي للسينما ، قدم العديد 
من األفام واملسلس��ات البارزة مبش��اركة جنوم المعني مثل 
عادل إمام في مسلس��ل فرقة ناج��ي عطا اهلل2012 والفنان 

سناء شافع في مسلسل خيبر.

*كيف يعرف الفنان الكبير سام زهرة بطاقة الشخصية ؟
�� سام زهرة هو عبد الس��ام عبد الزهرة السوداني من 
مواليد البصرة وخريج معهد واكادميية الفنون اجلميلة بغداد 
واالن يحضر رس��الة الدكت��وراه في االخراج الس��ينمائي من 

املعهد العالي للسينما في القاهرة0

*ه��ل دخل الفنان  س��ام زه��رة عالم الف��ن العربي على 
صعيد الدراما ام السينما ؟

�� هي ال تزال قيد البحث . شاركت في التمثيل في بعض 
االفام املصرية والعرض قائم حلد االن وكذلك في املسلسات 
العربية ومن هذه االفام للمخرج الدكتور س��يد س��يف في 

فيلم للمراهقات فقط0

*فرق��ة ناجي عط��ااهلل ماذا مثلت لس��ام زه��رة وكيف 
تعامل مع الفنان عادل امام ؟

���� في مسلس��ل فرقة ناج��ي عطا اهلل للمخ��رج رامي 
امام  كان لي يعتبر جتربة عربية خالصة وخصوصا مع الفنان 
الزعي��م عادل إمام إضافة إلى نوع التجربة مع جنوم كبار ومن 

حاوره شبكياً : عبداحلكيم اللطيف 

30

الفنان سالم زهرة
 لـــ 

 الزعيم عادل إمام إضافة إىل نوع التجربة 00 والدراما 
العراقية تسري حنو األفضل من خالل النهج اجلديد

شواطئ ثقافية 



مختلف اقطار الوطن العربي
وكان التعام��ل مع االس��تاذ ع��ادل امام  مش��وقا لطيب 
س��لوكه وكتجرب��ة افادتني للوق��وف على الش��كل اجلديد 
للتعام��ل مع ك��روب عربي وهيئة انتاج عربي��ة لها تقاليدها 
واعرافها املتمثلة في كيفية التعامل مع الفنان كون شركة 
انتاج عربية وفيها نظام خ��اص للتعامل مع الفنانني اضافة 
ال��ى التجربة اجلدي��دة التي خضته��ا مع اصحاب الش��هرة 

العربية0

*ماه��ي األعمال املش��تركة التي قدمته��ا عربيا  وايهما 
اقرب اليك ؟

�� االعمال العربية املش��تركة عديدة منذ زمن ولكن قبل 
سنتني كان لي مش��اركة في متثيل دور كعب بن االشرف في 
مسلس��ل خيبر للمخرج العربي محمد عزيزية واشرف على 
االنتاج الفن��ان العراقي الدكتور محس��ن العلي الذي كانت 
جتربت��ه االنتاجية ال تق��ل اهمية عن ش��كل وطريقة االنتاج 
العرب��ي وقد مت التصوير في القاه��رة بكادر فني عربي مصري 
ممي��ز وكان للعمل طعمه اخلاص نتيجة اجل��ودة التي طرحها 
وفي الش��كل االخراجي الذي قدم فيه اخمل��رج محمد عزيزية 
س��مات اس��لوبية اخراجية متطورة وبالنسبة لي كان عما 

مهما0

*كيف تقي��م  الدرام��ا العراقية وهل اصبحت منافس��ا 
للدراما العربية ؟

�� الدراما العراقية تس��ير نح��و األفضل من خال النهج 

اجلدي��د الذي قدم��ه مخرجون امثال ف��ارس طعمة التميمي 
وآخرون نتمنى للجميع املوفقية.

* كيف جتد املسرح العراقي اليوم في ظل الظروف الراهنة ؟
��   هناك جتارب مس��رحية راقي��ة باإلضافة الى اجلانب 
التج��اري املس��رحي فنح��ن نطمح خلل��ق توازن ب��ني الفن 
كصناع��ة وبنفس الوقت ينت��ج عن تقدمي ه��ذا النوع من 
الع��رض مردود مال��ي جتاري بعيد عن االس��فاف . وان تكون 
االعمال املسرحية هادفة وجماهيرية كما كان في السابق 
مثا في مس��رح النج��اح واخملرج الدكتور محس��ن العلي 
في اخراجه مس��رحية مقامات ابو س��مرة واطراف املدينة 
وايضا ما قدمه اخملرج قاس��م وعل السراج في مسرحياته 
وخصوصا مس��رحية حمدان ي��ا حمدان وايض��ا ما قدمه 
اخملرج عبد االمير ش��مخي في املسرح مثل مسرحية )نزالء 

ظرفاء( وغيرهم0

* هل هناك اعمال فنية جديدة تعتزمون املشاركة بها ؟
�� ف��ي الوق��ت احلاضر اني مش��غول في حتضير رس��الة 
الدكتوراه ولك��ن اتوقع هناك اعمال تلفزيونية وس��ينمائية 

عربية ممكن ان اكون فيها احد املشاركني 0

* كلمة اخيرة حتب ان توجهها للقارئ  ؟
���� في اخلتام حتية طيبة وتقدير للجمهور الذي يتفقدني 
من خال الصحف او االعمال او عن طريق الفيس بوك وحتياتي 

لك0



خط الصفر

32

شواطئ ثقافية 

والزلت حتت خط الصفر..
أعد السالب

اندحر الى هاوية الابداية
بحثا عن نتوء الزمن

ووالدة التقومي،
ليستوي إله اليقني على راحتي

يحكم شعب االسئلة
يلغي نقط احلذف..

من صبيب القصيدة
وتسعيرة املرور ،

من جمرك الشفاه..
الزلت أبحث عن منطقة حرة

في صدر األرض
أبادل فيها سبائك الشمس..بالسجائر

ووجه القمر..بفطيرة باجلنب..
أصدر قيسا وأجلب جيفارا

أبني عمودا فقربا
للدود الناخر في أشاء اجملاه...دين

حتت الصرف والتحويل،
أرمم كرامة الفعل الناقص

أشفي املعتل منه ،
لتخضر رئة الكام

ويكرر الدمع نفطا ،
ندخل به معاهدة السام..

..
سام علينا .

في الربيع االول والثاني،
ومارسيل على موجة االثير يدندن ..

وأنا أمشي ..

وأنا أمشي ..

ابتسام بن ابراهيم



بعيداً 

يُبحُر بَك الوهم

 جلناٍن قصّيٍة 

حيُث جزر من خياٍل ودهشة

 نهارات لم تطأها ظنون العرافاِت 

ومساءاٍت لم تذق طعم َالوحشة بعد

 السماُء نقية ، 

كدمعِة طفل 

واالرض تلويحة حلٍم ُمشتهى 

مثَل هواِجس عشٍق ،

 أمواج البحرِ تطاردُ بعضها

 القلوُب تنبُض بعذريِة أرٍض بِكر

 واحلقائق بزوايا منفرجة 

وحدها العاصفة ، ذاَت غفوٍة

 كانت أكثرَ صدقاً من مرافئك اآلمنة ِ 

همسْت بطيفَك املوِغل بالوهِم :

 أن أشرِعَة اخليال

 تُبِحُر دوماً بأجتاٍه واحد 

ِسوى بوصلة احلقيقة ، 

وسواِعَد تعتمُر التجذيف 

ما من سبيٍل ألعتاِء ظهر موجٍة حاملٍة 

تُعي���دَك ثانيًة إلي���َك
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أ شرعة الوهم 

صباح ف��هد / روتردام
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أغمض عينيه الش��اخصتني نحو الش��مس القاني��ة وهي تدخل 
اخر رواق من أروقة النهار الصماء..كان يخش��ى قدوم الليل..الليل ذلك 
الكائ��ن الصامت الذي تط��رق عتمته أبواب ذكرياته..ح��اول جاهدا أن 
يص��رف عن ذهنه الذكريات السوداء..س��بح ذهن��ه بعزلته عن كّل ما 
يحيط به..تاش��ت رؤية رجال الش��رطة املتمايلة كأنها قوارب راسية 
على ضفاف ش��ّط العرب وتاش��ت معها احلواجز الكونكريتية التي 
كان��وا يعتقدون إنها س��تمنع املوت ان يحصد أرواحه��م البريئة..كل 
ذلك تاش��ى فيما لم يزل هو مثخنا بجراح فقد أخيه منذ أسبوعني..
تاش��ى النعاس من عينيه كسحابة تعدو مسرعة في أفق الصيف..
فوق رأسه تتمايل أوشحة املغيب..وحتت قدميه تهتّز األرض با هوادة..

اللي��ل يخرق صمت��ه دوي انفج��ارات ورصاصات طائش��ة..أمام عينيه 
الفاغرت��ني انبعث��ت اعم��دة دخان ذل��ك الكائن ال��ذي كان يربط على 
بطنه  حزاما ناس��فا فّجره بالقرب من س��يطرة للش��رطة.. استباح 
ذلك الش��قيق العربي أرواح إخوانه املس��لمني كما لو كانوا أش��ياء ال 
بشر..اِس��تباح أرواحهم كي ميوت شهيدا ويدخل اجلنة بغير حساب؟! 
تذّكر ذلك الكذب اخملجل فتشظت جراحاته مع الريح..ماذا بإمكانه أن 
يفعل وما الذي يقوى على تفسيره.. وكل ما حدث ويحدث فوق عقله..

بل عقول االنس��انية املذبوحة قربانا لتجار الدين والوطن؟!ماذا ميكنه 
أن يفعل غير أن يحتمي من ذلك الواقع حتت ش��رفة أحام اليقظة..أن 
يعيش ف��ي عالم مليء باحام  ال منطقية وخياالت ال متناهية..عالم 
يقتل فيه مئات من النس��اء واألطفال يوميا..القاتل واملقتول يش��هد 
أن ال ال��ه إال اهلل..عالم تته��اوى فيه رقاب منحورة حتت قدمي كهنوت 

املعبد..
الصقت��ه كظله ص��ورة ذلك االنس��ان البريء وهو يس��مع صوته 
يصرخ واهن��ا مبتها بصوت يش��وبه الّرعب..ذلك الص��وت الذي مّزق 

صورا غّصت بها جدران الذاكرة.
.وقف يتأمل الكثبان الرملية التي كس��تها النفايات املتبعثرة هنا 
وهن��اك على امت��داد الطريق املمتد نحو االفق الرملي. تقاذف  وس��ط 

ضباب الاوعي الكثيف..
اِنحنى مطأطئا رأس��ه أمام هام الواق��ع الاعقاني الذي يحيط 
به.. جلس يتلبسه الصمت وميارس طقوس العجز واخليبة.. طوال تلك 
الليل��ة الكانونّية ظّل مس��ّمرا أمام نافذة صغي��رة تلطخت زجاجها 

جمهول اهلوية
شواطئ ثقافية 

                             )مقطع من رواية (
عماد كامل

جمهول اهلوية
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بظلم��ة لزج��ة.. وقف يتأّمل الش��وارع املفرغة من ناس��ها الذين الذوا 
بجلودهم من إخوان نُزعت من قلوبهم الرحمة ومارس��وا عليهم  كّل 
م��ا هو محّرم وش��اّذ..تركوا بيوتهم ليس��كنها أبناء املذه��ب أو الدين 
األخر.. اجملاهدون..القتلة..املرتزقة..اخلارجون عن القانون..أسماء متعّددة 
والفع��ل واح��د.. القت��ل .. إزه��اق أرواح بريئة..أناس أفرغ��وا من جيوب 

قلوبهم كل ما يحملون..االنسانية..اإلسام..الوطن.
ذات مس��اء فاحم خال من النجوم، متوثب السواد، تتلبسه عتمة 
ثقيلة ينقبض لها القلب.. مس��اء كاملس��اءات األخرى ينذر بشّر قادم.. 
اخترق الس��كون صافرات س��يارات الش��رطة تزحف ه��ادرة با نهاية.. 
تشق بأصواتها هدأت الشوارع النائمة..أمام عينيه رأى شخصا قذفوا 
به ككيس نفايات..أخرجوه من صندوق س��يارة صغيرة..ظّل نائما على 
جانب الش��ارع.. رأى ذلك فغلى الّدم في ش��رايينه كقدر طهو منسّي 
على النار..اِس��تعاد ش��جاعته.. اِقت��رب منه.. حّدق في��ه.. رآه يغرق في 
أحام ش��اعرّية تهدهد جفونه املس��بلة.. اِس��مه املكت��وب في هوّية 
األحوال املدنية التي وضعوها على صدره تدّل على أنه من اولئك الذين 

سحقوا كيانه كعقب سيجارة ذاوية.
الب��رد القارص ل��م يثن قطرات الع��رق أن تتفّصد م��ن جبينه وهو 
يتمّع��ن في��ه يتقّلب على وجهه ت��ارة وعلى جانبه ت��ارة أخرى..متنى أن 
يرس��له الى اجلحيم..أن يستأصله من هذا العالم كما تستأصل ورمة 
خبيثة..متنى أن يسحق تلك البصقة..التهبت نفسه بفكرة حانقة لم 
متهل��ه أن يتمّعن فيها للحظة واحدة..اِحتوته فكرة أن يأخذ بثأر أخيه 
املغدور..لفحت تلك الفكرة ابواب خواطره..أرسل القمر شرائط باهتة 
عل��ى ذلك اخملل��وق الذي بدا على وجهه آثار تعذي��ب.. اِزداد وجهه حمرة 
وفار الدم في ش��رايينه.. وألول مّرة منذ فقد أخاه وجد نفس��ه وس��ط 
كابوس ال متناهي من احللقات الفاسدة.. قرر أن يحّول شطحات أحام 

يقظته إلى حقيقة..أن يُحدث تغييرا في حياته..
جاء اليوم ال��ذي ينتقم به لدماء أخي��ه املتقاطرة من معصم هذا 
اخملل��وق كما يظن.. أن يقتّص ألخيه الذي مح��ا وجوده هذا اخمللوق كما 
يظّن.. عرض مضطربا مختلف السيناريوهات..كيف سيقضي عليه..

ه��ل يغدر ب��ه كما غدروا بأخي��ه..)؟ ( ب��أّي طريقة س��يختار له موتته 
احملتومة..طعنا..خنقا..أم يشضي رأسه كما تشضى رأس أخيه؟ مسح 
حّب��ات العرق الب��ارد التي هطلت من جبهته، ف��رك راحتيه ببعضهما 
،أنفاسه تعّب هواء كثيفا ينهال في صدره ثقيا..طنينا شنيعا ينبض 
بصدغيه مع خفقات قلبه املتسارعة..أخرج سكينة ورفعها فوق رأسه 
األش��عث..تأّمله..بدا بعمر أخيه تقريبا..بطوله.. ش��عر بلذة االنتقام.. 
اِنتش��ى بخمرة النصر..أمعن النظر بعينيه الناعس��تني.. ثم فتحهما 
واسعا دون أن يعلم ما الذي دعاه الى فتحهما في تلك اللحظة..أمارات 
الذهول انس��كبت على وجهه..فغر فاه بصعوبة حني انعكس��ت رؤية 
السكني في بؤبؤي عينيه اجلفلتني وهي تقترب منه.. قال بصوت امتزج 

فيه الّرجاء واخلوف:
- أرجوك ارحمني أنا بريء.

ومن دون أن يس��مع كلماته غرز السكني في صدره فتفّجرت نافورة 
من الدماء.. تدّفقت الدماء س��اخنة وس��خّية.. توّقف كّل شيء عقب 

تلك اللحظة إالّ دماءه.
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اختي��ر التدريس��ي في كلي��ة الفن��ون اجلميلة 
في جامعة البصرة الفنان حس��ن فالح س��الم من 
قب��ل وزارة الثقاف��ة العراقي��ة لتمثي��ل العراق في 
ملتقى)الصني في عيون الفنانني العرب( للفترة من 

.2014/8/26-5
امللتقى ش��ارك في��ه ممثلون عن معظ��م الدول 
منها)العراق،االردن،لبنان،اليمن،الكوي��ت، العربي��ة 
مصر،الس��ودان،املغرب،تونس،اجلزائر،موريتانيا،جزر 

القمر( 
الفكرة من امللتقى هي اتاحة فرصة للمش��ارك 
م��ن الفنان��ني لاط��اع عل��ى اهم معال��م الصني 
احلضارية والثقافية والعلمية وكذلك االطاع على 
م��دارس وجتمع��ات الفن فيه��ا من اجل اس��تلهام 
الفنان افكاره من تلك الصور والرموز لتجس��يدها 

في لوحة فنية كل حسب طريقته.
ومن املعالم السياحية التي زارها الوفد)املدينة 
احملرمة، ومجموعة جزر«زوش��ان« وهي ارخبيل التي 
تتكون من 200 جزيرة وكذلك جبل »بوتو« وهو احد 
اجلب��ال االربعة في العالم للديانة البوذية فضا عن 
زي��ارة جزيرة«زهازجيل« وهي مدينة تضم نخبة من 
الفنان��ني الصيادي��ن وقرية«ش��اجنامني« وهي قرية 
مؤسس��ة على االب��داع الفط��ري وجزيرة«يوهانغ« 
وهي م��كان االنطاق لطريق احلري��ر البحري القدمي 
وزي��ارة متح��ف التقالي��د البحري��ة ف��ي قرية«يان 
يونغ«وزيارة مركز فن الس��يراميك في متحف فنون 
زوش��ان وبلدة«يان ش��ني« وهي بلدة في اجتاه جنوب 

شرق الصني في ضواحي بكني.
وف��ي خت��ام اجلولة ب��دأ الفنان��ون بعملهم في 
اس��توديو الرس��م التاب��ع ملركز الثقاف��ة والتعليم 
لبلدة«يان ش��ني« والذي اس��تمر مل��دة)8( ايام وكان 
موضوع عمله الذي اش��تغل علي��ه هو مزاوجة بني 

عندما يكون اللون

                               سفريا للثقافة العراقية

شواطئ ثقافية 

فرقد قادر
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عمارة املدن الت��ي متيز جنوب العراق مع عمارة املدن 
الصيني��ة القدمية فم��ن خال اطاع��ه على فنون 
العمارة الصينية التمس الفنان التقاء وتشابه في 
الكثير من التفاصيل التي متيز العمارتني فضا عن 
وجود لغة مش��تركة بني الثقافتني على الرغم من 
بع��د املس��افات اجلغرافية بينهما الن االنس��ان هو 

االنسان وحاجاته متشابهة وثابتة.
وقد اجنز الفنان حسن في هذه الورشة)6( اعمال 
فنية في هذا املعنى وكانت من مادة االلوان الزيتية 
واالكرلك على القماش وبقياس120x100سم داخل 
االس��توديو في بلدة)يان ش��ني( باالضافة الى عمل 
اربع لوح��ات بقياس60x80وذلك اثن��اء زيارتنا لرؤية 
معالم الصني قب��ل البدء باالس��توديو وقد اهديت 
تل��ك اللوحات ال��ى محافظ«زوش��ان« وممث��ل وزارة 
الثقافة في »زوش��ان« ومحافظ »يان ش��ن« ورئيس 

جلنة امللتقى.
هذا وس��تعرض هذه االعمال الفنية في معرض 
فني يعرض في مدينة بكني خال شهر ايلول املقبل 
وملدة اس��بوعني وبعدها ينقل املعرض الى عواصم 
مدن الفنانني املشاركني على التوالي وذلك من اجل 
توطي��د العاق��ات الثقافية ب��ني جمهورية الصني 

الشعبية وبني دول الفنانني املشاركني في امللتقى.
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رحلة البحث عن االسكافي لتصليح حذاء أو حقيبة 
أصبحت من املهم��ات الصعبة التي يواجهها العراقيون 
حاليا،والسبب هو تقلص عدد هؤالء احلرفيني بسبب قلة 
املدخول واملنافسة الشرس��ة من قبل املستورد الصيني 
من)األحذي��ة واحلقائ��ب( والت��ي إذا تعرض��ت للتلف فأن 

املستهلك يفضل تغييرها على تصليحها. 
االس��كافي مهن��ة بس��يطة تنش��ط ف��ي املناطق 
الشعبية يزاولها أشخاص قسى عليهم الزمن فوضعهم 
في أدنى درجات الس��لم االجتماعي رغم ما ميتلكونه من 
خب��رة في إع��ادة وترتي��ب األحذية التي حتت��اج إلى ترقيع 

وصيانة من جديد حتى يتم اس��تعمالها ثانية من خال 
اخليط واإلبرة أو املس��امير الناعمة في منافسة حادة مع 
صيحات املوضة املس��عورة التي تعالت في جميع مرافق 
احلياة املنادية بالتغيير والتي طالت حتى األحذية وكذلك 
دخول منافس قوي على الس��احة التجارية وهو)املستورد 
الصين��ي( إال إن االس��كافي ال ي��زال يراوح ف��ي مكانه اذ 
تراهم على األرصفة جالس��ني، وأمامهم صندوق خشبي 
صغي��ر يحتوي على أصباغ وفرش يس��تخدمونها لصبغ 
األحذي��ة التي تق��اوم عفن األيام وتس��تغيث م��ن أتربة 
الش��وارع،يتربصون باملارة من الطبقة الراقية ليمسحوا 
له��م أحذيتهم مصحوب��ات بنظرات اش��د احتقارا من 

احتقار الزمن اللئيم.
حاولنا ان نس��لط الضوء على ه��ذه املهنة التي تكاد 
تنقرض في ضل عزوف الشباب عن هذه املهنة التي ينظر 

أليها اآلخرون نظرة ازدراء واحتقار.

)إصاح احلذاء بنصف قيمته؟(
شواطئ س��ألت)أبو سارة(الذي يزاول هذه املهنة منذ 
عش��رة أعوام عن س��بب عزوف الش��باب عن هذه املهنة 
فضحك وقال إن مهنة االس��كافي ب��دأت باالنقراض الن 
الناس بدأت تش��تري األحذية الصينية الرخيصة ومتشي 
حالها بينما كان الناس في السابق تهتم بشراء األحذية 
اجلي��دة وبع��د أعوام قليل��ة ال تعثر على م��ن ميتهن هذه 
املهنة لعدة أسباب منها إن الناس تلبس األحذية اجلاهزة 
وعندم��ا يتعرض احلذاء إلى التمزق يش��تري حذاء آخر من 
الس��وق بخمس��ة آالف دينار بينما لو جاء ليصلحه عند 
االسكافي فأنه سيطلب منه نصف قيمة احلذاء أو أكثر 

إذن من األفضل أن يشتري حذاء جديد وينتهي األمر.

)كانت مهنة من ال مهنة له(
أما )ابو عل��ي( فيتحدث عن هذه املهن��ة قائا: كانت 
مهنة االسكافي من بني املهن التي يقبل عليها العراقيون 

عماد كامل

اإلسكافية مهنة الفقراء ...
هل تصمد  امام  المنتج الصيني؟

مهن 
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خاصة خال فترة احلصار االقتصادي في تسعينات القرن 
املاضي حيث ش��هدت القرى نزوحا كبيرا نحو املدن بحثا 
عن لقمة العيش والن هذه املهنة ال تتطلب مؤها علميا 
او خبرة طويلة بل مجرد معرفة بس��يطة لتقنية مسح 
األحذي��ة وترقيعها انس��اق نحوه��ا عش��رات العراقيني 

الذين وج��دوا فيها مصدرا يس��د رمقهم وخصوصا في 
العاصمة بغداد.

)مهنة تتطلب الكثير من الصبر(
كم��ا اعتبر الس��يد)أبو محمد( بعد أن ت��ردد كثيرا في 
احلديث عن مهنته إن مهنة االسكافي ليست مصدرا للثراء 
ب��ل هي خدمة تتطلب الكثير م��ن الصبر والثبات واحلرفي 
الذي ال يتوفر على هذه الش��روط لن يعمر طويا في املهنة 
ويكفي إنها كانت مصدر رزقي الشريف الذي اكسبه بعرق 
جبين��ي وان كان ال يلبي حاجات أس��رتي التي تزداد كل يوم 
لكن مع ذلك احمد اهلل حيث يقوم أبنائي مبس��اعدتي في 
مصاريف البيت ومهنة االسكافي تعتمد على عزة النفس 
والكرامة ألنها أفض��ل رأس مال له وقد كان للدولة يد في 
تراجع هذه املهنة ألنها شجعت على استيراد الرديء ووفق 
ه��ذا احلال لم يب��ق الكثير من االس��كافيني لتختفي هذه 
املهنة نهائيا ألنك لم جتد من ميتهنا خاصة إن اجليل احلالي 

أصبح بعيدا عنها وينظر إليها نظرة احتقار.
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حيدر حب اهلل *

 * باحث من لبنان 

 ƞǽƴǮƮǮǩƗ ƞǾǆƲǂǩƗ
 ǼǵƘǭ

 ƘǲƢǞǾǑǷ

ÝÝÝƘǶǵƘƪơƗ

 ميثل النب��ي محمد بن عب��د اهلل )صلى اهلل وعليه 
وآل��ه( أعظ��م ش��خصية ف��ي اإلس��ام، فه��و صاحب 
الرس��الة، وهو املبّلغ عن اهلل تعالى، وهو نافذتنا لعالم 
الس��ماء وس��بيلنا إلى الوحي اإللهي، ه��و الذي كانت 
س��ّنته حجًة، وس��يرته ملهمة لألجيال والشعوب، رمٌز 
من رموز اإلنسانية، وش��خصية من كبرى شخصياتها 

التي غّيرت التاريخ وبّدلت فيه وحّولت.
وقد دخلت ش��خصية ه��ذا النب��ي العظيم مجال 
الس��جال بني األدي��ان، واتخذ بعض الذين أنك��روا نبّوته 
مواقف سلبية منه في بعض األحيان، فاتهمه بعضهم 
بالك��ذب والدجل واالفت��راء، وخّفف بعضه��م خطابه 
لي��رى فيه رجاً توّهم م��ا كان فيه صاح مجتمعه، إلى 
الفترة األخيرة التي كثرت فيها السجاالت حول اإلسام 
والنبي، فكان كتاب »اآليات الشيطانية« تصويراً لصورة 
غير حس��نة ع��ن رس��ول اهلل )صلى اهلل وعلي��ه وآله(، 
إل��ى آخر ما حدث عام 2006م م��ن كاريكاتورات اعتبرت 
مهينًة لإلس��ام واملس��لمني، وأثارت ضج��ًة عارمة في 

أنحاء مختلفة من العالم.
1 � لن أحتّدث هنا بلغة س��جالية مع اآلخر، وإمنا أريد 
أن أمارس نقداً على الذات حتى ال نكتفي بتوجيه اللوم 
إل��ى اآلخر ال��ذي نراه يس��تحق اللوم أيضاً، ه��ل قّصرنا 
نحن مع شخصية الرسول )صلى اهلل وعليه وآله(؟ هل 
ساهمنا في هذه الصورة املشّوهة من حيث نشعر أو ال 

نشعر؟ ما هو واجبنا جتاه هذا النبي الكبير؟
لس��نا نرتاب ف��ي أّن علماء املس��لمني كتب��وا حول 
الرس��ول )صلى اهلل وعليه وآله( وش��خصيته وسيرته 
وحقوق��ه كتباً كثيرة ما تزال ظاه��رًة باهرًة حتى اليوم، 
لك��ن الس��ؤال األول: ه��ل ع��رض العلم��اء املس��لمون 
ش��خصية النب��ي )صل��ى اهلل وعلي��ه وآل��ه( بوصفها 
ش��خصيًة حضارية أم عرضوها ش��خصيًة إس��امية 

داخلية؟
أعتقد أن هذا السؤال ميثل مدخاً بالغ اخلطورة، فقد 
كتب القاض��ي عياض الَيْحُصبي »544ه���« مثاً كتاب 
»الش��فا بتعريف حقوق املصطف��ى«، وفعل ذلك غيره، 
لكن ألم يصّور لنا القاضي عياض النبي رجَل املسلمني 
لهذا حّدثنا عن حقوقه علينا و..؟ وهل فّكر في أن يعرضه 
رجاً للبش��ر جميعاً، أي هل كانت هذه الفكرة ساكنًة 
ف��ي وجدان القاضي عياض � ونأخ��ذه هنا أمنوذجاً فقط 
� أن يص��ّور النبي لش��خص ال يؤمن به س��لفاً ويقّدمه 
إنس��اناً عظيماً قبل أن يكون التصّور العقيدي له ذا دور 

في الترحيب بسلوكه ومشروعه؟!
لعّل الكثير مّنا � نحن املسلمني � تصّور رسول اهلل 
وصّوره بعيداً عن الُبعد احلضاري في شخصيته، أي جتاوز 
اإلطار اإلس��امي العقيدي في ش��خصية ه��ذا الرجل، 
كي يتس��ّنى تعميمه حضارياً، لهذا وجدنا تركيزاً على 
الُبعد النبوي فيه، مثل احلديث عن خصائص النبي، كما 

مراجعة



فعل في قسٍم كبير من كتابه، السيوطي »911ه�« في 
»اخلصائص الكبرى«، أو الفقهاء في بدايات أبحاث كتاب 

النكاح من علم الفقه اإلسامي.
إن إدخ��ال الُبع��د احلض��اري ال��ذي يتخّط��ى عناصر 

االعتقاد؛ لعرض
رسول اهلل )صلى اهلل وعليه وآله( في سياق إنساني 
ع��ام، بات حاجة ملّحة اليوم ف��ي عالم حوار احلضارات، 
أو تعارفه��ا؛ الب��ّد أن يأخ��ذه بع��ني االعتبار املس��لمون 

وعلماؤهم.
2 � وإذا دخلن��ا من الُبعد احلضاري إلى البعد العلمي 
في دراسة ش��خصية الرس��ول )صلى اهلل وعليه وآله( 
وتاريخه وس��يرته، ل��م جند كثيراً مس��اهمات حتقيقية 
بحثية جادة تنقح سيرة الرسول )صلى اهلل وعليه وآله( 
وتدرسها لتعرف صحيحها من سقيمها، لقد غلب على 
كتب الس��يرة طابع الس��رد احلولي أو ما يشبهه، وقّلما 
وجدن��ا وقفات جادة على امت��داد النصوص احلاكية عن 
النبي، حتاكم هذه النصوص على أسس النقد التاريخي 
واحلديثي والرجال��ي من جهة، وحتكم لها أو عليها على 
أس��س ومعايير نقد املنت وعرضها على العقل وحقائق 

التاريخ، وعلى الكتاب الكرمي أيضاً.
نع��م، هناك محاوالت، لكنها ال متثل االجتاه الس��ائد 
في التعاطي مع الس��يرة النبوية، فقد جتد بحثاً فقهياً 
يتن��اول بجّدي��ة مس��ألًة م��ا في س��يرة النب��ي يتصل 
بش��خصيته، وآخر فلسفياً أو كامياً يقوم باألمر عينه، 
لكنك قّلما جتد كتاباً في سيرة النبي وتاريخه يتعاطى 
النصوص التاريخية بش��أنه مبنط��ق العلم ومعاييره، ال 
منط��ق اخلطابة أو العاطف��ة أو االنفعال، وهذا ما يدعو 
لس��يرة علمية حلياة الرس��ول )صل��ى اهلل وعليه وآله(، 

ولتكون هذه الس��يرة هي الثقافة السائدة في أوساط 
املس��لمني في الص��ورة التي ينحتونها عن ش��خصية 

النبي )صلى اهلل وعليه وآله( في عقولهم ووعيهم.
3 � وإذا دخلن��ا إل��ى املناخ الش��يعي، تظه��ر أمامنا 
تهمة يُتهم بها الش��يعة، وهي عدم اهتمامهم بالنبي 
)صلى اهلل وعليه وآله( وعدم تأليفهم كتباً في س��يرته 
وحيات��ه إالّ قلياً، وأنه ش��خصية مغّيب��ة في حياتهم 
نسبًة حلضور مفهوم اإلمام عندهم، حتى أخذ بعضهم 

يتحّدث عن انحراف عقائدي بسبب ذلك.
لعّل هناك بعض األسباب التاريخية التي اضطّرت � 
في بعض الفترات � الش��يعة أن يرّكزوا على شخصية 
األئمة »أكثر من تركيزهم على ش��خصية النبي )صلى 
اهلل وعلي��ه وآله(، كونهم يريدون إثب��ات مذهبهم أمام 
سائر املذاهب األخرى، األمر الذي يضطّرهم لتناول قضايا 
اخلاف التي ترّك��ز على مفهوم اإلمامة ومس��تتبعاته، 
كما أّن وجود نصوص كثيرة متوفرة عن أئمة أهل البيت 
»، سيما الباقر والصادق \<، جعل حضور نصوص األئمة 
في دراس��اتهم مميزاً وبارزاً، نعم ه��ذا كّله ال يبّرر االتهام 
العقائدي للش��يعة بذلك، لكنه يطالب الشيعة اليوم 
أن يهّبوا للمساهمة في هذا اجملال؛ لدرء الشبهة عنهم 
من جهة، وتفويت الفرصة على املغرضني من جهة ثانية، 
وتاف��ي بعض النواقص من جهة ثالث��ة، ولهذا يفترض 
تفعيل درس شخصية الرس��ول وتاريخه ونصوصه في 
اجملتمع الش��يعي بأطيافه وطبقاته، وإعادة اس��تحضار 
املفاهيم اللصيقة بذلك، كي يكون الرس��ول � كما هو 
دوم��اً � حاض��راً في الوعي والاوعي معاً، على مس��توى 
الف��رد واجلماعة واألمة، في البح��ث العلمي وفي احلياة 

اليومية.
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عبد اله��ادي الفضلي، واحد من العلم��اء البارزين في علوم 
اللغة العربية، والدراسات القرآنية، والبحوث العقلية والفكرية، 
إلى جانب اهتمامه بعلوم الفقه وأصوله. ُعرف بشغفه بالعلم، 
جامعاً في دراس��ته بني املناهج التقليدي��ة في اجلوامع واملناهج 
األكادميية احلديثة. قّدم للمكتبة العربية أكثر من 65 مؤلفاً تعّد 
ف��ي مجملها ذخيرة علمية ال غنى عنها، وقضى حياته في إثراء 
وتدوين العلوم العربية واإلس��امية وصياغتها بصورة محكمة، 
واالهتمام بإرس��اء خطاب يعتمد العقانية واالعتدال واالنفتاح 

منهجاً، وخدمة العلم. 
ولد الباحث الدكتور الش��يخ عبد اله��ادي الفضلي في 
العاش��ر من رمضان 1354ه� )6 ديس��مبر 1935م(، في قرية 
عراقية على ضفاف البصرة تعرف باسم »صبخة العرب« من 

أّم عراقية بصرية،  وأب سعودي، أحسائي. ونشأ في البصرة، 
وفيها أمتّ ق��راءة القرآن الكرمي في أح��د »كتاتيبها«، وانتظم 
في الدراس��ة االبتدائية، وضم إلى جانبها دراس��ة عديد من 
كت��ب العربية مث��ل: كتاب )ابن آج��روم( في النح��و، و»َقْطرِ 
الندى« البن هش��ام، و»املغني« في اللغ��ة العربية، و»ألفية 
اب��ن مال��ك«، و»جواهر الباغ��ة«، وغيرها.  في س��ّن الرابعة 
عش��رة انتقل إلى مدينة النجف، إلمتام دراسة مبادئ العلوم 
الش��رعية، والبدء في مرحلة التخّصص في علوم الشريعة، 
وجمع بني منطي الدراسة الدينية واألكادميية، فباإلضافة إلى 
دراس��ته على أيدي أس��اتذة الفقه واألص��ول، التحق بكّلية 
الفقه، التي طّورت مناهجها الدراسية بإضافة بعض العلوم 
احلديثة، كعلوم: النفس واالجتماع والتربية والقانون واللغة 
اإلجنليزي��ة، وحصل على البكالوريوس في اللغة العربية عام 

1382ه�.

استذكار 

الدكتور عبد اهلادي الفضلي نهر لغوي
 نبع من البصرة وصب يف القطيف

شواطئ



وخال إقامته هناك، عمل مدرس��اً للغة العربية في عدد من 
ثانويات العراق وكّلياته مّدة خمس عشرة سنة. وألَّف عديداً من 
الكتب خاصة في علوم اللغة العربية، بينها: »مختصر النحو«، 
و»موج��ز التصري��ف«، و»نحو أدب إس��امي«. كما نش��ر جملة 
من األبحاث، من بينها: »األس��ماء الثنائية ف��ي اللغة العربية«، 
و»األمث��ال في نه��ج الباغ��ة«. وحقق بعض اخملطوط��ات، مثل: 
»الواضحة في جتويد الفاحتة«، للمرادي، و»بصروية ش��مس الدين 
البصروي في النحو«. التحق بكلية اآلداب بجامعة بغداد وتخرج 
فيها س��نة 1391ه� بدرجة ماجس��تير آداب ف��ي اللغة العربية، 
وكان موض��وع وعن��وان رس��الته للماجس��تير )أس��ماء األفعال 
واألصوات، دراس��ة ونقد( بإش��راف الدكتور إبراهيم الس��امرائي، 
وفي الع��ام 1391ه� أيض��اً، التحق بالعمل بجامع��ة امللك عبد 
العزيز، مدرِّس��اً ملاّدة األدب العربي، طيلة عامني كاملني. وفي عام 
1393ه� ابُتعث إلى جامعة القاهرة، لنيل شهادة الدكتوراة، من 
كلية دار العلوم، وبعد ثمانية عش��ر شهراً حصل عليها بامتياز 
مع مرتبة الّشرف، وذلك في عام 1396ه� عن الرسالة املوسومة 

ب�)قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية(.
اس��تأنف عمله في جامعة امللك عب��د العزيز، فدّرس النحو 
والصرف والعروض، وأّس��س مع الدكتور عمر الطيب الساس��ي 
قس��م اللغة العربية بكلية اآلداب، وأسندت إليه رئاسته مّرتني 
متتاليتني. كما أش��رف وش��ارك في مناقش��ة عدد من الرسائل 
م��اً جلملة من  العلمي��ة لطلبة الدراس��ات العليا، واختير محكِّ
أبحاث الترقيات العلمية فيها. وكان عضواً مؤسس��اً في هيئة 
حترير )أخب��ار اجلامعة(، ودورية أخرى نش��ر فيه��ا بعض مقاالته، 
س��اً ودائماً ف��ي جلنة اخملطوط��ات مبكتبة اجلامعة  وعضواً مؤسِّ
املركزية، وامتّد نشاطه في هذه اللجنة، بصفته مسؤوالً عنها، 
إلى التعاون مع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية 
بالرياض، كما كان عضواً في النادي األدبّي الثقافّي بجدة، إلى أن 
تقاع��د من العمل عام 1409ه���.   تفّرغ بعدها إلمتام ما لديه من 
مؤّلفات، ثم عمل أستاذاً في اجلامعة العاملية للعلوم اإلسامية 
ف��ي لندن، حي��ث دّرس فيها املنطق وأص��ول البحث وأصول علم 
احلديث وعلم الكام وتاريخ التش��ريع اإلس��امي، ُمش��رفاً على 
بعض طلبة الدراس��ات العليا. وقد تعرض الفضلي إلى اإلصابة 
باجللطة مرتني، كانت الثانية أواخر العام 1427ه� وعلى الرغم من 
وضعه الصحي واصل اإلشراف على إخراج مؤلفاته في طبعاتها 
احلديث��ة، وأخذ مُيلي عل��ى جنله الصفحات األول��ى من كتاب في 
اللغة العربية كان ينوي تصنيفه باسم )الوسيط النحوي(. وقد 
قضى الدكتور الفضلي سبع سنوات رهني البيت واملستشفيات 
ومراكز العاج الطبيعي ف��ي مناطق مختلفة من العالم، حتى 
توف��ي في 27 جم��ادى األولى 1434ه� )8 أبريل 2013م(، ش��يعته 

موجة بشرية من تامذته وعارفيه ومحبيه إلى مثواه األخير.
قالوا عن الفضلي:

صادق مع نفسه
»س��معنا ِمن الذين خالطوا الفضلي أنه كان إنس��اناً هادئ 
ب��اع، صادقاً مع نفس��ه وم��ع َمن حوله، يتمك��ن برزانته ِمن  الطِّ

استيعاب مخالفيه، واألوطان عنده تستوعب اجلميع، وأن ترحاله 
بني املدن اخملتلفة في مذاهبها مدته باخلبرة والتجربة«.

املؤرخ العراقي، رشيد اخليون
أثرى املكتبة

»كان الفضل��ي -رحم��ه اهلل- م��ن العلم��اء األف��ذاذ الذين 
يتعم��دون االبتعاد عن األضواء، وكان مرجعاً في كل علوم اللغة، 
ال يُس��أل في مسألة لغوية إال أجاب ووّفى، وقد رافقته في رحلة 
لألندلس – إسبانيا – كظله، وعرفته عن كثب رجاً دمث األخاق 
حسن املعشر كرمي اليد، عف اللسان، كما أفدت من علمه كثيراً 

في تلك الرحلة الرائعة البديعة أيام الصبا والشباب«.
أ. د. محمد خضر عريف، جامعة امللك عبد العزيز

من أعام العصر
»الدكت��ور الفضل��ي قامة علمي��ة ال ميكن إن��كار أو تغافل 
جهودها في الدرس اللغوي املعاصر، وقد عرفه طاب الدراس��ات 
العلي��ا والباحثون في مجال اللغة العربي��ة، وعولوا على أبحاثه 
كثي��راً ونهل��وا منها، فه��و باختصار ش��ديد من أع��ام العصر 
وبفقده تفقد اللغة العربية رمزاً من رموزها ومجاهداً في سبيل 

حمايتها، لغة وأدباً«.
الدكتور حامد الربيعي، رئيس نادي مكة األدبي

باحث دؤوب
»الفضل��ي عالم وأديب جمع ما بني أدب النفس وأدب الدرس، 
وله مؤلفات مهمة في تأس��يس النحو واإليقاع الش��عري، كما 
أن��ه باحث دؤوب ومجتهد«، و»مؤلفات��ه األخيرة تنبئ عن اعتدال 

فكره، وسماحة نفسه«.
الدكت��ور عبد احملس��ن القحطان��ي، رئيس نادي ج��دة األدبي 

األسبق
زاهداً في الشهرة

»كان العام��ة عب��د اله��ادي الفضل��ي ص��ورة ناصعة 
لعلمائنا الكبار في تراثنا العظيم .. وكان زاهداً في الشهرة 

منكباً على البحث وال��درس والتأليف، ويعد مرجعاً 
مجته��داً ف��ي غير عل��م م��ن العل��وم العربية 

واإلسامية«.
الناقد حس��ني بافقيه، مدير عام األندية 

األدبية السابق
مرجع كبير

»يعّد الفضل��ي مرجعاً كبي��راً ليس 
على مس��توى اململكة فحسب بل 

على مستوى العالم اإلسامي 
في اللغ��ة العربية وفنونها 

وعلومه��ا وآدابها. ومآثره 
تُع��د مرجعية لكل 
البحث  راغ��ب ف��ي 
والتعليم  والتدريس 
ف��ي مج��ال اللغ��ة 

العربية«.
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االسقف

عــمــاد الـبنا
 øǩ شواطئ

لون من الطيف 

قطرة الدم اليت تنزف من 
املسلم هي امٌل لي انا املسيحي

حاوره : فرقد قادر االمارة 

  التعايش السلمي هو احد ابرز املواضيع املهمة لدى الدول 
املتحضرة ويعبر عن ثقافة الش��عوب وم��ن اهما احترام اآلخر...
بدينِه ..وطائفتِه.. ومذهبِه.. فالبصرة جتتمع بها ديانات وطوائف 
ومذاه��ب وهذا يعن��ي تعدد الثقاف��ات لكل طائف��ة او مذهب 
ثقافته وفكر تتاقح تلك االفكاروالثقافات فتكون مزيج ثقافة 
ح��رة رصينة متعددة تعكس عمق ارثها ألتأريخي واالجتماعي.. 
فالبصرة كمزهرية ورد جتمع انواع الورد مع اختاف عطره يفوح 
مب��ا يحمل من ثقاف��ة وفكر فابد ان تعجب املستنش��ق لذلك 

العطر األزهري .
فكان ألسرة مجلة شواطئ لقاء مع اخلول اسقف عماد عزيز 

البنا املعاون االسقفي لرئاسة السقف الكلدانية في البصرة.
* كيف جتد التعايش السلمي في البصرة؟

   -  تتمي��ز البص��ره ع��ن باق��ي احملافظات بتع��دد اطيافها 
املذهبية كااللسام واملس��يح والصابئة بكل تفرعاتهن ولكن 
كله��ا تصب في بودقة واحدة حيث ان هذه االديان واملذاهب هي 
غن��ى وأرث ألمة لكل دين له قيمه ول��ه ثقافته وحقائقه وهذه 
احلقائق تصب في صالح االنسان واالنسانية وعبادة اهلل سبحانه 
وتعالى. فالتعايش الس��لمي مبثابة الفسيفس��اء التي تتكون 
م��ن مجموعة قطع ولكن كلها تك��ون صورة واحدة للمجتمع 
البص��ري حيث ان العاقات االجتماعية بينها لها جذور كجذور 
النخلة املتجذره في ارض البصرة الفيحاء ونحن كمس��يحيني 
لن��ا دورنا في بناء اجملتمع البصري مع اخوتنا املس��لمني واخوتنا 
الصابئة ومع اخوتنا في الديانات االخرى فكلنا نساهم في حرث 
ه��ذه االرض  ارض البص��رة اخلير لكي تثمر ثمار احملبة والس��ام 
والتعايش السلمي في مختلف اطياف البصرة. فنحن عاقتنا 
مع مراجع الدين مبختلف مذاهبها عاقات وطيدة وجيدة وتشبه 

بالنس��يج الواح��د والهوي��ة الواحدة التي جتمعن��ا هي الهوية 
البصرية.ومن ثم كل من له طاقة في س��بيل ان يخدم البصرة 
كلنا نقدم له العون ونتعاون يد واحدة ومند جسور احملبة والتآخي 

والتعايش وقبول االخر في سبيل ان نبني البصرة 
*الى اي مدى ميتد جذور التعايش الس��لمي في البصرة وهل 

هو واقع مفترض  ؟     
          - التعاي��ش الس��لمي ل��ه جذور تأريخي��ة من اجدادنا 
والتاريخ يتحدث عن هذا منذ كنا صغاراً نسمع ابائنا يتكلمون 
عن جمالية العاق��ات االخوية بني الديانات وهناك توجد حاالت 
زواج ب��ني الديانات واملش��اركة ف��ي االعياد واملناس��بات الدينية 
وتب��ادل الزيارات كل هذا يدل على عمق البعد االجتماعي وارثها 
ألتأريخي وهي عاقات ليس��ت مفترضة علينا وال شكلياً بقدر 
ما هو واقع اجملتمع البص��ري ومن صلب تلك اجلذور التأريخية وا

لعرفية.                                                                        
*ه��ل اإلرهاب يس��تهدف طائف��ة دون أخرى أم يس��تهدف 

اإلنسانية ؟ 
 -االرهاب قبل كل ش��ئ يأتي بأغطي��ة دينية وهو بعيد عن 
الدين وبعيد عن االنس��انية وال ميلكون اي ضمير انساني فالذي 
يقتل بهذه الصورة البشعة ويهجر ويغتصب هذا ليس له مبدأً 
انس��اني فهم يس��تهدفون كل العراقيني وكل من يعيش على 
هذه االرض مبختلف طوائفهم ومذاهبهم وأطيافهم السياسية 
فاإلرهاب ال يس��تهدف فئة دون اخ��رى .وهذا يدعونا الى ان نقف 
وقفة واحدة مبختلف طوائفنا ومذاهبنا كي ال يخترقنا اإلرهاب 
واإلرهابي��ون ويحاولوا ان يخلقوا نوع من التش��نج واالختافات 
بيننا فنحن جسد واحدفقطرة الدم التي تنزف من املسلم هي 
الٌم لي انا املس��يحي وكل قطرة دم تنزل م��ن العراقي هي البد 
ان تكون الم لكل العراقيني.ونحن املس��يحيني نؤمن بالس��ام 
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ومبادئ احملبة.
*بع��د التدهور االمني الذي ش��هدته مدين��ة املوصل ونزوح 
احلنا منها كم عدد العوائل املس��يحية التي نزحت من املوصل 
الى البصرة؟                                                                                                                         

- في بداية الكارثة الكبي��رة التي حدثت في املوصل قدموا 
علين��ا في ش��هر آب تقريبا 87 عائلة مس��يحية عن طريق اجلو 
بفترة من بداية ش��هر آب حتى نهاية ش��هر ايلول واالن يسكن 
قس��م منهم في الكنائس والقسم اآلخر في دور وشقق إيجار 
فنح��ن بعاقاتن��ا مع اجلهات اخملتص��ة كاألمم املتح��دة والهال 
األحمر وبرنامج الغذاء العاملي وغيرها من املنظمات اإلنس��انية 
استطعنا ان نوفر لهم البدائل املؤقتة حلني عودتهم الى ديارهم 
ونسعى ملساعدتهم ونوفر لهم املواد العينية والغذائية وأيضا 
الكنيسة وفرت من حسابها اخلاص بناء ثمان كرفانات في ارض 
تابعة للكنيس��ة في منطقة مناوي باشا كلفت مبلغا تقريبا 
23 مليون دينار الخوتنا الوافدين علينا الننا نرفض تس��ميتهم 
نازح��ني الن العراق هو بيت يحضن كل العراقيني ولكن الظروف 
القس��رية جاءت بهم لبيتهم الثان��ي البصرة فهم بني اهلهم 

وناسهم البصريني.
كما ال يفوتني ان اقدم شكري ملبادرة جامعة البصرة مشكورة 
بتوزيع هدايا عينية للعوائل املسيحية وكذلك عاجهم مجانا 
في املركز االستشاري الطبي التابع لكلية الطب.وكذلك أمتنى 
على احلكومة احمللية في البصرة ان تزور هذه العوائل وتقدم لهم 

يد العون ألنهم بأمس احلاجة لرعايتهم ومتابعتهم.
* كلمة اخيرة توجهها ألبنائك في البصرة؟

- امتنى ان تبقى البصرة مثاال حتتذي به باق احملافظات االخرى 
وان ال تفرقنا االختافات السياسية الن التشنجات السياسية 
تول��د عنفا ينعكس س��لبا على ش��رائح اجملتم��ع فنتمنى من 
السياسيني تبني مش��روع احلوار السياسي املعتدل واالهتمام 
بخدمة البلد وصناعة االنس��ان والتثقيف على تعزيز العاقات 
الديني��ة واملذهبية ونتمنى ايضا من كل اخوتنا بكل طوائفهم 
عندما يحدث خرق امني لطائفة معينة او مذهب معني عليهم 
ان يتكاتفوا ويتآزروا ويس��تنكروا بوقف��ة واحدة كي نكون اخوة 
حقيقي��ني كما يقول القرآن )واعتصم��وا بحبل اهلل جميعاً وال 
تفرقوا(  وايضا في اياتنا باالجنيل نقول)ليكونوا بأجمعهم واحد( 
كل هذا حتى ال يوجد منفذ الصحاب النفوس الضعيفة  لتخرق 
وحدتنا.فنحن جس��د واحد ونس��يج واحد وهويتن��ا البصرية و 

العراقية واحدة.



التبـليغــات وإجـــراءات الفصـــل
 يف الدعاوي وإصدار القرار

إعداد
احلقوقية ذكاء نهاد صبري 

احلقوقي احمدشاطي غضبان
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  بينت املادتني األوىل 
والثانية من النظام الداخلي رقم 

1 لسنة 2005 وإجراءات تقدمي الدعوى 
والتبليغات حيث اش��ترطت أن��ه يقدم موضوع 

املنازع��ة بدعوى وأن يرفق هبا نس��خا« بقدر عدد 
املدع��ى عليهم و قائمة باملس��تندات وأن يوقع املدعي 

أو وكيل��ه على كل ورقة م��ن األوراق املقدمة مع إقراره 
مبطابقتها لألصل وال تقبل عريضة الدعوى إذا مل ترفق 
هبا املس��تندات وبعد تقدمي عريضة الدعوى. وإذا تبني 
أهنا مستوفيه للشروط القانونية تؤشر من قبل رئيس 

املحكمة او من خيوله وقد ذكرنا سابقا« بأن العمل 
ج��رى يف املحكم��ة االحتادية العلي��ا على أن 

تأشري عريضة الدعوى باستيفاء الرسم 
والتسجيل تكون من قبل املدير 

العام اإلداري

شواطئ قانونية شواطئ قانونية 
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وبعد اس��تيفاء الرس��م القانوني عنها تس��جل في 
السجل اخلاص وقفا« ألس��بقية تقدميها ويوضح عليها 
ختم احملكمة وتاريخ التسجيل ويعطي املدعي وصا« من 
املوظف اخملتص بتس��ليمها يبني فيه رقم الدعوى وتاريخ 
تس��جيلها ث��م يبلغ اخلص��م اإلجابة عليه��ا خال مدة 
التتجاوز)15ي��وم( من تاريخ التبلي��غ وال يتم تعيني موعد 
للمرافع��ة في الدعوى إال بعد إكم��ال التبليغات وإجابة 
اخلص��م عليه��ا أو بع��د مضي امل��دة القانوني��ة احملدودة 
البالغ��ة )15 يوم (ثم يتم تعي��ني موعد للمرافعة ويجري 
التبلي��غ مرة أخرى باملوعد املعني لنظر الدعوى وفي حالة 
ع��دم إجابة اخلصم ومرت املدة القانونية ومت تعيني موعد 
للمرافع��ة ف��ا يقبل من��ه طلب تأجي��ل الدعوى لغرض 

اإلجابة.
وأن النظ��ام الداخل��ي أوج��ب تطبيق أح��كام قانون 
الرس��وم العدلية رقم 114 لس��نة 1981 عل��ى الدعاوى 
واملنازع��ات والطعون الداخلة ضم��ن اختصاص احملكمة 
كما أوجب تطبيق أحكام قانون املرافعات املدنية رقم 83 
لس��نة 1969 وقانون اإلثبات رقم 107 لس��نة 1979 فيما 
لم يرد ب��ه نص خاص في قانون احملكم��ة االحتادية العليا 
ونظامها الداخلي وبعد اكتمال التبليغات وحتديد موعد 
للمرافعة بالنس��بة للدعاوي التي يدع��و رئيس احملكمة 
أعض��اء احملكمة لانعق��اد قبل املوعد احمل��دد مبدة ال تقل 
عن )15 يوم( إال في احلاالت املس��تعجلة التي تعرض على 
احملكمة وتكون اجللسات للنظر في املنازعات علنية إالإذا 
قررت احملكمة جعل اجللس��ة س��رية مراع��اة للمصلحة 
العام��ة أو النظام الع��ام أو اآلداب وفي حالة عدم حضور 
أط��راف بدعوى املقام��ة أمام احملكمة االحتادية لتس��تمر 
احملكمة بنظر املنازعة بع��د التأكد من صحة التبليغات 
وللمحكم��ة أن��ه تطل��ب أي أوراق من أي جه��ة لاطاع 
عليه��ا وان جتري حتقيقاتها في الدعوى مبا لديها من أوراق 
كونها أعلى محكمة او االس��تعانة برأي املستشارين أو 

اخلبراء خارج احملكمة على أنه يكون رأيهم استشاريا«.
أما السؤال الذي يطرح نفسه أالن؟؟؟

 ماه��ي اإلجراءات الت��ي تطبق وتتبع بش��أن الفصل 
باالتهام��ات املوجهةإلى رئيس اجلمهوري��ة ورئيس الوزراء 
وال��وزراء حيث لم ين��ص النظام الداخلي رقم 1 لس��نة 
2005على إج��راءات معينة عند نظ��ر القضايا املتعلقة 
به��ذا االختصاص ه��ل تتبع اإلج��راءات املنصوص عليها 
في قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم 23 لس��نة 1971 
البع��ض ي��رى أن ين��ص في النظ��ام الداخل��ي على هذه 

اإلجراءات والتي تختلف ع��ن اإلجراءات املنصوص عليها 
في قانون أصول احملاكمات اجلزائية.

  أمارأينا :فهو إن املادة 93/سادس��ا« من الدس��تور 
أضافت ه��ذا االختصاص إلى احملكمة االحتادية ونصت 
عل��ى أن ينظم ذل��ك بقانون هذا يعن��ي أرجاء العمل 
له��ذا االختص��اص حل��ني ص��دور قان��ون ينظ��م إليه 
عم��ل وإجراءات وطريقة مس��اءلة رئي��س اجلمهورية 
ورئي��س مجلس الوزراء والوزراء وم��ا هي األعمال التي 
يس��ألون عنها واألخي��رأذا نص في ه��ذا القانون على 
تطبي��ق أحكام قان��ون أصول احملاكم��ات اجلزائية رقم 
23 لس��نة1971 فيما يرد بشأنه نص خاص في قانون 
احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا ونظامها الداخل��ي أال أننا 
نرى في الواق��ع العملي حاليا« ف��ي احملاكم العراقية 
مس��اءلة ال��وزراء عم��ا يرتكبون��ه من أعم��ال تدخل 
ف��ي قضايا الفس��اد اإلداري��ة او قضاي��ا جنائية وبعد 
استكمال احملكمة االحتادية حتقيقاتها وتدقيقاتها في 
الدع��وى والنزاع املعروض أمامها فأنها تقوم بعد ذلك 
بإصدار القرار النهائي وبعدها النطق باحلكم او القرار 
ويوضع مس��ودته في  اضب��ارة الدعوى بع��د التوقيع 
عليها ويكون القرار مش��تما« على أس��بابهوإذا كان 
هن��اك رأي مخالف يجب أن يرفق به الرأي اخملالف معه 
أس��بابه مع مراعاة ان األحكام الص��ادرة في احملكمة 
االحتادية العليا بأنه التقبل الطعن وملزمه للسلطات 
كافة وتنش��ر في اجلريدة الرس��مية اذا كان احلكم او 

القرار متضمنا« إلغاء او تعديل نص تشريعي.



         ملــســـــات 
       د. فـوزيــه الــدريــع

1_أن الرج��ل ميال للكلمات املتعلقة بأم��ر ملموس فعلي,عملي 

في حني جنداملرأة تريد كلمات لها عاقة بأفكارها وأحساسها..

2_كم من إمرأة يغرقها زوجها بالعطايا وبالهديا ويصطادها رجاً 

آخر بكلمة ومدح”فالزوجة ميالة كل امليل لكلمة رومانسية طيبة من 

زوجها تشعر بتبادل احلب والعطف..

3_أن التواجد مع إنسان يجيد الكلمة السئية , اليختلف في تأثيره 

عن التواجد بالقرب من بركان, دخانه املتدرج يحطم رئتيك وقتللك منُه 

متوقع في اي حلظة.فتبادل الكام الطيب بني الزوجني يطفي كل نيران 

العالم..

4_أذا كان��ت عندك مش��كلة جاده في ش��خصيتِك ال 

تقفي وقفة جاهلة من االعتقاد بأن العاج النفسي مرتبط 

باجلنون وخلق مش��اكل غي��ر مبررة مع ش��ريك حياتك 

ساهمي في مشاركة آالمِك مباتاعنني منه وتكون احللول 

ايجابية للزوجني

واعدون  مجتمع



ترحب شواطئ بنتاجات الطلبة متمنية ان ترسو زوارق حروفهم على 

صفحاتها املتنوعة  
واعدون 
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مثل خد امي،وسادتها ،
الدنيا،تبكي اذ ما تاشى النهار،

مثل سنني بكاء امي،اذ ما 
غاب عني ،الرجاء،

شعرها،احزان قلبي املمتدة
في الذكريات،مثل كف امي

هناءاتها التي ما تكف ان 
تزجني ببحر الرخاء،

مثل امي التي غابت،
غبت انت هكذا دون انتهاء

أي بحر من االسرار
غاص فيك ايتها الشيماء،

أي ليل ...هذا الذي
زج خنجره،باخر ما تبقى من اوصال

اللقاء...ملاذا هكذا 
تقطع الزهور،دون وداع اخير،

ملاذا هكذا تاتي 
الغيبوبة...واحدة ...كقطرة من

السماء،تلوح
على جبني الفجاة،دون احتفاء.

الطالب / سجاد جواد 
كلية الهندسة 

ارجوحة 



كل عام وانا املعلُق على حبِل الغياب 
من يدفع الكرسي .؟ وينقذني من احلياة .؟

كلما ميُر اسُمِك .. يرجتُف املكان 
ويبني اجملاز عن نفسِه 

شبٌق عذري يعصُف تربتي 
كٌل في هيئِة خضوع ومطر

هل آتى القطار 
أيخرُج من رٍف ويأخذني معه .؟
هل ستأخذ الصحراء صغارها

ويتركني الصبار ..؟ 
ال قنابَل بعد اليوم 

ال جرحى في غرفتي املنسية 
ال قصيدة تيه 

تبحُث عن وطٍن في رأسي
ال وحيداً على شباِك ديواني , ينتظر الهطول .. 

ال غيوماً لي بعد اليوم
ال عوياً ال رصاصاً ال دماء .. 

أادركني احلضور .؟
أيرحمني الغياب من الغياب ..؟

ستأتي من حيث ال تأتي 
وتقطفني من هذا اخلراب ..؟!
ومن على رٍف مرصع بالدموع

الرف الذي صارت شرايني سكة له 
ال يخرج منُه القطار ال ميُر ال يأخذني 

القطار يسقط .. يسقُط .. يسقط ويكسُرني .!
فقدت شهيتي واجلهات 

من يدفع الكرسي .؟ وينقذني من احلياة .؟

على حبل الغياب
الطالب احمد حمدان  

 كلية العلوم
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واعدون واعدون 



املراة املهندس��ة في الوطن ش��كلت حضورا الفتا في 
كل امليادي��ني ولك��ن لاس��ف مظلومة بطبيع��ة النظرة 
االجتماعي��ة للم��راة عموم��ا وللمراة العامل��ة خصوصا 
وسنستعرض لكم ابرز الكفاءات الهندسية املعاصرة وهن 
نس��اء بطبيعة احلال وكيف اثبنت جدارتهم للمجتمعات 
العربية وابرزه��ن زها حديد املعمارية العراقية الش��هيرة 
املولودة ف��ي بغداد 31 أكتوبر 1950 وه��ي أبنة وزير املالية 
األس��بق محمد حديد ،تعلم��ت الرياضيات ف��ي اجلامعة 
األمريكية ببيروت )1968-1971(. كما درس��ت العمارة في 
اجلمعي��ة املعمارية ف��ي لن��دن )1972-1977(حيث ُمنحت 
ع��ام  الدبل��وم  ش��هادة 
1977وب��دأت التدري��س في 
اجلمعي��ة املعماري��ة. وف��ي 
عام 1994 عينت أستاذة في 
منص��ب كين��زو تاجيه في 
قسم التصميم )الدراسات 
العلي��ا( بجامع��ة هارف��ارد 
ف��ي  س��وليفان  ومنص��ب 
مبدرسة  ش��يكاغو  جامعة 
العم��ارة كأس��تاذ زائر. وه��ي اآلن أس��تاذ زائ��ر في بعض 
اجلامعات مثل جامعة ييل. كما قامت بإلقاء سلس��ة من 
احملاض��رات في أماكن كثيرة من العال��م، وهي أيًضا عضو 
ش��رف في األكادميي��ة األمريكية للفن��ون واألدب واملعهد 
األمريك��ي للعم��ارة. كم��ا حصلت عل��ى جائ��زة بريتزكر 
املش��هورة في مجال التصميم املعم��اري حيث تعادل في 
قيمتها جائزة نوب��ل، وبذلك تصبح زها أول امرأة تفوز بها 
منذ بدايتها الت��ي يرجع تاريخها لنحو 25 عاماً،كما فازت 
املهندس��ة العراقية بأرفع جائزة منساوية عام 2002، حيث 
حصلت على جائزة الدولة النمساوية للسياحة.و اُختيرت 
زها كرابع أقوى امرأة في العالم في 2010 حسب تصنيف 
مجل��ة التاميز وحاصل��ة على وس��ام التقدير م��ن امللكة 
البريطانية، و اختيرت كأفضل الش��خصيات في بريطانيا 
عام2012.واالن سنتكلم عن مهندسة اخرى وهي فينوس 
س��ليمان زنكنة التي نالت من اجلامعة التكنولوجية في 

بغ��داد جائزة افضل تصميم عربي لقاعة مغطاة متعددة 
االغراض في مسابقة املعماري العربي الشاب التي اعلنها 
املكتب التنفيذي جمللس وزراء االسكان والتعمير الذي عقد 
في االمانة العامة جلامعة الدول العربية.ورمبا لم يس��مع 
بعضكم باملهندس��ة الس��ورية نغم س��لوم مهندس��ة 
الكهرباء التي تعتلي االعمدة الكهربائية متحدية اجملتمع 
وفي كل صباح قبل ان تتوجه الى عملها تس��تبدل ما في 
حقيبتها الشخصية من كل لوازم فتاة الزينة الى مايلزم 
لطبيعة عملها.وهناك مهندسة مصرية اكتشفت مادة 
مضادة للزالزل اسمها ليلى عبد املنعم على ونالت بجدارة 
»وس��ام استحقاق«الكتشافها طريقة تس��مح بحماية 

املنش��آت من آثار الزالزل. وقد اكتش��فت عبد املنعم هذه 
الطريقة بعد قراءته��ا آلية في القرآن الكرمي.وجنحت ليلى 
عبد املنعم احلاصلة على شهادة الدكتوراة في الهندسة 
من التوصل الى االكتش��اف و«اختراع« خرسانة مسلحة 
م��ن حوائ��ط البيتومني من احلديد املنصه��ر، معتمدة في 
اختراعه��ا على آيتني من س��ورة الكهف.وف��ي جانب اخر 
فقد كش��فت جامع��ة بابل، عن تصمي��م وتصنيع إحدى 
مهندس��اتها منظومة تتحكم عن بعد باألجهزة املنزلية 
باس��تخدام الهاتف النق��ال، مبينة أن املش��روع حاز على 
املرك��ز األول في مهرجان نظمته وزارة الش��باب والرياضة 
وعرض��ت فيه 700 فك��رة ملبتكرين من تس��ع محافظات 
عراقية.وهناك العديد من املهندسات املبتكرات واملفكرات 
ف��ي مج��االت تخصصه��ن ولك��ن ال يوجد اع��ام يغطي 
انش��طتهن بس��بب النظرة الضيقة للمجتمع لطبيعة 

املراة العاملة.

المراة المهندسة كفاءة مظلومة
 في المجتمعات العربية

افضل تصميم عربي لقاعة مغطاةزها حديد
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الطالبة نور جابر 
كلية الهندسة



بقلم : اسامة البدران 
باحث اجتماعي

العمل الجماعي ..اداة نجاح المؤسسة
مدخل الى التداؤبية او السينرجيا  

      تعن��ي الس��ينرجيا)synergy( أّن الواحد الكامل 
أكبر من أجزائه، أّي أّن نتيجة العمل املش��ترك والتعاون 
ب��ني عاملني أو أكث��ر لتحقيق هدف مع��نّي تكون  أقوى 
وأفضل م��ن مجموع نتائج عمل كّل عامل يعمل وحده 
عل��ى حتقيق الهدف نفس��ه؛ مبعنى آخ��ر إذا كان العمل 
املب��ذول هو طاقة كما يعبر عنه ف��ي الفيزياء فالطاقة 
املش��تركة املبذولة جملموعة ما متعاون��ة مًعا لتحقيق 
ه��دف ما، هي أكبر من مجم��وع الطاقات املبذولة لكّل 

شخص يعمل على حتقيق الهدف نفسه وحده.
   ان اش��اعة وتعمي��م منهج التعل��م خال العمل 
يعن��ي انفت��اح املنظم��ة وش��فافية االتص��ال وتب��ادل 
املعلوم��ات واملع��ارف ب��ني العامل��ني وب��ني املس��تويات 
التنظيمي��ة عموم��ا ، مم��ا يعن��ي جت��اوز ه��ذه االط��ر 
البيروقراطية وحتول التركيب��ة الهرمية التقليدية نحو 
تركيب��ة دائرية متقارب��ة املس��تويات التنظيمية تلغي 
احلواج��ز القدمي��ة املتع��ارف عليها والت��ي كانت حتجب 
التناف��ذ والتفاعل العفوي ، وتس��عى لتطوير العاملني 
وس��لوكهم التنظيمي الوظيفي . وهو ذو داللة واضحة 
على اهمية هذه املنظمات اجلديدة التي اثبتت جدارتها 
على الصعد التش��غيلية والعملياتية واالس��تراتيجية 
،ان منظم��ات التعل��م قدمت املثال عل��ى تفوق املدخل 
النظم��ي Systematic هذا املدخل الذي يبنى على مبدأ 
التداؤبي��ة Synergic وان اجلميع جزء من نظام متفاعل 

ديناميك��ي مفتوح على البيئ��ة اخلارجية ، وان احلصيلة 
الكلية هي اكبر من مجموع األجزاء جبريا

     كم��ا وتعتب��ر العاقات اإلنس��انية م��ن العوامل 
املهمة في توطيد الثقة في نفوس العاملني وتوفير بيئة 
عمل مناس��بة ومشجعة ملمارسة الوظيفة بكل قدرة 
على التميز واملس��توى العالي من اإلجناز ، فاألنسان في 
طبيعته مييل الى إنس��انيته ويرغب أن تكون كل األجواء 
والتعامات ف��ي بيئته احلياتي��ة والعملية تتم بصيغة 
ملؤها الروح اإلنس��انية البعيدة عن التشنج والتعالي 

وبرود التعامل .
    فقد تظهر الفعالية واحليوية في مفاهيم العاقات 
اإلنس��انية على أنها تركز اهتمامها على األفراد أكثر مما   
تركز على اآلالت أو التقنيات ، وهو أمر طبيعي ألن األفراد 
هم من ميتلك الشعور واإلحساس باآلخرين، واألفراد هم 
من يديرون اآللة ويبدعون في تطويرها أو يس��تخدموها 
بكف��اءة ليحصلون على إنتاج متمي��ز، إضافة الى ذلك 
فاألفراد هم من يستجيب عاطفيا ً ومعنوياً عندما يحل 
ظرف طارئ باملنظمة ليعملوا على تكاتف اجلهود وإيجاد 

احللول املناسبة التي تخرج املنظمة من هذا الظرف .
أن البيئ��ة التي يجتمع فيها األف��راد ألداء أعمالهم 
تعتبر بيئة منظمة ، فمعظم املنظمات توفر للعاملني 
سبل االتصال االجتماعي من خال عدة نشاطات فعالة 
، وهذه النش��اطات تعمل عل��ى تكوين الظروف املائمة 
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لتوطيد العاقات اإلنس��انية ، والتي تعمل بدورها على 
تثبي��ت حالة العم��ل بروح الفريق الواحد أو ما يس��مى 
العمل اجلماعي ، وإن روح الفريق الواحد تشجع املنظمة 
على زيادة االهتمام بالعاملني بالش��كل الذي سيحقق 
إش��باع رغباته��م جميعه��م وتلبي��ة طلباتهم ألنهم 

اشتركوا بتفانيهم بتحقيق أهداف املؤسسة .
لقد ثبت علمياً أن العاقات اإلنسانية تظهر بشكل 
جلي في التعامل بني كل مستويات العاملني باملؤسسة 
حيث يتم تعميقها من خال عدة تصرفات منها حسن 
الس��لوك وس��امة النية في التعام��ل ، األدب والتقدير 
املتب��ادل ، الش��عور بقيمة العمل ال��ذي يؤديه اآلخرين ، 
تش��جيع اآلخرين على اإلجناز لغرض مكافئتهم, وميكن 
إلدارة امل��وارد البش��رية أن تتبن��ى عملي��ة توطيد مبدأ 
العاقات اإلنسانية في بيئة العمل كما ميكنها التأكيد 
عليه من خال عقد احملاضرات ، حتقيق الزيارات ألقس��ام 
املنظمة والتأكيد على تبادلها مع اآلخرين  ، كما ميكنها 
التأكي��د عل��ى أداء الواجبات االجتماعي��ة خارج العمل 

وحث اجلميع على ذلك.
وميكن إيضاح أهم التغييرات أو الفعاليات التي    

توفرها العاقات اإلنسانية في بيئة العمل والعاملني :
1- إنه��ا توفر للعاملني الرضا الوظيفي في املنظمة 

.
2- إنها تعمل على زيادة حيوية العمل والقضاء على 
األسلوب الروتيني املعتمد في أداءه والذي غالباً ما يكون 
حاجزاً ب��ني العاملني وب��ني كفاءتهم في األداء بس��بب 

الشعور بامللل .
3- تعمل على التخفيف من ثقل اآلليات التنظيمية 
املعتمدة في تسيير أمور العاملني وتنظيمهم ، فعندما 
يكون التنظيم مفرط بشكل ال يراعي إنسانية العاملني 
فسيكون عامل س��لبي مؤثر على معنوياتهم وبالتالي 

على مستوى أدائهم .
4- تشكيلها العنصر اإليجابي إلثارة دوافع العاملني 
حلس��ن األداء ف��ي العمل كم��ا إنها متنحه��م الفرصة 
الواس��عة لبذل املزيد من اجله��ود وحتقيق اإلجناز املتميز، 

واالبداع في العمل .
5- إنها تبعد العاملني عن اإلحس��اس باالضطرابات 

النفس��ية، أو حاالت التش��احن واحلقد والتحاس��د ألن 
العاق��ات اإلنس��انية كم��ا أس��لفنا توف��ر روح العمل 
اجلماعي وبالتالي فهم سيكونون متساوون في احلقوق 
والواجب��ات. فهي  ترفع من روحهم املعنوية لكل ما هو 

إيجابي وخصوصاً ما تثير الدوافع للعمل واإلنتاج.
6- إنها تؤجج الش��عور باالنتماء للعمل بس��بب ما 
تكونه العاقات اإلنس��انية ف��ي بيئة العمل من األلفة،  

واحملبة والتعاون والصدق  واألمانة .
7- إنها متنع التصرفات الس��لبية مثل اجملامات التي 

تتسبب بحالة التسيب في العمل .
8- إنه��ا من العوامل التي تؤدي الى إش��باع الرغبات 
الثانوي��ة للعاملني مثل توفير ف��رص التعبير عن الذات 
اإلنس��انية لديه��م أو النجاح ف��ي األداء أو اإلحس��اس 
باألمن واالطمئنان واملكانة االجتماعية ، وهذا س��يؤدي 
بدوره الى حتقيق الرغبات األولية عندهم.  ما أهم املبادئ 
الواجب توافرها بني العاملني والتي تبنى عليها العاقات 

اإلنسانية وروح العمل اجلماعي فهي :
1- التواض��ع: وهي صفة البد م��ن توفرها في املدراء 

وأصحاب املسؤولية .
2- التش��جيع: فاملس��ؤول اجليد البد له أن يختار من 

أساليب التشجيع ما يناسب العاملني معه .
3- التعاون: فابد للمس��ؤول أن يعمل على تشجيع 

العاملني على العمل اجلماعي وأنه واحد منهم 
4- الش��ورى: للشورى أهمية كبيرة في العمل حيث 
أنه أسلوب يعمق جو العاقات اإلنسانية من خال توثيق 
رابطة األلفة واحملبة بني املسؤول والعاملني معه مما يؤدي 
ال��ى حتقيق الرض��ا والطمأنينة التي تؤديان إلى س��رعة 

تقبل القرار والعمل على تنفيذه بالصورة املطلوبة.
5- العدال��ة: إن املوضوعي��ة واالبتعاد عن التحيز من 

أهم الصفات اإلنسانية .
6- الق��دوة احلس��نة: فاب��د للمس��ؤول أن يتحل��ى 

بالسلوك الراقي ليكون قدوة ملن هو أدنى منه.
7- املس��ؤولية: إن الش��عور باملس��ئولية ي��ؤدي إلى 

اإلحساس باإليثار وحب اآلخرين .
8- الرحمة: فالرحمة بني العاملني في مجال العمل 

تعتبر من أهم ركائز العاقات اإلنسانية .
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 نظ��را للظ��روف و املتغيرات االجتماعي��ة و األمنية 
التي حدثت ومازالت حتدث وما أفرزته هذه الظروف خال 
السنوات األخيرة من األحداث إلي مر بها البلد من حروب 
و عنف وطاقات وتفكك اسري نتجت عنه أعداد كبيرة 
من األيتام انعكست سلبا على هؤالء األطفال مما تطلب 

حالة استثنائية 
م��ن الرعاية و التوجيه والعناي��ة و االلتفات من قبل 
وزارة التربية و املس��ؤولني املعنيني بش��ؤون التربية إلى 
تفعيل دور املرش��د التربوي في امل��دارس االبتدائية كون 
اإلرش��اد التربوي هو مس��اعدة الطالب على اكتش��اف 
قدراته وإمكانياته الدراس��ية ومساعدته على التغلب 
على أي صعوبة قد تعترض مساره الدراسي ومساعدته 
كذلك على التكيف مع بيئته الدراس��ية و االجتماعية 

ع��ن طريق إم��داده باملعلومات الكافية , حيث يس��عى 
اإلرش��اد الترب��وي للمتابعة اليومية للحالة الدراس��ية 
للتامي��ذ و التع��رف عل��ى أه��م مش��كاته البيئية و 
األس��رية املعيقة ووضع احللول املناس��بة و الصحيحة 
له��ا من خ��ال متابع��ة الغياب��ات املتكررة ودراس��تها 
ومعرفة أسبابها وكذلك متابعة احلاالت النفسية التي 
حتدث لدى البعض منهم ومنها اخلوف و القلق و اخلجل 
والتوت��ر املصاح��ب لامتحانات الفصلية و الس��نوية , 
ويعمل اإلرش��اد النفس��ي والتوجيه التربوي على غرس 
القيم األخاقي��ة و االجتماعية واملثل العليا في نفوس 
التاميذ وكذلك توعية التاميذ في أنظمة املدرس��ة و 
االلت��زام بها وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في ضوء 
املعايي��ر و التعليم��ات املدرس��ية , وأيض��ا العمل على 

املرشدة النفسية و التربوية 
شروق الربيعي
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تنمي��ة الروح االجتماعي��ة و توجيههم نحو أمناط 
السلوك االجتماعي السليم و العادات الصحيحة 
, ويسعى اإلرش��اد أيضا إلى التعرف على التاميذ 
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة ) ضعيف��ي الس��مع , و 
البص��ر , وبطيئ��ي التعل��م( ورعايته��م ومتابعة 
املستويات العلمية و االهتمام بالتاميذ املتفوقني 
و املوهوبني وتنمية قدراتهم ومواهبهم وماحظة 
الظواهر الس��لبية و الس��لوكية الغير صحيحة 

وإيجاد السبل الكفيلة للحد منها .
ويه��دف اإلرش��اد أيض��ا إل��ى تنمية ال��ذوق و 
اإلحس��اس باجلمال وتعلم السلوك الدميقراطي و 
احترام الرأي و الرأي األخر وإشباع احلاجات الضرورية 
ل��دى التامي��ذ ومنه��ا احلاج��ة إلى التش��جيع و 
التنافس و املكافئة و اللعب و غيرها , ويتم معاجلة 
هذه األمور املرشد التربوي وذلك من خال اللقاءات 
اإلرشادية الفردية و اجلماعية و البرامج والنشرات 
و اخلط��ط اإلرش��ادية املدروس��ة و املهيئ��ة له��ذا 
الغرض وال يفوتنا هنا ان جتربة اإلرش��اد في املدارس 
االبتدائي��ة إذا ما أردن��ا جناحها و االرتقاء مبس��توى 
العملية التربوية فابد للمسؤولني إعطاء األهمية 
لهذه التجرية وذلك من خال دعم اإلرشاد التربوي 
جديا وبحث مشاكل املرشدين التربويني والتي من 

أهمها :

1- يجب أن تكون هناك غرفة خاصة للمرش��د 
التربوي مجهزة بأثاث ولوازم العملية اإلرشادية

2- حث مدراء املدارس و الهيئة التدريسية على 
التعاون مع املرشد التربوي

3- إحلاق املرش��دين التربويني بالدوارات التدريبة 
و التطويرية ليزدادوا خبرة بهذا اجملال 

وبدأت الدول العربية مؤخ��را حتذوا حذوا الدول 
األوربي��ة ف��ي متابعة الطال��ب من خال دراس��ة 
أحواله االجتماعية و االقتصادية باعتبار الطالب 

ج��زء مه��م وإهماله يعن��ي إهم��ال العملية 
التربوية , وعل��ى العكس نرى بعض إدارات املدارس 

الزالوا يجدون أن ال أهمية لدور املرشد 
الترب��وي ف��ي مدارس��هم ويصفون��ه باحللقة 
الفارغ��ة يعتبرونه رقي��ب عل��ى اإلدارة فيحاولون 

اإليقاع به ووصفه باملهمل , فمتى نقف الوقفة 
احلازمة و اجلادة في تفعيل دور اإلرش��اد التربوي 
و إجناح هذه التجربة وذلك من خال بحث مشاكل 

املرشد التربوي إذ ما أردنا االرتقاء 
مبستوى العملية التربوية برمتها .
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القوامة..مفهـوم خاطئ
 ميارسـه الرجـــال لـظلم املــرأة

له��ن

املغلوط��ة  املفاهي��م  م��ن 
واخلاطئ��ة ح��ول والية الرج��ل على 
املرأة)القيمومة( جتع��ل كثيرين من 
الرج��ال يظلم��ون امل��رأة ويقّي��دون 
حقوقه��ا،  وينتقص��ون  حريته��ا 
وهو م��ا دفع مجموعة من النس��اء 
الناش��طات ال��ى املطالب��ة بتقييد 
الوالي��ة املطلقة للرج��ل على املرأة، 
باش��تراط  يتعل��ق  م��ا  خصوص��اً 
موافقته على بعض املس��ائل، مثل 
التعلي��م والعم��ل والتنقل والعاج 
بل امت��د االمر احيانا الى زيارة االهل 
او مقاطعتهم. فم��اذا يقول علماء 
الدين ع��ن والية الرجل عل��ى املرأة؟ 
وهل هي مطلقة أم لها ضوابطها؟ 
وهل تصبح الوالي��ة أحياناً حقاً يراد 

به باطل ضد املرأة؟
شواطئ استمعت الى عينة من 

النساء واخملتصني بهذا اجملال..

 )رفقا بالقوارير(
توض��ح الدكتورة ام��ل عبد اهلل 
أن رس��ول اهلل)ص(، وهو املثل األعلى 
لكل املس��لمني، خاص��ًة الرجال، في 
تعامل��ه مع النس��اء كان من أش��د 
الناس حرًصا على املرأة، فكان يحرص 
على أن يُكرمها ويرفع من شأنها بل 
ويشاورها ويحترم رأيها ويأخذ به في 
بع��ض املواقف، ولهذا قال في وصف 
عاقة النس��اء بالرجال: »إمنا النساء 

شقائق الرجال«.
وأش��ارت إل��ى أنه ال مانع ش��رعاً 
من تخفيف القيود على املرأة باسم 
»الوالية«، التي من املقرر ش��رعاً أنها 
ملصلحة املرأة وليست قيوداً تكّبلها 
ومتنعها حقوقها، ولهذا يجب الرفق 
بها والتخفي��ف من القي��ود عليها 
واالس��تماع إلى مطالبه��ا العادلة، 
طامل��ا ال تتناقض م��ع صريح أحكام 

الشرع الذي كّرمها، ولنتأمل حديث 
الرف��ق بامل��رأة، حني ق��ال صلى اهلل 
عليه وس��لم موصي��اً الرج��ال بها: 
»رفقاً بالقوارير« و القوارير هي الزجاج 

الرقيق السهل الكسر.

)القيمومة تعني احلرص(
حتذر السيدة سلوى جابر املوظفة 
في جامع��ة البصرة من ممارس��ة أي 
نوع من أنواع التس��ّلط والقهر على 
النساء باسم »الوالية«، التي جعلها 
الدي��ن للرجل عل��ى امل��رأة، ألنه من 
املفترض أن من ولي أمر إنسان يكون 
أح��رص الناس علي��ه، حت��ى أنه قد 
يضّر نفسه في سبيل مصلحة من 
واله اإلس��ام عليه. وأنهت الس��يدة 
سلوى كامها مؤكدة أن من يطالع 
النص��وص الش��رعية يج��د أن املرأة 
مخلوق ُمك��رَّم مثلها مث��ل الرجل، 
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له��ا حقوق وعليها واجبات، وال يجوز 
ظلمها واجل��ور عليها أو منعها حقاً 
م��ن حقوقه��ا باس��م والي��ة الرجل 
عليه��ا، فه��و ظل��م يرفض��ه الدين 
الذي ج��اء إلنصافها م��ن »اجلاهلية 
أبن��اء  أوصل��ت  الت��ي  الذكوري��ة« 
اجلاهلية قبل اإلسام إلى وأدها حية 
وقتلها معنوياً أو امتهانها إذا أبقاها 

على قيد احلياة.

)خري الرجال(
وترف��ض الدكتورة ام��ال البطاط 
الناش��طه في مجال حقوق االنسان 
أن تتح��ّول العادات والتقاليد اخملالفة 
للش��رع إلى قي��د على املرأة باس��م 
الدي��ن، وهو من ظلمها ب��ريء، حيث 
وصف رس��ول اهلل صل��ى اهلل وعليه 
واله نفس��ه في عاقت��ه بأهل بيته، 
وخاص��ة زوجات��ه، فق��ال: »خيرك��م 

خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي«.
وقال��ت الدكتورة امال : »أس��اند 
املطالب العادلة للمرأة طاملا أنها من 
قبيل احلريات واحلقوق التي ال تتعارض 
م��ع صحيح الدين، ألن اإلس��ام جاء 
والش��رف  والع��زة  الكرام��ة  ومع��ه 
والتقدي��ر للمرأة، س��واء كانت أماً أو 
ابن��ة أو أختاً أو زوج��ة، فأمر مبا يكفل 
حقوقها ويحميها من اآلخرين، ودعت 
الدكتورة امال صناع القرار في العراق، 
إلى تقدمي منوذج مش��رف للعالم في 
رعاية النس��اء ورفع أي ظلم عليهن، 
فه��ذه أفضل دع��وة عملية لنس��اء 
العالم للدخول في اإلس��ام بدالً من 

ظلمها باسم الدين.

)مفاهيم خاطئة(
أوضح الس��يد جواد علي أنه من 
املؤس��ف أن هناك بع��ض املفاهيم 
اخلاطئة واملغلوطة ع��ن حق الوالية 
للرج��ل على املرأة، إل��ى درجة أن كل 
من ينظر في واقعنا سيجد أن كثيرًا 
من الرج��ال قد أس��اؤوا اس��تخدام 
حقه��م ف��ي الوالي��ة، متعل��اً ف��ي 
ذلك بالنصوص الش��رعية التي يتم 
تأويلها خلدمة أع��راف ظاملة للمرأة، 
مع اعترافنا بأن اإلس��ام يقر العرف 
أو التقاليد ما لم حتلل حراماً أو حترم 
حاالً. وحذر علي من قهر النساء في 
أي مجتمع باسم الوالية، التي وضع 
له��ا الفقهاء ف��ي مختلف العصور 
ضواب��ط ش��رعية ملنع حتوله��ا إلى 
وس��يلة للظل��م، ألنه م��ن املفترض 
أنها وس��يلة رفق ورعاي��ة باملرأة في 

األمور التي ليس لها بها علم.

)مطالبات مشروعة(
 طالب��ت الس��يدة اح��ام عباس 
ناش��طات  وكذل��ك  الدي��ن  رج��ال 
اجملتمع املدني وخبراء القانون وصناع 
القرار في العراق إلى اجللوس س��وياً 
ومناقش��ة كل ما يتعل��ق بأمر والية 
الرجل على امل��رأة، وما هو في صالح 
االس��تقرار األس��ري واجملتمع��ي يتم 
إقراره، وما يتسبب في ضرر باملرأة في 
مختلف مراحل حياتها يتم تغييره.

)احلذر من االفكار املستوردة(
يقول الش��يخ علي االسدي،: »إن 

الشريعة جعلت الوالية للرجل على 
امل��رأة ومنحته ح��ق القوامة عليها، 
ألن هذا متسق مع فطرة اهلل تعالى 
في خلقه، حيث جع��ل الرجل راعًيا 
للمرأة قائًما على ش��ؤونها من خال 
واليته عليها، ولي��س هذا أمراً محل 
نزاع أو جدال، وإمن��ا األفضل أن يكون 
موق��ف اجلمي��ع »س��معنا وأطعنا« 
لقول اهلل تعالى: »وََما َكاَن مِلُْؤِمٍن واَل 
ُ وَرَُس��ولُُه أَْمرًا  ُمْؤِمَن��ٍة إِذَا َقَضى اهللَّ
أَْن يَُك��وَن لَُهُم اخْلَِيرَُة ِمْن أَْمرِِهْم وََمْن 
َ وَرَُس��ولَُه َفَقْد َضلَّ َضااًل  يَْعِص اهللَّ

ُمِبيًنا« آية 36 سورة األحزاب.
وأوضح الشيخ االسدي، أن فطرة 
اهلل الت��ي فطر عليها امل��رأة حتب أن 
يرعاها الرجل ويباش��ر ش��ؤونها وال 
تك��ون مس��تقلة عنه، ألن��ه األكثر 
تأنياً وعقانية وحتكماً في انفعاالته 
وأفعاله وعواطفه، على عكس املرأة 
التي تغل��ب عليه��ا العاطفة، لكن 
املش��كلة أن بعض النساء اآلن تأثرن 
باألف��كار الغربية الوافدة عن التحرر 
واالس��تقال الكام��ل للم��رأة ع��ن 

الرجل، ورفض أي والية له عليها.. 
االس��دي  الش��يخ  وأنه��ى 
املطالب��ة  أن  بالتأكي��د  كام��ه 
بإس��قاط والية الرجل على املرأة، 
أو حتجيمه��ا واحل��د منه��ا، أم��ر 
مرفوض شرعاً، وسيزيد املشكات 
األسرية ويضاعف حاالت الطاق، 
ويزيد العنوس��ة، وله��ذا فإن هذه 
املطالبات النسائية باحلد من والية 
الرجل ظاهره��ا الرحمة وباطنها 

العذاب. 



عزيز البزوني 

      انطل��ق العب��اً في الفرق الش��عبية مت تدرج في ناش��ئة 
وش��باب امليناء ع��ام 1989ثم مث��ل منتخب البص��رة والتربية 
للشباب حتى اصبح العباً للفريق االول بنادي امليناء عام 1990-

1991 حتت اش��راف امل��درب رزاق احم��د ثم التحق بن��ادي نفط 
اجلنوب خلمس مواس��م )الرميلة س��ابقاً( , عمل مساعد ملدرب 
ن��ادي مصافي اجلنوب ف��ي اع��وام 2006 و2008 تأهل مع النادي 
ال��ى ال��دوري املمتاز , حاصل عل��ى ش��هادة )c( التدريبية ودخل 
بع��ض الدورات التطويرية في مجال التدريب في العراق, خبرته 
واطاع��ه وعاقته اجليدة مع الاعبني اهلته ليكون مدربا لنادي 
مصاف��ي اجلنوب رغ��م الظروف الصعب��ة التي مير به��ا النادي 
م��ن انعدام املنش��ات الرياضية والدعم املال��ي اال انه اصر على 
مواصلة مش��واره في حتقيق النجاح م��ع الفريق لنتعرف على 
الكاب��نت مالك رميض مدرب نادي مصاف��ي اجلنوب لكرة القدم 

من خال هذا اللقاء الذي اجريناه معه: 
 

* مهن��ة التدريب من املهن املتعب��ة ويتحمل املدرب احلصة 
االكب��ر في الفش��ل او النجاح كيف مت اختي��ارك كمدرب لنادي 

مصافي اجلنوب

 عمل��ت مدرب��ا ً مس��اعدا ً في ع��ام 2006 لن��ادي مصافي 
اجلنوب مع الكابنت محمد خضير وكان النادي حديث التأسيس 
ويلع��ب في دوري الدرج��ة الثالثة وانتقلنا به ال��ئ دوري الدرجة 
الثانية وفي عام 2008 عملت مدربا ً مس��اعدا ً للكابنت حسني 
محمد وانتقلنا بالفري��ق الئ دوري الدرجة االولئ وحصلنا علئ 
املرك��ز األول حتئ صعودنا للمباراة املؤهل��ة للدوري املمتاز امام 
نفط ميس��ان وأقيمت في مدينة احلل��ه بعد ماراثون طويل من 

املباريات.
*كي��ف ترى مس��توى النادي الي��وم من ناحي��ة التجهيزات 
الرياضي��ة والدعم املعنوي واملادي من اجله��ات ذات العاقة هل 

ترتقي الى مستوى الطموح ؟
 مبا اننا نادي مؤسس��اتي فالدعم املعن��وي واملالي ضعيف 
ج��دا ً لعدم وجود الكف��اءات الرياضية ذو اخلب��رة االداريه وعدم 
التعاون اجلدي من قبل مس��ؤولي الش��ركة أصح��اب القرار وال 
توجد مقارن��ه بيننا وبني االنديه النفطي��ة االخرئ أمثال ) نادي 
النفط بغداد ، نادي مصافي الوس��ط ، نادي نفط اجلنوب ، نادي 

نفط ميسان ( .. للدعم املالي املوجود لديهم.
* اختي��ار الاعب��ني هي مناط امل��درب على اي اس��اس يتم 
اختي��ار الكفاءات ام هنالك تدخل ف��ي عملية االختيار من قبل 

االدارة العليا؟
الن��ادي الميلك عق��ود لاعبني واعتماده بش��كل كبير علئ 
العبي الشركة مع بعض اإلضافات البسيطة وانت تعلم اليوم 
الك��رة أصبحت احت��راف وعقود خياليه ونح��ن منلك عدد جيد 
م��ن الاعبني ولكن دون املس��توى املطلوب مع اننا مقبلني على 

تصفيات دوري الدرجة االولى.
* الاعب��ون يش��كون م��ن انع��دام ملع��ب خ��اص بالفريق 
كي��ف ميكن للنادي من حتقيق اجنازات في ظل انعدام املنش��ات 
الرياضية وهذا انعكاس��ه يكون س��لبي على املدرب في حتقيق 

نتائج ايجابية ؟
البنى التحتية هي أس��اس تطوي��ر حال الرياضة في العراق 
ونادينا من االنديه التي مرت مبشاكل كثيره أدت الئ إلغائه ولكن 
بعد جهود متت عودة الن��ادي وهنالك ميزانيه خاصة للنادي في 

برنامجه اجلديد وإرساء مناقصة مشروع امللعب التابع للنادي
* كي��ف ميكنك باعتبارك مدرب للنادي من  تطوير وحتس��ني 

أداءه الفريق واالرتقاء به الى مصافي الدرجة املمتازة؟

     مالك رميض مدرب مصايف اجلنوب لـ)               (
البنى التحتية هي أساس تطوير الرياضة في العراق 

شواطئ رياضية
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نحن خضنا جتربة ال��دوري املمتاز ولكن كانت ظروف كثيرة 
أطاحت بالفريق منها اللعب في املنطقة الشمالية ولم نلعب 
اي مب��اراة ف��ي محافظتنا البص��رة وقلة خب��رة اغلب الاعبني 
وعدم وجود مقومات تس��تدعي وجود الفريق بالدوري املمتاز مع 
الفرق الكبيره ولكن وضمن هذه االمكانيه احملدودة والبسيطة 
تغلبنا علئ فريق القوة  اجلويه العريق ونادي الرمادي في ملعبه 
وتعادلنا مع فريق صاح الدين في تكريت وفريق مصافي الوسط 
في ملعبه وخس��ارتنا من الزوراء وبغ��داد بهدف مع اننا واجهنا 

فرق كبيره ولها باع طويل في الدوري.
* ماه��ي طموحات وتطلعات وبرام��ج وخطط املدرب مالك 

رميض للمرحلة املقبلة؟
 بالرغم اننا نعمل في مجال التدريب ولكن بعد حل الهيئه 
االداريه للنادي نتحّمل عبء العمل اإلداري ايضا ً, طموحنا اعادة 

النادي الئ دوري الدرجة املمتاز برغم صعوبة املهمة.
* ماهي االس��باب التي أدت الى حل الهيئ��ة الدارية للنادي 

وماتاثيرها على أداء النادي ؟
 كثرة املشاكل وعدم كفاءة أعضاء الهيئة االدارية بالنهوض  

بواقع النادي.
*هل صف��وف النادي مكتمل��ة في جميع املراك��ز وهل في 
نيتكم استقطاب العبني اكثر خبرة محلية او حتى أجنبية في 

املستقبل مع توفر امليزانية الكافية؟
 في الوقت احلاضر نلعب باملمكن والاعبني املوجودين لديهم 

احلرص واالندفاع في حتقيق مايصبون له , اما االستقطاب فعند 
توف��ر املنش��ئات الرياضية وامليزانية س��وف يك��ون لكل حادث 

حديث.
* كي��ف ميكن تطوير قدرتك التدريبي��ة وهل هنالك برنامج 
تدريب��ي من خ��ال دورات محلية او حتى معايش��ة مع مدربني 

محليني لديهم خبرة من اجل زيادة اخلبرة ؟
حصلت علئ ش��هادة ) c ( التدريبية ودخلت بعض الدورات 
التدريبي��ة التطويري��ة في العراق وكل انس��ان يطمح للوصول 

نحو االفضل.
* كيف ترى واقع الرياضة اليوم في العراق وهل سوف ينجح 
ال��دوري العراقي م��ن خال هذا النظام وه��ل منتخبنا الوطني 

قادر على حتقيق االجناز في خليجي 22؟
التخبط املوجود في منظومة االحتاد العراقي وعدم وجود اي 
تخطيط او برنامج يجعل ك��رة القدم في خطر, النظام احلالي 
للدوري املمتاز هو األنسب للظروف احمليطة بالبلد يكتمل ولكن 

بعد معاناة.
* كلم��ة اخي��رة  توجهها لاعب��ي النادي وال��ى االدارة والى 

جمهورك؟
 ش��كري وامتناني لك��م وجملهوداتكم في خدم��ة الرياضة 
والرياضي��ني وأرجو منكم ان يكون لكم دور في إعادة الكرة كما 
كانت في عهدها الس��ابق, االهتمام ببناء املنش��ئات الرياضية 

ووضع خطط مستقبليه واالهتمام بالفئات العمرية. 
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كيفية احلفاظ على اللياقة البدنية 
يف مجيع املراحل العمرية

أجمع��ت الدراس��ات العلمية واملمارس��ات العملية 
أن ممارس��ة التمرينات الرياضية تش��كل حجر الزاوية في 
احلفاظ على الصحة للجميع، ويس��توي في ذلك الرجال 
والنساء شيوًخا أو شبابًا أو أطفاالً، فباإلضافة إلى الغذاء 
الصحي املتوازن، تعد الرياضة املفتاح السحري للحصول 
على القوام املمش��وق الذي يعبر ع��ن لياقة بدنية جيدة 
وحال��ة صحية متوازنة، وعلى الرغم من أهمية ممارس��ة 
التمرين��ات الرياضي��ة بانتظ��ام، إال أنه من امله��م أيًضا 
معرفة املدة التي ينبغي استغراقها في ممارسة التمرينات 
الرياضية، و أنواع التمرينات الرياضية الازمة التي ينبغي 
اتباعها في املراح��ل العمرية اخملتلف��ة، صحيفة الديلي 
ميل البريطانية اس��تعانت بخبراء ف��ي الطب والرياضة 
ليقدم��وا خاص��ة جتاربه��م وخبراتهم حول م��ا يحدث 
في اجلس��م في كل مرحلة عمري��ة والتدريبات الرياضية 
املناس��بة لكل فترة عمرية.من 2 / 5 أعوام ينمو األطفال 
في هذه الس��ن بشكل سريع، وقد أظهرت دراسة أجريت 
في جامعة ميرياند في قسم األطفال أن عملية الزحف 
واملشي هي الطريقة املثلى لألطفال الرضع واألطفال ما 
بني السنة األولى والثانية من أجل استخدام مجموعات 
من العض��ات في التمرين��ات مدة ممارس��ة التمرينات .. 
يجب أال تزيد عن 15 دقيقة في ش��كل مترين منظم مثل 

لعبة كرة القدم أو رمي الكرة أو السباحة كل يوم
نوع التمرينات .. األطفال املواليد الصغار لديهم رغبة 
فطري��ة في التس��لق واجلري والقفز والتنق��ل كما يقول 
البروفيس��ور كريج ويليامز، املدير املس��اعد ملركز أبحاث 
رياضة وصحة األطفال في جامعة اكستر كما أضاف أن 
إعطاء األطفال الفرصة وتش��جيعهم على هذه األعمال 
هو اخلطوة املثلى لتوجيههم نحو حتقيق اللياقة البدنية 
ط��وال حياتهم فالتدريب��ات املنظمة للطف��ل فيما بني 
الس��نة األولى والس��نة الثانية من عمره مثل األكروبات 
واليوج��ا والكرة الصغي��رة متاحة ولكنه��ا غير ضرورية 

حيث يقول الدكتور إيريك س��موول املتخصص األميركي 
في طب األطف��ال إن اللياقة البدنية هي مفهوم راش��د 
( للبالغ��ني( حيث إن األجس��ام الصغيرة غي��ر قادرة على 
التمرينات املعززة الازمة لتحسني صحة األوعية القلبية 

والقوة واملرونة
وم��ن وجهة النظر النفس��ية، فإن تق��دمي مترين أكثر 

رسمية من املمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية
فالطفل الذي يدفع إلى ممارس��ة كرة القدم أو ممارسة 
متارين األكروبات في س��ن الثالثة أو الرابعة من احملتمل أن 
ميل تلك الرياضات مبرور الوقت حتى يتخلى عنها في سن 
العاش��رة من عمره م��ن 5 / 18 عاًما إنه وق��ت التغيرات 
الهرمونية، والنمو الس��ريع - فأثناء فت��رة املراهقة ينمو 
األوالد مبعدل )9 س��م( في الطول في العام الواحد، بينما 
ينمو طول الفتاة مبعدل 8  سم((  ويبدأ منو الفتيات مبكرا، 
حيث تنمو أجسامهن بش��كل أسرع عندما يبلغن سن 
12 و 13 م��ن أعمارهن، حيث ينته��ي تدفق النمو لديهن 
في س��ن 18 من أعمارهن، بينما يحتاج األوالد إلى عامني 
آخرين من أجل اكتمال النمو في سن العشرين إن حتويل 
ممارسة التمرينات الرياضية إلى عادة يعزز النمو الطبيعي 

ويساعد في احلماية من السمنة في مرحلة البلوغ.
ط��ول مدة ممارس��ة التمرينات .. إن األطفال من س��ن 
5 حتى س��ن املراهقة ف��ي 18 يجب أن ميارس��وا الرياضة 
بحد أدنى ساعة من املمارسة املتوسطة الكثافة ) التي 
تعم��ل على زي��ادة التنفس ولكن ال جتهده��م( في اليوم 
وفق ما جاء في دراس��ات علمية، وكما كان هناك ممارسة 
للتمرين��ات الرياضي��ة خال هذه الس��ن كلما حتس��نت 
صحة الطفل كما يقول البروفيسور كني فوكس، أستاذ 
علم وظائف األعضاء في قس��م علوم الصحة والرياضة 

في جامعة بريستول.
فيج��ب عل��ى األطف��ال أن ي��ؤدوا س��اعة أخ��رى من 
التمرين النش��ط ) أي مترين يجعلهم غير مستمرين في 

الدكتور قصي صالح مال اهلل
كلية التربية الرياضية

شواطئ رياضية
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اجللوس(.نوع التمرينات .. بدءا من س��ن اخلامس��ة وحتى 
سن العاش��رة ما تزال العظام غير مكتملة النمو، لهذا 
ف��إن التمرينات املكثفة ) مثل الت��درب على رفع األثقال( 
ليس��ت مناس��بة ولكن النش��اط املعتدل مثل اجلري أو 
الس��باحة أو ركوب الدراجة تعزز النم��و الطبيعي وتزيل 
س��منة الطفولة حيث ميكنك أن تشتري لألطفال ألعابا 
رياضية مثل حبال القفز وش��بكة لعبة السلة ومضارب 
لعبة التنس أو تن��س الطاولة مثا فباإلضافة إلى ركوب 
الدراجات واجلري، فإن األوالد من س��ن عشر سنوات وحتى 
الثامنة عشرة يجب أن يتم تشجيعهم للقيام مبمارسة 
الرياضات التنافس��ية كما أن الرياضة املدرس��ية مهمة 
أيض��ا. حيث يجب على احلكوم��ات أن تضع أهدافا لزيادة 
املشاركة في ممارس��ة الرياضة بوساطة الفئات العمرية 
ب��دءا م��ن خمس س��نوات وحتى س��تة عش��ر عاما ملدة 

ساعتني على األقل أسبوعيا
وإذا كانت مدرسة ابنك ال تتبع هذا النظام، فيجب أن 
تضيف أنت بعض األنش��طة املنهجية الرياضية. ويجب 
أن تكون أنت مثاال جيدا لذلك ، حيث إن الدراسات أثبتت 
أن��ه كلما كان الوالدان نش��يطني كلم��ا كان أطفالهم 

أكثر نشاطا أيضا
من 18 / 30 عاًما يعد هذا هو أسهل سن للحفاظ على 
وزن صحي للجسم ألن معدل التمثيل الغذائي يكون في 
أعلى كفاءة له، حيث يستطيع اجلسم أن يحرق سعرات 
حرارية أكثر سواء في وقت الراحة أو أثناء العمل. ومع أن 

الفشل في أن تكون نشطا من املمكن أن يؤدي إلى حتقيق 
تزايد مستمر في وزن اجلسم يصعب التخلص منه كلما 
تقدمت في العمر. كما أن كثافة العظام تتزايد فيما بني 
عمر 25 إلى 35 عام��ا ، وتصل كتلة العضات إلى نهاية 
منوها في حوالى اخلامس��ة والعشرين من عمر الشخص 
، وه��ذا يعني أنه يجب عليك أن جتد أنه من الس��هل في 
هذه الس��ن أكثر من أي عمر آخر أن حتافظ على انسجام 
العضات ونحالتها ورش��اقة جس��دك وتناسقه بشكل 
عام .  زمن ممارس��ة التمرينات الرياضي��ة .. على األقل 30 
دقيقة من املمارس��ة الرياضية املعتدل��ة خمس مرات أو 
أكثر خال األسبوع وفق ما أوصت به الدراسات العلمية، 
ولكن هذه املمارس��ة تعد ش��يئا قليا من أجل احملافظة 

على الصحة )هي احلد األدنى(
ويج��ب علي��ك أن حت��اول أن تدخل أيضا ف��ي تدريبات 
خاصة على األقل ثاث جلسات ملدة ساعة من التمرينات 
احليوية ) التي جتعل قلبك ورئتيك يعمان بش��كل أكفأ( 

كل أسبوع.
كم��ا أن��ه يتوجب علي��ك أيضا أن تت��درب على حمل 
األثق��ال ومترينات املرونة م��ن أجل احملافظ��ة على كثافة 
العظ��ام. فحم��ل األثق��ال يعن��ي حتريك جس��مك على 
الس��طح مثلم��ا تفعل ف��ي اجلري والس��ير بنش��اط أو 
اإلش��راك في فصل تدريب على ألع��اب األكروبات، فهذا 
يضع ش��دا عل��ى عضاتك وأوتارها مما يس��اعد على بناء 

قوتها.
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شواطئ تكنولوجية

أعلنت ش��بكة التواصل االجتماعي فيس��بوك عن طرحها مليزات جديدة تتيح للُمس��تخدم مزيًدا من التحكم في 
املنش��ورات التي يُفّضل رؤيتها على صفحته الرئيسية، باإلضافة إلى إمكانية اختيار عدم ُمشاهدة األخبار التي ال 
يرغب بها. وتتضمن إعدادات صفحة آخر األخبار  News Feed  قائمة بأبرز الصفحات واجملموعات واألش��خاص 
التي ظهرت للُمس��تخدم خالل األيام الس��بعة املاضية. ويستطيع  املُس��تخدم تصفية العرض بحسب 
األش��خاص، اجملموعات والصفحات  أو رؤيته��ا جميًعا ضمن القائمة. كما ُيكن للمس��تخدم إلغاء 
املُتابعة ُمباش��رًة من هذا القسم، باإلضافة إلى ُمشاهدة الصفحات التي قام بإلغاء ُمتابعتها 
واختي��ار ُمتابعتها م��رة أخرى. كما ُيكن من خالل الضغط على الس��هم الصغير املوجود 
في أعلى اجلهة الُيمنى للمنش��ور اختيار إظهار نتائج أقل من الصفحة أو الش��خص  
باإلضافة إلى خيار إخفاء التحديثات منها املوجود ُمسبًقا. يُذكر بأن طريقة العرض 
االفتراضية للمنشورات في فيسبوك، تتضمن عرض التحديثات التي يعتقد 
فيس��بوك أنها أكثر أهمية بالنسبة للُمس��تخدم، وذلك بحسب عدة 
عوامل مثل األش��خاص الذين يتفاعل معهم املُس��تخدم بشكل 
أكبر أو عدد اإلعجابات والتعليقات التي حتظى بها املنشورات. 
ويُقدم فيسبوك خيارًا آخر يُتيح عرض املنشورات بحسب 
ترتيبه��ا الزمن��ي، لك��ن التحديث��ات اجلدي��دة التي 
أدخلته��ا ش��بكة التواص��ل االجتماع��ي تتيح 
املنشورات  بعرض  االس��تمرار  للُمستخدم 
ترتيبه��ا  ولي��س  أهميته��ا  بحس��ب 
الزمن��ي، لكن مع الس��ماح مبزيد 
باألش��ياء  التحك��م  م��ن 
املُس��تخدم  يرغب  التي 

برؤيتها.

مايكروس��وفت  ش��ركة  ط��ورت 
س��ماعة أذن ميكنه��ا التح��دث م��ع 
أثن��اء  البص��ر إلرش��ادهم  ضعيف��ي 
جتوالهم في املدن. وتعمل الس��ماعة 
مع نظام التشغيل  ويندوز فون  التابع 
للش��ركة، وتس��تخدم بيانات املواقع 
واملاح��ة مع ش��بكة م��ن املعلومات 
اإلرش��ادية اخلاصة باملواق��ع احلضرية 
لوصف الط��رق. وقالت جمعية  جايد 
دوجز  Guide Dogs اخليرية البريطانية، 
التي س��اعدت في تطوير التقنية، إن 
هذه السماعات قد تساعد في حتسني 
حي��اة الكثيري��ن. فم��ن ب��ني املليوني 

ضعيف البصر املسجلني في اململكة 
املتح��دة، تقول املنظم��ة إن 180,000 
منهم يخرج��ون نادرا إلى الش��ارع أو 
ال يخرج��ون أبدا. وس��ماعة األذن هذه 
نس��خة معدلة م��ن واح��دة متوفرة 
بالفعل في السوق يستخدمها راكبو 
الدراج��ات، وهي تتموض��ع في اجلهة 
األمامي��ة م��ن األذن حت��ى ال تطغ��ى 
على حرك��ة املرور والضوضاء البيئية. 
ويجري الصوت من خال عظام الفك 
لتقوم الس��ماعة بتزويد سلسلة من 
األوص��اف اللفظي��ة وغي��ر اللفظية. 
وقال خمس��ة م��ن ثمانية أش��خاص 

يعان��ون م��ن فق��دان البص��ر قام��وا 
باختبار السماعة إنها منحت شعورا 
أكثر باألم��ان وثقة ف��ي ارتدائه. وجاء 
فكرة السماعة، التي جرى تصميمها 
بالتعاون مع مركز “فيوتش��ر س��يتيز 
 Future Cities Catapult كاتابول��ت” 
 Guide Dogs ”ومنظمة “جايد دوج��ز
البريطانيتني، من أحد موظفي شركة 
مايكروس��وفت وق��ال متحدث باس��م 
مايكروس��وفت الكثير م��ن املعلومات 
 GPS التي تأتي من نظام حتديد املواقع
واخلرائط املشروحة في السحابة توفر 

قدر إن لم يكن أكثر مما توفره املنارات.
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املستخدم متى متت قراءة رسالته
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أطلقت خدمة  واتس��اب اململوكة من ِقبل ش��ركة  فيس بوك  حتديًثا جديًدا لتطبيقها اخلاص بأنظمة تش��غيل أندرو يد، ويندوز 
فون، و iOS  والذي يجلب معه ميزة إضافية جديدة، الهدف منها تس��هيل معرفة متى مت تلقي أو قراءة الرس��الة املرس��لة من 

ِقبل الطرف اآلخر. هذه امليزة اجلديدة كانت تقتصر سابًقا على عالمتي “صح” رماديتي اللون يتم وضعهم بجانب الرسالة 
في حال كان الطرف املستلم قد قرأها أو شاهدها أو استلمها على األقل، فيما تقتصر على عالمة واحدة في حال مت 

إرس��الها من طرف املُرسل. أما اآلن، فقد أصبح بإمكان املُرس��ل الضغط املطّول على الرسالة، ومن ثم الضغط 
عل��ى رم��ز i  لينتقل إلى صفحة تُدعى معلومات الرس��الة  Message Info، والت��ي تُخبره بالتفصيل متى 

وصلت رس��الته ومتى متت قراءتها أو تش��غيلها في حال كانت مقطًعا صوتًيا. كما أصبحت عالمتي 
الص��ح تتحوالن إل��ى اللون األزرق لتأكيد قراءة الرس��الة من ِقبل املس��تلم، فيم��ا تعني العالمة 

الواحدة باللون الرمادي بأن الرس��الة قد أُرسلت، واثنتني باللون الرمادي تعني بأن الرسالة قد 
وصلت للُمستلم. وقد قامت خدمة “واتساب” بتعديل صفحة األسئلة واألجوبة اخلاصة 

مبيزة معرفة اس��تالم الرسالة أو قراءتها، وأضافت عليها املعلومات اجلديدة اخلاصة 
بصفح��ة Message Info، والتي تعمل مع احملادثات اخلاصة باألفراد واجملموعات 

كذلك. ويعتقد البعض بأن هذه امليزة تسلب منه حق التجاهل أو تأجيل 
الرد على الرس��ائل ال��واردة إليه، فيما يجدها البع��ض اآلخر إضافة 

مفي��دة وممي��زة لتطبي��ق التراس��ل الف��وري صاح��ب القاعدة 
اجلماهيري��ة األكبر. للحصول على املي��زة اجلديدة البد من 

حتدي��ث تطبيق “واتس��اب” لنس��خته األخيرة التي مت 
إطالقه��ا على متجر جوجل ب��الي وكذلك على 

متجر وين��دوز فون، وم��ن املفترض أن يتم 
إطالقها على متجر آبل للتطبيقات 

األي��ام  أو  الس��اعات  خ��الل 
القليلة القادمة.

    قالت شركة “مايكروسوفت” إن مستخدمي حزمتها املكتبية 
“أوفيس” على احلاسوب اللوحي “آيباد” التابع لشركة “آبل” أصبحوا 
قادرين على إنشاء وحترير املستندات مجانا بدال من الدفع للحصول 
على اشتراك، وذلك في مسعى منها جلذب املزيد من املستخدمني. 
وتعد هذه اخلطوة األخيرة من استراتيجية “مايكروسوفت” اجلديدة 
والرامي��ة إل��ى جذب املس��تخدمني إلى خدماتها بغ��ض النظر عن 
اجلهاز أو نظام التشغيل بدال من خسارتهم لصالح البدائل اجملانية 
أو الرخيصة. واالس��تراتيجية اجلديدة، التي يقودها املدير التنفيذي 
اجلديد س��اتيا ناديا، اعتراف ضمني من الش��ركة بأن هيمنة نظام 
“وين��دوز” وحزم��ة “أوفي��س” على أجهزة احلاس��ب الش��خصي لم 
تنتق��ل إلى قط��اع األجهزة احملمولة س��ريع النمو، والذي تس��يطر 
عليه هواتف وحاس��بات “آبل” واألجهزة العاملة بنظام التش��غيل 
“أندروي��د”.  وكانت أول خطوة رئيس��ية اتخذها ناديا في هذا االجتاه 
بعد توليه إدارة “مايكروس��وفت” في ش��هر ش��باط/فبراير املاضي، 

وذلك من خال توفير تطبيقات “أوفيس” على حاسبات “آيباد”، والتي 
جذبت نحو 40 مليون مستخدم. وعن طريق تنزيل التطبيق مجانا، 
كان بإمكان املستخدمني قراءة مس��تندات “أوفيس” في تطبيقات 
“وورد” و “إكس��ل”، و “بوربوين��ت”، م��ع وجوب دفع اش��تراك يبدأ ب� 7 
دوالرات ش��هريا، بغية التمكن من إنش��اء أو حترير هذه املس��تندات، 
وابت��داء من اليوم اخلميس أصب��ح كل ذلك متاح��ا مجانا. وأعلنت 
“مايكروسوفت” اخلميس أيضا عن إطاق تطبيقات “وورد” و “إكسل” 
و “بوربوين��ت” لهواتف “آيفون” ألول مرة، وطرح نس��خة جتريبية من 
تلك التطبيقات على احلاس��بات اللوحية العاملة بنظام التشغيل 
“أندروي��د”، عل��ى أن يجري إطاق النس��خة النهائي��ة مطلع العام 
املقبل. ولم تقم ش��ركة “مايكروس��وفت” إلى اآلن بإطاق نس��خة 
ملس��ية كاملة من تطبيق��ات “أوفيس” لنظام التش��غيل “ويندوز”، 
ولكنها أحملت إلى أانه سيتم إصدارها مع نظام “ويندوز 10 في وقت 

ما من العام املقبل.
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1- ما هي املدينة التي ال يطحن فيها الطحني وال ميوت فيها ميت؟       
2- شيء موجود في السماء إذا أضفت إليه حرفا أصبح في األرض؟        

3- ماهو الشى الذى يكسو الناس وهو عار  ؟      
4- ماهو الشخص الى يتمنى ان يكون اعور ؟      

5- ماهو الشى الذى يتسخ كلما ابيض لونه ؟       
6- ماهو الشى الذى ترميه كلما احتجت اليه؟     

حل الغاز العدد السابق    1- حرف النون    2- كل الشهور        3- امللح      4- املقص      5- النقطة  
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* هل تعلم ان اطول سلسه جبليه تقع في احمليط االطلسي
* هل تعلم ان معنى أسم )) ليبيا (( ؟؟؟  تعني )) باد السمر (( 

* هل تعلم ان جزر هاواي كانت تعرف بأسم جزر )) الساندويش (( 
* هل تعلم ان نصف وزن جسم االنسان  مكون من املاء 

* هل تعلم ان دقات القلب  في الصباح اسرع منها في املساء 
* هل تعلم ان السمك يستمر في النمو  دون توقف حتى اخر يوم في عمره 

* هل تعلم أن لسان القط ساحه الطبي الدائم فهو مملوء بغدد تفرز سائاً مطهراً و يعمد 
القط إلى جرحه فيلحسه عدة مرات حتى يلتئم.

* هل تعلم أن ذوو الزهو في احليوانات ثاثة : الفرس و الديك و الطاووس
* هل تعلم أن ذوو حدة السمع ثاثة : الكلب و احلمار و اخللد.

      وقف رجل يشاهد فراشة حتاول اخلروج من شرنقتها، 
وكأنها       فجأة  توقفت  ثم  للخروج  تصارع  وكانت 
 ! قليا  الشرنقة  عليها فقص غشاء  فأشفق  تعبت، 
ليساعدها على اخلروج .. وفعا خرجت الفراشة لكنها 
الطيران  تستطيع  ال  ضعيفة  كانت  ألنها  سقطت 

كونه أخرجها قبل ان يكتمل منو أجنحتها.....

   )ومغزى القصة : أننا نحتاج.. ملواجهة الصراعات في 
وقادرين  أقوى..  لنكون..  بدايتها  في  خصوصا  حياتنا.. 
على حتمل أعباء احلياة دون تدخل من أحد وإأل إصبحنا 

ضعفاء عاجزين( !!

واجه املصاعب يف بداياتها ... لتكون اقوى

اعداد : وسام احليدري

تسالي
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الكلمات االفقية : 
 –  2  – النيل  ملنابع  خريطة  أول  رسم  عربي  جغرافي   –  1
مسلسل   –  3  –  }1859/1793{ شهير  روسي  حساب 
تلفزيوني لهند أبي اللمع – 4 – من الطيور – حرب دامت 
40 سنة – 5 – عامة موسيقية – من ضواحي دمشق – 
نشف – 6 – اإلسم األول ألحد املتصرفني في لبنان – يبذل 
فيزيائي   –  8  – اجلسم  في   – »مبعثرة«  نحر   –  7  – جهداً 
شاعر   –  9  – لزم   –  1951 عام  نوبل  جائزة  نال  إنكليزي 

عباسي .
الكلمات العمودية :

 1 – رئيس وزراء أوروبي قضى بصورة مفجعة – 2 – والية 
حكومة  لرئيس  عائلة  عكسها   – رفض   –  3  – أميركية 
مرتف   – عاملية  أستعراض  جنمة   –  4  – سابق  لبناني 
 – جر  – عكسها حرف   6  – – كسب  غزال   –  5  – بسيط 
تنقل بواسطة الرسائب – 7 – حرف مكرر – أسجل – 8 
فنان   –  9  – بئر طبيعي   – وجوم   – نصب  أداة  – عكسها 

عربي راحل .

كلمات متقاطعة 
م

ج اليـــــــــــو
االبــــــــرا

برج احلمل
من احملتم��ل ظهور أزمات ع��ن قريب، فحاول 
أن ال تفق��د مزاجك وأعصاب��ك. اذا حافظت 
عل��ى رابطة جأش��ك، وواجهت األحداث غير 
الس��ارة والقاق��ل الت��ي تثيره��ا، فلن تدوم 
ا ولن تس��بب خس��ائر مهم��ة. اعتني  كثي��رً

بصحت��ك.

برج الثور
ج��ًدا  جي��دة  بدني��ة  بلياق��ة  حالًي��ا  تتمت��ع 
وإمكاني��ات ذهني��ة حادة، ويبدو أن كل ش��يء 
تش��رع ف��ي القي��ام ب��ه س��يكون لصاحلك وال 
ش��يء يقف أمامك. ق�ُم باس��تغال وتوظيف 
ه��ذه الطاقة في الب��دء بالعمل في مش��روع 
جدي��د رغبت من��ذ زمن في الش��روع به؛ فهذا 

ه��و الوق��ت األمث��ل. 

برج اجلوزاء
هناك تنب��ؤ بقدوم فت��رة اختبار هام��ة، فتعامل 
معها بتفاؤل وثق ف��ي إمكاناتك الذاتية. ال تتأثر 
بآراء اآلخري��ن وال جتعلها حتيدك ع��ن معتقداتك 
وب��دالً من ذلك، اس��تخدم ه��ذه املواجهة إليجاد 
م��ا يدعم احلج��ج املؤيدة ملواقفك. قد تكتش��ف 

فرصة أو فرصتني لتحس��ني األمور.

برج السرطان
اذا فش��لت ف��ي ش��يء، فا تش��ك ف��ي قدراتك، 
فمن احملتم��ل أن الظروف اخلارجية لعبت دورًا في 
ذل��ك. اقتصد من طاقات��ك قلياً ودع األمور تأخذ 
مجراه��ا. س��وف تتع��رض ملواقف تفت��ح أمامك 

أب��واب لف��رص جدي��دة، 

 برج األسد
  الكثي��ر م��ن املوضوع��ات ف��ي الوق��ت احلال��ي ال 
تس��ير بالساس��ة التي خططت له��ا، ورمبا يجب 
عليك قبول األش��ياء الت��ي ال تس��تطيع تغييرها. 
ال تس��مح خليبة أملك أن متنعك من التقدم، وركز 
على ما هو آت، وحتى إن استغرق األمر زمًنا أطول، 

فس��وف تص��ل إل��ى هدف��ك باإلص��رار والصب��ر.

برج العذراء
ا وال تس��تطيع  إذا كان��ت الش��كوك تس��اورك مؤخرً
الوصول إلى أية قرارات، تس��تطيع اآلن رؤية األشياء 
في ض��وء أوضح. أنت تش��عر بالت��وازن الكافي الذي 
ميكن��ك من حص��اد اخلي��ر كنتيجة ألي ق��رار تتخذه. 
أنت اآلن ق��ادر أيًضا على رؤية املش��كات من منظور 

مختل��ف وقد جتد حل وس��ط يقبله جميع األط��راف.

برج امليزان
األمر ي��زداد صعوبة ف��ي العمل، لذل��ك يجب أن 
تقب��ل عروض املس��اعدة م��ن زمائ��ك حتى يقل 
جب��ل العم��ل ال��ذي يقب��ع أمام��ك تدريجًيا إلى 
أن يصب��ح مهاًما ميك��ن التعامل معها. تتس��م 
حيات��ك اخلاصة بعدد م��ن النزاعات. ال تدع األمر 

يصيب��ك باإلحباط، حت��ى وإن واجه��ت األس��وأ.

برج العقرب
الي��وم ميكن��ك حتفي��ز من ه��م حولك، ولك��ن ال تهمل 
احتياجات��ك اخلاص��ة ألن أهداف��ك اآلن أصبحت أوضح 
عن ذي قبل. أس��لوبك النش��ط معدي مل��ن هم حولك 
ويلحظه اآلخرون. ال يوجد سبب مينع االحتفال بأفكارك 
واالس��تمتاع بوقتك، لكن ال تدع هذا يتحول إلى الوضع 

الطبيعي. أنت تشعر بالصحة في الوقت احلالي، 

برج القوس
ف��ي الوق��ت احلالي، أن��ت تعم��ل بص��ورة جيدة من 
خ��ال الفريق، وأنت مس��تمتع بذل��ك أيًضا. حافظ 
عل��ى بيئة العمل اخلّاقة هذه ألن كًل منكم س��وف 
يحقق أهدافه الش��خصية أسرع إذا تكاتفتم مًعا. 
حت��ى في حياتك الش��خصية فس��وف تش��عر أكثر 

بالراح��ة ف��ي مجموع��ة عم��ا إذا كن��ت وح��دك. 

برج اجلدي
يس��هل الوثوق في كل ما متت جتربته وإثباته، ولكن 
هكذا أيًضا تصدأ األش��ياء. حاول اكتشاف مداخل 
جدي��دة لتحقي��ق النج��اح. هؤالء الذي��ن يحيطون 
ب��ك س��وف يتفاعل��ون بإيجابية وس��وف يعرضون 

املس��اعدة في حالة وجود بداية جديدة. 

برج الدلو
    مهاراتك التنظيمية واالجتماعية قوية على غير العادة، 
فيج��ب أن تس��تغل ذلك للس��يطرة على األمور. س��وف 
تنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الش��خصية، 
سوف ينتج عن نظرتك الدافئة لألمور الكثير من الفوائد. 
سوف يقدرك الناس ويعاملونك مبودة. فكر في إعادة بعض 

من هذه األمور.

برج احلوت
استعد لكل ما هو غير متوقع، فاملفاجآت السارة في 
انتظارك. فوق ذلك، ش��ريك حياتك يحتفظ بش��يء 
خاص ل��ك، ولكن ال جتعل توقعات��ك ترتفع أكثر من 
الازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل 
األصدقاء معك بإيجابية، وس��وف يقدرك الش��ركاء 
احملتمل��ني وس��وف يتأث��رون بالطريق��ة البراقة التي 

تتعامل بها.



كلمات بطعم النصر 

مبناس��بة الذكرى الرابعة والتس��عني لعيد تأسيس��كم في 6 كان��ون الثاني 
وملواقفكم النبيلة في كل ش��بر من ارض العراق وبجميع اجتاهاته ش��ماال وجنوبا 
وغرب��ا وش��رقا تزف جامعة البصرة ألبنائها في القوات املس��لحة أس��مى معاني 
الرفع��ة والتقدي��ر جلهادكم العظي��م وتضحياتكم الس��خية وال يس��عنا اال ان 
نتقدم لكم وألخوانكم األبطال الذين يشاركونكم االنتصارات في وزارة الداخلية 
وإخوانكم  األبطال من أبناء احلشد الشعبي  بأحر التهاني وأطيب األمنيات  لكم 
مبوف��ور العزم  والفخر والس��عادة وانتم تصونون أرضكم الت��ي ائتمناكم عليها ،  

ارض املقدسات واحلضارات.
حتية إجال وإكبار لكم وانتم تسطرون أروع معاني الشرف في إعاء كلمة احلق 
والص��دق من خال تصديكم للعصابات اإلرهابي��ة املتمثلة بكيان داعش اإلرهابي 
التي حتاول أن تطمس املعالم الثقافية والعلمية في العراق إذ أقدمت على تخريب 
اجلامعات العراقية وقتل أس��اتذتها وتهجير طلبتها ال لشيء إال ألنهم رفضوا أن 

يكونوا أدوات لتحقيق مشروعهم ألظامي اخلبيث.
واليوم بفضل تضحياتكم اجلس��ام فأن كيان داعش اإلرهابي  يلفظ أنفاس��ه 
األخيرة حتت ضرباتكم املس��ددة من العلي القدير والذين أنهكهم العجز مما القوه 
من س��واعدكم الت��ي حملت راية العراق عاليا واس��قطت راي��ة الكفر والضالة 
وسحقتها أقدامكم مسطرين أروع قصص البطولة والشجاعة في جرف النصر 
واالنبار وصاح الدين قصصا ستبقى محفوظة في ذاكرة األجيال حتاكي شجاعة 

جيش عرف بصوالته وانتصاراته 0
  كل عام و حماة العراق و حراس ش��عبه بألف خير رحم اهلل شهدائنا األبطال 
م��ن أبناء قواتنا املس��لحة والداخلية واحلش��د الش��عبي الذين أرت��وت بدمائهم 
الزكية أرض الوطن من أجل احلفاظ على أمن املواطنني بكل اطيافهم وقومياتهم 
ودياناتهم  لينعموا باألمن واالمان والش��فاء العاجل للذين توس��مت اجس��ادهم 

بجراحات الفخر والنصر0
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 سكرتارية التحرير

مرسى






