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الدكتور ثامر احمد حمدان 

في هذا الي��وم البهيج الذي أعلن فيه حتري��ر مدينة املوصل من 
عصابة اخلرافة واالنحراف والتضليل انكس��رت إرادة الشر واندحرت 
اخملططات السوداء ومن يقف وراءها التي أرادت ان تقطع أوصال هذا 
البلد ومتزق وحدت��ه االجتماعية بعد ان كان مهداً للحضارة ومنبعاً 
للعلم واملعرفة ومنوذجاً للتسامح والتعايش بني املكونات والطوائف 
واألديان ولكن عاقبتهم كانت خسراً إذ انتصرت إرادة اخلير على أيدي 
مقاتلين��ا من أبناء قواتنا املس��لحة بفصائلها وتش��كيالتها كافة 
وقوات احلش��د الش��عبي والعش��ائر الغيورة التي س��طرت مالحم 
ومواق��ف بطولية وحتلت بقيم إنس��انية عالي��ة كلفتها تضحيات 
كبي��رة حفاظاً عل��ى أرواح املدني��ني في القصبات وامل��دن لتعكس 

حقيقة هذا الشعب وعمقه احلضاري.
حتية إجالل وإكرام لش��هدائنا األبرار الذين سقوا بدمائهم أرض 
املوصل فطهروها من األجناس واألوب��اش بعد ان لبوا نداء مرجعيتنا 
الرش��يدة وتس��ارعوا ألداء الواج��ب دفاع��اً ع��ن الوط��ن والع��رض 
واملقدس��ات وألف حتية للعوائل الكرمية الت��ي أجنبت هؤالء األبطال 
الذي��ن ط��رزوا جباه عوائله��م بالفخ��ر والعز والكرام��ة مبواقفهم 
البطولية الشجاعة وجلرحى قواتنا املقاتلة الشفاء العاجل بأذن اهلل 
تعالى وملقاتلينا العز والرفعة والكرامة لهم ولعوائلهم وس��تبقى 
مواقفهم ومالحمهم البطولية عنواناً للعطاء والتضحية والفداء 
م��ن اج��ل الوطن واملقدس��ات. ومقابل ه��ذا العط��اء الكبير تقف 
جامعتنا مبنتسبيها كافة لتشارك أبناء شعبنا العراقي هذا النصر 
املؤزر والفرحة الكبيرة والذي يشكل امتداداً إلسهامات اجلامعة في 
معركة الش��رف والكرامة منذ انطالقها في حزي��ران 2014 عندما 
دنس األوباش أرض املوصل وحلد هذا اليوم املبارك من خالل املشاركة 
الفاعلة من قبل عدد من منتس��بينا في فصائل احلش��د الشعبي 
وتق��دمي الدعم املادي واملعنوي إلى مقاتلين��ا في جبهات القتال من 
خ��الل الزي��ارات املتكررة جلبه��ات القتال ورعايتها إلى اس��ر وعوائل 

الشهداء واملقاتلني في مدينة البصرة.
فب��ارك اهلل في جهود ومواقف وبطوالت مقاتلينا وكل من وقف 
وس��اند وش��ارك في هذه املعركة املقدس��ة واخلزي والعار على تلك 

العصابة وأعوانها وإذنابها والعزة والكرامة للعراق والعراقيني.



م��ا هي كلي��ة عل��وم البح��ار وم��ا هو اله��دف من 
تأسيسها؟

�� ان حلم تأس��يس كلية علوم البحار راود اخملتصني 
في ه��ذا اجملال منذ الثمانينات ملا ميي��ز البصرة بإطاللها 
عل��ى البح��ر واخلليج وه��و ما يتطل��ب توفي��ر القدرات 
والطاقات من اجل خدمة هذا املوقع املتميز للمحافظة 
وهذا ما مت الس��عي لتحقيقه عدة مرات في الس��نوات 
املاضية منها باس��تحداث بعض االقس��ام منها قسم 
االحياء البحرية ف��ي كلية العلوم والذي اغلق مع الزمن 
وغيرها ومما زاد احلاجة الى اس��تحداث كلية متخصصة 
هو وجود نظيراتها في الدول اجملاورة كأيران وقطر وعمان, 
وف��ي ظل وجود عدد من املؤسس��ات البحري��ة العراقية 

فهي بحاجة الى تخصصات ستنتجه الكلية.

ما هي الطاقة االس��تيعابية للكلي��ة من الطلبة و 
املناهج املعتمدة ؟

�� اس��تقبلت كليتن��ا هذا العام ف��ي دفعتها 
االولى اكثر من مائة طالب بحس��ب االنس��يابية 
ومبع��دالت م��ا ب��ني 68 و 77 توزعوا على قس��مني 
)قس��م عل��وم البح��ار التطبيقية وقس��م علوم 
البح��ار الطبيعية( ونتوقع ان ترتفع هذه املعدالت 
ف��ي الس��نة القادمة نظ��را لالنطب��اع اجليد الذي 
ص��ار ل��دى أولياء أم��ور الطلب��ة, وفي م��ا يخص 
املناه��ج فقد اعدت وفق ما يلب��ي حاجة البلد من 
خالل اخلبرة التي لدينا وايضا اس��تفدنا كثيرا من 
مناه��ج كليات وجامعات عل��وم البحار في الدول 
اجمل��اورة و روعي في تل��ك املناهج اجلان��ب العملي 
وتزوي��د الطلبة مبه��ارات متكنهم م��ن العمل في 

اكث��ر الدوائ��ر. 

حاوره : احمد احللفي 
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  عميد كلية علوم البحار   لـ 

ضيف العدد

 الول مرة يف العراق 
طلبتنا سيقضون 

عطلتهم يف جامعات 
عاملية الكتساب اخلربة



ما هي مساحة التطبيق العملي من الدراسة؟
�� الدراس��ة تعتمد في الدرجة األساس على اجلانب 
العملي لذلك جتد نسبة العملي كبيرة في مناهجنا مبا 
يدع��م مهارات الطلبة و على اث��ر ذلك كانت هناك عدة 
ج��والت بحرية عملي��ة لطلبة املرحلة األول��ى بل ذهبنا 
ابعد من ذلك حيث سنقوم وكمبادرة اولى من نوعها في 
جامعة البصرة ورمبا العراق بإرس��ال طلبتنا الى جامعة 
خرمشهر لعلوم البحار في ايران خالل عطلة من نصف 
الس��نة وقد اكتمل التنس��يق حول هذا املوضوع وذلك 
الطالعه��م وزي��ادة معلوماته��م حول العل��وم البحرية 
حيث وافقت جامعة خرم ش��هر على ارسال وجبة اولى 
من ثالثني طالب س��تتكفل اجلامعة باحتياجاتهم خالل 
فترة تواجدهم هناك , كذلك س��يتم ارس��ال اخلمس��ة 
طلب��ة املتفوقني من كل قيم الى جامعة االس��كندرية 

قسم علوم البحار خالل العطلة الصيفية.

كيف سينعكس اجلانب العملي على الطلبة ؟
��  على طلبة علوم البحار ومبجرد قبولهم ان يعرفوا 
أنهم ليسوا مبعزل عن العالم اخلارجي فأن الكتل املائية 
البحري��ة هي كت��ل متحرك��ة فلذلك يعتبر التنس��يق 
اإلقليمي والدولي مطلوب��ا جدا للطالب من االن ملعرفة 
ما يدور في املياه حوله فمثال ملعرفة سبب ارتفاع اجلبهة 
امللحية في ش��ط العرب علينا دراس��ة طبيعة التيارات 
وش��دتها في اخلليج العربي وهو ما يتطلب تنسيقا بني 
ثماني دول متش��اطئة فهذا العلم كأن��ه وزارة خارجية 
مصغ��رة من حي��ث العالق��ات الضرورية ل��كل دولة وان 
اختلف��ت في االمور االخ��رى وهذا ما تفرض��ه الطبيعة 

والبيئة على كل الدول .

ما الفرق بني مركز علوم البحار املوجود أصال والكلية 
املستحدثة ؟

�� املركز هو مركز بحثي مبعنى انه يستقبل الباحثني 
من اخلريج��ني الذين حصلوا على ش��هادة معينة بينما 
تعتب��ر الكلية مصنعا جديدا إلعدادهم بالش��كل الذي 
يخ��دم املنطق��ة البحري��ة واعتمدنا على 25 تدريس��ي 
من املركز للكلية وس��نقوم بنق��ل عدد اكبر في املراحل 

القادمة 

كيف ترى تفاعل الطلبة مع املادة العلمية ؟
���� نرى تفاعال كبيرا قد يكون زائدا في بعض األحيان 
ونتوق��ع توس��يع خطة القبول ف��ي العام الق��ادم نظرا 
لقيام بعض الدوائر واملؤسس��ات بحجز بعض اخلريجني 
من الدفع��ة االولى ليكون��وا ضمن دوائره��م فضال عن 
التنسيق مع مؤسسات اخرى الحتضان خريجي كليتنا 
لكي ال يكونوا كخريجي بعض الكليات من دون عمل بعد 
التخرج ومن صور تفاعل اولياء األمور أتذكر قيام احدهم 
بعد قبول ابنه في كليتنا بإرساله الى بريطانيا للدراسة 
هناك لكنه وحني انطالق ال��دوام الفعلي واطالعه على 
مناهجنا اعاد ابنه الى الدراس��ة في كلية علوم البحار, 
وفيم��ا طلبنا من الوزارة في خطة قبول العام احلالي 80 
مقع��دا قبل لدينا اكث��ر من 100 طال��ب وطالبة لذلك 

نتوقع التوسع في ذلك خالل السنة القادمة.

برأيك أي الوزارات ستس��تقطب خريجي كلية علوم 
البحار العمل؟

���� اتفقن��ا م��ع ال��وزارة ان يك��ون خريج��ي كليتنا 
يحمل��ون العن��وان الوظيف��ي بع��د التخرج مباش��رة 
ك�)مس��اعد باح��ث( بخ��الف الكلي��ات الت��ي ال يوجد 
خلريجيها عناوين وظيفية وهو ما واجه بعض اخلريجني 
فعال, كذلك س��نقوم بالتثقيف ف��ي الدوائر احلكومية 
وقد طل��ب النقل البح��ري من الدفع��ة األولى 15 بعد 
تخرجه��م فضال عن ذلك فإن عملنا ليس جامدا مبعنى 
ان الطالب س��يتخرج وله خب��رات متكنه من العمل في 
قطاع��ات مختلفة وخاصة بعد ارتفاع أس��عار النفط 
كمين��اء الف��او واملنصات البحري��ة واملوانئ ومش��روع 
الش��ريط املمتد عبر  خ��ور عبد اهلل وخ��ور الزبير الذي 
س��يحتوي منش��آت بحرية حتت��اج لالختصاصات التي 

تنتجه��ا الكلي��ة.
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5-مج��االت اس��تخدام اإلدارة االلكترونية في 
اجلامع��ة: إن النم��و الس��ريع في قط��اع التعليم 
يجعل مهمة اإلدارة معقدة ومع التطورات الهائلة 
في التكنولوجيا أدت إلى التغير في النظم اإلدارية 
م��ن حيث املرونة وقلة التكلفة مم��ا أدى إلى تعزيز 
الكفاءة في األنش��طة اإلدارية والتعليم. وقد بدأ 
استخدام احلاسوب بشكل واسع في املؤسسات 
التعليمي��ة وفيم��ا يل��ي بع��ض مج��االت اإلدارة 

الفعالة :
بيان��ات  إدارة  للجامع��ة،2-  العام��ة  1-اإلدارة 
املوظفني،4-الش��ؤون  3-إدارة س��جالت  الطلب��ة، 
املالي��ة )احلس��ابات ودفع الروات��ب (،5- إدارة اخملازن، 

6-نظام املكتبات .
وميك��ن متثي��ل اإلدارة االلكتروني��ة كم��ا ف��ي 
الشكل التالي حيث تلعب تكنولوجيا املعلومات 
واالتص��االت دورا حيويا في دعم إدارة قوية وفعالة 

وف��ي قط��اع التعلي��م. حي��ث ميك��ن اس��تخدام 
التكنولوجيا والبرامجيات املناسبة في إدارة املوارد 

اخملتلفة في اجلامعة.
النموذج العام لإلدارة االلكترونية في اجلامعة

6- فوائ��د اإلدارة االلكتروني��ة ف��ي اجلامع��ات: 
تع��د اجلامع��ات البيئ��ة اخلصبة لتطبي��ق اإلدارة 
االلكتروني��ة الرتباطه��ا بالطلب��ة وهم ش��ريحة 
كبي��رة في اجملتمع ، والتدريس��يني من جهة أخرى 
وه��م الش��ريحة الفاعلة ف��ي اجلامع��ة وبالتالي 
ارتباطه��ا باجملتمع بصورة عام��ة وذلك إنها تخرج 
اآلالف س��نويا يع��ودون ملراجع��ة اجلامع��ة إلجراء 
معامالته��م الوظيفية وغيره��ا، كما إن التعليم 
االلكترون��ي وهو التوصي��ل للمحتوى الرقمي إلى 
الطالب يقع ضمن مفه��وم اإلدارة االلكترونية مما 
يوس��ع نطاقها لتش��مل مهام اكبر. وتعود فوائد 

اإلدارة االلكترونية في أقسام اجلامعة في اآلتي: 
• إدارة ومتابع��ة اإلدارات اخملتلفة للمؤسس��ة 

وكأنها وحدة مركزية.
• تركيز نقط��ة اتخاذ القرار ف��ي نقاط العمل 

اخلاصة بها مع إعطاء دعم اكبر في مراقبتها.
• جتميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة 

موحدة.
• تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير 

البيانات وربطها.

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

اجلزء الثاني

شواطئ جامعية



• تقلي��ل أوجه الصرف في متابعة في عمليات 
اإلدارة اخملتلفة.

• توظيف تكنولوجي��ا املعلومات من اجل بناء 
ودع��م ثقافة مؤسس��ية ايجابية ل��دى العاملني 

كافة.
• توفي��ر البيان��ات واملعلومات للمس��تفيدين 

بصورة فورية.
• التعلم املستمر بناء املعرفة.

• زي��ادة التراب��ط ب��ني العامل��ني واإلدارة العليا 
ومتبعة وإدارة املوارد كافة.

• التحرر من القيود البيروقراطية .
      إن اإلدارة االلكتروني��ة ه��ي الضم��ان حلق 
تناق��ل املعلومات للمس��تفيدين والعاملني في 
اجلامع��ات ونش��ر املعرف��ة وال��ذي هو الس��بب 
الرئيس��ي لوجودها وكذلك ضمان الوصول إلى 

ق��رارات صحيحة من خالل س��رعة الوصول إلى 
الوثائق والبيانات في الوقت املناس��ب بسهولة 
ويسر وبالتالي س��تصبح هذه اجلامعات مصدر 
كف��وء للمجتم��ع عبر حتس��ني آلي��ات البحث 
وإيص��ال املعلومات واملعرف��ة . ويتضح ذلك في 
عم��ل مختلف األقس��ام س��واء ف��ي التوظيف 
أو تس��جيل الطلب��ة واألم��ور املتعلق��ة به��م 
كالس��كن اجلامعي واالمتيازات األخرى ، وكذلك 
عملية تعيني التدريس��يون وس��اعات التدريس 
واالمتحانات والنتائج ونسب النجاح وصوال إلى 
ش��ؤون املوظفني واحلسابات التي تخص الرواتب 
واملش��تريات وحتى احلضانات وإنش��اء املكتبات 
وتصمي��م النظم الرقمية له��ا وكذلك البحث 
والتطوير س��واء في نش��ر البحوث أو التكاليف 

والدورات وغيرها.
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تع��د الثقاف��ة ج��زء حي��وي ومهم 
في تنوير تفكير الفرد لصياغة أس��س 
إن  ونعل��م   ، رصين��ة س��وية  حياتي��ة 
مفهوم الثقافة ه��و مفهوم فضفاض 
وعام ولكني اود احلديث عن الثقافة في 
أسلوبيات واتكيتات احلياة والتي تعد في 
أحيان كثيرة عل��ى رأس قمة الضرورات 
اجملتمعية واألس��رية وال سيما الثقافة 
باجلانب الصحي ولن أتطرق لكل اجلانب 
الصحي كونه مفص��ل طويل وعريض 
وال يتس��ع املقال لذك��ر حيثياته ولكن 
س��أركز على مفصل حيوي ومهم في 
حياة اإلنس��ان والعائل��ة العراقية وهنا 
أش��ير إلى موضوعة الثقاف��ة الدوائية 
بع��د  العراق��ي خصوص��اً  ، فاملواط��ن 
انفت��اح الس��وق العراقي��ة واالقتص��اد 
العراقي صار محت��اج الثقافة الدوائية 
ألنها مرتبط��ة ارتباطاً وثيق��اً بالعديد 
م��ن النواحي ومنه��ا الرياضي��ة وحتى 
الغذائية في ظل املوجة الكبيرة للسلع 
والبضائع التي تدخل للعراق بعيداً عن 
الرقابة .في الس��نوات األخيرة لألسف 
ظه��رت جهات أخرى غير مجازة قانونيا 
تتاج��ر باألدوي��ة وتبي��ع أدوي��ة منتهية 
أرصفة  وتس��مى صيدليات  الصالحية 
حيث جتد نس��اء كبيرات العمر او شبان 
ال يجي��دون حتى الق��راءة يبيعون أدوية 

على األرصفة وهذا فعل خطر جداً على 
حي��اة املواطنني ولكن لألس��ف لم جند 
لهم رادعاً في ظل الفوضى التي يعيش 
فيه��ا البلد واملؤس��ف ه��و ان املواطن 
يتعمد الشراء من تلك الصيدليات غير 
اجملازة او املنتحل��ة صفة صيدلية ألنها 
ارخص سعراً من الصيدليات الرسمية 
في ظ��ل الغ��الء الكبير لألدوي��ة داخل 
الصيدليات والطامة الكبرى أن الكثير 
م��ن املواطن��ني يذهب��ون لش��راء تل��ك 
األدوي��ة بدون وصفة طبي��ب او بوصفة 
س��ابقة او حتى يعرض حالته الصحية 
على أصحاب تلك الصيدليات وبالتالي 
يع��رض نفس��ه وحيات��ه خلط��ر امل��وت 
وتفاقم األمراض،فعلى املريض ان يعرض 
حالت��ه الصحية عل��ى طبيب مختص 
وال يعتم��د عل��ى أق��وال اجل��دات وكبار 
السن في تقييم حالته ومرضه ،وهناك 
ضروري��ات ملحة البد م��ن تواجدها في 
البيت وأولها الصيدلية الصغيرة التي 
تع��د مهمة وم��ن ضروريات الس��المة 
الصحية في كل دار ألنها تقي املصابني 
الكثير من التفاقمات ال سامح اهلل في 
حال حدوث خط��ب ما،وعلى ربة البيت 
ان تعتمد نظاماً صحياً دقيقاً في البيت 
وأول خط��وة م��ا عهدن��اه عندم��ا كنا 
أطفاال إال وهي غسل اليدين قبل وبعد 
األكل ورمبا يستهان بهذا اإلجراء ولكنه 
ضروري جدا ملقتضي��ات صحية مهمة 
في حياة الفرد،وكذلك على ربة األسرة 
والنس��اء اللوات��ي يضطلع��ن مبهم��ة 
غس��ل األوان��ي وكذلك نظاف��ة املرافق 
الصحية وكل مفاصل البيت ،خصوصاً 
أواني األطفال إذ لألس��ف طاملا نشاهد 
األمه��ات يعطين��ه أطفاله��ن مله��اة 
غي��ر نظيف��ة وبالتالي تس��بب أمراض 

له��ذا الطف��ل، وهناك مس��ألة مهمة 
وخطيرة في ذات الوقت وهي استخدام 
الدواء املناظر أو املقارب إذ عندما نذهب 
ف��ي بعض الصيدلي��ات ونطلب دواء ما 
حسب وصفة الطبيب فان الصيدالني 
)وغالبا هو من غير املتخصصني ( يقول 
للمري��ض : اخ��ذ هذا ال��دواء فانه يؤدي 
نفس غرض ال��دواء األصلي غير املتوفر.

ه��ذا األم��ر خاط��ئ وال ميك��ن االعتماد 
على تش��خيص ونصيح��ة الصيدالني 
في عالج حالة م��ا الن الناصح واملوجه 
األول واألخير هو الطبيب اخملتص وليس 
الصيدالن��ي، وكذل��ك علين��ا التن��ازل 
عن العادة الس��يئة والت��ي هي نتعاط 
الدواء مبش��ورة من األق��ارب أو احد أفراد 
الطبي��ب اخملتص!وهذا  وكأن��ه  العائلة 
األم��ر مش��اع بكث��رة ف��ي مجتمعن��ا 
العراقي خصوصاً ف��ي املناطق الريفية 
والش��عبية،إضافة إل��ى اعتماد املريض 
على تش��خيص ممرض��ني يفتحون لهم 
عي��ادات ف��ي دوره��م وغالباً م��ا تكون 
النتائج عكس��ية وذهب��ت العديد من 
األرواح جراء تعاطي دواء بطريقة اخلطأ 
او في غير محله،ورمبا يس��أل سائل عن 
مش��روعية وقانوني��ة األم��ان الصحي 
والبحث ع��ن وعي بالثقاف��ة الصحية 
وعن العقوبات الت��ي ميكن ان يواجهها 
املترب��ح بعيداً ع��ن اطار القان��ون الذي 
ينظم عم��ل القطاع الصحي ،فان األمم 
املتح��دة قد أقرت عام 1985 حق حماية 
املس��تهلك ومنه��ا حقه ف��ي العيش 
ف��ي بيئة صحية ، وهن��ا يتضح انه من 
حق املواط��ن ان يعيش في بيئة صحية 
بعي��داً ع��ن أي تل��وث او أي مح��اوالت 
أض��راره صحي��اً وبالتالي ف��ان الثقافة 
حاج��ة  أضح��ت  األدوي��ة  باس��تعمال 

أ.م.د. عبداالله عبداحلسني املياح
عميد كلية الصيدلة 

شواطئ جامعية

الثقافة الدوائية في العراق 
ومأزق محاية املستهلك 
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ملحة لكل املستهلكني في مجتمعنا 
العراقي.وال يفوتني إن أحتدث عن الوعي 
الصح��ي م��ن اجلانب الغذائ��ي املكمل 
املهم لصحة الفرد ، اذ على املستهلك 
واملرضى وحتى االنسان السوي السليم 
استخدام نظام غذائي متوازن للحافظ 
على صحته ورمبا ممارسة الرياضة تقيه 
العدي��د م��ن االم��راض املس��تعصية، 
وكذلك احلذر من الوقوع في فخاخ املواد 
الغذائي��ة املعلبة واجملم��دة واملعروضة 
في االس��واق حتت اشعة الشمس التي 
وصلت في محافظات اجلنوب الكثر من 
50 درج��ة مئوي��ة مما يعرض تل��ك املواد 
الى التلف وانته��اء الصالحية وبالتالي 
تكون سبباً في اصابة املواطنني باضرار 
صحي��ة في حال تن��اول أي نوع من تلك 
املواد الغذائية ،اذ ان اجلهل باس��تخدام 
االدوي��ة ال يض��ر املس��تهلك )املواطن( 
وح��ده فقط ب��ل انه ميت��د ال��ى اجيال 
الحقة فهو يؤثر على اجلنني داخل رحم 
امه س��واء كان��ت املس��تخدم لالدوية 
س��لباً االم او حتى االب،وفي هذا الصدد 
اشارت تقارير منظمة الصحة العاملية 
إلى إن 50% من املرضى ال يتناولون الدواء 
باألس��لوب الصحيح الذي مت وصفه من 
قبل الطبيب وهذا امر في غاية اخلطورة 
عل��ى حياة املس��تهلك.كما يجب على 
املستهلك متابعة تواريخ انتهاء االدوية 
على الدوام وال يغفل او يتماهل باالدوية 
املنتهية الصالحية ،والطامة الكبرى ان 
بعض الصيدلي��ات او اجملمعات الطبية 
تستغل س��ذاجة البسطاء وتبيع لهم 
ادوية)منتهية الصالحية( ولم نرى أي دور 
رقابي ال من نقاب��ة االطباء او الصيادلة 

وال م��ن اجله��ات احمللي��ة املس��ؤولة في 
البصرة، وهناك مخالف��ة قانونية كما 
اس��لفنا رمبا تغيب على اذه��ان الكثير 
م��ن الصيادلة وه��و ان بعض الصيادلة 
ال يطب��ق القوان��ني املنص��وص عليه��ا 
ف��ي نقابتي األطب��اء والصيادلة ومنها 
الت��زام الصيدلي بعدم صرف الدواء من 
دون وصف��ة طبي��ة. وهذا االم��ر يعرض 
القانوني��ة. للمحاس��بة  الصيدالن��ي 

وحس��ب ما اطلعت فان اخطر ما ميكن 
ان يؤش��ر في الذه��اب نح��و التثقيف 
الدوائي )س��لباً( هو ما متارس��ه وسائل 
االع��الم واالعالنات بالتروي��ج ملنتوجات 
غير مجدية وتصويرها على انها املنجي 
واخمللص والطامة الكبرى يأتي مشاهير 
الف��ن والرياض��ة ي��ؤدوا تل��ك االعالنات 
ولكنها باحلقيقة زي��ف ودجل واكاذيب 
كم��ا في اعالن��ات املاكياج��ات وغيرها 
والت��ي ال تهدف اال للرب��ح وبالتالي في 
برهة من الزمن تظهر املضاعفات على 
مستهلك ذلك الدواء الذي وثق بالنجم 
الرياض��ي او الفن��ان واش��ترى املنت��وج 

ولكن بانت عيوبه بعد فترة طويلة وهو 
الغالب في جميع املنتوجات وال س��يما 
مستحضرات التجميل،ويبقى الهاجس 
االكبر لش��باب وش��ابات الي��وم اال وهو 
التخسيس او تخفيض الوزن حيث اغلب 
تلك االدوية املستخدمة للتنحيف تؤدي 
الى امراض نفس��ية تخلق س��لوكيات 
س��يئة ل��دى الش��باب والش��ابات ورمبا 
تس��بب االدمان مل��ن يتعاطاها بس��بب 
االس��تخدام العش��وائي لها وبشراهة، 
لذل��ك لزاماً على كل اس��رة تريد االمان 
الصحي الفراد اسرتها ان تعمل على زيادة 
الوع��ي والثقافة باالس��تخدام الدوائي 
للتخل��ص م��ن االم��راض الت��ي تصيب 
الف��رد )أملس��تهلك( جراء االس��تخدام 
اخلاطئ لتلك االدوية في ظل عدم وجود 
قانون يحمي املس��تهلك من اضرار تلك 
االدوية املتفش��ية عل��ى االرصفة وعند 
دكاكني االدوية غير املرخصة وغير اجملازة 
م��ن اجله��ات الرس��مية والقانونية في 
البالد وه��و ما يعرض حياة املس��تهلك 

دوماً للخطر.



10

أش��ارت العدي��د م��ن املص��ادر 
التاريخي��ة إن بداي��ات زراعة نخلة 
التمر ف��ي جنوب الع��راق متتد إلى 
ومن��ه  .م  ق  س��نة   4000 حقب��ة 
انتقل��ت إل��ى املناطق اجمل��اورة ، إذ 
تعتبر الظروف البيئية في البصرة 
هي األمثل لنمو و إنتاجية النخيل 
من املتطلب��ات البيئية لذلك فقد 
س��ادت زراع��ة النخيل وانتش��رت 
بكثاف��ة عالية على جوانب ش��ط 
توف��ر  بس��بب  فروع��ه  و  الع��رب 
عمليات ال��ري والب��زل الطبيعي . 
كذلك القدرة العالية لنخلة التمر 

ف��ي حتم��ل الفت��رات الطويلة من 
ارتف��اع املاء األرض��ي قليل امللوحة 
و لكن تنخفض قدرتها التحملية 
عن��د املياه األرضي��ة املاحلة ، فضالً 
ع��ن حتملها العال��ي مللوحة قطاع 
الترب��ة إذ إن العتبة التي ينخفض 
فيها اإلنتاج تك��ون عالية مقارنة 
مع األش��جار املثمرة األخرى .إال إن 
املس��تويات العالي��ة م��ن ملوحة 
التربة يؤثر سلباً على منو و إنتاجية 
النخيل . كذلك التغيرات الكمية 
والنوعي��ة ف��ي مياه ش��ط العرب 
و ارتف��اع ملوحة هذه املياه س��واء 

كان��ت م��ن مي��اه الب��زل القادمة 
من األفرع النهري��ة املرتبطة به او 
بس��بب تقدم جبهة املي��اه املاحلة 
عند املد من اخلليج العربي سببت 
النخيل  إنتاجي��ة  ف��ي  انخفاض��اَ 
وباألخص في األج��زاء اجلنوبية من 
شط العرب او من األجزاء البعيدة 
النتائ��ج  و  النهري��ة  األف��رع  ع��ن 
املس��تحصل عليها من الدراسات 
احلقلية تش��ير الى اختالف التوزيع 
امللح��ي في قط��اع الترب��ة والذي 
عل��ى  واض��ح  بش��كل  ينعك��س 
ان  نالح��ظ  اذ  النخي��ل  انتاجي��ة 
ملوحة قط��اع الترب��ة عند فصل 
الش��تاء كانت اقل منها في فصل 
اخلريف مع املالحظة ان اقل القيم 
كان��ت عند االجزاء احملاذية لش��ط 
الع��رب بس��بب ارتفاع مناس��يب 
االرض ) كتوف النهر( و ارتفاع قيم 
التغذية املائية فيها و هنالك زيادة 
بوتيرة عالي��ة باالبتعاد نحو نهاية 
االنه��ر املتفرعة من ش��ط العرب 
. كذل��ك كانت القي��م قليلة عند 
االجزاء القريبة من االنهار الفرعية 
وت��زداد باالبتعاد عن مج��رى النهر 
لضع��ف حج��م التغذي��ة املائية 
. وااله��م م��ن ذلك ان ف��ي االجزاء 

انخفاض التصاريف المائية في شط العرب 
و أثره في تملح التربة و إنتاجية النخيل

 في األراضي المحيطة به

الدكتور علي حمضي املالكي 
كلية الزراعة

شواطئ جامعية
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احملاذية او القريبة من ش��ط العرب 
يكون التباين في ملوحة العمقني 
0-30 و 30-60 س��م قلي��ل مقارنة 
ان  رغ��م  س��م   90-60 بالعم��ق 
التغذية املائية في هذا املوقع عالية 
مقارن��ة باملواقع االخرى وهذا يرجع 
حلص��ول جتم��ع ملحي ف��ي اعماق 
التربة 30-60 س��م رغم كونه غير 
معرض للتبخر الس��طحي سببه 
امتص��اص املي��اه من قب��ل اجلذور 
واالنخف��اض ف��ي مناس��يب املياه 
االرضية عند امل��د ) في حني كانت 
هذه الظاهرة غير موجودة س��ابقاً 
بس��بب وجود املد العالي اثناء املد 
الفيض��ي او احملاقي الل��ذان يؤديان 
الى حص��ول توازن ملح��ي (. وهنا 
تبرز اهمية دور الهويس املالحي في 
عم��ل مد صناعي او ج��زر صناعي 
واعادة الت��وازن امللح��ي في قطاع 

التربة . على هذا االس��اس نالحظ 
ان انتاجي��ة النخي��ل كان��ت اعلى 
عن��د االجزاء احملاذي��ة و القريبة من 
ش��ط العرب فضالً عن زيادتها في 
املواقع القريبة من االنهر الفرعية 
وتقل بشكل معنوي باالبتعاد عن 
النهر .لذلك نستطيع ان نستنتج 
ان تدهور نوعية مياه ش��ط العرب 
بتزاي��د ملوحته��ا و القص��ور في 
نظام الب��زل ادت الى زي��ادة تراكم 
االمالح في املياه االرضية مما زاد من 
جهد منلح التربة باالرتفاع الشعري 
و ازداد هذا االث��ر بزيادة االبتعاد عن 
شط العرب او عن فروعه . فضالً عن 
مس��اهمة جذور النخيل في زيادة 
التجم��ع امللحي في قط��اع التربة 
للطبقات املهمة التي تنتشر فيها 
بس��بب ضعف التغذي��ة املائية و 
انخف��اض مناس��يب مي��اه املد مبا 

فيها عند امل��د الفيضي او احملاقي 
ال��ذي كان له االثر في اعادة التوازن 
امللحي في قطاع التربة . لذلك جند 
ان م��ن الضروري االهتم��ام بتعزيز 
التغذي��ة املائية في قط��اع التربة 
لألراض��ي احمليط��ة بش��ط العرب 
إلعادة الت��وازن امللحي املتراكم من 
خالل زيادة فعالي��ة املد باالرتفاع و 
فعالي��ة اجلزر بزيادة الفترة الزمنية 
ل��ه و يتم ذلك بج��راء عمليات مد 
صناعي فعال بزيادة املناس��يب في 
ش��ط العرب و في االنهر املرتبطة 
ب��ه او اجراء عملي��ات جزر صناعي 
فعال بزي��ادة فترة اجل��زر للتخلص 
من اعمدة املياه االرضية من قطاع 
التربة . وكل هذه االجراءات يحققا 
اقام��ة الهويس املالح��ي لألراضي 
التي تقع امام السد بوجود بوابات 

التحكم .



قد يتساءل البعض عن حقي

شواطئ جامعية

من الذاكرة املالحية لشط العرب

   اجلزر املطلة على شط 

العرب 

الكابنت البحري

حسني غازي خليفة

مركز علوم البحار

1 0 جزيرة أمزيرعة : من جزر شط العرب 
تقع ش��رقي القرنة من ناحية السويب 
وه��ي جزيرة زراعية وقع��ت فيها معارك 
والبريطانيني  العثماني��ني  ب��ني  ضاري��ة 
انتهت بانتصار القائد العثماني سليمان 
عس��كري  بيك ما أدى إل��ى هروب فلول 
من اجليش العثماني الى العمارة وهروب 
الفلول األخرى إلى الش��عيبة التي دارت 

فيها املعركة الفاصلة عام 1915 00 
2 0 جزيرة احلمراء : من جزر ش��ط العرب 
تابعة لناحية الس��ويب يش��طرها نهر 

السوي باالتي من احلويزة 0
3 0 جزي��رة احملمدي��ة : وتنقس��م ال��ى 
قسمني القس��م االول يقع قبالة مركز 
ناحية الهارثة ويفص��ل نهر )الدوغ( بني 
ساحلها وبني مركز الناحية حيث كانت 
يفخ��ر قيها الطابوق ف��ي القرن املاضي 
اما القس��م الثاني م��ن اجلزيرة فيتكون 
من بعض املس��تنقعات واملياه الضحلة 
وتكث��ر فيه األح��راش ونبات��ات القصب 

والبردي 0
4 0جزي��رة العجيراوي��ة : وه��ي جزي��رة 
كبيرة تفصل بني ش��ط الع��رب الكبير 
وشط العرب الصغير ومتتد من منطقة 
اخل��ورة حتى نه��ر جاس��م ويقابلة على 

الضف��ة الغربية من نه��ر ابو اخلصيب ، 
كانت العجيراوية تعج ببساتني النخيل 
املزدحمة باألش��جار وتنتج اشهى انواع 
التمور واكثرها عذوبه لكنها قش��طت 
متاما من فوق سطح األرض ولم يعد لها 
وج��ود بعد املع��ارك الضاري��ة التي دارت 
ب��ني جداولها وأنهارها فس��حقت قراها 
واحرقت بس��اتينها حتى لم يبقى فيها 
اآلن س��وى خمس نخالت فقط مبعثرة 

هنا وهناك 0 
5 0 جزيرة الطويلة : وتقع قبالة ميناء )ابو 
فلوس ( وتتوس��ط املس��افة بني جزيرتي 
يفصلها  والشمش��ومية  العجيراوي��ة 
املغرس اجلنوبي عن الشمشومية ويكثر 
فيه��ا القص��ب والب��ردي وتس��توطنها 
االبقار البرية )اجلاموس ( تبلغ مساحتها 
)608( دومن ويبل��غ طوله��ا )7750( مت��راً 

وعرضها )500( متراً 0
6 0 جزيرة الشمشومية : تقع هذة اجلزيرة 
جنوبي جزي��رة الطويل��ة ويفصل بينها 
مغرس صغير قبالة نهر الفياض جنوبي 
ابو فل��وس وقري��ة العامية مس��احتها 
)113( دومن��ا وطولها )1500( متراً ويضيق 
عرضها ف��ي اجلنوب حتى يصل الى )50( 

متراً أمام جزيرة أم الرصاص 0 
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 رغد سهيل

تحية للحشد الشعبي
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 ام كرمي التقلقي وامسحي دمعك فكرمي عند 
رب رؤوف رحيم ، لفي حجابك وضمي خصالت 
ش��عرك البيض��اء وادخل��ي بيتك ف��ال يجدي 
االنتظار نفعا فكرمي ابى العودة . اعلم انه كان 
ينتظر حفل زفافه وكنت جتهزين لذلك اليوم 
الذي طاملا انتظرتيه منذ ان كان طفال صغيرا 
واعل��م جي��دا انك متش��وقة لرؤيت��ه مبالبس 
زفافه وربطة العنق الت��ي طاملا كرهها .. كم 
رقصتي ي��وم خطبته واغاضك بانه س��يحب 
زوجته اكثر منك وغضبت��ي وضحكتي وقبل 
جبينك عش��رات امل��رات واعاده��ا عليك مرارا 
وتكرارا بانه لن يحب بعدك امراة فانت له كل 
نسا...ء االرض. ام كرمي ابنك رسم لوحة النصر 
والعز واجملد والشموخ بدماءه فوق جبني الوطن 
. كرمي لم يس��تطع البقاء مكتف االيدي وهو 
يرى امراة تخل��ع حجابها امام مجلس النواب 
وهي تصرخ ال تريد س��وى ابنها الذي فقد في 
س��بايكر او رفات ابنها او بدلته العسكريه او 
حتى رائحته ذهب فجرا مع النس��مات الباردة 
لش��هر ش��باط داعيا اهلل ان يبرد قلبك انتزع 
احلنني الذي بداخله خبئه حتت وس��ادتك فانت 
لس��ت بحاجه ل��ه فانت متلكني من��ه الكثير 
اعتصره قلبه الذي حدث��ه بالعودة الحضانك 
طوال وقت الس��فر انتهاك حرمة املقدس��ات 
شغله الش��اغل كيف يرضى بتدنيسها واي 
مقدس كاملراة العراقية. صوره ملئت شاشات 
التلف��از ... ام ك��رمي ال جتي��د القراءة .. »ش��اب 
يلتحق باحلشد الش��عبي قبل زفافه باسبوع 
» »استش��هاد كرمي ... اصغر منتسب باحلشد 
الش��عبي » »كرمي زف للشهادة قبل ان يكمل 
ربيع��ه الثامن عش��ر » ال حتزن��ي ام كرمي فلوال 

كرمي لكنا اليوم سبايا



اعتاد البصريون كل عام مع اطاللة 
الربيع ونس��ائم الصيف على عبق 
رائحة شواء س��مكة الصبور، تلك 
الت��ي كان��ت  املعط��اء  الس��مكة 
تخت��ص به��ا محافظ��ة البص��رة، 
تعي��ش مع ابناءه��ا ويتربون عليها. 
وع��دم  االهم��ال  تش��كو  لكنه��ا 
االهتم��ام ورد اجلميل، فهي مأكولة 
مذمومة، رغم انه��ا تعطي عطاءا 
غير مج��ذوذ. اذ يعت��اش اآلالف من 
البش��ر عل��ى مصائده��ا، ويتغذى 
املاليني من حلومها املتميزة بجودتها 
وغناها. سمكة الصبور زائر سنوي 
محبوب يأتي فيملئ سفرة الفقير 
والغني بالغ��ذاء الصحي ذي املذاق 

الطيب. تتبع اسماك الصبور غريزة 
اآلباء واالج��داد املتوارثة منذ ظهور 
بالد م��ا بني النهرين. تبدء اس��ماك 
الصبور بالهجرة الى ش��ط العرب 
خالل ش��هر ش��باط م��ن كل عام. 
يعتم��د هذا التوقي��ت على العديد 
من العوام��ل التي قد يكون اهمها 
انخف��اض امللوح��ة وزي��ادة جري��ان 
املاء وارتفاع درجة ح��رارة املاء. فيما 
س��جل دخولها ع��ام 2013 بتاريخ 
2013/1/31، وهو ابكر وقت مسجل 
حلد االن. مع بداية موس��م الهجرة 
تدخل االس��ماك الكبيرة غالبيتها 
من االن��اث ترافقه��ا مجموعة من 
االس��ماك الصغي��رة غالبيتها من 
ذكور ناضج��ة حديثا تش��ترك في 
التكاث��ر ألول م��رة. تتك��رر ظاه��رة 
قدوم االسماك الكبيرة خالل شهر 
تشرين االول وتش��رين الثاني، بهذا 
تعطي االنطباع على ان االس��ماك 

موس��م  وتخت��م  تب��دء  الكبي��رة 
التكاث��ر للتأكد من س��المة اجليل 
اجلدي��د وتقوده الى البح��ر، تتوقف 
هذه الس��مكة عن التغذي بشكل 
كام��ل مع دخولها املي��اه الداخلية 
وحتى رجوعها الى املي��اه البحرية، 
فيم��ا تتغ��ذى صغاره��ا بش��راهة 
ش��ديدة في مناطق حضانتها في 
االهوار. حتمل سمكة صبور بصمة 
تب��ني تاريخ حياته��ا مطبوعة على 
حراش��فها متك��ن الباح��ث معرفة 
العم��ر والنمو وعدد م��رات التكاثر 
ووق��ت الع��ودة الى البح��ر والطول 
ال��ذي تت��رك به النه��ر ال��ى البحر 
واالط��وال الت��ي كان��ت عليها في 
س��نوات عمرها املنصرمة، وغيرها 
من املعلومات، تتمي��ز اناث الصبور 
بخصوبتها )ع��دد البيض( املرتفعة 
وتصل ال��ى1.5 مليون بيضة لألنثى 
الواح��دة. تب��دء س��مكة الصب��ور 

ٌك على طريَق اآلباِء واألجداد َسَ
 حكاية هجرة أساك الصبور السنوية اىل شط العرب واألهوار 

الراحل مصطفى احمد اخملتار 
عدي محمد حسن قاسم 

 مركز علوم البحار
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بإلقاء سرؤها )بيضها( بعد دخولها 
ش��ط العرب مبسافة قصيرة. تلقي 
اناث الصبور وذكورها الس��رء على 
دفع��ات )بدفعت��ني على االق��ل(، اذ 
وجدت الكثير من اس��ماك الصبور 
ف��ي مرحلة املس��رءة جزئي��ا. يلقى 
الس��رء على طول شط العرب بدءا 
م��ن الفاو وصوال ال��ى ابي اخلصيب 
وجزي��رة الس��ندباد وااله��وار. تقوم 
اس��ماك الصب��ور بنش��ر البي��ض 
الطافي على مسافات طويلة خلط 
الهجرة. ميتد طرح الس��رء يتم في 
موس��م طويل من آذار حتى تشرين 
الثان��ي، م��ع تواجد ذروت��ني للتكاثر 
هم��ا ف��ي بداي��ة ونهاي��ة الهجرة 
التكاثرية. تنته��ي احتفالية تكاثر 
اسماك الصبور خالل شهر تشرين 
الثان��ي، حينه��ا تغ��ادر االس��ماك 
املتكاث��رة ويخلو خ��ط الهجرة من 
اي ف��رد ناضج. تس��تمر االس��ماك 
باتخاذ سبيلها  واليافعة  الصغيرة 
للبحر سربا بعد الوصول الى احلجم 
املناس��ب، لتظهر اوائلها في البحر 
خالل شهر كانون االول من كل عام. 
نضجت اس��ماك الصبور جنس��يا 
عند طول 21س��م لإلناث و17س��م 
للذكور. فيما وج��دت اناث ناضجة 
بطول 18سم وبعمر سنتان وذكور 
ناضج��ة بط��ول 12.9س��م وبعمر 
سنة واحدة. صيدت اكبر االسماك 
بطول 49.5 س��م ف��ي البحر. تصل 
ال��ى س��ن 6-5  اس��ماك الصب��ور 
س��نوات. تناق��ص مخ��زون الصبور 
الى كمية اق��ل من الثلث عما كان 
عليه في س��بعينات القرن املاضي. 
تع��رض مخزون هذه األس��ماك الى 
مع��دل اس��تغالل عال واس��تنزاف 
كبي��ر. وصل��ت قيم��ة االس��تغالل 
الس��نوي الفعلي السماك الصبور 
العراقي��ة  البحري��ة  املي��اه  ف��ي 
ال��ى0.67، وه��و اعلى من مس��توى 
االس��تغالل املثالي لهذه االسماك 
والبال��غ 0.55، كم��ا اقت��رب معدل 
اس��تغالل هذا م��ن مس��توى احلد 
االقصى للصيد ف��ي املياه البحرية 

العراقي��ة. تتفاقم هذه املش��كلة 
في مواقع تكاثر وحضانة اس��ماك 
الصبور في اهوار شرق احلمار، اذ بلغ 
معدل استغاللها السنوي الفعلي 
0.56 متج��اوزا مع��دل االس��تغالل 
املثالي البالغ 0.52. مما يحتم ضرورة 
اس��تخدام االس��اليب احلديثة في 
حماية اس��ماك الصبور من الصيد 
املفرط متاش��يا م��ع التطور احلديث 
ال��ذي ادى الى ارتف��اع جهد الصيد، 
املتمث��ل بتط��ور زوارق الصيد وعدد 
الصيد واس��اليب الصي��د، مما يؤدي 
الى تعرض الصبور الى ضغط صيد 
عال ف��ي طريق هجرته من ش��مال 
اخلليج الى مناطق تكاثره في شط 
العرب واهوار شرق احلمار. يستهدف 
الصيادون اسماك الصبور الناضجة 
واملتهيئ��ة لعملية التكاثر، وكذلك 
يس��تهدف االس��ماك الِبك��ر التي 
لم حت��ض بعد بفرص��ة التكاثر ولو 
مل��رة واحدة في حياتها. توفر حماية 
الصي��د املقترح��ة االم��داد بجي��ل 
جدي��د وتعزز اخملزون الس��مكي من 
خالل تعوي��ض نف��وق الصيد الذي 
تتعرض له اس��ماك الصبور. لذلك 
يجب خفض املستوى احلالي لنفوق 
اس��ماك الصبور الن��اجت عن الصيد 
في خط الهجرة في املياه العراقية 
خل��ت  واال  والداخلي��ة،  البحري��ة 
مياهن��ا من اس��ماك الصب��ور بعد 

عقد من الزمن. على املؤسس��ات 
اخملتصة ممارسة جملة من اخليارات 
في ادارة مصائد اس��ماك الصبور. 
منه��ا من��ع صيد صغ��ار ويافعات 
اسماك الصبور في املياه الداخلية، 
واعط��اء فرصة لألم��ات الناضجة 
لطرح سرئها واكمال دورة التكاثر، 
وان ال يق��ل ط��ول الصي��د عن27-

30 س��م، وذل��ك بتحدي��د فتحات 
الشباك املس��تخدمة في الصيد، 
واحلد م��ن جهد الصي��د من خالل 
عدم منح اج��ازات صيد جديده او 
اس��تخدام نظام احلص��ص، وعدم 
اس��تخدام نظام الصي��د املفتوح، 
ب��ل يج��ب حتدي��د مواس��م املنع 
املناس��بة الس��ماك الصبور. االمر 
ال��ذي يس��توجب وض��ع حماي��ة 
له��ذه االناث ومن��ع صيدها بغض 
النظ��ر ع��ن توقي��ت من��ع الصيد 
الذي يتم خالل 2/15-4/15 من كل 
ع��ام. لدعم احمل��زون والتخلص من 
التده��ور احلاصل ف��ي بيئات طرح 
الس��رء و احلضانة ق��د يكون خيار 
التكثي��ر الصناعي م��ن االجراءات 
املهمة التي يج��ب البدء بها كما 
ه��و احل��ال ف��ي العدي��د م��ن دول 
العال��م،. كم��ا تتطل��ب خطوات 
االدارة التنس��يق والتعاون مع دول 
اجلوار التي تش��ترك في اس��تغالل 

هذه االسماك املعطاء.
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اآلخر... في التراث الفكري اإلسالمي

أق��ر اإلس��الم من��ذ البداية بش��رعية االختالف     
بني الن��اس واملعتقدات، كما أن موقف��ه كان واضحا من 
أصحاب األدي��ان والعقائد واآلراء األخ��رى، فما هي احلدود 
التي رس��مها مفكرو اإلس��الم لذلك االخت��الف؟ وما هو 
موقفه��م من اآلخر اخملتلف، وكي��ف نظروا إلى تلك اآلراء 

والعقائد اخملالفة ؟
      ابتداء البد من التأكيد بأن مصطلح } اآلخر { هنا 
ال يعني بالضرورة الطرف الس��يئ أو الكافر أو الش��اذ، أي 
ال يؤخذ مبعناه الس��لبي فحسب. كما جتدر اإلشارة أيضا 
إلى أن ما نقصده بالتراث ال يعني فقط املعنى التقليدي 
املتعارف عليه لهذا املصطلح باعتباره: املدونة الثقافية 
باللغ��ة العربية واملوروثة من عص��ر اجلاهلية حتى القرن 
السادس عشر امليالدي تقريبا، وإمنا نقصد به أيضا معنى 
ث��ان غير متداول للت��راث، وهو أنه : التقلي��د احملتفظ به، 
ليس على رفوف املكتبات، وإمنا في الذهنيات والسلوكات 

واالنتماء واملعتقدات.
* االختالف ّسنة الوجود:

    اإلنس��انية واح��دة، واختالفه��ا ومتايزه��ا إل��ى أمم 
وش��عوب وحضارات سنة من س��ن خالقها ، وقانون من 
قوان��ني الوجود، ق��ال تعالى : ومن آياته خلق الس��ماوات 
واألرض واختالف ألس��نتكم وألوان��كم إن في ذلك آليات 
للعاملني الروم22 . وإن هذا التعدد والتنوع اإلثني والثقافي 
والش��عوب  األمم  ب��ني  والدين��ي  واللغ��وي  واالجتماع��ي 
واجملتمعات، يؤدي بطبيعة احل��ال إلى االختالف العقائدي 
والفك��ري وفي منط العي��ش والنظرة إلى احلي��اة،  ولكن 
مبس��تويات متفاوت��ة. وعل��ى الرغ��م من وجود أش��كال 
ومس��تويات متع��ددة لالختالف بني الن��اس والعقائد، إال 
أنه ف��ي أغلب األحوال كان جوهر االخت��الف دينيا، وميكن 
أن نؤش��ر ف��ي هذا امل���ج��ال وجود ثالثة مس��تويات من 

االختالف : 
أوال : اآلخ��ر اخملتلف في إطار املعتق��د الواحد ، أي في 
اإلط��ار اإلس��المي ذاته، حيث تس��لم األط��راف اخملتلفة 
مبجموعة م��ن الثواب��ت العقائدي��ة املش��تركة، ويكون 
االختالف في مس��توى التأويل للنصوص املقدسة فقط 
، إذ يتعدد املعنى وتتباين التفس��يرات فتقام على أساس 
ذل��ك مدارس فقهي��ة مختلفة لكل منه��ا خصوصيته 

وأتباعه.

       لقد أثبت فقهاء املس��لمني ومنهم} املاوردي وأبو 
حنيفة النعمان والغزالي واب��ن خلدون وغيرهم الكثير{، 
فضال عن األح��داث التاريخية املوثق��ة، أن هذا النوع من 
االختالف حقيقة واقعة منذ عصر اإلسالم األول، واتفقوا 
� إلى حد كبير �  في ش��رح أس��بابه ومبررات ش��رعيته، 
لذل��ك وجد منطق للمناظرة واجلدل عند املتكلمني، كما 
وجد مبحث } اخلالفيات { الفقهي. وقد أكد هؤالء الفقهاء 
أن حدود هذا االختالف وأس��بابه ترجع إلى طبيعة النص 
املقدس نفس��ه ال��ذي يكتب ويروى ويتناق��ل بلغة تتميز 
بس��مة اإلجمال واإلش��ارة والرمز، لذلك تتعدد التأويالت 
وتتباي��ن درجات القياس للوقائ��ع واألحداث املتجددة،  في 
مقاب��ل الن��ص الثابت اجملم��ل العام، وكل ه��ذا يؤدى إلى 
اخت��الف في الفهم واالس��تيعاب والتأويل بني اجملتهدين، 
وم��ن البديه��ي أن يظهر ويلتف ح��ول كل مجتهد أتباع 
ومؤي��دون ، وهكذا تنش��أ املدارس الفقهي��ة � املذاهب � 

وتتعدد وتختلف.
    إن ع��دم اإلق��رار به��ذا النوع من االخت��الف ، وعدم 
االعتراف بش��رعيته من لدن بعض األطراف هو الذي أدى 
ف��ي املاضي  � كم��ا يؤدى الي��وم �  إلى مزال��ق االنحراف 
والتطرف وفرض الرأي الواحد، حيث تغلق كل أبواب احلوار 
أو االس��تماع إل��ى الرأي اآلخ��ر، فتصادر بذل��ك احلقيقة،  

ويشّرع لالستبداد والعنف باسم الدين . 
   ثاني��ا: اآلخر املؤمن املوح��د، ويأتي في إطار االختالف 
التقليدي مع أصحاب األديان الس��ماوية من أهل الكتاب، 
وعلى أس��اس أن دي��ن اهلل واحد أزال وأبدا، وم��ا اليهودية 
واملسيحية واإلسالم سوى دين واحد متصل احللقات. وإذا 
كان االختالف بني املسلمني وأصحاب األديان التي سبقته 
أم��ر واقع البد منه ملبررات موضوعي��ة وعملية ذات صلة 
بالتطور التاريخي،  البد أن نّذكر أوال بالقواسم املشتركة 
في تراث هذه األديان الس��ماوية ، والتي متثل في جوهرها 
عناصر اتفاق هامة، أكثر بعدا وأعمق أثرا في النفوس من 

عناصر االختالف نفسها، وفي مقدمتها:
� التوحيد وصلة اهلل �  � بالعالم، فاهلل في اليهودية 
والنصرانية واإلس��الم خال��ق الكون خلقا مباش��را، وهو 

عالم به علما محيطا.
� كما أن ملعتنقي هذه األديان ذاكرة دينية مش��تركة: 
من خالل أميانهم بأنبياء بعينهم يتبنونهم معا بتفاصيل 

األستاذ الدكتور
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قصصهم ومعجزاتهم.
�� كما تتفق قناعاتهم الدينية أيضا بتحديد بداي���ة 
ونهاية مشتركة لإلنسانية والتي تبدأ ب�}آدم {، وتنتهي ب� 

} يوم احلساب{.
� كما جتمعهم، من جانب آخر، ذاكرة تاريخية مشتركة 
في أمور كثيرة في مقدمتها األحداث التحقيبية الكبرى} 
األحداث املفص�لية{ في التاريخ اإلن���س��اني � كحادثة 

الطوفان � وغيرها من األحداث. 
    ع��الوة على م��ا تقدم فقد اعترف اإلس��الم لألديان 
الس��ماوية ) الكتابية ( على أنها أديان مش��روعة، حيث 
اعتمد الفقهاء على آيات قرآنية محددة ، وعلى الس��يرة 
النبوية الش��ريفة، ف��ي وضع اإلط��ار القانوني ألهل هذه 
األدي��ان املعت��رف بها حتت أس��م }أه��ل الذم��ة{، فهناك 
»اليه��ود« و »النص��ارى« وم��ن هم في معناه��م، مثل » 
الصابئة« }ورمبا ش��مل هذا املس��مى »اجمل��وس« أيضا في 
بع��ض املراحل التاريخية مع أنهم وثنيون  وليس��وا أهل 

كتاب{. 
     إن طبيع��ة االختالف إذن بني املس��لمني ومعتنقي 
هذه األديان الس��ماوية كان على مستوى العقيدة فقط 
، وقد حس��م القرآن الكرمي هذا األمر بوضوح، فكٌل يعبد 
اهلل لى حس��ب ما يراه، وعلى حسب عقيدته، فدين اهلل 
واحد، وش��رائعه متعددة، قال تعالى: لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً ولو شاء اهلل جلعلكم أمة واحدة  املائدة 

.48 :

       م��ن جان��ب آخر ل��م تطرح العقيدة اإلس��المية 
نفس��ها كديانة جديدة وإمنا هي ع��ودة إلى الدين األصل، 
ق��ال تعالى:  ...هو اجتباكم وم��ا جعل عليكم في الدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو س��ماكم املسلمني من 
قب��ل...) احل��ج:78 ،وإذا كان هناك موقف خاص لإلس��الم 
واملس��لمني من اليهود الذين حرفوا أصل دينهم، واتخذوا 
مواق��ف العداء من اإلس��الم األول ومن الرس��ول الكرمي ، 
كم��ا يتخذون اليوم مواقف الع��دوان والتآمر على العرب 
واملس��لمني، فأن اإلس��الم وقف موقف الود واالحترام من 
النصرانية والنصارى منذ عصر اإلس��الم األول قال تعالى 
: لتجدن أش��د الن��اس عداوة للذين آمن��وا اليهود والذين 
أش��ركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمن��وا الذين قالوا 
إنا نص��ارى ذلك بأن منهم قسيس��ني ورهبان��ا وأنهم ال 

يستكبرون )املائدة :82 . 
     ل��كل ه��ذا وذاك كانت قن��وات اللق��اء واحلوار مع 
املس��يحية وأتباعها كثيرة ومتعددة، وفي مقدمتها أننا 
نحن املسلمون نؤمن باملسيحية كدين ، ونؤمن بنبي اهلل 
عيس��ى ومن لم يؤمن بعيسى فليس مس��لما، والقرآن 
الكرمي يتحدث عن الس��يدة مرمي والس��يد املس��يح بكل 
احت��رام وتقدير، فضال ع��ن القيم والفضائل املش��تركة 
ب��ني الديانتني ،فكل منهما يدعو إل��ى الصدق في القول 
والعمل ويدعو إلى احملبة والتعاون والعدل ويرفض الظلم 

والعدوان . 

17



  واقع نضوب النفط اخلام 
يف العراق وآفاقه

مم��ا ال ريب فيه إن للنفط أهمية 
إستراتيجية من املنظور االقتصادي 
والسياس��ي واألمني من الناحيتني 
الذاتي��ة واملوضوعي��ة، مل��ا ل��ه من 
خصائ��ص فنية كثي��رة، فضالً عن 
ما ميثله من مص��در رئيس للطاقة 
لتحري��ك معظ��م أوجه أنش��طة 
التنمي��ة االقتصادي��ة، ومن ثم فأن 
مس��تقبل نض��وب النف��ط اخل��ام 
يتجس��د مبؤش��ر العمر االفتراضي 
للنف��ط. وم��ن هن��ا ميكن دراس��ة 
مس��تقبل نض��وب النف��ط اخل��ام 
ف��ي الع��راق باالعتم��اد عل��ى واقع 
اخت��الف  نتيج��ة  وذل��ك  نضوب��ه؛ 
فالعوامل  املؤثرة عليهما،  العوامل 
املؤث��رة عل��ى واقع��ه تعتم��د على 
النفطي��ة،  االحتياطي��ات  كمي��ة 
ومس��توى اإلنت��اج اليومي، وس��عر 
مصادر الطاق��ة، فضالً عن حصص 
التصدير. غي��ر إن العوام��ل املؤثرة 
عل��ى مس��تقبل نضوب��ه تعتم��د 
على عوامل خارجية ال ميكن التنبؤ 
مبستوى حدوثها ومن ثم مبعدل منو 
إنتاجه وكميته، فضالً عن العوامل 
السياس��ية اخلارجية التي ميكن إن 
تفرض على التش��كيلة احلكومية 
املقبلة وم��ا يصاحبها من تغييرات 
في إقام��ة أقاليم أو انفصال إقليم 

كردستان. 
      وتأسيس��اً مل��ا س��بق ذكره، 
ومم��ا ال ريب في��ه إنه مهم��ا بلغت 
املؤكد ومهما  النف��ط  احتياطيات 
اكتشفت احلقول النفطية اجلديدة 
فالب��د إن تنفد يوم من األيام، وميكن 
إن نف��رق ب��ني مفهوم��ني للنضوب 
وهما: أوالً النضوب املادي الفيزيائي 

للنفط ويقصد به انتهاء االحتياطي 
النفطي متاماً من باطن األرض، وثانياً 
النضوب االقتصادي التقني للنفط 
ويقصد به تراجع استهالك النفط 
م��ن دون إن ينته��ي مادي��اً بس��بب 
االقتصادية على  فقدانه للج��دوى 
ارتفاع اجلدوى االقتصادية  حس��اب 
ملصادر الطاقة األخرى، وهذا يرتبط 
بعوام��ل تقني��ة واقتصادية وبيئية 
وغيره��ا. فبالنس��بة لالحتياطيات 
النفطية في الع��راق فقد ارتفعت 
من 30 مليار برمي��ل عام 1970 إلى 
112.5 مليار برميل عام 2000 حتى 
ع��ام 2009، وعلى الرغ��م من عدم 
وجود عمليات استكشافية جديدة 
ف��ي ع��ام 2010، إال إن االحتياطيات 
النفطية قد ارتفعت إلى 143 مليار 
برمي��ل عام 2010 حت��ى عام 2015، 
وذلك نتيجة إع��ادة تقييم املكامن 
النفطي��ة حس��ب م��ا صرحت به 
إن  بي��د  العراقي��ة،  النف��ط  وزارة 
بعض احملللني يرجعون س��ببها إلى 
اإلفصاح عن االحتياطيات احلقيقية 
للم��وارد النفطي��ة للحصول على 

الطبيعية في  االنتاجي��ة  حصت��ه 
منظمة أوبك، واالبتعاد عن السرية 
احلقيقي��ة  األرق��ام  انتاب��ت  الت��ي 
لالحتياطيات النفطية أبان النظام 
املباد، فضالً عن بعض االكتشافات 
واملناط��ق  كردس��تان  إقلي��م  ف��ي 
الغربي��ة م��ن العراق والس��يما في 

االنبار وغيرها.  
 وعند مقارنة عدد اآلبار احملفورة 
مع املس��احة الت��ي يتواج��د فيها 
النفط اخلام في العراق، يظهر إنها 
منخفضة إذ يوجد بئر واحد لكل 29 
كيلو متر، وهو أمر يدل على إن هناك 
امكانات كبيرة من الثروة النفطية 
غير املكتش��فة في العراق، وحتتاج 
فقط إل��ى عمليات استكش��افية 
إليجاد حق��ول نفطية جديدة ميكن 
إن ترف��ع كمي��ة االحتياطي��ات إلى 

معدالت ال سابق لها.  
      ام��ا من حي��ث توزيع كمية 
حس��ب  النفطي��ة  االحتياطي��ات 
التوزيع اجلغراف��ي حملافظات العراق، 
يتب��ني إن الع��راق ميتل��ك 80 حقالً، 
النفطية  االحتياطيات  وإن معظم 
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املؤكدة تركزت في حقول محافظة 
البص��رة ال��� 14 حق��الً، إذ بلغ��ت 
احتياطياته��ا حوال��ي 93.4 ملي��ار 
برميل وبنس��بة بلغ��ت 65.3 % في 
اجمال��ي االحتياطي��ات النفطي��ة 
البالغ��ة 143.1 ملي��ار برمي��ل عام 
2014، فض��الً ع��ن ضمه��ا حقلني 
عمالقني هم��ا حقل مجنون وحقل 
غ��رب القرن��ة، فيما ضم��ت حقول 
محافظة كركوك 8 حقول، وإقليم 
كردس��تان 3 حق��ول، فيم��ا توزعت 
احلق��ول ال��� 55 حق��الً املتبقية ما 
ب��ني احلقول ف��ي العاصم��ة بغداد 
واجلنوبي��ة  الوس��ط  ومحافظ��ات 
األخ��رى الت��ي بلغ��ت احتياطياتها 
34.8 ملي��ار برمي��ل ونس��بة بلغت 
24.3 %. أم��ا م��ن حيث الص��ادرات 
النفطي��ة، فقد احتل��ت محافظة 
البص��رة املرتبة األولى، إذ ش��كلت 
صادراته��ا النفطية نس��بة 44.6 % 
في اجمالي صادرات العراق النفطية 
البالغة 1.906 ملي��ون برميل / يوم 
عام 2010، في حني جاءت محافظة 
كركوك بنسبة 23.6 %، وأخيراً تأتي 

احملافظات االخرى بنسبة 31.7 %.
      إما من ناحية نضوب النفط 
فيمكن عد مؤشر العمر االفتراضي 
الحتياطيات النفط اخلام من املعايير 
املهمة سواًء من الناحية االقتصادية 
أم السياس��ية، فمن الناحية األولى 
إنها تؤمن النقد األجنبي ألطول مدة 
ممكنه للدول التي متتلك أطول مدة 
لنض��وب النفط فيها، ومن الناحية 
األخرى إنها توفر األمان السياس��ي 
املتناقص��ة  اإلمكان��ات  ظ��ل  ف��ي 

الحتياطي��ات النفط العاملي. بيد إن 
ما يه��م العراق في الوق��ت احلاضر 
هو تأمني اقتصاده الريعي عن طريق 
توفير عوائد الصادرات النفطية من 
جه��ة، وإيراداته��ا النفطي��ة احمللية 
م��ن جه��ة أخ��رى. إذ إن أي خلل في 
حس��اب تقديرات العمر االفتراضي 
للنف��ط اخلام س��يؤدي إل��ى التدني 
املتوقع في اإلمدادات النفطية التي 
س��وف تس��هم وبش��كل كبير في 
احلد من قدرة احلكومة باحلفاظ على 
املس��تويات احلالي��ة للدعم في كل 
من مجاالت املي��اه والطاقة والغذاء 
واإلسكان وغيرها، وحملافظات العراق 
كافه ومن بينها محافظة البصرة. 
وميك��ن تعري��ف العم��ر االفتراضي 
للنفط اخل��ام بأنه املراح��ل واخملاطر 
والف��رص من��ذ بداية استكش��اف 
النف��ط اخل��ام ف��ي الدول��ة وحت��ى 
نضوبه وانتهاء العمليات اإلنتاجية. 
عم��ر  الدول��ة  ضمن��ت  كلم��ا  إذ 
افتراضي أط��ول للنفط اخلام، كلما 
تعزز أمنها االقتصادي والسياس��ي. 
فلق��د انتهى الزمن الذي كان يقاس 
فيه مس��توى حياة دولة ما مبستوى 
الطاقة، وفي مستشرف  استهالك 
» اقتص��اد رواد الفض��اء » ف��إن أقل 
الن��اس اس��تهالكاً هو ال��ذي يعرف 
كي��ف يُحس��ن اس��تخدام طاقته 
ويُعيد استخدام نفاياته، أي فعليه 
االلت��زام بسياس��ة تقش��ف رائ��د 
الفضاء باالستهالك، وعدم اإلسراف 
ف��ي اس��تهالكها ال بقصد خفض 
اس��تهالك الطاقة ومن ث��م التأثير 
الس��لبي على اإلنت��اج، وإمنا احلفاظ 

عليها من الهدر.
      وم��ن ذل��ك يتب��ني إن العمر 
االفتراضي للنف��ط اخلام في العراق 
قد ارتفعت من 31 س��نة عام 1980 
إل��ى 130 س��نة ع��ام 1990 ثم إلى 

134 سنة عام 2013.
      وترج��ح تقاري��ر وزارة الطاقة 
إنتاج  بوصول  توقعاته��ا  االمريكية 
النفط العاملي إلى مرحلة الذروة في 
مدة اقصاها عام 2015 ومن ثم تبدأ 
مرحلة االنحدار وصوالً الى النضوب 
كبي��ر،  بش��كل  االس��عار  وزي��ادة 
في ح��ني اخض��ع ريتش��ارد دونكان 
دراس��ته  ف��ي   )Richard Duncan(
ل���� 44 دول��ة ان تص��ل ذروة النفط 
في العالم ع��ام 2006 وفي الواليات 
املتحدة االمريكية عام 1970 وكندا 
عام 2006 والع��راق عام 2009، فيما 
ذكرت دراس��ة ل� هيث��م عبداهلل إن 
يك��ون الع��راق قد بلغ إنت��اج الذروة 
فيه وبحس��ب نظرية هوبيرت منذ 
عام 2010، أي بعد 80 س��نة من أول 
برميل نفط اكتش��ف فيه من عام 
1930 شريطة إن ال تزيد احتياطاته 
في الس��نوات املقبل��ة، بيد إن اجلزم 
بكميات موارد النفط اخلام أمر بالغ 
التعقيد بسبب التطورات التقنية، 
 )Petar Mycab( إذ رسم بيتر مكاب
م��ن املس��ح اجليولوج��ي االمريكي 
)USGS( ص��ورة مل��ورد النف��ط اخلام 
بأنه هرم مدفون في االرض، فمعرفة 
املقدار الظاهر من الهرم فوق االرض 
وقياس��ه يتب��دل م��ع الوق��ت، ومع 
التطور التقني ميكن كش��ف املزيد 

من الهرم.     
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    بعد نهاية صراع األمني واملأمون، وتفرد املأمون بالسلطة، 
التهبت البالد اإلسالمية بالثورات، وكان لبعض الشخصيات 
العلوية دور فيها، ومتكن املأمون من إخمادها. لقد وجد املأمون 
أن اإلمام الرضا)ع( أفضل ش��خصية علوية لها رصيد شعبي 
كبير، ولعله أدرك حقيقة اإلمام ومكانته في النفوس، وبدافع 
من وضعه النفس��ي املتقلب، وحسده لإلمام أراد أن يسقطه 
من أعني الناس بدعوته لتولي اخلالفة، أو والية العهد، وفوجئ 
املأم��ون برفض اإلم��ام، فقامت قائمته، وه��دد اإلمام بالقتل، 
ف��أدرك اإلم��ام نوايا املأم��ون، فقد كت��ب املأمون إل��ى اإلمام 
الرضا)ع( يدعوه للقدوم إلى خراسان، فاستجاب له بعد إحلاح 
املأمون الذي أرس��ل وفدا برئاس��ة رجاء بن أبي الضحاك سنة 
200ه�، حلمل اإلمام إلى خراس��ان، وكلف القائد عيس��ى بن 
يزيد اجللودي بتوفير احلماية العس��كرية. وكانت أوامر املأمون 
تؤكد على أش��خاص اإلمام مبزيد من الرفق واإلكرام واإلجالل، 
وأن ال يس��ير ب��ه على طري��ق الكوفة واجلبل وق��م، بل طريق 
البص��رة واألهواز وفارس ثم مرو. وأن يكون املس��ير في املفاوز 
والب��راري ال في العم��ران، لئال يراه الن��اس فيرغبوا فيه. ولعل 
الس��ر في ذلك أن املناط��ق أعاله من مراكز التش��يع، وأغلب 
أهلها موالني ألهل البيت)ع(، لذا س��وف يقابل اإلمام باحلفاوة 
والتكرمي، فضال عن الظرف السياس��ي احلس��اس الذي كانت 
تعيش��ه تلك املناطق عقيب ث��ورات العلويني فيها رغم جناح 
العباس��يني في إخمادها، إال إن آثارها ال تزال في نفوس أهلها، 
ولرمبا كان للقس��وة الت��ي جوبهت بها الث��ورات العلوية من 
القادة العباس��يني مصدر خوف لدى الس��لطة، ملا تركته من 

آثار على أهالي تلك املناطق. 
    مل��ا عق��د اإلمام )ع( عزم��ه على الرحي��ل -مكرها– من 
املدين��ة إلى  مرو، مضى أوال لتوديع قبر جده النبي )ص( الوداع 
األخير باكيا ش��اكيا، واخذ ابنه اإلمام اجلواد)ع( –وعمره سبع 
س��نوات– إلى  قبر جده املصطفى)ص( ووضع يده على حافة 
القبر واس��تحفظه بالنبي)ص(، وأمر جميع وكالئه وحشمه 
بالس��مع والطاعة له وت��رك مخالفته، وعرفه��م انه القيم 
مقامه ثم مضى إلى مكة وبرفقته ابنه اإلمام اجلواد)ع( وودع 
بي��ت اهلل احلرام وداع��ا ال رجعة فيه، وانطلق��ت قافلته نحو 

خراس��ان، ومع أن أوامر املأمون تقتضي السير بعيدا عن املدن 
لئ��ال يلتقي بالناس، فان هذه اخلطة ل��م متنع أتباعه ومريديه 
م��ن اللقاء به واإلفادة منه. ففي القادس��ية مثال التقى بأحد 
أصحاب��ه وهو )احمد بن محمد بن أب��ي نصر البزنطي(، الذي 
روى استقباله اإلمام)ع( في القادسية، فطلب منه اإلمام)ع(: 
)اكت��ر لي حجرة لها بابان، باب إلى  اخلان وباب إلى خارج، فانه 
استر عليك(. ويبدو إن البزنطي كان موضع ثقة اإلمام)ع( وانه 
كان حريص��ا عليه من عيون الس��لطة، لذا فض��ل اإلمام أن 
تكون لقاءاته به س��رية وفي الرواية داللة على مدى التضييق 
واملراقب��ة الت��ي عانى منها اإلم��ام)ع( حتى تع��ذر عليه لقاء 
أتباعه بحرية، فارش��د البزنطي إلى ما يس��تر أمر تردده، وقد 

اعتمده اإلمام)ع( في قضاء حوائجه. 
        وق��د روى لن��ا لقاءات��ه باإلم��ام)ع( في القادس��ية اذ 
يقول:« دخلت عليه بالقادس��ية، فقلت له: جعلت فداك إني 
أريد إن أس��الك عن شيء وأنا أجلك، واخلطب منه جليل، وإمنا 
أري��د فكاك رقبتي من النار. فرآني وق��د دمعت، فقال:« ال تدع 
ش��يئا تريد أن تسألني عنه إال س��ألتني عنه. قلت له جعلت 
ف��داك، أني س��الت أباك –وهو نازل ه��ذا املوضع– عن خليفته 
من بعده، فدلني عليك، وقد س��ألتك منذ س��نني –وليس لك 
ولد– عن اإلمام فيمن تك��ون من بعدك، فقلت: في ولدي وقد 
وه��ب اهلل لك ابنني، فأيهما عندك مبنزلت��ك التي كانت عند 
أبيك؟ فقال لي: هذا الذي سألت عنه، ليس هذا وقته. فقلت: 
جعلت ف��داك، قد رأيت م��ا ابتلينا به في أبيك، ولس��ت آمن 
من األحداث. فقال: كال، إن ش��اء اهلل، لو كان الذي تخاف كان 
مني في ذل��ك حجة احتج بها عليك وعلى غيرك. أما علمت 
إن اإلم��ام الفرض عليه والواجب من اهلل إذا خاف الفوت على 
نفسه أن يحتج في اإلمام من بعده بحجة معروفة مبينة، إن 
اهلل تبارك وتعالى يقول في كتابه )) وما كان اهلل ليظل قوما 
بعد إذ هداهم حتى يتبني لهم ما يتقون(( فطب نفسا وطيب 
أنفس أصحابك، فان األمر يجيء على غير ما يحذرون إن ش��اء 
اهلل تعال��ى. وقد كان البزنطي وهو من أهل الكوفة أكد على 
إن اإلم��ام لم يدخل الكوفة وإمنا دخل القادس��ية، ثم اخذ به 
على البر إلى البصرة فيكون البزنطي هو الذي قصد اإلمام ملا 

شواطئ جامعية 

)الزيارة الثانية(

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

20



)الزي��ارة 

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

بلغ��ه قدومه)ع( ودخوله 
القادس��ية، ولع��ل هذا حال 

كل أتباع��ه وحت��ى عامة الناس 
الذي��ن كان��وا يتوافدون عل��ى اإلمام 

مبجرد سماعهم بخبر قدومه ونزوله في 
موضع معني. ث��م تأتي احملط��ة التالية وهي 

منطق��ة ) النب��اج( قرية في بادي��ة البصرة على 
النص��ف م��ن طريق البص��رة إلى  مك��ة، وهي منزل 

حلجاج البصرة.
     وق��د روى أحداث مرور اإلم��ام بالنباج أحد أهلها وهو 

أبو حبي��ب النباجي: قال رأيت النبي)ص( ف��ي املنام وقد وافى 
النباج ونزل في املس��جد، وكأني مضيت إليه، وسلمت عليه، 
ووقف��ت بني يديه، فوجدت عنده طبقا من خوص نخل املدينة 
فيه متر صيحاني، وكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولني، 
فعددته فكان ثماني عش��رة، فتأولت أن أعيش بعدد كل مترة 
س��نة. فلما كان بعد عش��رين يوما علمت بقدوم أبي احلسن 
الرضا)ع( من املدينة ونزوله ذلك املسجد، ورأيت الناس يسعون 
إلي��ه فمضيت نح��وه، فإذا هو جالس ف��ي املوضع الذي كنت 
رأي��ت فيه النبي)ص( وحتته حصير مثل ما كان حتته وبني يديه 
طب��ق من خوص في��ه متر صيحاني، فس��لمت عليه فرد علي 
السالم، واس��تدعاني فناولني قبضة من ذلك التمر، فعددته 
فإذا عدده مثل ذلك العدد الذي ناولني رس��ول اهلل)ص( فقلت 
له: زدني منه يا ابن رسول اهلل. فقال:« لو زادك رسول اهلل)ص( 

لزدناك.  
     ويبدو أن اإلمام دُبرت له مؤامرة الغتياله في البصرة إذ 
أش��ار إسماعيل بن جعفر بن س��ليمان بن علي على إبراهيم 

بن املهدي بقتل اإلمام، فلم ينجح إبراهيم على ذلك.  
      وفيما عدا هذه اإلشارات، لم ترفدنا املصادر بأي معلومات 
أخرى ع��ن تفاصيل زيارته للبصرة، ف��ال نعلم بأي تاريخ وصل 
البصرة؟ وفي أي مكان استقر؟ كما لم يقع بأيدينا أية تفاصيل 
أخرى عن زيارته هذه للبصرة، فال نعلم مبن التقى؟ وماذا فعل؟ 
وما آثار تواجده املبارك في هذه املدينة، فهو الذي طوال رحلته 
إلى مرو م��ا من منزل من منازله إال ول��ه فيه كرامة معروفة 

يرويها 
م��ة  لعا ا

 ، ص��ة خلا ا و
ال  ال��ذي  وه��و 

ينزل بلدا إال قصده 
يس��تفتونه  الن��اس 

دينه��م،  معال��م  ف��ي 
ويحدثه��م  فيجيبه��م 

الكثير ع��ن أبيه عن آبائه عن 
علي)ع( عن رسول اهلل)ص(. فيا 

ترى ك��م كانت حصة أهل البصرة 
من هذه الفيوض��ات الرحمانية التي 

حباهم اهلل به��ا ببركة وجوده بينهم؟ 
قبل مغادرتها إلى مرو . 

          يوج��د ف��ي البص��رة اآلن موضعان 
ينس��بان إل��ى اإلم��ام الرض��ا)ع( أحدهما في 

منطقة العش��ار يعرف بخط��وة اإلمام علي بن 
موس��ى الرضا)ع(، وكان يعرف بخطوة األمير، إذ إن 

من ألقاب اإلم��ام الرضا)ع( )الس��لطان(، أما املوضع 
الثاني فهو في شط العرب شرق البصرة.   



س��ليمان البستاني ش��اعر لبناني غزير املوهبة واسع 
االطالع، عاشق للغة العربية وقد نذر نفسه لدراسة فنون 
هذه اللغة وآدابها، وشغف بتراثها اخلالد. وقد ابدى النقاد 
اعجابهم الش��ديد مبا قدم��ه للغة العربي��ة من خدمات 
جليلة الش��أن فاقت ما قدمه الكثي��ر من معاصريه. وقد 
ع��اش في النصف الثاني من القرن التاس��ع عش��ر والربع 
األول من القرن العش��رين في عصر شهد البدايات األولى 
لنهض��ة االدب العربي وم��ا رافقه من جه��ود بعث اللغة 
العربية وازاحة ما خلفته عصور التخلف من جمود وعقم 

في احلياة الثقافية. 
وقد ترك س��ليمان البس��تاني اث��را خالدا يش��هد له 
بطول الباع وسعة االطالع، ورجاحة العقل وسمو النفس 
واحلماس��ة الش��ديدة في ابداء الراي، وعمق النظرة ودقة 
التحلي��ل. يتجلى ذلك في ترجمت��ه إللياذة هوميروس من 
اللغة اليونانية الى اللغ��ة العربية، وقد جعل عنوان هذه 
الترجمة ) الياذة هوميروس معربة نظما ( معتمدا الشعر 
في تعريبها ومتوخيا الدقة املتناهية في هذه الترجمة من 
اج��ل تقريب املعاني والدالالت الت��ي تضمنتها الى القارئ 

العربي.
وقد امضى س��نوات طواال من عمره ف��ي هذه املهمة 
العظيمة الش��أن اجلليلة النفع باحثا ومنقبا ومتأمال في 
مظان اللغة العربية ومصادرها املتنوعة. والذي يهمنا من 
ه��ذا األثر اخلال��د املقدمة التي بدا بها ف��ي تعريبه إللياذة 
هومي��روس، ه��ذه املقدمة الت��ي بلغ��ت صفحاتها املأتني 
مم��ا يجعلها مبثاب��ة كتاب قائم بنفس��ه. يق��ول الدكتور 
جابر عصف��ور : »ان اجلهد اخلارق ال��ذي قدمه الرجل جعل 
م��ن مقدمته عمال قائم��ا بذاته ولذلك نلتف��ت اليها في 
تدريس��نا النق��د العربي احلدي��ث، وننظر اليه��ا بوصفها 
وثيقة من اهم وثائقه التي تتناول مجاالت عديدة وتشمل 
ما نسميه مبادئ النقد وقواعد التذوق الشعري«)1(ويقول 
حنا الفاخوري : »اذا استقرينا مقدمة االلياذة وجدنا فيها 
الدق��ة والتحليل والنزاهة وس��عة العلم ... كما فعل في 
درس��ه نش��وء اللغة العربية ودوامها، فانه رأى انها أطول 
اللغات احلية عمرا واثبتهن قدما ... والفضل في ذلك يعود 
الى القران الذي حفظها ووطدها بعدما وحدتها األسواق 

في اجلاهلية«)2(.
واذا مضين��ا في تتبع اراء النقاد الذين اش��ادوا بأهمية 
هذه املقدمة وش��مولها ألغلب موضوع��ات النقد االدبي 
في عصره لوجدنا مبلغ اعجابهم بها وش��غفهم بجمال 
العرض وسمو الفكر ورجاحة العقل ودقة األسلوب، وهي 
سمات اجتمعت في هذا الرجل فضال عن املوهبة الشعرية 
الكبي��رة التي رزق بها والتي جتاوز به��ا ما ميكن ان يعترض 
طريق��ه في نقل ملحم��ة هوميروس الى اللغ��ة العربية. 
فمث��ال تق��ول الدكتورة بتول قاس��م ناص��ر : »ان مقدمة 
االلياذة فتحت امام الش��عراء افاقا من املغامرة الشعرية 
ال حد لها حني زودتهم مبقارنات واراء عن الش��عر لدى األمم 
املعروفة بتراثها الشعري وقدمت لهم حتليال في خصائص 
البحور الش��عرية وما وقع فيه الش��عر م��ن التقليد وما 
اثقله من صناعة مذمومة وما يحتاج اليه الشعر العربي 
لنهضته من تطويع اللغ��ة والتجربة الصادقة واالقتباس 

من اآلداب االوربية«)3(.
ومن النق��اد الذين عب��روا عن اعجابهم به��ذا العمل 
النقدي الكبير الدكتور علي جواد الطاهر الذي يقول : »ان 
سليمان البستاني قرا االلياذة واعجب بها وراى ان ينقلها 
ال��ى اللغة العربية ش��عرا ... فوطد العزم وهيا الوس��ائل 
وقض��ى في عمله س��نوات ال��ى ان انتهى من��ه وكتب له 
مقدمة ضافية عن االلياذة وهوميروس والنوع امللحمي مع 
وقفة طويلة عند الشعر العربي ... واهتدى الى مصطلح 

امللحمة وكان اول من اوجده«)4(.
ولش��دة ول��ع البس��تاني بإلي��اذة هومي��روس ورغبته 
الصادقة في فهمها واس��تيعاب االحداث التي رس��متها 

مقدمة البستاين 

بني ثراء العربية وجماليات النقد
الدكتور سوادي فرج مكلف

كلية التربية للعلوم اإلنسانية
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وطن النفس عازما على دراسة اللغة اليونانية بروية وتدبر 
ليكوناقرب الى النص الذي ينوي تعريبه، ولكنه لم يكتف 
باللغة اليونانية فحس��ب بل راح يتعلم لغات أخرى حتى 
انه اتقن اللغة التركية والفارس��ية واألملانية والفرنسية 
واإلنكليزية واإليطالية. وقد وجدنا الى جانب النقاد الذين 
ذكرناهم الناقد اليهودي ش. موريه الذي اس��تعرض بعض 
جهود البستاني في مقدمته لتعريب االلياذة فقال : »في 
مقدمة االلياذة ناقش البستاني شكل القصيدة املوحدة 
ال��وزن والقافي��ة وبحثه بطريق��ة اكثر علمي��ة وواقعية. 
لقد حتول الش��كل املقطعي من مجال��ه الضيق احملصور 
في الترانيم املس��يحية واالناشيد املدرس��ية والترجمات 
املنظوم��ة الى مهمة ترجمة عمل من املالحم الش��عرية 
العظيمة في تراث اإلنس��انية«)5(. وفي هذا السياق يقول 
البس��تاني : »اني وطنت النفس على ان ال ازيد شيئا على 
املعن��ى وال انقص منه وال اق��دم وال اؤخر اال في ما اقتضاه 
تركيب اللغة، فكنت اعمد الى اجلملة س��واء تناولت بيتا 
او بيت��ني او اكثر او اقل واس��بكها بقالب عربي اجلو رواءه 
على قدر االس��تطاعة، وال انتقل الى ما بعدها حتى يخيل 

لي اني احكمتها«)6(.
اما املوضوعات النقدية التي طرقتها مقدمة البستاني 

فيمكن اجمالها باالتي :
1- التعريف مبلحمة هوميروس واالشارة الى انها تراث 

انساني.
2- تأكيد نسبة امللحمة الى هوميروس بأسلوب علمي 

وادلة قاطعة.
3- اإلجاب��ة ع��ل الس��ؤال القائ��ل : هل ع��رف العرب 

املالح��م ؟.
4- بحث��ه مصطلح امللحمة ومن ثم اإلش��ارة الى انه 
)أي البس��تاني( الس��ابق الى ابتكار هذا املصطلح مبعناه 

النقدي احلديث.
5- دراسته للشعر العربي القدمي من حيث موضوعاته 
وخصائصه الفنية، وتصنيف الش��عراء الى طبقات وايراد 

الشواهد الشعرية املنتخبة.
6- وقوف��ه عند بحور الش��عر وبحث��ه العالقة بني كل 

بحر وما يناسبه من املوضوعات.
7- تفصي��ل ال��كالم ف��ي القافية وما يتص��ل بها من 

مباحث.
8- اإلش��ادة بفض��ل القران الك��رمي في حف��ظ اللغة 

العربية من الضياع.
9- احلديث املفصل عن مزايا اللغة العربية التي تختص 

بها دون سائر اللغات.
10- فت��ح ب��اب االدب املق��ارن عن��د العرب ع��ل مجال 

واسع.
11- تعلي��ل قضي��ة التق��ارب ف��ي اي��راد املعاني عند 

الش��عراء والتماثل في صياغة العبارة بان��ه ناجت عن توارد 
اخلواطر او تاثر الالحق بالس��ابق مم��ا يدخل في باب التناص 

في النقد االدبي احلديث.
لكل ذلك فقد وصفت هذه املقدمة بانها دائرة معارف 
مل��ا ج��اء فيها من عل��وم ودروس متنوع��ه ووصفت كذلك 
بانه��ا ال تقل عن مقدمة ابن خلدون في أهميتها العلمية 

والتاريخية.
ويحسن بنا في هذه املناس��بة اخلاصة بقانون احلفاظ 
على س��المة اللغ��ة العربي��ة ان نقتطف ش��يئا مما قاله 
البستاني في س��ياق حرصه على الوفاء لهذه اللغة التي 
ك��رس جهده م��ن اجل العناي��ة بها وصونها م��ن عوامل 
الضع��ف، واالرتق��اء بها الى مراقي الرفع��ة واجلالل. يقول 
»واللغة العربية ش��عرية بطبعها لتفرع مفرداتها وتنوع 
اش��تقاقاتها القياسية على أس��لوب ال يرى له مثيل في 
اللغ��ات االرية. والقواف��ي مزدحمة فيها ازدحاما يس��هل 
النظم. وهي جزل��ة التركيب محكمة االنس��جام وفيها 
م��ن طرق احلذف والتقدي��ر والتقدمي والتأخير ما ينفس��ح 
معه اجملال للشاعر لصوغ عبارته على قوالب شتى. وذلك 
مزي��ة متدح عليها اللغة في الش��عر وان عيب��ت في النثر 
حي��ث يقصد اجلري على منط واحد جلي. وهي على اجلملة 
متسعة للش��عر اكثر منها للنثر. فش��عرها القدمي ارفع 
طبقة من معظم نثرها، وجيده اس��هلمناال من جيد الثر 

حتى لقد جتد النثر شعرا في كثير من األحوال«)7(.
ويختم البس��تاني مقدمته بهذا الكالم الذي يعبر به 
عن تفاؤله مبس��تقبل اللغ��ة العربية فيقول : »والش��عر 
م��ن تواب��ع اللغة ولوازمها فاذا ارتفع ش��ان اللغة فبش��ر 
الش��عراء. على ان مطلب الش��عراء يختل��ف عن مطلب 
العلم��اء واملؤلفني. فحاجة الش��اعر ايس��ر وموادها اوفر 
وذخيرته في دماغه فاذا جالها العلم كانت له ولبني لغته 
موردا صافيا ومنهال عذب��ا. وفي االمة واحلمد هلل فطاحل 
خرجوا عن جادة التقليد البحت فمالوا ميل الزمان واخذوا 
يس��عون الى اس��تجالء املعنويات س��عي رصفائهم الى 
اس��تجالء احلس��يات. وما ه��ي اال جولة واخته��ا مدة من 
الزمن حتى تستعيد صناعتهم مقامها الشامخ ومجدها 

الباذخ«)8(.
وف��ي اخلتام يتضح لنا ان البس��تاني قد جت��اوز ما قاله 
اجلاحظ قدميا : ان الش��عر اذا ترجم سقط موضع العجب 
منه، وجتاوز أيضا القول الشائع في أيامنا هذه بان الترجمة 
خيانة للنص املترجم، فقد حفظ البستاني موضع العجب 
من الش��عر املترجم وحافظ على ش��رف النص الش��عري 
املعرب وفي هذا ما يدل على مبلغ ما وصل اليه البستاني 
من الكفاءة اللغوية واملوهبة الشعرية مما جعله يتخطى 

اسوار الترجمة بهذا العمل اإلبداعي الكبير.
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يأتي هذا املقال رداً على بعض 
الزم��الء الصحفيني ممن يتش��دد 
الكتاب��ة  بقواع��د  يس��مى  مب��ا 
املتعارف  والقوال��ب  الصحفي��ة 
عليها ، بل والتزمت بهذا املوضوع 
وكان تل��ك القواعد نصا قرآنيا ال 
ميكن كس��ره او جتاوزه مع العلم 
ان ثم��ة قواع��د اكبر ف��ي األدب 
والفن ميكن جتاوزها وكس��رها او 
التغاير معها كما حصل لكتاب 
)فن الش��عر( ملؤلفه الفيلسوف 
فاقول  ارسطو طاليس،  اليوناني 
له��م خ��الل متابعتي ل��وكاالت 
االخب��ار البريطاني��ة واالمريكية 
ان  االوربي��ة اس��تطيع  وكذل��ك 
اجزم انه وبفعل التطور الس��ريع 
في هذا اجملال لي��س هناك التزام 

بشيء اسمه )قواعد( ، االساليب 
املتبعة ف��ي الصحافة االجنبية 
شيء مما نسميه السهل املمتنع 
.. كم��ا ان صياغة امل��ادة اخلبرية 
من االلف الى الي��اء تعتمد على 
االس��لوب وليس التزام بقاعدة ) 
...هذا رأيي  فالصحفي =اسلوب( 
اس��تنتجته من خالل صحفيني 
اجانب يعملون مبؤسسات عاملية 
حتدثت معهم ح��ول الية العمل 
لديهم،وخرج��ت به��ذه احملصلة 
فقد حتدثت مع صحفيني اجانب 
في اكثر من مؤمتر دولي كنت قد 
حضرت��ه وحض��رت فيه وس��ائل 
اعالم اجنبية ، كوني اجيد اللغة 
االجنليزي��ة كم��ا ان��ي من اش��د 
االجنبي��ة  لل��وكاالت  املتابع��ني 

بكاف��ة تفرعاته��ا وبفض��ل هذا 
التواص��ل توصلت ال��ى النتيجة 
الي��ة  بخص��وص  الس��الفة 
الكتاب��ة الصحفية ف��ي البلدان 
االجنبي��ة ، فف��ي تل��ك الدول��ة 
لديهم الصحاف��ة لعبة كلمات 
ولي��س الت��زام بالقواع��د فهذه 
لالرتق��اء  تس��عى  املؤسس��ات 
مضمون��اً وبفع��ل الراس��مالية 
املتبع��ة يك��ون التف��ن بإظهار 
االفض��ل الن تلك املؤسس��ات ال 
تعتم��د على املركزي��ة فهي من 
خالل سعيها حتاول اثبات الوجود 
ومحاولة الستقطاب املال ، ليس 
من الناحية املادية فقط بل حتى 
م��ن الناحي��ة احلرفي��ة والتمييز 
يعني ممكن ان نش��به الصحافة 
هناك باملارد الس��حري تستطيع 
ان تعمل أي ش��يء وتستطيع ان 
تغير مصير بلد باكمله،ولالسف 
ان االبت��ذال االس��تاتيك املوجود 
بصحافتن��ا هو من يق��ود الذوق 
وبالتال��ي  للتراج��ع  اجلماهي��ري 
عل��ى  الن��اس  اقب��ال  ضع��ف 
املطبوع،لننظر الى العالم كيف 
وصل واين يفك��ر وما هي مديات 
الصحافة لديهم ، ونحن نتحدث 

الفرق بين الصحافة 
األجنبية وصحافتنا 
التقليدية المتزمتة 

بالقواعد

نور كرمي الطائي

24



عن التزام بقواعد واستفهامات وامور جامدة ال تضم 
ذرة ديناميكية لتغير ما نحن به من ضياع ذوق وهوية 
اجلمهور، ان الصحافة حرب كلمات اما تخسر او تفوز 
ال يوجد خيار ثالث ، وفي احلرب كل شيء مباح )طبعا 
باملنطق واملعقول( واحتدث عن املشاعية في االسلوب 
ولي��س اط��الق احلري��ة الكامل��ة للمف��ردة املبتذلة، 
بصراح��ة انن��ا ال نعي مدى اهمية التطور بالنس��بة 
لنا وما يتصوره البعض تطور يسمى بالدول النامية 
دخول املرحل��ة االولى للمرحلة االبتدائية لذلك حتى 
تتط��ور الصحافة وخصوصاً املكتوب��ة ألنها التاريخ 
احلقيق��ي وه��و )صحافة توثيقي��ة( تؤرش��ف تاريخ 
االوط��ان، يجب ان تكون هناك مقومات اولها االبتعاد 
عن االلتزام بقاعدة وحتوير الكلمة للبساطة وبنفس 
الوقت القوة لتنفذ الى طبقة اجلماهير )املسحوقة( 
وهذه تعتمد على ثقافة القرآءة وثقافة املؤسس��ات 
االعالمي��ة ، والتجارب احلية لش��خصية الصحفي؛ 
عل��ى س��بيل املثال ان��ا ارى معان��اة ودم��وع المراة او 
طف��الً هذه الصورة يج��ب ان جتعلني ابحث عن اقوى 
الكلمات لوصف املشهد والكلمات اساسها القراءة 
وما اكثر من ميس��ك كاميرا وورقة وقلم وهو لم يقرأ 
بحياته)10كتب(عل��ى االقل ف��ي تخصصه ، واجلرمية 
العظم��ى ان الكثير من الصحفيني لدينا لم يقرأ وال 
كتاب واحد ف��ي ميدان الصحافة واالعالم وعزائه بان 
العمل امليداني افض��ل واكثر جناعة هذا الوهم الذي 
ادخل��وه لنا الضع��اف ثقافتنا الفكري��ة والتنظيرية 
الت��ي تتعلق مبا هو )تاريخ��ي( وليجعلوا منا وفي كل 
اجملاالت عم��ال خدمات بامليدان ليس اكثر وال اقل، اذن 
لن نتطور طاملا ان الكت��ب مركونة على ارفف الغبار 
وهذ الشيء ينعكس س��لبا على جميع النواحي، ان 
تك��ون صحفي ناجح هو ان متتلك فن رس��م الكلمة 
بأبهى وابس��ط صوره��ا كما ان الصحف��ي يجب ان 

يكون القارئ والناقد عندما يس��طر احرفه وال يكون 
الكات��ب بخي��ال ناض��ب او انفعالي يناى مب��ا يكتب 
لقلقه الشخصي النه هنا ليس بشاعر او قاص،هذا 
م��ن جانب ومن جان��ب اخ��ر الصحاف��ة البريطانية 
خصوصا تعتمد على الشخصيات فمرة قرأت مقال 
لكاتب في مجلة بريطانية يقول فيه انه عندما تأتي 
وتقول انك صحفي ال يكون االختبار على اساس انك 
تعرف تكتب او ال وامنا اختبار لش��خصيتك وثقافتك 
ومدى املامك ب��كل امور احلياة،وهن��اك تتطور الرؤية 
خللق صحافة تاثرية وتفاعلية ، فهل يعلم الصحفي 
العراقي ان ثمة مقاالت وقصص صحفية في البلدان 
االوربي��ة يبقى الصحفي يكتب فيها س��تة اش��هر 
متوالية،وحينم��ا تخ��رج للعل��ن تك��ون ق��د احدثت 
اثرا على مس��توى البلد ورمبا العالم،وهذا ال يش��ابه 
السرعة والس��رعة لدى الصحفي العربي والعراقي 
وخصوصا اولئك الذين ينشرون نتاجاتهم في الفيس 
بوك ومدى ركض الصحفي العراقي وراء الش��هرة او 
املال على حس��اب مضمون الرسالة الصحفية، ومع 
ان الصحاف��ة في الوالي��ات املتح��دة األمريكية تعد 
أفض��ل صحاف��ة متقدمة ف��ي العالم م��ن اجلوانب 
التحريرية خاصة وهذا يعود ملا ميثله السوق اإلعالمي 
م��ن دعم إعالن��ي لديهم ،ولكن هذا ل��م مينع وهو ال 
يالم حتماً )فيلب ميير( في كتابه )نهاية الصحيفة( 
ان يتنبأ بان عام 2043 سيش��هد اخر صحيفة ورقية 
ف��ي امريكا،فكي��ف اذا كان الع��راق متراجع اعالميا 
عن امريكا بس��نوات ضوئية عدي��دة ، اقول رمبا فعال 
بدانا نعي��ش في العراق ما يس��مى )موت الصحافة 
املكتوبة(.ه��ل عرفتم االن مل��اذا صحافتنا غير مؤثرة 
على عكس الصحاف��ة االوربية التي تدير الراي العام 
ف��ي بلدانها وبل��دان العالم الثالث الت��ي نحن منها 

بالتأكيد.
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     ه��و الش��هيد الذي صافحت دم��اؤه ارض العراق 
والذي لبى نداء اجلهاد والدفاع عن كرامة العراق بعد 
ان اص��در املرج��ع الديني اية اهلل العظمى الس��يد 
علي السيس��تاني)دام ظله( فت��وى اجلهاد الكفائي 
ض��د تنظيم)داع��ش االرهابي( فحمل الس��الح مع 
ثل��ة من إخوانه كمقاومني مجاهدين عن وطنهم ال 
يأبه��ون امل��وت إذ املوت زقا، ترعاه��م كلمة ال إله إال 

اهلل وحتتضنهم عباءة اجلهاد في سبيل اهلل. 
أشرقت ش��مس والدة الشهيد عام 1994 في قضاء 
املدينة معقل القادة والش��هداء وعاش طفولته في 

كنف أبوين مؤمنني.
كان للشهيد خمسة اخوان وكان هو الشخص املميز 
بينهم،اكمل دراسته االبتدائية في مدرسة)احلضر( 
بعدها اكمل دراسته الثانوية في مدرسة)اليرموك(

ع��ام 2012 بعدها التحق بكلية القانون في جامعة 
البصرة وكان حلمه ان يصبح قاضيا

وفي الس��ادس من حزيران ع��ام 2014 احتل تنظيم 
)داعش( االرهابي بعض احملافظات العراقية واقدم على 
اعدام)1700( طالب عس��كري في قاعدة)س��بايكر( 
ف��ي محافظة ص��الح الدين فأنتفض الش��هيد مع 
ثلة من اخوانه اجملاهدين لاللتحاق بصفوف احلش��د 

الشعبي للدفاع عن ارض العراق ومقدساته.
كان الشهيد )رحمه اهلل( صاحب شخصية متميزة 
في عطائها وقدرتها على املبادرة حافلة بالتضحيات 
في سبيل الرسالة التي آمن بها ونذر نفسه وحياته 
لتحقيقه��ا فقد تزوج ش��هيدنا ب��زوج مصون وهو 
ل��م يزل ف��ي املرحلة االول��ى من دراس��ته في كلية 
القانون عام 2013، ورزق ب�بنت اس��ماها)زينب( الذي 
استش��هد والدها وهي في عمر الثاسعة والثالثون 
يوم��ا وع��رف عن ألش��هيد كثرة احلركة والنش��اط 
والعمل الدؤوب،فقد ُع��رف عنه)رحمه اهلل( الكثير 
من الصفات واملناقب احلميدة واملميزة، فتمتع رحمه 
اهلل بالشجاعة واجلرأة املطلقة، كذلك كان من أكثر 
الن��اس تواضًعا وخدمة إلخوانه، ، حتى إن هذه امليزة 

كانت شعارًا يعتز به أمام أصدقائه وأقرانه
وكانت االبتسامة ال تفارق وجهه الطاهر محباً لروح 
الفكاهة والنكتة واملمازحة اخلفيفة حتى في أحلك 

الظ��روف ، ولق��د كان يتفقد اجملاهدين ويتحس��س 
احتياجاتهم ، فكل من عمل معه عرف مدى حنانه 

وعطفه عليهم.
ولكن ما يبعث على االس��ى ويثير احلزن ان الشهيد 
ذهب الى رضوان اهلل تاركا عائلة يحملون جراحهم 
لوحده��م دون ان متتد لهم يد احلكوم��ة املركزية او 
احمللية لتنتش��لهم من هذا الوض��ع البائس تقديرا 
وتثمينا للدماء الزكية التي بذلها والدهم الشهيد 
ال��ذي لم يوقفه بكاء ابنته حزنا على مفارقته لهم 
النه كان لهم كل شيء بل لم تثنه توسالت زوجته 
بأن يتأخر حتى تكبر ابنته)زينب( نعم لقد رحل بعد 
ان ودع)زين��ب( ال��وداع االخي��ر النه كان يتس��ابق مع 
الزمن للحاق بركب الش��هداء وكله ثقة بأن عائلته 
س��تصان وس��تجازى اجلزاء احلس��ن تثمينا لدمائه 
ولكن لالس��ف لم يتحقق هذا احللم وبقيت عائلته 
وحيدة بني انياب القدر تنهش��ها م��ن كل جانب اال 
انهم ال يشتكون وغير نادمني على تلك التضحيات 
النه��م موقن��ني انها في عني اهلل وال يأملون س��وى 
رضوان��ه بل هم مص��داق لالية الكرمية)يحس��بهم 
اجلاهلون اغنياء من التعفف( ما اكبر نفوسكم وما 
اصغر نفوس املسؤولني الذين يتاجرون بدماء ابائكم 

الشهداء.
والن اجملاه��دون ال يرحلون اال وهم معب��دون بالدماء 
ويحلمون اش��الئهم ليالقوا رب الس��ماء، فهذا هو 
دربهم الذي س��لكوه ، وهِذا هو طريَقك، يا أبا زينب 
، ُكنت دوماً كالس��يِف املُش��رْع في وجِه الدواعش، 
فبعد مسيرة طويلة من اجلهاد والتضحيِة والفداء 
َق��َدرَ اهلُل ل���ك أن تفي��َض روَحك إلى بارئه��ا وتهنأ 

بنعيم اجلنان.
ودعته القلوب ودم��وع العيون ، رحل في أبهى رحلة 
ربحته فيها الس��ماء ، ومما يخف��ف األحزان ، ويصبر 
اإلنسان ، أنها النهاية املرجوة ، واخلامتة التي توسلها 
من ربه فتحقق��ت اذ كان دائما يقول )أمنيتي االقي 

رسول اهلل مخضبا بدمي(
رحمك اهلل ، وأس��كنك فسيح جناته بجوار النبيني 
والصديق��ني والش��هداء والصاحلني وحس��ن أولئك 
رفيقا وإنا على ش��وق اللقاء ونس��أل اهلل ان يتقبل 

منا هذا القربان.

   القربان 
الشهيد السعيد عاتي عزيز االسدي

عماد كامل
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)االسس الفسيولوجية للجهاز 
التنفسي( كتاب جديد لباحثون من 

 جامعة البصرة

ع��ن دار النخي��ل للطباعة والنش��ر 
كتاب)االس��س  ص��در  البص��رة  ف��ي 
التنفس��ي(  للجه��از  الفس��يولوجية 
للتدريس��ي في كلية التربي��ة الرياضية 
والدكت��ور  جاس��م  عم��ار  الدكت��ور 

احلس��ني  عب��د  مس��لم   عقي��ل 
أشتمل الكتاب على اربعة 
فصول تناولت األداء البدني 
الرياضي��ة  والنش��اطات 

الفوري��ة والتراكمي��ة عليه 
وكذل��ك التغيرات املصاحبة 
ل��ه بس��بب احملي��ط اخلارجي 

وكيفي��ة الس��عي لتوظيفها 
مع التماري��ن البدنية للوصول 
 إلى التكيف لهذا اجلهاز احليوي.

 وكذلك تناول��ت فصوله اجلانب 
التش��ريحي والوظيف��ي للرئتني 

واختالفه��ا ب��ني الرياضي��ني وغير 
اختصاص��ات  وف��ي  الرياضي��ني 

س��عة   ، الس��رعة  منه��ا  مختلف��ة 
باجله��از  اخلاص��ة  والفيزي��اء  احلج��وم 
احلادث��ة عل��ى  والتغيي��رات  التنافس��ي 
 اجلهاز التنفس��ي بالنس��بة للرياضيني .

باح��ث م��ن جامع��ة البص��رة يصدر 
كتاب)تدريب املنافسات في املساحات 

الصغيرة(
ع��ن دار البصائر للطباعة والنش��ر 
والتوزي��ع ف��ي لبنان ص��در كتاب)تدريب 
املنافس��ات ف��ي املس��احات الصغي��رة 
بكرة القدم )6-18(سنة( للتدريسي في 
كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة 
 الدكتور ذو الفقار صالح عبد احلس��ني.

وذك��ر عب��د احلس��ني ان فك��رة تألي��ف 
الكتاب ج��اءت عندما قم��ت بعمليات 
حتليل أساس��ية في تلفزي��ون العراقية 
الرياضي��ة والقن��وات األخ��رى وكذل��ك 

اإلذاعات الن الكثير من العبي كرة القدم 
يستخدمون التدريبات البدنية واملهارية 
القدمي��ة ومب��ا انن��ا ف��ي عص��ر التطور 
لذلك تولدت لدي فكرة مش��اهدة هذه 
 small side( التدريب��ات والتي تس��مى
game( تدريب��ات املس��احات الصغي��رة 

تتدرب عليها الكثير 

واملش��هورة  املهمة  األندية  من 
منها نادي تشيلس��ي ، مدريد، برشلونة 
يونايت��د  ماشس��تر   ، ميون��خ  باي��رن   ،
وغيره��ا من األندي��ة في العال��م وأكثر 
الفرق اس��تخداما له��ذه الطريقة هما 
ن��ادي تشيلس��ي وماشس��تر يونايتد ، 
احت��وت ه��ذه الطريقة على فلس��فة 
عم��دت ال��ى تغييرها فاش��تملت على 
ث��الث س��تراتيجيات أساس��ية لألعمار 
الصغي��رة اله��دف م��ن التدري��ب فيها 
مه��اري تختلف عم��ا اذا ت��درب عليها 
الكبي��رة  األعم��ار  ذات  األش��خاص 
تكتيك��ي. تدريبه��م  يك��ون   وال��ذي 

وتاب��ع عب��د احلس��ني كذل��ك وضع��ت 
لألعم��ار  أساس��ية  اس��تراتيجيات 
الصغيرة ومالعبهم مثال عمر حتت )10( 
س��نوات واملساحة التي يلعب بها وعدد 

الالعبني واالحتياط .
باحث من جامعة يشترك في اصدار 

كتاب)االختب��ارات امليداني��ة في فعالية 
الكرة الطائرة(

عن دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع 
في بغ��داد صدر كتاب)االختبارات امليدانية 
في فعالية الكرة الطائرة( للتدريسيني في 
كلية التربية الرياضي��ة بجامعة البصرة 
الدكتور عل��ي مهدي هادي والدكتور عادل 
الكتاب  مجيد خزعل وضم 
صفح��ة   )  173  (
الكبير. القط��ع   م��ن 

 وذك��ر الدكت��ور ع��ادل 
تأليف  داف��ع  مجيد عن 
ه��ذا الكت��اب قائ��ال: ان 
داف��ع التألي��ف ه��و نظراً 
الفتق��ار املكتب��ة العلمية 
ف��ي الكلي��ة ال��ى املص��ادر 
العلمية الت��ي تتناول اغلب 
واه��م االختب��ارات امليداني��ة 
الطائرة  الك��رة  ف��ي فعالي��ة 
وه��ي تعبر عن جمي��ع املواقف 
الك��رة  الت��ي مي��ر به��ا العب��ي 
الطائ��رة س��واء في املنافس��ات 
الرسمية او مرحلة اإلعداد البدني 
 واملهاري واخلطط��ي والفعلي والوظيفي .

وأض��اف مجيد:تناول الكت��اب االختبارات 
امليداني��ة ف��ي لعبة ك��رة الطائ��رة والذي 
يخص طلبة الدراس��ات العليا )الدكتوراه 
واملاجس��تير( وكذل��ك مش��اريع وبح��وث 
التخرج لطلبة املرحلة الرابعة كما تناول 
الكتاب االختبارات البدنية والتي تضمنت 
كل عناص��ر اللياق��ة البدنية كالس��رعة 
والقوة ، املطاولة،املرونة، والرشاقة ، بينما 
تناولت في اجلانب الوظيفي أنظمة الطاقة 
والطوية  واملتوس��طة  القصيرة  جميعها 
باإلضاف��ة الى احل��د األقصى الس��تهالك 
األوكسجني ، اما اجلانب املهاري فقد تناول 
املؤلف جميع مهارات الك��رة الطائرة وما 
يصاحبه��ا من ح��االت عقلية ونفس��ية 
والدق��ة واختب��ارات  والتواف��ق  كالت��وازن 
مصممة من قبل جامعة البصرة معتمدا 

بذلك على املصادر العلمية احلديثة .

اصدارات جامعية
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يس��عى السوس��يولوجي االمريكي اإليراني االصل »آصف 
بيات« في هذا الكتاب«احلياة سياسة..كيف يغير بسطاء الناس 
الش��رق االوسط«الصادر عن املركز القومي للترجمة عام 2014 
إلى البحث في احلياة اليومية للمدن داخل الشرق األوسط، عبر 
التركي��ز على الطرائق املتنوعة التي يحاول بها الناس العاديون 
الذين يعيشون على الهامش ) فقراء احلضر، النساء، وجماعات 
أخ��رى من جماهي��ر احلضر( التأثي��ر على مس��ارات التغيير في 

مجتمعاتهم.

يت��م ذلك من خالل رفض هذه اجملموع��ات اخلروج من احللبة 
السياسية واالجتماعية التي تسيطر عليها الدول التسلطية 
والسلطة األخالقية واالقتصاديات الليبرالية اجلديدة، من خالل 
البحث عن فضاءات جديدة يستطيعون من خاللها أن يجعلوا 

صوت رفضهم يسمع.

وب��رأي املؤلف، فإن الطرائق التي ب��ات يغير بها هؤالء األفراد 
العاديون مجتمعاتهم، م��ا عادت تدخل في نطاق االحتجاجات 
اجلماهيري��ة أو الثورات، هذا على الرغم من أن هذه االحتجاجات 
وتل��ك الثورات متث��ل جانبا م��ن جوانب احلراك الش��عبي، حيث 
جندهم على العك��س من ذلك باتوا يلجؤون إلى ما يطلق عليه 
»الالح��ركات االجتماعي��ة«، التي أخذت تش��ير إلى املس��اعي 
اجلمعية ملاليني الفاعلني الذي��ن ال تربط بينهم روابط جمعية، 
والت��ي تظهر ف��ي امليادين العام��ة والش��وارع اخللفية واحملاكم 

واجملتمعات احمللية.

وتق��وم الفكرة األساس��ية لهذا الكتاب، عل��ى أن الفضاء 
العام احلضري قد اس��تمر بوصفه املس��رح الرئيسي للجدل أو 
احلوار السياس��ي. فعندما يح��رم الناس من الق��وة االنتخابية 
لتغيير األشياء، فمن احملتمل أن تتجه مناطق نفوذهم النظامية 
)كم��ا يفعل الطلبة أو العمال عندما يضربون عن الدراس��ة أو 
العم��ل( إلحداث ضغ��ط جمعي لكي يجبروا الس��لطات على 

إحداث تغيير. 
ولكن بالنس��بة لفئ��ات حضرية أخرى مث��ل العاطلني عن 
العمل، وربات البيوت، والعاملني في القطاع غير الرسمي، الذين 
يفتقدون إل��ى القوة النظامية لالنقطاع عن العمل )كالدخول 
في إضراب مثال(، بالنسبة لهؤالء يصبح الشارع هو اجملال الذي 

يتم فيه التعبير عن عدم الرضا.

ولذلك فإن هذا النوع من سياسة الشارع -بحسب الكاتب- 
أخذ يكش��ف عن منظومة من الصراعات، بني فرد أو حشد من 
الناس وبني السلطات، وهي صراعات باتت تتشكل ويتم التعبير 

عنها في الفضاء الفيزيقي واالجتماعي للشوارع. 

كما أن سياس��ة الش��ارع هذه أخذت حتتل أهمية أكثر من 
ذل��ك، وخاصة في م��دن الليبرالية اجلديدة، أي تل��ك املدن التي 
تش��كلت وفق منطق الس��وق. فعندما يتجول املرء في شوارع 
القاه��رة، وطه��ران، وداكار، وجاكرت��ا ف��ي منتصف ي��وم عمل، 
ينده��ش من وجود أعداد كبيرة من البش��ر متارس أنش��طة في 
الش��ارع، وتعمل أو تتجول أو تقف أو جتلس أو تقود الس��يارات، 
أو تس��تقل األتوبيس��ات والت��رام، وكل هؤالء ميثلون الس��كان 

الهامشيني في األساس. 

لذل��ك برأي بيات، فإن هذا النمط من املدينة ميكن أن نطلق 
علي��ه »مدينة الداخ��ل واخل��ارج«، حيث يصبح ع��دد كبير من 
السكان خاضعا لسطوة الفقر واحلرمان، األمر الذي يجبره على 
أن يحيا حياته في األماكن العامة وأن يكيف نفسه على ذلك. 
 ولذلك جند هنا أن الفضاءات التي تقع خارج املنازل )احلواري 
الداخلية واحلدائق العامة، وامليادين والشوارع الرئيسية( تعمل 
مبثابة املعونات التي ال ميكن االستغناء عنها للحياة االقتصادية، 
وإلع��ادة اإلنت��اج االجتماعي والتضامن لقطاع��ات عريضة من 
س��كان احلض��ر، ومن هن��ا فإنها أخذت تش��كل أرض��ا خصبة 
للتعبير عن املشاعر والعواطف املشتركة واآلراء العامة لألفراد 
العاديني في تعبيراتهم وممارساتهم اليومية، والتي يتم التعبير 
عنها في األماكن العامة كس��يارات األجرة ، واحلافالت، واحملالت، 

والشوارع اجلانبية واملظاهرات اجلماهيرية في الشارع.

الزحف اهلادئ يف الشرق االوسط
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شواطئ ثقافية 

ثائرة المياحي

بالرسم افرغ هموم الذات االنثوية 

 ثائ��رة املياحي ريش��تها الفنية تالمس البعد النفس��ي 
الشفيف..تش��تغل على نفسها بش��كل جيد وحتاول إيصال 
رس��الة من خالل لوحاتها تاركة مساحة افتراضية للمتلقي 
ليدلي برأيه ويضيف ما عنده باعتباره شريكا وليس مصغيا 
فق��ط . ثائ��رة تعي��ش البس��اطة اجلنوبية لذا فأن مس��احة 
األبي��ض ف��ي قلبها كبيرة ج��دا ،وهي جتربة أنثوية تس��تحق 
الق��راءة والوق��وف عندها كي تصبح مث��اال للفنانات اللواتي 
يردن أن يلملمن ش��تاتهن لكي يسافرن مع ألوانهن وان يكون 
لهن ظل طويل نقف بظله مع األيام. في هذا احلوار نس��تدرج 
ريشتها للبوح، نحرض املفاهيم واألفكار والقناعات نحاورها 

فتجيبنا.

 - مل��ن يجهلها م��ن هي)ثائ��رة املياحي( وكي��ف تنظرين 
لشخصيتك كفنانة؟

 * ثائرة املياحي إنس��انة جنوبية حتمل عبق البصرة وحتب 
التعبير عن ذاتها بريشتها وألوانها. 

- متى بدأت)ثائرة( تعشق الريشة؟ 
* كان��ت تراودني منذ الطفولة بعض املغازلة مع الرس��م 

على احليط��ان مثال فأمس��كت قلم الرصاص ورحت ارس��م 
م��ا أراه وما يخطر ف��ي البال،تعرفت على املس��احة البيضاء 
وتعمقت التجربة بالذات األنثوية مجس��دة باللون املناس��ب 
على البياض،فرس��مت انعكاس��ات الواقع وما يخص األنثى 
في واقع يراها البعض سمكة تؤكل لتكون على موائد غريزة 
الرجل ووعاء للتلقي فقط. كل ذلك حاولت جتسيده بلوحاتي 
التي رس��متها بوق��ت متأخر من حياتي إذ أخذت انش��غاالت 
احلياة والزواج وتكوين أسرة وقتا كبيرا من حياتي فبقيت هذه 
الهواي��ة مدفونة حت��ى تفجرت وعلى غي��ر موعد في عقدي 
اخلامس من العمر وجدت نفسي أمام قطعة خشب وفرشاة 
ولون فرس��مت خالل س��اعتني أول لوحة وكان��ت هذه البنت 

البكر)اللوحة األولى( عنصر مفاجئة للجميع

 - ملاذا اخترتي الفن التشكيلي؟ 
* أن��ا لم اختر أي فن في حياتي الف��ن هو من اختارني الن 
الفنون موهبة وال ميك��ن اختيارها ولكني عملت على تطوير 
ه��ذه املوهب��ة وإدامتها بعدما اكتش��فتها. - ه��ل يوجد من 
اس��رتك فنان أو فنانة تش��كيلية؟ * لم يكن في أسرتي فنان 
ورمبا لهذا الس��بب تفجرت موهبتي بع��د العقد اخلامس من 
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عم��ري إال إن بعد اكتش��اف موهبتي ش��جعني كل من كان 
قريبا مني فوجدت في أوالدي وأصدقائي خير معني وس��ند لي 

في أكمال مشواري الفني وحضوري في الساحة الفنية. 

_ كم عدد اللوحات التي رس��ميتها خالل عمرك الفني؟ 
*رس��مت خالل ثالث سنوات من عمري الفني)300( عمل فني 
وعملت ثالث معارض ش��خصية إال إنني اش��عر إني لم أصل 
إل��ى مرحل��ة الرضا،وهذا ج��زأ من طموحي للمس��تقبل في 
البحث واالكتش��اف الكتس��اب اخلبرة التي متيزني عن اآلخر.

وضمن مس��يرة االكتشاف والتفرد فأني اشتغل على جتسيد 
املرأة فنيا من خالل الربط بني الش��كل واملضمون عبر الكتل 
اللوني��ة كرم��وز ميكنن��ي اإلش��ارة إليها للخالص م��ن قيود 

اجملتمع. 

- أي االوق��ات تختاره)ثائرة( لترس��م وهل لظ��روف الفنان 
تأثير في تكوين لوحاته؟ 

* اقرب االوقات الى نفس��ي هو الليل الن س��كونه يحرك 
الريشة لترسم واحيانا تشرق الشمس على الواني وفرشاتي 
دون ان اعلم ان الليل قد س��رقني، وبالتأكيد فأن للبيئة تأثير 
كبي��ر على الفن��ان اال انني اعتبر الفن التش��كيلي هو املعبر 
الوحي��د واملتنفس اجلميل الذي يأخذ بيدي لينقلني ويس��افر 
بي من واقع مرير الى عالم السحر واجلمال والتجلي مع سحر 

االلوان.

- البعض يعتقد ان بعض اللوحات الفنية ال يفهمها غير 
اخملتص وكأن لسان حال الفنان يقول )املعنى في قلب الفنان( 

ملاذا تصرون على تقدمي اعمال ال يفهمها اغلب الناس؟ 
* نع��م هنالك مبالغ��ة في التعقيد ف��ي بعض اللوحات 
ولك��ن لوحاتي متتاز بالوضوح والفهم الني احرص على س��رد 
ح��دث درامي من خ��الل اللوحة وهذا احلرص رمبا تولد بس��بب 
دراس��تي لفن الدراما ومعرفتي باهميته في ايصال الرسالة 
املطلوب��ة كما اني احرص عل��ى اعطاء اللوحة اس��م خاص 
بها وهذا االس��م من شأنه ان يعرف املتلقي بطبيعة اللوحة 

والفكرة التي حتملها. 

_ وان كان الفن ال يقدر بثمن ولكن ما هو اغلى ثمن لوحة 
فنية مت بيعها لك؟وماذا كانت؟ 

* نعم صحيح الفن ال يقدر بثمن وانا اعتبر اللوحات مبعزة 
اوالدي وعندما يصل املوضوع للبيع اتردد كثيرا واش��عر باحلزن 
في نفس الوق��ت الن اقتناء العمل م��ن احدهم يعني جناحه 
بالنس��بة لي واما اس��عار اللوحات فهي جيده نسبيا ولكن 

مهما بلغت فالعمل هو اغلى بالتأكيد. 

_ النقد للوحات ماذا ميثل لِك؟ 
* اعتق��د ان كل عمل فني يحتاج الى من يقرأه وخصوصا 
اذا كان صادرا عن االنثى ليس النها انثى فقط،بل الن التجربة 
االنثوية متتل��ك ادوات حرفية في التعامل مع املوضوع واللون. 
وعل��ى النقد الهادف ان يكتش��ف الفنان وان يكون ش��ريكه 
ب��أي عمل وه��ذا يقودن��ا الى ض��رورة اكم��ال اض��الع املثلث 
الثالث)الفنان واملادة واملتلقي( فالفنان التشكيلي بحاجة الن 
يق��أه االخر حتى ولو لم يكن ناقدا الن الفنان يحاول من خالل 

لوحته طرح اسئلة على نفسه وعلى مجتمعه. 



)إلى : شهداء سبايكر املغدورين(

شواطئ ثقافية 

علي مجيد البديري

)1(
ِمئاُت الرُّؤوِس املَثقوبِة

َدْت قاَع النَّهر توسَّ
ُق .. مازالْت حُتدِّ

 ذاِهلَة

)2(
... ويداُه املوثَقتاِن

بعَد ذلَك رآُهما
تَقبضاِن َعلى األسماِء

األسماِء كلِّها
وليَس منها قاتليِه !

)3(
ألٌف وسبعمائِة نَزيٍف

ال يَعني بالضرورِة
ألفاً وسبعمائِة .. رَصاَصة!

 )4( 
بِطاقُة هويٍة طافيٍة
قرَب جثٍة ُمنتفخة

على
وجِه نَهٍر ..

أحَمر .

)5(
كلُّ األيدي اغترفْت منُه

ِمن غيرِ أْن تُنصَت
لألقداِم احلافيِة

في
جوِفِه!

)6( 
همَس النَّهُر 

لبركِة دٍم عنَد كتِفِه:
واب لم تكوني بَعيدًة عن الصَّ

ً وال متشائمًة أبدا
حنَي قلِت :

إنَّ اإلنساَن َمحُض ِقناع ! 

)7(
 استحيا النَّهُر من ضفِتِه

حنَي خرَج من َمجراه
يَقطُر دَماً ،
 و رَصاصاً .

)8( 
ال يحدُث دائماً

أْن مَتنَحنا احلَياُة 
بطاقًة شخصيًة ، و َحصانَة ؛

األس��ماُء ، الَعناويُن ، ومالمُح 
ور  الصِّ

 الت��ي امتزَجْت حدَّ التالش��ي 
مباِء النَّهر

كانْت اكثرَ فصاحًة .. ِمنها !

كانون األول / 2014

دوَن سؤاَلهم ..كلَّ يوم ! يردِّ



كيف لصباح  لم تشرق شمسه  

من خلف دخان القنابل

 ان يغيب عن الذاكرة ..

او لذاكرة مبللة باخلوف ان جتف 

وعلى حبل احلكايات ينشر املوت

 كل يوم قمصان ضحاياه 

..كيف نغفو  

ونحن نرسم احالمنا 

برماد اجسادنا احملتمل

ال ..

ال اتذكر انني غفوت 

على حكايات جلدتي

ال..

 وال اتذكر انني غفوت 

على نشيد من اناشيد امي 

ذاكرتي بال اشرعة 

وبوصلتي التيه ..

وانشودتي في الطريق 

آه

كيف لصباح  لم تشرق شمسه  

من خلف دخان القنابل

 ان يغيب عن الذاكرة ..

او لذاكرة مبللة باخلوف ان جتف 

وعلى حبل احلكايات ينشر املوت

 كل يوم قمصان ضحاياه 

..كيف نغفو  

ونحن نرسم احالمنا 

برماد اجسادنا احملتمل

ال ..

ال اتذكر انني غفوت 

على حكايات جلدتي

ال..

 وال اتذكر انني غفوت 

على نشيد من اناشيد امي 

ذاكرتي بال اشرعة 

وبوصلتي التيه ..

وانشودتي في الطريق 

آه

بوصلة التيه
اسماء الرومي



أنعكاس��ات ام��راة ألين��اس البدران تش��كل امل��رأة ف��ي اجملموعة 
القصصي��ة ))انعكاس��ات أمرأة (( ثيمة ومحور أساس��ي يلتف حوله 
احلدث أنها ليس��ت أنعكاس��ات لعواطف وهواجس املرأة بقدر ماهي 
أنع��كاس للواقع بكل جتلياته من خالل موش��ور أنث��وي يحلل معاناة 
املرأة في لغة ش��فيفة يتداخل فيها الواقعي باخليالي كاس��رة طوق 
الزمن في أنتقاالت س��ردية عائم��ة بني املاضي واحلاض��ر ، تتماوج بني 
أم��س اليخلو من رفقة وغد يترقب األمل .بنيت معظم القصص على 
طريقة الس��رد الدائ��ري ، اذ يبدأ من نقطة ليع��ود اليها، تبدأ القصة 
االولى ))انعكاس��ات أمرأة (( بفعل االس��تيقاظ كنتيجة ملؤثر سلبي 
تك��رر في القصة التالي��ة وهو املنبه ، والذي ينتقل بالش��خصية من 
عالم احللم والراحة املؤقتة الى عالم الواقع حيث اجلسد املتعب باآلمه 
املثقل بهمومه في س��رد يس��ير في خط مس��تقيم دون أي أرتدادات 
زمنية . القصة بوح حزين يفيض بالوجع ومشاعر الالجدوى ، والرضوخ 
حلك��م الواقع ، حتولت املرأة فيه الى مج��رد وعاء هش فقد لون احلياة . 
وألكتمال س��وداوية الصورة جند أنها تؤط��ره بحالة اخلوف واملوت الذي 
جتس��د من خالل بعض الكلمات واجلمل السردية التالية نحو ))العدو 
يقصف ، يجتاح ، القتال ، شريعة الغاب ،الغاية تبرر الوسيلة (( ورغم 
مرارة الواقع جندها تغالب مآسي واقعها بحلم مجهول ونظرة مراقبة 
مستفس��رة في عين��ي أبنها وهي تس��ألها عن ج��دوى أهتمام املرأة 
بجمال منظرها .أس��تثمرت القاصة املكان اخليالي مسرحا ألحداثها 
، حي��ث املدين��ة منتحبة ، غامضة بس��مائها القصديري��ة وغيومها 
العقيم��ة ، أنه��ا مدينة اخل��وف والضجر .تس��رد األح��داث في قصة 
))اش��ارات ضوئية (( بشكل متداخل زمنيا ودالليا وهو من أمناط السرد 
امل��ا بعد حداثي والذي يبنى على تقدمي االحداث دون االهتمام بتتابعها 
الزمن��ي بل بارتياد مس��تويات الكالم من الوعي بهدف الكش��ف عن 
الكيان النفس��ي للش��خصية احملورية ))املرأة(( .والتي التختلف كثيرا 
ع��ن املرأة في القصة االولى ، أنها املرأة املتعبة باس��تيقاظها املثقلة 
بهمومه��ا ، احململة مبش��اعر الضيق وامللل من روت��ني حياتها اليومية 
تؤرقه��ا رغبة ش��ديدة في االنطالق بعيدا مس��تثمرة من رمزية النهر 
مع��ادال موضوعيا لتلك الرغبة ، حيث ميثل جريانه والدة احلياة ودفقها 
واس��تمراريتها . أنه��ا تبحث عن احللم في مدين��ة معادية ، وتعلم أن 
البحث ش��يء وحتقيقه حتت س��ماء الوهم وفوق االرض الرخوة شيء 

اشواق النعيمي 

قراءات نقدية 
يف القص النسوي العراقي 
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آخ��ر .حتكي قصة ))االكتواء بثلوج كليمنجارو (( قصة أمرأة خرجت مع 
بعثة أستكشافية ال طمعا في مجد أو لهدف علمي نبيل ، لقد تركت 
حياته��ا من أج��ل كذبة صدقتها ولم تدرك أنه��ا كذبة اال وهي تلفظ 
أنفاسها األخيرة هناك فوق قمم تلك اجلبال اجلليدية املوحشة . وصف 
خيالي ش��فيف للفضاء املكاني من منظور س��ردي للشخص الفاعل 
وأدراك خارجي وداخلي محدودان على مس��توى العمق تقول القاصة )) 
قبيل الفجر هدأ كل ش��يء غطس القمر في كتل��ة العدم فتناثر رذاذ 
مفضض اختلط بخيوط مضرجة بالدهش��ة ((. أما قصة )) الش��مس 
الس��وداء (( فتنتمي الى من��ط احلكايات الغرائبية أو الس��رد العجائبي 
الذي يقترض من الفانتازيا خيالها املفرط ، حيث عالم الفضاء اخليالي 
في كوكب حتكمه الس��الحف الرمادية ويس��اق شعبه للعمل كعبيد 
.يس��عى البط��ل الى البح��ث عن قصة مثي��رة لقرائه فيج��د ضالته 
املنشودة في كوكب االحالم املتناقض والذي يخلو من العدل واملساواة 
واحلرية واللعبة الوحيدة التي متارس فيه على سبيل الترفيه هي لعبة 
الكراس��ي في مقاربة الواقع الس��لبي من خالل الالواقع والغرائبي في 
فنتازيا تتضمن رؤية استش��رافية متشائمة تتجلى في احلوار الثنائي 
ب��ني الرجل االرضي وفت��اة كوكب االحالم . تخت��م القصة مبنظرغروب 
الش��مس الذي أبه��ر البطل ليتضح فيما بعد أنها ليس��ت ش��مس 
حقيقي��ة بل ه��ي ش��مس مصطنعة بديل��ة عن الش��مس احلقيقة 
الت��ي أنطفأت منذ أم��د بعيد في داللة رمزية عل��ى أنطفاء روح احلياة 
وأس��تبدالها بروح زائفة الحياة فيها . في قصة ))اجلدار(( نلمح أنحراف 
املس��ار الس��ردي عن ثيمته وجنوحه هذه املرة الى الرجل حيث يس��ود 
التبئير الصفر أو االتبئير ، فال صوت مس��موع للشخصية الوحيدة بل 
س��رد تقليدي يهيمن عليه الس��ارد العليم ، تنتمي القصة الى )) أدب 
الس��جون (( اذ أن الس��جن بطل مش��ارك الى جانب الشخصية تقول 
القاصة )) حيث الزنزان��ة وعاءه الذي يحتويه وصدفته التي يضيق بها 
ويحتم��ي في آن واح��د (( يحتمل مضمون الرؤى ف��ي القصة مدلوالت 
ع��دة منها والدة احلي��اة من صلب املوت حني أنبثق��ت نبته خضراء من 
بني ش��قوق احلجر القاسي واالصرار على مواصلة احلياة والصمود رغم 
كل ش��يء عندما اس��تطاع البطل فتح كوة في اجلدار بضربة قاصمة 
من يده . أستطاعت القاصة أن متسك بطرفي املعادلة الشائكة احلياة 
وامل��وت مس��تثمرة تقنية التلخي��ص غير احملدد في خطابها الس��ردي 
والذي أتاح لها تلخيص االحداث الواقعة في عدة س��نوات وذكرها في 

مقطع واحد دون اخلوض في تفاصيلها . ايناس البدران 
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ف��ي كتابه )متاهة الوحدة( يتح��ّدث أوكتافيو باث عن عيد 
الصرخ��ة، وهو يتأمل طبيعة احلياة املكس��يكية على اختالف 
طقوسها وخفي مقاصدها، »ففي اخلامس عشر من أيلول من 
كلِّ عام وفي الس��اعة احلادية عشرة ليالً، نحتفل في ساحات 
املكسيك قاطبة بعيد الصرخة، حيث تصرخ اجلموع املهتاجة 
فعالً على مدى س��اعة، ولعّلها تفعل ذلك كي حُتسن الصمَت 
بعدئٍذ بقية العام«. لن يكون االنقطاع إلى الصمت بعد ساعة 
الص��راخ، في تصّور أوكتافيو باث، غي��ر إيذان باملضي إلى احلياة 
على نحو هادئ في مس��يرة عام كام��ل، ليكون عيُد الصرخة، 
بذل��ك، عتب��ًة لنقيض��ه وبوابًة لس��واه، ففيه تواجه س��اعة 
الص��راخ عام الصم��ت والس��كينة، مثلما يغ��دو العام حقالً 
واس��عاً اللتقاط ش��حنات الصرخة، تأمني مفرداتها وش��حذ 
عناصره��ا، ليب��دو عادالً في موازي��ن الوقت أن تقابل الس��اعُة 
الع��اَم، وأن ينبثق العاُم من رحم الس��اعة، فاألمر ال يقف عند 
الصراخ وحده وقد تفّجر في س��احات املكسيك ومأل سماءها، 
بل ميتدُّ مع الش��حنة وهي تذهب موجات صدى تتسع دوائرها 
ف��ي بحر ع��ام كامل. س��تلتفت إلى ال��وراء، أيها املكس��يكي 
الصامت، كلما خذلك العام، فإن صرختك مازالت تتفتح مثل 

وردة ليل عمالقة. 
تدعونا التس��مية للتفكي��ر بالصرخة الت��ي تُنتج عيدها، 
بالعي��د الذي يطّهر أرواح أبنائه بالصراخ، وبنظرة أوكتافيو باث 

حديث الصمت

شواطئ ثقافية 

الدكتور لؤي حمزة عباس 
كلية اآلداب 
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للعيد ال��ذي يع��ّده عملّية كونية فه��و »جتربة 
الالنظ��ام، التق��اء العناص��ر واملب��ادئ املتناف��رة 
الس��تيعاب احلي��اة، إذ أن طقوس املوت تس��تثير 
االنبع��اث والغثيان والرغب��ة والعربدة العقيمة 
بذاتها، خصب األمهات واألرض« لنفكر، باملقابل، 
بالصراخ الذي يتهّدد حياتنا وهو يتعالى في كلِّ 
وقت، فليس ثمة ساعة محّددة وال عيد، ال طهر 
وال التف��ات، أعوامنا موهوب��ة مثل خراف ذبيحة 

للصراخ. 
ما أصع��ب أن تكون حياتنا مهرجاناً بال أنوار، 
عتم��ة وضجيجاً، هتافات وإطالقات نار، صرخات 
تتعال��ى ف��ي س��رادقات مكتملة العج��ب، وأن 
نكون بكل أس��ف قد جعلنا م��ن أعوامنا أعياداً 

للصراخ. 
يقول الصوت، في حياتنا، ما لم يقله في أية 
حياة أخرى، إنه رديف الفجيعة وخازن أس��رارها، 
وهو بالنس��بة لنا بيت العق��ل واملنعة، لصوتنا 
طبقات تختزن تأريخاً من الدماء، فجائع تأريخية 
ونكبات، مذابح مفتوحة مثل عروض سينمائية 
في الهواء الطلق، منه��ا ما هو متخّيل محض، 
ومنها ما هو وليد ش��ذرات نُسجت على امتداد 
قرون طويلة بعناية وصب��ر واتقان، لتتحّكم في 
س��لوكنا، تس��ّيرنا في كلِّ حلظة، حتّدد امزجتنا 
وتوّجه أهواءنا، رايات والفتات ومسيرات، ال أحتّدث 
هنا عن الوجع اآلني وسبل التعبير عنه فحسب، 
بل عن تفاصيل حياة لم تعتد السكينة وتلّمس 
اجلمال. إن الذهاب في الص��راخ العام الذي يلفُّ 
حياتن��ا خس��ارة لتفاصيل الس��كينة وتغييب 
لثمارها، فالس��كينة ابنة العق��ل، عتبته وبابه 

وفضاؤه الفسيح.
يقودني حديث الس��كينة � الذي قادني إليه 
حديث الصرخة � للحديث عن انحسار الصمت 
ف��ي حياتنا وغي��اب معانيه، ثم��ة قناعة تؤكد، 
كلَّ م��ّرة، واح��دة من بديهيات حياتنا وتؤس��س 
أخالقياته��ا التي ترى الصوت ق��وة حتقق براهني 
الوجود، حقك صوتك، ومن ال صوت له ال حق له، 
الصوت ف��ي مثل هاتني املقولت��ني يذهب ملعناه 
املباشر، آللته اجلسدّية وعناصره األولى، البدائية 
غير املدّربة والفوضى العاتية، ثمة تدريب طويل 
يش��ّد أصواتن��ا إل��ى بعضه��ا، ينس��جها حتت 
قناعة تُعيد ق��راءة العالم وتوّجه فهم التجربة 

االنسانّية كما تشاء. 
التاريخ، بالنس��بة لها، صوت صارخ ممتد من 
حلظ��ة اخللق حت��ى القيامة. القيامة، نفس��ها، 

صرخة ب��وق. الواق��ع صرخة بوجه اخلي��ال الذي 
يهّدد نق��اء قناعاتنا. نهارن��ا صرخة بوجه ظالم 
نراه وال نعرفه، وليلنا صرخ��ة بوجه النهار الذي 
يتهّدد أحالمنا. تس��تبق الصرخ��ة حياتنا وتؤدي 
إليه��ا، تهيىء أفعالن��ا وتخطط ذواتن��ا، هاهي 
ذي تدّوم في س��مائنا، مدوّية »كالرعد في قلوب 

العسكر«.
نؤم��ن إمياناً فادح��اً بأن الص��راخ يُعلن مغزى 
وجودن��ا، يس��تحضره بوصف��ه الطري��ق االمثل 
للتعبي��ر عن حقيقتنا وأحقيتن��ا، وهي القناعة 
التي تقودنا خلسارة دومنا انتهاء بعد أن استحال 
الص��راخ لدينا ضرب��اً من املطلق��ات ودرباً حليازة 
احلقائ��ق. إن تأجيل التفّكر، وعتبته الس��كينة، 
والذه��اب إل��ى الصراخ ل��ن يجعلنا أح��راراً ولن 
مينحنا فرصة اس��تعادة ما نصبو الستعادته. ال 
ميكن أن نفكر في الوق��ت الذي نصرخ فيه، تلك 
بديهية من الضروري مراجعتها ملالحظة الصراخ 
نفس��ه وهو يؤّجلنا، يغّيبن��ا وميحونا، ليفّكر من 
خاللن��ا حلظة نصرخ، وقد تلّب��س ذواتنا التي لم 
تع��د قادرًة على حتّمل الصمت الس��تعادة ما مّر 
وتأم��ل ما ميك��ن أن يكون. كلَّ م��ّرة نصرخ فيها 
سنخسر »الطاقة السحرّية التي حتّول السلبي 
إلى وجود«، بحسب تعبير هيغل، سننعزل شيئاً 
فش��يئاً عن جوهر الوجود ال��ذي مينح بالصمت 
أعمق أس��راره، فإن الصمت لن يعني، بالضرورة، 
تأجيل االس��تماع أو حتويل انتباهنا عما يتصاعد 
حولن��ا من أصوات، إمنا هو الفرصة املثلى لنكون 
بعض��اً من تلك األص��وات اخلفيضة وهي تنظم 

بتكنيكها العالي عبقرية العالم. 
إن للص��وت ثقافته، ووعي��ه وقيمه وأنظمة 
وجوده، وهي الثقافة التي متنح احلياة االنس��انية 
م��ادة ثمين��ة، دقيق��ة ومرهف��ة، للتعبي��ر عن 
طبيعتها على نحو موجز، مثلما هي، وبحس��ب 
طريقة وعيها واس��تعمالها، حت��دد آليات وعينا، 
بالصم��ت بوصف��ه  الكم��ال مقترن��اً  ليك��ون 
مس��احة مضافة من مساحات القول وهو يقود 
خطواتن��ا، فالصرخ��ة املوصول��ة انفص��ال عن 
معدن احلياة وتأجيل لفعل العقل وهو يس��عى 
لوعي واح��دة من خالصات التجربة االنس��انية، 
اخلالصة التي س��تكون جلّية واضح��ة بقدر ما 
يهيأ لها من الصمت، فعندما يبلغ االنسان ذروة 
كماله سوف يفقد النطق مّرة أخرى، كما يكتب 

ناثائيل هوثورن.
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عندم��ا تريد ان تقدم ش��كوى او مظلمة ملس��ؤول وال 
تعرف كيف تق��وم بتحريرها او بصياغ��ة مطلبك او كنت 
امي��ا ال جتيد الق��راءة والكتابة فال تفك��ر كثيرا فهناك من 
يكتب لك ويعبر عن��ك بأفضل العبارات انه)العرضحاجلى( 
او)العرضج��ي( فوضيفت��ه ان يكت��ب ش��كاوى الناس في 

بصياغات تناسب احلالة مقابل مبلغ من املال.
وتعد مهنة كاتب العرائض من أقدم املهن الت�ي  بدأت 
في بغداد ثم انتش��رت ف��ي باقي احملافظ��ات ، حيث كانت 
متارس أمام احملاكم ثم انتش��رت أمام باقي الدوائر الرسمية 
وشبه الرسمية وكانت تسمى هذه املهنة بعدة تسميات 
منه��ا العرضج��ي او العرضحاجل��ي او االرضحاجل��ي كما 
يس��ميها البعض ، حيث ان أصل ه��ذه االلفاظ تركي ولم 
تكن هذه املهن��ة مقننة ومنظمة بتش��ريع لغاية الثامن 
عشر من ايلول عام 1971 حيث صدر قانون كتاب العرائض 
رقم 35 والذي ينظم كيفية منح االجازة والشروط الواجب 
توفره��ا فيمن مينح ه��ذه االجازة واجله��ة اخملتصة مبنحها 

واجلزاء املترتب على مخالفة احكام هذا القانون.
و » العرضحاجلى »هو الكات��ب العمومي عندما كانت 
الغالبي��ة القص��وى من الش��عب رج��ال ونس��اء اميون ال 
يعرف��ون الكتاب��ة والق��راءة وعندما يطلبون للش��رطة او 
الذهاب لتقدمي بالغ او مذكرة او خطاب او اى ش��يئ يتعلق 

بالورقة والقلم وكتابة املذكرات والدعاوى والرسائل.
وينص القانون العراقي على الشروط التي يجب توفرها 
ف��ي من ميته��ن هذه املهنة بأن يكون عراقي��اً و ان يكون قد 
امت الثامنة عش��رة من العمر و ان ال يكون محكوماً بجناية 
او جنح��ة مخلة بالش��رف ، ام��ا التحصيل الدراس��ي فال 
يش��ترط في طال��ب اإلجازة  ان يكون حاصالً على ش��هادة 

دراس��ية س��وى االبتدائية او يجيد القراءة والكتابة بعد ان 
يجتاز اختبار اعد لهذا الغرض .

ويرى اب��و محمد وهو اح��د املمتهنني له��ذه املهنة ان 
تقلبات الزمن وتبدالت فصول احلياة العامة، تغيرت حكومات 
والقاب سياس��ية وزال��ت دوائر واضحت اس��ماء ووظائف 
ادارية وظهرت اخرى مبسؤوليات ومهمام جيدة حتت عناوين 
حديثة، لكن باس��مها الشعبي، بامتدادها التاريخي ظلت 
على مر الزم��ن التريد ان تزول من ص��ورة الدائرة احلكومية 

وتوابعها املطلوبة في ماضيها وحاضرها.
واآلن ف��ي زمن العومل��ة والكومبيوتر وحروف��ه الليزرية 
الطباعي��ة، خل��دت حرفة كتاب العرائ��ض التي كان ينظر 
اليها الى عهد ليس بالبعيد جداً من وجهة نظر اجتماعية 

في اجملتمع العراقي.
وان��ه مل��ن الطبيعي جداً ف��ي اية حرف��ة او صنعة ثمة 
خبرة او ممارس��ة اال ان مهنة )العرضجي( التتطلب مهارات 
خاص��ة ومزاي��ا معين��ة يتكت��م اصحابها على اس��رارها 
ويتوارثه��ا االبن��اء ع��ن االب��اء او حتتكرها لنفس��ها عوائل 
معين��ة ان اكتس��اب هذه اخلبرة يقتضي م��دة طويلة كي 
يتوافر املتقدمون بالس��ن من غير الشباب، كما هو امللفت 
لالغلبية املش��تغلة بها من الكتبة املس��نني ب��ل االمر ال 
يتعدى اجادة اس��لوب الكتابة الوظيفية بقوالبها الثابتة 
وصياغاته��ا اجلاهزة بخط من الض��روري ان يكون جيداً الن 

اخلط احلسن كما يقال يزيد احلق وضوحاً.
ولكونها مهنة الفقراء واغلب املس��تفيدين منها هم 
م��ن الطبقة الدنيا م��ن االميني فقد ت��رد بعض القصص 
الطريف��ة عن طبيعة عم��ل هذه املهنة ومنه��ا ما يروريه 
احلاج)ابو علي(  عن بعض من س��مع بهذه احلادثة قائال :في 

عماد كامل

»العرضحالجي« 
مهنة رأمساهلا 

الورقة والقلم

مهن 
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اي��ام س��طوة االقطاع ان��ذاك كان فالحاً طيب��ّا  يعمل في 
ارض االقطاع��ي يزرعها واليحصل من تعبه االّ الفتاة حيث 
ياخذ االقطاعي كل شيء من مردود احلاصل وفي يوم اسود 

صحى الفالح املس��كني عل��ى كارثة حلت ف��ي ) زرعاته  ( 
حيث دخلت بقرات جاره الى االرض وعاثت في الزرع فس��ادا   
ومل��ا ذهب لطل��ب التعويض منهم اجابوه باس��تهزاء )روح 
اشتكي علينه عند احلكومة ( ذهب هذا املسكني للمدينة 
وهناك عن��د العرضحاجلي حكى قصت��ه وكاتب العرائض 
يكتب وح��ني انتهى من كتابة العريضة  طلب الفالح وهو 
امي طبعا ان يقرأها له  وبدء الكاتب يقرأ  وصاحبنه الفالح 
يبكي  واستمر الكاتب بالقراءة والفالح يبكي وبصوت عال 
ادى ال��ى جتّمع الناس من حوله , وملا س��اله كاتب العرائض 
عن سبب بكائه اجابه الفالح املسكني ) آنه هيچ��ي صاير 

بحالي وما ادري (
ويتاب��ع احلاج)اب��و علي( عن مهنته قائ��ال: نحتاج فقط 

لورق أبيض وقلم أزرق لكي نكمل مهمتنا، 
وه��و عم��ل مرب��ح للغاية إذا اس��تطعت أن تكس��ب 
الس��معة اجليدة من خ��الل صدقك مع املراجع��ني اللذين 
يرجعون إليك مراراً وتكراراً ويبعثون أقرباءهم وأصدقاءهم 

إليك كي تسهل عليهم عناء التعب والوقت.
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إعداد : عبداحلكيم اللطيف 

 * باحث من لبنان 

قصة مكان 
AL-MIDAINA   قضاء المدينة

)املدين��ة( بتس��كني املي��م وفتح الدال وتس��كني 
الي��اء وفت��ح الن��ون... وام��ر واضح ان االس��م مأخوذ 
م��ن تصغير )املدين��ة( بعد )تلهيج��ة( تبعا لطبيعة 
السياق احمللي للمدينة، فاالسم هذا تعبير عامي عن 
الفرح والتحبب بقيام بنية حضارية على تل سومري 

مندرس قبل اكثر من خمسمائة سنة.
قض��اء )املدينة( م��ن اقضية محافظ��ة البصرة ، 
تقع إلى الشمال من مركز مدينة البصرة ، على ركام 
اثري ملدينة سومرية مندرسة وسط بطيحة البصرة 
نش��أت هذه املدينة حتى أصبح��ت حاضرة منطقة 

اجلزائر قبل الف عام.
كم��ا ان القالع والتالل احمليطة بها ما هي اال مدن 
مندرسة تش��ير إلى حضارات متعاقبة اندثرت فيها، 
وقب��ل )425( س��نة م��ن اآلن كانت )املدينة( تش��كل 
وح��دة إداري��ة مهمة )ناحي��ة( تابعة لوالي��ة البصرة 
حيث كانت تسمى ناحية )نهر عنتر(. تشكلت سنة 
1574 م � 1575 م حس��ب مذكرة الوثيقة العثمانية 

املرقمة 534
ويق��ع ه��ذا القضاء في ش��مال غ��رب محافظة 
البصرة على الضفة اجلنوبية والغربية لنهر الفرات، 
يحدها ش��رقاً قضاء القرنة وغرب��اً محافظة ذي قار 
شماالً محافظة ميس��ان جنوبا قضاء الزبير، ترتبط 
املُدين��ة بط��رق رئيس��ية م��ع كل من قض��اء القرنة 

محافظة ذي قار 
حيث يبع��د قض��اء املدينة عن مرك��ز محافظة 
البصرة 95 كم وهي نفس املس��افة التي تبعدها عن 

مدينة الناصرية
ويبلغ عدد س��كان قضاء املدين��ة ونواحيها حوال 

255000 نسمه حسب تعداد عام 2009

واملدين��ة أو »املُدينة تصغير مدينة« كانت ولفترة 
قريبة من عم��ر والية البصرة في الفت��رة العثمانية 
تس��مى باجلزائر، أو »اجلزاير، جم��ع جزيرة« لكثرة اجلزر 
حولها في مناطق األهوار. من أش��هر ش��خصياتها 
العالمة الس��يد نعمة اهلل اجلزائري. تش��تهر املدينة 

بالزراعة خصوصا زراعة النخيل
وميتاز قضاء املدينة بوجود النفط فيه حيث يطفو 
على بحر من النفط وتعتبر من املصادر الرئيسية في 
دع��م ميزانية الع��راق حيث  يوجد ف��ي املدينة حقل 
نفط غرب القرنة1الذي ينت��ج 450000 برميل يوميا 
وس��يصل اإلنت��اج في��ه إلى2.5مليون برمي��ل يوميا 
بحل��ول العام 2017 وحقل نفط غ��رب القرنة2 الذي 
بدأ بإنتاج النفط في 29 مارس عام2014 بطاقة اولية 
120000 برميل في اليوم وفي يوم 15 -5-2014 اعلنت 
ش��ركة ل��وك أويل عن وص��ول انتاجها إل��ى200000 
برمي��ل في الي��وم واالن االنت��اج 400000 برميل / يوم 
وحس��ب التخطيط س��تصل نهاية العام 2017 إلى 
مليونني برميل /يوم وهو مس��تثمر من قبل ش��ركة 

لوك أويل الروسية

وان أكب��ر احتياطي للنفط ف��ي العراق يوجد في 
قض��اء املدينة ويبل��غ 43 مليار برميل م��ن احتياطي 
العراق حس��ب تصريح نائ��ب رئيس الوزراء لش��ؤون 
الطاق��ة الس��ابق حس��ني الشهرس��تاني علم��ا إن 

االحتياطي النفطي العراقي 145 مليار برميل0
فضال عن مرور نهر الفرات على جانب واحد باجتاه 
القرن��ة، قادما م��ن مدين��ة اجلباي��ش مالصقا جهة 
)امل�دين��ة( الطويلة نس��بيا، فكان عل��ى طول الزمن 
منه��ال عذبا ومصدرا مائيا دائما للش��رب ولس��قي 

مراجعة



النخي��ل، وهو ذاته يفصل بني القض��اء وناحية العز، 
وكان��ت وس��يلة االتصال هي الس��فن وال��زوارق ثم 
اس��تقدمت )عب��ارة( كبي��رة له��ذا الغ��رض ولعبور 
الس��يارات وعربات النقل، فالطريق إلى مركز مدينة 
البص��رة مير عبر الفرات مرورا بالقرنة، ثم بني جس��ر 

حديث بدال من العبارة0

ومير فرع من الفرات بني قضاء املدينة وناحية طلحة 
يس��مى )نهر عنت��ر( وقد بني عليه جس��ر حديث اخر 
وعلى هذا اجلس��ر مير الطريق الثاني الذي يربط مدينة 

)املدينة( مبدينة البصرة0
اما في مجال التعليم فقد أنش��ئت أول مدرس��ة 
ف��ي قضاء املدين��ة ع��ام 1921 وهي مدرس��ة املدينة 

االبتدائية التي تقع في السوق قرب نهر الفرات 0
ويض��م قض��اء املدين��ة ع��دة نواحي ه��ي املدينة 
)املركز( ناحية عزالدين س��ليم )الهوي��ر( ناحية االمام 

الصادق)طلحة سابقاً( اما قرى قضاء املدينة فهي
الس���وق واجلزرة والبو شاوي والكصوان واحلسي�ن 
واخلليف��ة والفرج والس���واد والس����عيد واليعق�وب 
والب��دران واملويل واملي��ر عثمان والنصيري والش���روق 
والعل��وان والعبارة واحليادر ونهر صالح واملعبر والعل�ي 
والش��اهني واحل��اج حم��دي  والب��و حلوة والب��و غزالن 
واجليب��وت والس����ودان واجل��الل واجلناني��ة والوحي��د 

واجلديع واحلدادية والعب�اس والسليم0
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لش��يخنا املفكر اإلس��المي الش��يخ محمد أمني زين الدين 
)رحم��ه اهلل( -عبر عقوده التي جاوزت الثمانني عاماً في مراحلها 
الثالث- أكثر من جانب يجب أن يؤشر  إليه كعالمة بارزة ملا مّثله 
من دور فاعل في العلم والعمل، أسلوباً  وغايًة، شكالً ومضموناً.

 

وم��ا أخلق��ه بأن يك��ون في ذلك كل��ه مثالً يقت��دى على صعيد 
العم��ل الف��ردي ف��ي أكث��ر م��ن جه��ة، ال  بالنس��بة لط��الب  
احل��وزة العلمي��ة وأس��اتذتها ف��ي النجف األش��رف فق��ط، بل 
بالنس��بة لكل احل��وزات  العلمّية األخرى في العالم اإلس��المي 
كّل��ه.. وذلك م��ا يفرض اس��تجالء ه��ذه اجلوانب ص��وراً ودالالت 
ودواف��ع، بالش��كل الذي يجع��ل ما أش��رنا إليه معروف��اً وماثالً. 

 

نَسبُه وأسرَتُه: 
هو الش��يخ محمد أمني بن الش��يخ عبد العزيز بن الش��يخ 
زين الدين بن علي بن الشيخ زين الدين بن علي بن مكي البصري 
ثم البحراني. كان أبوه الش��يخ عبد العزيز –رحمه اهلل- املتوفى 
س��نة 1347ه���. من علم��اء محافظ���ة البص��رة، وكذلك كان 

جده األدنى الش��يخ زي��ن الدين –رحمه اهلل- وه��و أول من هاجر 
م��ن البحرين إل��ى البصرة.أما جده األعلى الش��يخ زين الدين بن 
 عل��ي األول فق��د كان من علم��اء البحرين املعروف��ني في عصره.

والدتُه ونشأتُه :
في ليل��ة مباركة من ش��هر مبارك من س��نة 1333ه�، ولد 
شيخنا )قدس اهلل نفسه  الطاهرة(.وكان مسقط رأسه في قرية 
)نهر خوز( من قضاء أبي اخلصيب في محاف�ظة البص�رة، وبهذه 
الربوع اخلضراء الوادعة اجلميلة، املمتدة على ضفاف شط العرب، 
وف��ي ظل غابات النخيل والس��در واملانَكا، ب��ني زقزقة العصافير 
وأغاريد العنادل من جهة، وبني أص�وات اجملادي�ف وأناشيد املالحني 
 في شط العرب من جهة أخرى، فتح عينيه وقضى أيام طفولته.

وال ب��د أن يكون لذلك كله أثر في ما امت��از به من صفاء وتفتح، 
ورهاف��ة ح��ّس وت��ذّوق ش��اعري للجمال، مبعن��اه األوس��ع، وفي 
م��ا ُطب��ع عليه م��ن حرية وبس��اطة وتواضع وص��دق عفوي في 
التعام��ل، مضافاً مل��ا أخذ به نفس��ه وراضها علي��ه، على علِم 

استذكار 

الشيخ زين الدين..
خنلة بصرية ال تزال تسقط رطبا

شواطئ

الشيخ زين الدين..
خنلة بصرية ال تزال تسقط رطبا



ووعي من أخالٍق  نفس��يٍة وعمليٍة، شأن الكبار من أهل املعرفة.

 

دراساته املعاصرة :
من يقرأ كتب ش��يخنا –رحم��ه اهلل- يجد أنه درس دراس��ة 
شخصية بعض  الفلس��فات املعاصرة والعلوم الطبيعية التي 
تتماس واملفاهيم املتصلة بالعالم والعصر، كعلوم احلياة والفيزياء 
والفلك، وكعلمي النفس واالجتماع وتاريخ األديان املقارن وذلك مما 
ال يهتم به الدارس��ون في احلوزة عادة إال استثناءاَ، ومن قبل أفراد 
لهم نزوع شخصي نحو املوسوعية واملعاصرة رغم  أن ذلك ضرورة  
في التعامل مع العصر، ولغت��ه ومفاهيمه، ويكفي في التعرف 
 عل��ى ذلك أن تق��رأ كتابه )اإلس��الم: ينابيعه، مناهج��ه، غاياته(

مؤلفاتُه في املرحلة الثانية
ألفَّ ش��يخنا –رحمه اهلل– ف��ي املرحلة الثاني��ة من تاريخه 
العلم��ي، أو قب��ل مرجعيته ع��دداً من الكتب الهام��ة موضوعاً 
ومنهج��اً واس��لوباً، لقد أوض��ح –رحمه اهلل – في ه��ذه الكتب 
النظري��ة  املس��ائل  اكث��ر  والتص��ور اإلس��الميني ف��ي  الرؤي��ة 
والعلمي��ة القائمة ف��ي تاريخ وواق��ع احلياة، والفكر اإلنس��اني، 
أم��س والي��وم، والت��ي هي مح��ل حتّد ف��ي س��احة املواجهة بني 
االس��الم وبني املبادئ والفلس��فات االخرى، ولم يكتف مبا قام به 
م��ن هذا االيض��اح، بل وق��ام باملقارنة واملوازن��ة العلمية بينهما 
 وب��ني املب��ادئ االخ��رى عل��ى الصعيدي��ن النظ��ري والتطبيقي.

لش��يخنا  املعروف��ة  املؤلف��ات  ف��إن  ح��ال  كل  وعل��ى 
 -: التالي��ة  ه��ي  املرحل��ة  ه��ذه  ف��ي  ومخطوط��ة   مطبوع��ة 
)   األخ��الق عن��د االمام الصادق )ع( ، م��ع الدكتور أحمد أمني في 
حديث املهدي واملهدوية،العفاف بني الس��لب وااليجاب،االسالم: 
ينابيعه ، مناهجه ، غاياته. وهي مقدمة لسلسة من الكتب كان 
)قدس سره ( يطمح ان يقدم فيها املدرسة االسالمية التي تعتمد 
في ايضاح املفاهيم العطاء القراني وتراث أهل البيت )ع( خاصة، 

املؤمنة.  الطليعة  الى 
وهي مجموعة رسائل 
)ق��دس  فيه��ا  أج��اب 
سره( عن اسئلة شتى 
في مختل��ف القضايا 
االس��المية  واملفاهيم 
ت  ال س��ا ر ، مة لعا ا
رسالة  وهي  الس��ماء. 
مفتوح��ة ال��ى ش��اب 
كان  مس��يحي 
عن  فانقطع  يراس��له 
املراس��لة وكت��ب اليه 
هذه الرس��الة عس��ى 
ان تق��ع ف��ي يديه،من 
اشعة القرآن . القسم 
االول والثان��ي، وفيه��ا 
العديد من  اجاب ع��ن 
األس��ئلة التي وجهت 

اليه بش��كل يختلف عن اسلوبه في الرس��ائل التي طبعت في 
كتاب الى الطليعة املؤمنة،من اشعة القرآن  القسم الثالث وهو 
 مجموعة محاضراته وكلماته في مختلف املناسبات االسالمية(

آثاره اخملطوطة :

9-   مجموعة خطبه في اجلمعات تبلغ -لو طبعت- جزءين 
 كبيرين أو أكثر .

10-    ديوانه ) أمالي احلياة( وبعض ما وجد من شعره في 
 املناسبات اخملتلفة.

11-    رسائله املتبادلة مع شاب مسيحي حاول التعّرف على 
 بعض املفاهيم االسالمية.

12- تقريرات بحث استاذه املرحوم الشيخ ضياء العراقي )قدس 
سره( في االصول وهي دورة كاملة توجد منها املسودة فقط، 
أما املبيضة وهي التي عليها تعليقاته واراؤه الشخصية في 

 األصول. فهي مفقودة، وكان )ره( كثير األسف لضياعها.
13-   تقريرات متفرقة لدروس أستاذه املرحوم الشيخ محمد 

 حسني االصفهاني )قده( في الفقه .
14-    تقريرات دروسه في الفلسفة ويوجد جزٌء منها ليس 

كبيراً يبدأ من االستدالل على أصالة الوجود.
وفات��ه وأصداؤه������ا

لبى نداء ربه عصر يوم األربعاء التاس��ع والعشرين من شهر 
صفر 1419 املوافق لليوم الراب�ع والعشرين من حزيران سنة 1998 
فتلقت احلوزة الدينية واملؤمنني في أنحاء العالم نبأ وفات�ه بأسف 
وحزن صادقني، وه��رع الناس – على اختالف طبقاتهم لتش��ييع 
اجلثم��ان الطاه��ر صب�اح ي��وم اخلميس الثالثني من ش��هر صفر 
بعفوية وكثافة حتى ووري الثرى في دار الواقعة في محلة العمارة 
في ش��ارع الس��ور مقابل مقب��رة وادي الس��الم، وأقيمت الفواحت 
في داخل الع��راق وخارجه 
. الطاه��رة  روح��ه   عل��ى 

واّبنه بتأث��ر وحزن عميقني 
العل��م  أه��ل  م��ن  ع��دد 
واألدب م��ن خالل الكلمات 
الت��ي القي��ت، أو البرقيات 
ال��ى  املرس��لة  والرس��ائل 
الش��يخ  العالم��ة  جنل��ه 
 ضي��اء الدي��ن زي��ن الدين.

وتق��دم ع��دد م��ن ه��ؤالء 
بعفوية وبدافع املش��اركة 
الوجدانية بقصائد شعريه 
عّبروا بها عن مش��اعرهم، 
القي بعضها في مجالس 
الفاحت��ه وبعضه��ا اآلخ��ر 
ف��ي اجملالس التأبينية التي 
اقيمت على روحه الطاهرة 

في ذكراه في األربعينية .
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حتت شعار

 كلنا حشد للعراق 
جامعة البصرة تساهم يف دعم املرابطني يف سوح القتال

تغطية خاصة

شواطئ

ال يخالج اي منصف الش��ك بان 
لفتوى اجلهاد الكفائي التي أصدرتها 
املرجعية الدينية في النجف االشرف 
دورا كبي��را حال دون س��قوط الوطن 
وجعله لقمة سائغة االبتالع لإلرهاب 

اإلجرامي وكان من ثمار الفتوى والدة 
) احلش��د الش��عبي ( ال��ذي لبى نداء 
املرجعية والوط��ن والتحقت اجلموع 
بقطاعات اجليش والش��رطة بعدما 
أعلنوا بأنهم مش��اريع استشهادية 
للذود عن األرض والعرض واملقدسات 
، فخاضوا مع��ارك كبيرة مع اإلرهاب 
الظالم��ي وحقق��وا ما حقق��وه من 
انتصارات هنا وهناك ، كل هذا قدمه 
هؤالء الش��رفاء للوط��ن وأهله ولقد 
كانت لهذه االنتصارات انعكاس��ات 
العراق��ي  الش��ارع  عل��ى  واضح��ة 
الرس��مية  مؤسس��اته  مبختل��ف 
والش��عبية فكانت جامعة البصرة 
س��باقة لتقدمي الدعم اللوجس��تي 
واملادي واملعنوي فقد شهدت اجلامعة 
عدة فعاليات وندوات لدعم احلش��د 
الشعبي ومنها تكرمي عوائل شهداء 
احلشد الش��عبي باكثر من مناسبة 

كان اخره��ا عل��ى هامش االمس��ية 
الدينية التي اقامتها رئاسة اجلامعة 
مبناسبة استشهاد االمام علي«ع« اذ 
كرمت اجلامعة اكثر من«100« عائلة 
من عوائل ش��هداء احلشد الشعبي 

وسط حضور رسمي وشعبي.
وحتدث رئيس اجلامعة الدكتور ثامر 
احمد حمدان في كلمة القاها خالل 
االمسية »ان هذا اقل ما ميكن تقدميه 
ازاء الدم��اء الزكية التي اريقت دفاعا 
عن الوطن واملقدسات« . وان اجلامعة 
العون واملساعدة  مس��تعدة لتقدمي 
لعوائ��ل الش��هداء وهي مس��تمرة 
في دعمه��م ودعم مقاتلي احلش��د 

الشعبي في قواطع العمليات »
ول��م يقتص��ر االمر على رئاس��ة 
اجلامعة بل كان للكليات واملراكز دورا 
مهما في تنظي��م الفعاليات لدعم 
مقاتل��ي احلش��د الش��عبي ومنه��ا 
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تنظيم اس��واق خيرية خص ريعها لعوائل شهداء احلشد 
الشعبي 

اذ نظ��م طلبة كلي��ة الصيدلة في جامع��ة البصرة 
س��وقا خيريا لدعم احلشد الشعبي والقوات األمنية حتت 
شعار )يداً حتمل السالح و يداً تشفي اجلراح( تضمن السوق 
العديد من األطعمة واألدوية وفحوصات طبية إضافة إلى 

اكسسورات وبضائع أخرى 
وم��ن خالل ه��ذا املهرجان اس��تطاع املنظمون ايصال 
رس��الة مفادها ان هناك يد تقاتل م��ن اجل حفظ العراق 

وسالمته ويد تبني عن طريق العلم والدعم اللوجستي
كما نظم طلبة اجلامعة حمالت للتبرع بالدم وفي اكثر 
من موقع من مواقع اجلامعة فقد نظم طلبة الكليات في 
مجمع كليات باب الزبير ومجمع كليات كرمة علي وباقي 

املواقع االخرى حملة تبرع بالدم لدعم احلشد الشعبي.
ولم يقف االمر عند هذا احلد بل كان لش��هداء احلشد 
الشعبي حضورا في مختلف الفعاليات الفنية والرياضية 
والعلمية فقد اطلقت اجلامعة على بطولة خماسي الكرة 
في كلية الزراعة أسم احد شهداءها من احلشد الشعبي 
في كلية الزراعة وهو الشهيد«جهاد رسن«الذي كان احد 
طلبة قس��م املكائن واآلالت الزراعية وكذلك مت تس��مية 
احدى القاعات الدراسية في الكلية باسمه تثمينا لدوره 
البطول��ي الكبير في اجلمع بني طل��ب العلم والدفاع عن 

الوطن.
كما اقامت اجلامعة مجموعة من النش��اطات الفنية 
والثقافية منها املهرجانات الشعرية ومعارض فنية واخرى 
للص��ور الفوتغرافية اذ اقام طلبة قس��م علوم الكيمياء 
بكلي��ة العل��وم مهرجانا ش��عريا حت��ت عنوان )حش��دنا 
نصرنا( دعما للقوات املسلحة واحلشد الشعبي وتخليدا 

لتضحياتهم وترحما على ارواح شهدائهم الطاهرة .

مستذكرين دور الشهيد اخلريج البطل عبد الرضا عويد 
من طلبة قس��م علوم الكيمياء ال��ذي لبى نداء املرجعية 

ومضحيا بدمه دفاعا عن االرض العرض.
وكذلك نظمت كلية التربية للبنات بجامعة البصرة 
وبالتعاون مع هيئة احلش��د الشعبي في البصرة معرضا 
لصور شهداء احلش��د الش��عبي.تثمينا جلهود شهدائنا 
األطهار والدور الكبير الذي يقدمه احلش��د الش��عبي في 
تعزي��ز قيم املواطنة والتضحية في س��بيل عزة وش��رف 

الوطن.



شروط التوظيف واالستخدام 
وفق قانون اخلدمة املدنية رقم 24 لسنة 1960 املعدل

نصت املادة السابعة من قانون اخلدمة 
املدنية رقم 24 لسنة 1960 املعدل » ال يعني 
الول مرة يف الوظائف احلكومية اال من كان : 
1-عراقيا او متجنسا مضى على جتنسه مدة 

ال تقل عن مخس سنوات » علما ان شرط 
مضي مخس سنوات على تاريخ اكتساب 

اجلنسية العراقية للتعيني يف وظائف الدولة 
مبوجب قرار جملس قيادة الثورة املرقم 

536 يف 1974/5/15 »

       إعداد
عهد سهيل عبد اهلل 
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شواطئ قانونية شواطئ قانونية 
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اكم��ل الثامن��ة عش��رة م��ن العمر و   -2
للممرضه السادسة عشرة.

ناجح��ا ف��ي الفح��ص الطبي وس��املا   -3
من االم��راض املعدية ومن االم��راض والعاهات 
اجلس��مية والعقلي��ة التي متنعه م��ن القيام 
بالوظيفة املعني لها مبوجب قرار من السلطات 

الطبية اخملتصة وفقا لنظام خاص .
حس��ن االخالق وغير محك��وم بجناية   -4
غير سياسية او جنحه متس الشرف كالسرقة 

واالختالس والتزوير واالحتيال .
حائز على شهادة دراسية معترف بها  -5

نص��ت امل��ادة الثامن��ة عل��ى ان تراعى في 
التوظيف الشروط التالية :

وجود وظيفة شاغرة في املالك  -1
ان يك��ون التعيني او اع��ادة التعيني من   -2
قبل الوزير اخملتص عدا من يعني او يعاد تعيينه 
بالوظائف التالية التي تتم مبرس��وم جمهوري 
يص��در بن��اء عل��ى اقتراح م��ن الوزي��ر اخملتص 

وموافقة مجلس الوزراء 
الوظائف اخلاصة أ - 

عميد ب - 
مدير عام ت - 

مفتش عام ث - 
وزير مفوض ج - 

محافظ ح - 
مستشار مساعد خ - 

ال يج��وز تعيني املوظف الول مرة اال في   -3
الدرجة املبينة في املادة التاسعة على ان تراعى 

االحكام الواردة في املادة )10( من هذا القانون

وبينت املادة )14( فقرة 1 يكون املوظف عند 

اول تعيينه حتت التجربة ملدة س��نة واحدة في 
خدمته الفعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في 
درجته بعد انتهائها اذا تاكد كفاءته واال فتمدد 

جتربته ستة اشهر اخرى.
الفقرة) ( : يس��تغنى ع��ن املوظف اذا تاكد 
لدائرت��ه انه ال يصلح للعم��ل املعني فيه خالل 
م��دة التجربة  املنصوص عليها في الفقرة )1( 

من هذه املادة

الفقرة )3( حتتس��ب م��دة التجربة من مدة 
خدمة املوظف بعد التثبيت

الفقرة )4( تعتبر العطالت املدرسية خدمة 
فعلي��ة الغ��راض الفق��رة )1( م��ن ه��ذه املادة 

بالنسبة للذين يتمتعون بها 
الفق��رة )5( للموظف الذي يس��تغنى عنه 
مبوج��ب هذه امل��ادة ان يعترض عل��ى ذلك لدى 
مجلس االنضباط العام خالل 30 يوم من تاريخ 
تبليغه باالمر و يتعبر قرار اجمللس بهذا الش��ان 

قطعيا .



         ملــســـــات 
       د. فـوزيــه الــدريــع

واعدون  مجتمع

1_نحُن النس��اء نريد الكالم العاطفي، ألنن��ا محكومات بتأثيرات خارجية من 

الروتني االبيتي واألسري ،كلمة واحدة عاطفية من الزوج تزيل كل املتاعب.

2_ ليس صحيحاً تصّور أن الرجل ال يريد كالم احلب. لكن كثيرين من الرجال ال يعرفون 

كيف يفعلون ذلك، ألن التربية التقليدية متنع الرجل من التعبير عن املشاعر احللوة. فتبادل 

 الزوجني بكلمات عاطفية مثل )حبيبي( أو )حبيبتي( في اخملاطبات ينمي العالقة الزوجية .

3_عزيزتي حواء ال عليك، قولي أنت )»أحبُّك«( فكثير من الرجال األمر عندهم عدوى، 

تُصيبهم بفعل التكرار. َفال تبخلي، وَكرِّريها، واس��أليه بش��يء من املرح: »ما رأيك؟« 

فيكون قد امتأل عاطفياً<.

دي حياتك، و الرومانسية  4_بعض الرجال يحتاج إلى َمن يجعله ينطق. فال تعقِّ

تخلق الرومانس��ية، وليس ضرورياً أن تأتيها الرومانس��ية من اآلخ��ر وتفاعل معها. 

الرومانسية ال يغيِّر طبيعتها رجل، لكنها تُغيِّر طبيعة الرجال.

 5_الدعاب��ة أم��ر قد ميوت م��ع زحمة احلي��اة  و امل��رأة الزوجة قد 

تتح��ول حياتها إلى جفاف ب��ني هم العيش و املس��ئوليات, و حوارات 

 االثن��ني امل��رأة و الرج��ل ق��د تتح��ول إل��ى مل��ل و رتاب��ة كبيري��ن

 املرأة تريد في الرجل زاوية املرح كما تريد فيه روح ألصداقه و الثرثرة و 

 لعلك إن أسمعتها نكته تطير لها و كأنك حتمل هديه و ابتسامه إليها.
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قرابين الشهادة



واعدون 

الشناش��يل: الشنشول أو الروش��ان أو املشربية هي 
كلمه مشتقه من املعنى الفارسي »شاه ناشني« ومعناه 
اجلل��وس األعظم أو خير اجملالس كلمة املش��ربية فتطلق 
في مص��ر وبعض البلدان العربية وهي تس��ميه مأخوذة 
من الفعل اشرأب ، يشرأب ,مشرئب أي يطل على الشيء 
وه��و عنص��ر معم��اري يتمثل بب��روز الغرف ف��ي الطابق 
األول أو م��ا فوقه ميتد فوق الش��ارع أو داخ��ل فناء املبنى  
في البي��وت ذات األفنية الوس��طية تبنى املش��ربية من 
اخلش��ب املنقوش واملزخرف واملبطن بالزجاج امللون تعتبر 
املش��ربية أو الشناشيل إحدى عناصر العمارة التقليدية 
الصحراوي��ة في الب��الد العربية احلارة 0ب��دأ ظهورها في 
القرن السادس الهجري و لتتويج الواجهات  استخدمت 

الشرفات املسننة0
وم��ن اخلصائص املعمارية للشناش��يل هي االهتمام 
على إبراز هذا الطراز املعماري في البيوت التراثية وإظهاره 
مبا يتناسب والغرض الذي انشأ من اجله فتصميمه جاء 
العتبارات عديدة من ضمنها االهتمام بالناحية اجلمالية 
وهو ما ميي��ز هذا اجلزء من البناء عن أقس��ام البيت وهذا 
اجل��زء الذي هو الشناش��يل يترك��ز في الطاب��ق العلوي 
ويرتف��ع مبقدار 4,5الى 5متر عن مس��توى األرض ويش��يد 
معظمه من اخلش��ب فيما عدا القواطع التي تشيد من 
األج��ر طوليا  بغية غلق الفراغ��ات بأقل كميه من األجر 
فاألبواب والواجهات والدعامات التي تسند إليها األبواب 
والشبابيك وأحيانا بعض الدعامات التي حتمل السقوف 
تش��يد وتعمل من اخلشب ويس��تهدف املعماري من وراء 
ذل��ك غايتني األول��ى تخفيف الوزن ف��ي الطابق األول عن 
طري��ق تخفي��ف مواد البن��اء وثانيا إبطاء ف��ي امتصاص 
احل��رارة ونبذها وتبنى الشناش��يل من بن��اء الطابق األول 
مضافا إلى املس��احة األساس��ية للدار وذل��ك عن طريق 
إحداث بروز يستند إلى روافد خشبية وهذه الزيادة تعني 
إضافة مس��احه لها قيمتها في املس��احة احملدودة للدار 

وه��ي وظيفة أساس��يه متثل جوهر العق��ل املعماري إما 
الوظيف��ة األخرى للدار فتكمن ف��ي الفائدة التي توفرها 
الشناش��يل ف��ي التحكم بني أج��واء الغ��رف  الداخلية 
وب��ني األج��واء اخلارجي��ة من ناحي��ة الضوء واله��واء عن 
طريق الش��باك يتضمن طراز الشناشيل إبراز الواجهات 
اخلارجي��ة بإقام��ة سلس��له من الش��بابيك اخلش��بية 
املتحركة ذات الصناعة الدقيقة والزخارف اجلميلة وهذه 
الشناش��يل التي تش��مل غرفه واحده أو عدة غرف تطل 
على الزقاق بحوالي 50الى 70 س��م ويبرز ناتئ إلى اخلارج 

اعداد الطالبة : زينب عبداحلكيم 
كلية الهندسة/ قسم الهندسة املعمارية 

بيوت الشناشيل معالم ابداع 
وشاهد حي على  تراث البصرة 
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مبسافة قصيرة تعد وس��يله لالتصال عبر الطريق لتوفر 
الرؤي��ة إلى اخلارج ألهل املنزل وليس العكس واهم ما في 
هذه الشناش��يل هي الشبابيك ذات املشبكات اخلشبية  
البارزة  على شكل مثلثات مسننه وهي إذا ما تكررت مع 
شناش��يل الدور اجملاورة على طول الزقاق ش��كلت إيقاعا 
جميال من الكتل امللون��ة تتميز بها أزقة احملالت البصرية 
يرجع تسنني الشناشيل على عكس ما يعتقده الكثيرون 
إلى س��بب وظيفي بحت ولي��س جمالي  وهو احلاجة إلى 
تعديل شكل الغرف العلوية وجعلها هندسيه منتظمة 
فنتيج��ة لع��دم انتظام ش��كل األرض املش��يدة اهتدى 
املهن��دس إلى طريقه يتم بها تصحي��ح الطابق األرضي 
غي��ر املتجانس  ف��ي بعض البيوت إلى ش��كل متجانس 
ذي زواي��ا قائمه وبالتالي قس��م الطابق العلوي إلى غرف 
ذات إضالع وزوايا متعامدة مما جعل بعضها ذات أش��كال 

تشبه أسنان املنشار0
ومثال على بيوت الشناش��يل بيت » الش��يخ خزعل 
» حيث تش��مل الدار على واجهتي شناشيل في الطابق 
تق��ع الواجهة األول��ى على ميني الباب الرئيس��ية وحتتوي 
على سبعة ش��بابيك إال أنها تهدمت ولم يتم ترميمها 
إم��ا غرفة الشناش��يل األخ��رى فتقع في نهاي��ة اجلهة 
اليس��رى من باب املدخل الرئيس��ي وتتكون واجهتها من 
خمسة ش��بابيك محمولة على س��تة حوامل خشبية 

يبدأ الشباك بلوح مس��تطيل الشكل خال من الزخارف 
او القطع اخلش��بية املائلة ثم يب��دأ بعدها اجلزء املتحرك 
من الشباك املشبك إما نهاية الشباك العليا فهي على 
ش��كل قوس من النوع املفصص تتوسطه زخرفه نباتيه 
متش��ابكة إما من الداخل فتتميز ه��ذه الغرفة بأهمية 
زخرفيه تفوق زخرفتها من اخلارج وهذه الغرفة مخصصه 
الس��تقبال الضيوف أصال و الواجهة مشيده من اخلشب 
في ح��ني اجلوان��ب الثالثة األخ��رى للغرفة م��ن الطابوق 
وم��ا مييز هذه الغرفة هي الش��بابيك املكس��وة بالزجاج 
امللون األحمر واألزرق وهذه الش��بابيك كما هي في غالب 
الشناشيل تتميز باحلركة  وهي حتجب الضوء القادم من 
املشبكات  اخلارجية  وهذا اجلزء عبارة عن لوح مستطيل 
مقس��م الى أربعة أقس��ام كل قسم شكله مستطيل 
برفعه إلى االعلى يكشف عن املشبك اخلارجي ويزين هذه 
املستطيالت األربعة بأس��لوب احلفر ذي احلزوز وقوام هذه 
الزخرفة هي األوراق النخيلية  يتوس��طها فص رئيس��ي 
ينبثق منه هذه األوراق التي يتوس��طها غصن مستقيم  
تفاصيلها الداخلية عبارة عن ش��قوق متعرجة وجتاويف 
خطيه  وهذه الزخرفة هي حتوير عن الطبيعة  إما اجلوانب 
املكملة للبروز اخلش��بي لواجهة الشناش��يل الداخلية 
فهي عبارة عن ش��باك واحد لكل جانب تختلف زخرفته 

عن الشبابيك األمامية.
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سيكولوجية االلوان في عالم التصميم

التصميم  ف��ي  األل��وان  إختي��ار 
يعد من أهم خطوات التصميم.ألن 
األل��وان قادرة علي أن توصل رس��ائل 
وأه��داف التصميم,حيث أن كل لون 
له تأثير إما سلبي أو إيجابي فإذا لم 
حتسن إختيار األلوان فسوف يفشل 
تصميمك ولو فعلت العكس وقمت 
والت��ي  املناس��بة  األل��وان  بإختي��ار 
تتناس��ب مع الغرض من التصميم 
فحتما س��يصبح التصميم جذاب 
الس��يئة  جدا.واألل��وان  ومثال��ي 
واملفرط في إس��تخدامها يؤدي الي 
إنتش��ار التلوث البصري والتصاميم 
القبيح��ة. ويصنف اخملتصون االلوان 

الى

أوال-األلوان الدافئة الرقيقة
تش��مل األلوان الدافئ��ة األحمر 
والبرتقال��ي واألصفر وهذة هي ألوان 
أوراق اخلريف,غروب الشمس,ش��روق 
الش��مس وعموما ه��ذة األلوان تدل 
علي التنشيط ،العاطفة،اإليجابية.

يعتبر اللون األحمر واألصفر هما 
األساسيان والبرتقالي هو اللون الذي 
الدافئة  األل��وان  بينهما,تس��تخدم 
الش��غف  التصاميم لتعكس  ف��ى 

والسعادة واحلماس والطاقة.

اللون األول- األحمر
م��ن  األحم��ر  الل��ون  يعتب��ر 
األلوان احل��ارة التي تعب��ر عن إطالق 
يرتبط  النار,والعنف,واحلرب.ولكن��ة 
أيض��ا م��ع احل��ب والعاطفة.الل��ون 
األحمر ميكن أن يكون لة تأثير فعلي 
كبير عل��ي الناس.مثل رفع معدالت 

ضغط الدم والتنفس ولقد ثبت أيضا 
انه يع��زز عملية التمثي��ل الغذائي 
لإلنس��ان وأيضا ميك��ن أن يدل على 
للتحذير  وأيضا يس��تخدم  الغضب 
من األش��ياء اخلطيرة.وأيضا يختلف 
مفهوم ومدل��ول الل��ون األحمر من 
دولة ال��ي آخري فمثال في الصني هو 
لون من ألوان الرخاء والس��عادة.وفي 
جنوب أفريقي��ا والبالد األفريقية من 
الوان التحذير والتوعية من األمراض 

مثل اإليدز وغيرة.
ولكن،في التصميم يعتبر اللون 
األحمر ذات لهج��ة قوية وثأثير قوي 
يس��اعد علي جذب اإلنتب��اة وغالبا 
ما يتم إس��تخدام هذا اللون او أحد 
اخملتلفة. التصميم��ات  ف��ي  درجاته 

وأيض��ا الل��ون األحم��ر م��ن األلوان 
األنيقة املشرقة القوية.

اللون الثاني-البرتقالي
البرتقال��ي من األل��وان النابضة 
املش��رقة والت��ي تبع��ث احليوية في 
أش��كال صامت��ة .الل��ون البرتقالي 

يرتبط مع األرض ومع اخلريف.
وهو يدل عل��ى التغيير أو احلركة 
بش��كل عام.وه��و أيض��ا يرتبط مع 
الفاكهة التي حتمل نفس إسم اللون 
)البرتقال(.وأيض��ا يدل علي الصحة 
واحليوية.ولكن، في التصميم يعتبر 
البرتقالي أقل إس��تخدما من اللون 
األحم��ر ويعتبر اللون البرتقالي أكثر 

ودية ودعوة.

اللون الثالث-األصفر
يعتبر اللون األصفر املع وأنش��ط 
األلوان الدفيئة الثالثة واكثر نشاطا 

وحيوية منهم.فهو يرتبط بالسعادة 
والش��مس املش��رقة.وميكن أيضا أن 
يك��ون مرتب��ط باخل��داع واجلنب.ويدل 
عل��ى األم��ل والتفاؤل وأيض��ا اللون 
األصفر ميكن أن يك��ون للتحذير من 
اخلطر لكن بش��كل قليل ليس مثل 

اللون األحمر.
الل��ون األصفر  وتختل��ف دالل��ة 
ومعناه من دول��ة الي أخرى مثال في 
الياب��ان يعتبر رمزا للش��جاعة وفي 
الهند يعتب��ر لون��ا للتجار.لكن في 
التصميم،وضع اللون األصفر الزاهي 
يضف شعورا بالس��عادة والبهجة.

وأيضا إصفرار الضوء يبعث شئ من 
الهدوء والسعادة.

ثانيا-األلوان الهادئة
الهادئ��ة  األل��وان  وتش��مل 
األخضر,البنفس��جي,األزرق .وغالب��ا 
م��ا تك��ون أكثر ه��دوءاً م��ن األلوان 
الليل،املي��اة  أل��وان  الدافئ��ة فه��ي 

،الطبيعة،اإلسترخاء.
يعتب��ر الل��ون األزرق ه��و الل��ون 
الوحيد األساسي داخل هذة األلوان.

مما يعني أنة يتم ذلك عن طريق دمج 
اللون األزرق مع األلوان الدافئة.فمثال 
دم��ج األزرق مع األصف��ر ينتج اللون 
األخض��ر ونفس الش��ئ م��ع األحمر 
ينتج البنفسجي.إس��تخدم األلوان 
الهادئ��ة ف��ي تصميم��ك لتعط��ي 

الشعور بالهدوء واإلحتراف.

اللون األول-األخضر
الل��ون األخضر يعبر عن البدايات 
اجلدي��دة والنم��و وي��دل أيض��ا علي 
والوفرة،الصحة،األرض،ال التجدي��د 

اعداد/ وسام زهراو
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نقاء،الطبيعة،النمو،األمل،التج��دي
يك��ن  د،الصحة،القوة,الكرم.ولك��ن 
أيض��ا ان يعب��ر عن الغيرة واحلس��د 
وع��دم وح��ود اخلبرة.فاألخضر ينقل 
أيضا بعض الطاق��ة عن التصميم.

التصاميم  ويتناس��ب األخضر م��ع 
واإلس��تقرار  بالث��روات  املتعلق��ة 
والتجدي��د والطبيعة.فاألخض��ر هو 
أكث��ر إش��راقا وتنش��يطا وحيوي��ة 
ويعتب��ر األخضر الداكن ه��و األكثر 

إستقرار.

اللون الثاني-األزرق
يرتب��ط الل��ون األزرق ف��ي اللغة 
اإلجنليزية مع احلزن.ويس��تخدم على 
نط��اق أوس��ع للتعبير ع��ن الهدوء 
ان  األزرق ميك��ن  واملس��ئولية.الضوء 
يك��ون منع��ش أيضا.والل��ون األزرق 
يرتبط أيضا مع الس��الم وله دالالت 

روحانية في الديانات اخملتلفة.
للون  التصميم،إستخدامك  في 
األزرق ف��ي تصميم��ك يبعث الهدوء 
والراح��ة ويؤثر ف��ي الكيفي��ة التي 

ينظر بها املشاهد الى تصميمك.
وأيض��ا الل��ون األزرق ميكن أن يدل 
عل��ى النش��اط واإلنتع��اش فاللون 
األزرق الداك��ن يعتب��ر ممت��از ملواق��ع 

الشركات وغيرها.
اللون الثالث-البنفسجي

الل��ون  إرتب��ط 
البنفس��جي)األرجواني( م��ع امللوك 
لفت��رة طويلة.إن��ة مزيج م��ن اللون 
األحم��ر واألزرق.يعبر ه��ذا اللون عن 
اإلب��داع واخلي��ال أيضا.ف��ي تايالن��د 
الل��ون البنفس��جي هو ل��ون احلداد 
لألرامل.ف��ي التصمي��م ق��د يبعث 
الرومانس��ية  البنفس��جي  الل��ون 

واإلنسيابية والنعومة.
ثالثا-األلوان احملايدة)الالمنتمية(

األل��وان احملاي��دة ف��ي كثي��ر من 
األحي��ان تعتب��ر مبثاب��ة اخللفية في 
تك��ون  م��ا  غالب��ا  التصميم.إنه��ا 

جنبا إلي جنب م��ع ألوان أخري أكثر 
إش��راقا وبهجة.ولك��ن أيض��ا ميكن 
ان تس��تخدم في التصميم نفس��ة 
ولكن دعونا نتع��رف علي بعض من 

تلك األلوان.

1-اللون األسود
األس��ود هو أقوى األلوان احملايدة. 
على اجلان��ب اإليجاب��ي، يرتبط عادة 
مع الس��لطة، واألناقة.وعلى اجلانب 
الس��لبي، فإنه ميك��ن أن يترافق مع 
الشر، واملوت، والغموض. األسود هو 
اللون التقلي��دي للحداد في العديد 

من البلدان.
ويس��تخدم األس��ود ع��ادة ف��ي 
التصاميم أكثر إنفعاالً، وكذلك في 
تصامي��م أنيقة جدا. في التصميم، 
يس��تخدم عادة في  الطباعة وأجزاء 
وظيفية أخرى، وذلك بسبب انه لون 
محايد. األسود ميكن أن ينقل شعور 

الغموض واإلنفعال.

2-اللون األبيض
الل��ون األبيض ه��و املقاب��ل الي 
الل��ون األس��ود.ويدل الل��ون األبيض 
النقاء،النظافة،الفضيلة.ميكن  على 
ان يعمل بشكل جيد مع أي لون آخر.

رمبا يرتدي العرسان بدال بيضاء،أيضا 
يترافق مع الرعاية الصحية،السيما 
واملمرضني.ويرتب��ط  األطب��اء  م��ع 

األبيض أيضا مع اخلير.
ف��ي التصمي��م، يعتب��ر البيض 
بش��كل عام على خلفي��ة محايدة 
تس��مح ال��ي األل��وان األخ��رى ف��ي 
التصمي��م أن يكون لها صوت أكبر. 
ميكن أن تس��اعد على نقل النظافة 
والبس��اطة، ورغ��م ذل��ك، يحظ��ى 
بش��عبية في تصامي��م احلد األدنى. 
األبيض ف��ي التصاميم ميكنه أيضا 
تصوير ش��ئ  إما في فصل الش��تاء 
أو الصي��ف، اعتمادا عل��ى الزخارف 
واألل��وان والتصامي��م األخ��رى التي 

حتيط بها.

3-اللون الرمادي
الرم��ادي ه��و ل��ون محايد،ميكن 
ف��ي بع��ض األحي��ان أن يعب��ر ع��ن 
املزاج.والرم��ادي  اإلكتئاب،متقل��ب 
يس��تخدم  ان  ميك��ن  اخلفي��ف 
بع��ض  ف��ي  األبي��ض  م��ن  ب��دال 
الداك��ن ميكن  التصاميم،والرم��ادي 
أيضا أن يس��تخدم بدال من األسود.

ويعتب��ر في بعض األحي��ان أيضا هو 
لون احلداد ويش��يع إس��تخدامة في 
تصمي��م الش��ركات.ميكن أن يكون 
لون متطور للغاية،فالرمادي هو ظل 

األسود.

4-اللون البني
م��ع  البن��ي  الل��ون  يرتب��ط 
األرض،اخلش��ب،احلجر ميك��ن أن 
الصمود،اإلعتمادية. يدل عل��ي 

ولكن في التصميم،يس��تخدم 
البني ع��ادة كلون للخفية وهو 
أيضا موجود في قوام اخلش��ب.

الش��عور  ويس��اعد على جلب 
بالدف��ئ ويس��تخدم في بعض 

األحيان كبديالً للون األسود.

خالصة معاني األلوان
األحمر: العاطفة، واحلب، والغضب.

البرتقالي:الطاقة،السعادة،احليوية.

األصفر: السعادة واألمل، اخلداع .

اجلدي��دة،  البداي��ات  األخض��ر: 

الطبيعة.

األزرق: الهدوء، املسؤولة، احلزن.

األرجوان��ي: اإلب��داع، غير محفوظة 

احلقوق، الثروة

األسود: الغموض، أناقة، الشر

الرمادي: اإلكتئاب،متقلب املزاج

النظاف��ة،  الطه��ارة،  األبي��ض: 

الفضيلة.

البني: الطبيعة، النفع، اإلعتمادية.



كثي��رة هي األخط��اء التي نرتكبه��ا عندما نربي أوالدن��ا ولكن بعض 
األخطاء أكثر أثراً من غيرها. س��نتحدث عن هذا اخلطأ التربوي الذي يكاد 
يرتكبه أغلب األهل وهم ال يعرفون أنه خطأ من أبرز املشاكل التربوية هي 
املقارنة.. ليتك كن��ت فقط كأختك!! هادئة دائماً وتلميذة مجتهدة، إنها 
ال تس��بب لي املش��اكل أبداً. أما أنت فال أدري من تشبه ومثل من تتصرف 
هذا ما قالته األم البنها بيأس. ما نود قوله لهذه املرأة: }إنه ال يشبه أحداً{ 
هل نُصر على مقارنة أوالدنا باآلخرين ألننا نعتقد أنها طريقة لتحفيزهم 
حتى يتحس��نوا؟ أو رمبا ألن هذا ما فعله أهلنا معنا؟ في األيام الس��ابقة 
زوا على الولد الِبك��ر ليرضوا فكرة األهل عن الطفل  كان��ت العادة أن يُركِّ
املثال��ي وألن العائ��الت كانت كبيرة فيها عدد كبي��ر من األطفال كان هذا 
ش��ائعاً. كل ما كان عليهم قوله لألوالد األصغر س��ناً: »اتبع خطى أخيك 
البكر«. هذا قول سهل، عملي ولكن املشكلة الوحيدة أن الِبكر كان يكبر 
كص��ورة مصغرة عن الراش��د وكان عليه أن يتحمل مس��ؤولية أن يكون 
كام��الً من أجل إخوته وأخواته. ومما ال ش��ّك فيه أن إخوته كانوا ميتعضون 
ويس��تاءون منه. عندما تتم مقارنة الولد بولد آخر، يتلقى هذه الرس��الة: 
اسمع، أنت ال متلك أي قيمة بحّد ذاتك. ولهذا يجب أن تقارن نفسك دائماً 
باآلخري��ن، تلك املقارنة هي الت��ي جتعلك حتّدد قيمت��ك الفعلية. الطفل 
الذي ينش��أ وهو يُقارن باآلخرين، يتعلم أن يقّوم نفسه ويزنها مقارناً إياها 
باآلخرين. وهذا يخلق ش��عوراً بعدم األمان: أنا اآلن جدير باالحترام أكثر من 
أي ش��خص آخر ولكن هل سأظل غداً األفضل؟ تضعنا املقارنة دائماً حتت 
أو فوق اآلخرين درجة: »أنا أفضل من..؟ أنا أسوأ من...؟ يرتبط شعور الطفل 
ال��ذي يقارن باآلخرين بحاجته إلى أن يكون محبوباً. فإذا اعتقد الطفل أن 
علي��ه أن يكون األفضل حتى يحبه والداه، فس��يبذل قصارى جهده حتى 
يريهما أنه يس��تحق حبهما. وإذا كان املطلوب حت��ى يحقق هذه الغاية، 
أن يحّط من مكانة إخوته بحيث يس��قطون من عيون أهلهم، فسيفعل 
ذلك.حاجت��ه إلى احلب والقبول هامة جداً بالنس��بة ل��ه وإذا كان عليه أن 
يخونهم ليحق��ق هذه احلاجة فلن يكون لديه خي��ار آخر غير هذا. الواقع 
أن ه��ذه هي الطريقة التي تؤدي إلى تقويض العالقة بني اإلخوة واألخوات. 
تبدأ املنافسة ليحصل الرابح على حصة األسد وليصبح احملبوب األول من 
أهل��ه. عندما نعلِّم أوالدنا من خالل املقارنة فإننا بذلك نفس��خ العالقات 
التي يجب أن تتواجد بينهم محولني إياها إلى عالقات قائمة على احلسد 

والغيرة واخليانة

فرقد اإلمارة 

أخطاء شائعة في تربية األطفال 
شواطئ تربوية
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املرشده التربويه 
شروق الربيعي

العنف ظاهرة س��لوكية غير مرغوب بها ومن 
الظواه��ر الغريب��ة التي انتش��رت ف��ي مجتمعنا 
او ه��ي كان��ت مختبئ��ة بخجل وظه��رت بوضوح 
االن نتيج��ة للمتغيرات الكثي��رة التي طرأت على 
مجتمعن��ا وكذل��ك للضغوطات النفس��ية التي 
يعان��ي منها اجملتمع ادت الى ظه��ور هذه الظاهرة 
بش��كل يس��تدعي االهتم��ام من قب��ل اخملتصني 
لدراستها ومعرفة اسبابها ووضع احللول العالجية 
له��ا وخصوصا في املدارس وبني التالميذ بعضهم 
م��ع بعض او ممارس��ته من قبل املعلم��ني والهيئة 

التربوية على التالميذ. 
ع��رف علم��اء النفس العنف على انه ممارس��ة 
الق��وة او االك��راه ض��د النفس او الغي��ر عن قصد 
وعادة م��ا يؤدي العنف الى التدمير او احلاق االذى او 
الضرر املادي وغير املادي للنفس او الغير والسلوك 

العنيف نواة لألجرام.
اسباب سلوك العنف:

 االس��باب الت��ي ترج��ع ال��ى ش��خصية الفرد 
ومنها ضعف الثقة بالنفس االضطراب االنفعالي 
والنفس��ي والش��عور املتزاي��د باالحب��اط وضعف 
االستجابة للقيم واملعايير اجملتمعية وعدم اشباع 
التالمي��ذ حلاجاته��م الفعلية واس��باب ترجع الى 
االسرة منها التفكك االس��ري التدليل او احلماية 
الزائدة او القسوة الزائدة من الوالدين وعدم متابعة 
االس��رة البنائهم او هن��اك ضغوط��ات اقتصادية 
وكذلك اس��باب ترجع الى املعلم��ني ومنها غياب 
القدوة احلسنة وعدم االهتمام مبشكالت التالميذ 

وغياب التوجيه واالرش��اد وضعف الثقة باملعلمني 
وممارسة اللوم املس��تمر من قبل املعلمني واسباب 
ترجع الى مجتمع املدرس��ة ومنها ضعف اللوائح 
والتعليم��ات املدرس��ية وع��دم كفاية االنش��طة 
والفعالي��ات املدرس��ية الت��ي من خالله��ا يصرف 
التالميذ بعض طاقتهم احلركية في اللعب وعلى 
العكس جن��د ان هناك عدد من املدارس تس��تغني 
ع��ن درس الرياض��ة والفنية والذي ه��وة يعتبر من 
ال��دروس املهم��ة بالنس��بة للطفل وتس��تعيض 
عنها ب��دروس علمية مثقلة على التلميذ وكذلك 
كثاف��ة الفصول الدراس��ية ومنها اس��باب ترجع 
ال��ى اجملتمع بص��ورة عامة ومنه��ا ضعف الضبط 
االجتماعي وانتش��ار السلوكيات الالمباالة ووجود 
وقت فراغ كبير وعدم اس��تثماره ايجابيا وانتش��ار 
افالم العنف واصبح سهال في متناول االطفال من 
خالل مش��اهدة القنوات الفضائية التي ال تخضع 
للرقابة وايضا االلعاب االكترونية التي غفل عنها 
الكثي��رون والت��ي تعتبر واح��دة من اه��م واخطر 
ممارس��ة يقوم به��ا الطفل اثناء لعب��ة وهي تنمي 
لديه ممارس��ة العنف وظاهرة العنف في وس��ائل 
االع��الم وما تعرضه بعض هذه الوس��ائل من مواد 
حتتوي على مش��اهد مرعبة وعنف وجرمية سادية 

وعدوان وبشكل هائل. 
عالج سلوك العنف:

  نش��ر ثقافة تربوية عند االباء واملربني والهيئة 
التدريس��ية ف��ي كيفي��ة التعام��ل مع النش��ئ 
وتوجيهه��م بعيدا عل��ى الش��دة والعنف وغرس 
القي��م النبيل��ة القومي��ة واحلرص دائم��ا بالظهور 
بس��لوك طي��ب وملت��زم وتعوي��د التالمي��ذ على 
الس��لوك االيجاب��ي وتنمي��ة روح احملب��ة والتعاون 
بينهم من خالل االنش��طة املدرس��ية اخملتلفة وان 
تك��ون كل امل��دارس مش��مولة باالرش��اد التربوي 
وتش��جيع املرش��د التربوي على القي��ام باعماله 
االرش��ادية التي من ش��ئنها القضاء على كل من 
الظواه��ر الس��لوكية الغير صحيح��ة وتصحيح 
مس��ار العلي��ة التربوي��ة ومنها محاربة س��لوك 

العنف لدى التالميذ.

العنف المدرسي اسبابه وطرق عالجه 
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 د. سناء عبد الزهرة اجلمعان 
بالتعاون مع ادارة سجن املعقل

 لالحكام اخلفيفة
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له��ن

ماهي اجلرمية:
ميكن اس��تخالص تعريف اجلرمية من تعريف ) الفعل ( 
استنادا للمادة )19( فقرة )4( من قانون العقوبات العراقي  
) ه��ي كل تص��رف جرمه القان��ون س��واء كان ايجابيا ام 

سلبيا كالترك واالمتناع مالم يرد نص على خالف ذلك (
واالركان العامة للجرمية اثنان هما املادي واملعنوي 

ام��ا اجلرمية ميك��ن تعريفها بانها ) س��لوك انس��اني 
منح��رف ميثل اعتداء على ح��ق او مصلحة من احلقوق او 
املصالح التي يحميها الشرع او القانون الصادر بناء عليه 
( فهي كل سلوك انساني غير مشروع عمديا كان ام غير 

عمدي يرتب له القانون جزاء جنائيا .

اسباب اجلرمية :
هناك اجتاهات نظرية عديدة في تفسير االسباب التي 

تؤدي الى اجلرمية منها:
اوال : املدرس��ة البيولوجي��ة : ي��رى اصحابها ان هناك 
عالقة ايجابي��ة بني الصفات العضوي��ة للمجرمني وبني 

ارتكاب اجلرائم .
ثانيا : املدرس��ة النفس��ية : تعزو االج��رام الى عامل 
نفس��ي رئيسي يجعل منه سببا لظاهرة االجرام ويكون 

ذلك العامل ذاتيا متعلقا بالشخص نفسه 
ثالث��ا : املدرس��ة االجتماعي��ة : تعزو االج��رام نتيجة 
االحوال اجلتماعية العامة كاحلروب مثال و كذلك االجرام 
نتيجة االحوال االجتماعية اخلاصة  كس��وء العالقة بني 

الوالدين مثال 
وكثيرا ما يكون االجرام س��لوكا هروبي��ا من البيئات 

املضطربة وما حتدثه من صراع نفسي 

اجراءات الدراسة :
تالفت عينة الدراس��ة من 80 امراة سجينة موزعات 
من حيث مناطق س��كناهم على مرك��ز واقضية القطر  

اضافة الى بعض احملافظات 

توزيع افراد العينة حسب املناطق السكنية 

جدول توزيع افراد العينة حسب الفئات العمرية

مت تفريغ البيانات لوحظ االتي:

اسباب جرائم النساءمن وجهة نظر 
عينة من السجينات
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اما عن االسباب املؤدية لكل جرمية 
فقد كانت كالتالي :

جرمي��ة البغاء : الت��ي حصلت على اعلى نس��بة من 
اجلرائم كانت اسبابها من وجهة نظر مرتكبيها هي : 

احلاجة املادية و التورط مع الزوج والهروب منذ الصغر 
و اجلدير بالذكر ان معظم النساء املرتكبات لهذه اجلرمية 

هم من املتزوجات .
أما جرمية القتل والتي جاءت باملرتبة الثانية بالنسبة 
جلرائ��م النس��اء في ه��ذه العين��ة فقد كانت أس��بابها 

كاألتي:
املش��اجرات وجاءت معها بنفس النسبة التورط في 
القت��ل وكذلك احلالة النفس��ية و املادية و التس��تر على 
االخري��ن و الثاارات التي مثلت مانس��بته 12% من جرائم 

القتل.
الس��رقة : احتلت الترتيب الثالث في نس��بة اجلرائم 

وكانت اسبابها :
حاج��ة مادية و اتهام حيث ذكرن 38% منهن انهن لم 

يرتكنب هذه اجلرمية وانه مجرد اتهام 
اخلطف: ترتيبها الرابع وكانت اسبابها :

جه��ل وع��دم االدراك و توريطه��ن من قب��ل االزواج  و 
مشاجرة و حالة نفسية.

اخليان��ة الزوجية : جاءت هذه اجلرمية بالترتيب اخلامس 
و من اسبابها اهمال الزوج لهن.

االستنتاجات :
احتل��ت جرمية البغاء اعلى نس��ب اجلرائم وكان   -1
السبب االول الرتكابها من وجهة نظر العينة هو احلاجة 

املادية. 
اش��تراك املرأة في اجلرمية مع الرجل أما بس��بب   -2

الضغوط التي يفرضها عليها او بسبب احلاجة املادية 
يك��ون األزواج او الصديقات ه��م الذين يدفعون   -3

املرأة نحو اجلرمية.
التوصيات :

بن��اء على ما تقدم هن��اك اجراءات ينبغ��ي مراعاتها 
للوقاية من اجلرمية بش��كل عام و جرائم النس��اء بشكل 

خاص والحد منها :

االس��ناد املادي و املعنوي للمراة من قبل الدولة   -1
اوال ومن قبل العائلة ثانيا.

رفع املس��توى االقتص��ادي و التعليم��ي للمراة   -2
لتامني حياة اجتماعية سليمة واحليلولة دون انحرافها.

توفير التربية الصاحلة وفرص النمو السوي لكل   -3
عناصر ش��خصية املراة من��ذ الطفولة وذل��ك الن جذور 
اجلرمي��ة قد توجد في اعماق الش��خصية منذ الس��نوات 

االولى للفرد.
ض��رورة االكتش��اف املبكر للنزع��ات االجرامية   -4

قبل ان يستفحل امرها وذلك عن طريق االرشاد النفسي 
لتلك احلاالت. 

ابعاد العوامل التي تشجع على اجلرمية ويتضمن   -5
ذل��ك عن ابع��اد االطفال عن البيوت الس��يئة التنش��ئة 

فاالطفال قد يتعلمون اجلرمية عن طريق النمذجة.
فرض س��لطة القانون بصورة حازمة على اوكار   -6
اجلرائ��م بانواعها مما ال يجعل مجاال الف��الت اجملرم من يد 
العدال��ة مما يعمل على اش��عار االخرين ب��ان ليس هناك 

فعل اجرامي يفلت من العقاب 
توعية األسر باهمية التربية االسرية السليمة   -7
وضرورة احتواء االناث داخل االسرة و اشعارهن بقيمتهن 
بوصف االس��رة املالذ األمن للمرأة وليس عنصرا مساعدا 

في االنحراف نحو اجلرمية.
ش��خصيتها  لديه��ا  لتصب��ح  امل��راة  توعي��ة   -8

املستقلة وليست تابعة لتحقيق رغبات اآلخرين .
9-  ضرورة التدقيق و الدراس��ة في اختيار الزوج من 
حيث املواصفات االخالقية مما يجعله يحافظ على زوجته 

ويصونها ال ان يتاجر بها.
املقترحات :

اجراء دراسة الس��باب جرائم املراة في السجون   -1
االخرى داخل القطر.

دراس��ة جرائم املراة في عالقتها مبتغيرات اخرى   -2
كالتنشئة االسرية و مستوى التحصيل الدراسي.

للس��جينات  تاهيلي��ة  ودورات  برام��ج  اع��داد   -3
ملساعدتهن على التكيف و التغيير االيجابي.

دراس��ة حاج��ات امل��راة امل���ادية و النفس��ية و   -4
االجتماعية داخل السجن. 

اع��داد برامج تاهي��ل للمراة اثن��اء و بعد انتهاء   -5
محكوميتها.
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املــشــي والنشــاط البــدنـي        همــا جــواز السـفـر إلــى الصحــة 

يتج��ه الكثي��ر من الن��اس الى ممارس��ة ان��واع كثيرة من 
الرياضة ، حيث انتش��رت القاعات الرياضي��ة االهلية اخلاصة 
في كل مكان لزيادة الطلب واالقبال عليها من قبل اجملتمعات 
بس��بب اخلمول اجلسدي وزيادة السمنة باإلضافة الى االصابة 
باألم��راض اخلطي��رة املتنوعة مث��ل ارتفاع ضغط ال��دم وزيادة 
الس��كر في الدم ، واالنزالق الغضروفي ، وخش��ونة املفاصل ، 
والرومات��وزم وغيره��ا من االمراض التي اصبح��ت تؤرق اجملتمع 
لكثرة انتش��ارها مم��ا ادى الى البحث الع��الج لذلك نالحظ ان 
الباحث��ني واالطباء بدأوا بارش��اد الناس الى ممارس��ة الرياضة 
، وخاص��ة رياضة املش��ي التي ال حتتاج ال��ى الكثير من اجلهد 
واملال ، وهي في متناول جميع فئات اجملتمع ، حيث ان النشاط 
اجلس��دي يس��اعد ويقي ومينع ويعال��ج الكثير م��ن االمراض 
املنتش��رة في هذا الزمان ، مع العل��م ان اغلب الناس يعللون 
عدم ممارس��تهم للنشاطات الرياضية بانهم ال يجدون الوقت 
املناسب لها ،حيث اصبحت حياتهم تسير بسرعة هائلة مع 
زيادة الهموم واملشاكل اليومية . ان اقتناع الناس بان حياتهم 
كله��ا تقتصر على العمل هو اقتن��اع وهمي ، يحاول ان يقنع 
االنس��ان نفس��ه به رغم وجود الكثير من اوق��ات الفراغ التي 
نس��تطيع فيها ان نقوم باي عمل او نش��اط ، اذا توفرت االرادة 
والعزمية، لذلك يجب ان نضع هدفا حلياتنا ،ألن احلياة مع املرض 
ليست حياة بل موتا بطيئاً مع عذاب شديد .النشاط الرياضي 
واثاره على صحة االنسان . تشجع العديد من الدراسات على 
رياضة املش��ي ملا لها من فوائد، كما أن األطباء يرون فيها درئا 
خملاطر صحية عدة وفي دراس��ة أمريكية جديدة جاء فيها: إن 
اتباع نظام رياضي بس��يط مثل املش��ي مائة خطوة س��ريعة 
بالدقيق��ة، أو ألف خطوة على ذات النس��ق كل عش��ر دقائق، 
أو ممارس��ة متارين رياضية خفيفة 2.5 ساعة أسبوعياً، يساعد 
عل��ى التخلص من الكثير م��ن األمراض الناجتة ع��ن البدانة. 
ونصح معّد الدراس��ة وهو أس��تاذ مس��اعد بعل��م التمارين 
الرياضية في جامعة سان دييغو الراغبني بالتمارين الرياضية، 
باس��تخدام عّداد اخلطى لضمان الفعالي��ة القصوى لتمرين 

الدكتور حيدر عوده الفضلي 
كلية التربية الرياضية – جامعة البصرة 
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املش��ي الس��ريع، مش��يراً إلى ضرورة معرفة م��ا إذا كان معدل 
ضرب��ات القلب يرتفع بش��كل كاٍف. وكش��فت جمعي��ة النوم 
الوطنية االمريكية دراسات أن املشي السريع عصراً يساعد املرء 
عل��ى نوم هنيء. ويقول باحثون إن املش��ي يحفز في إفراز هرمون 
»سيروتونني« الذي يحّسن املزاج ويساعد على االسترخاء، كما أن 
ارتفاع حرارة اجلس��م جراء املشي قد يحفز الدماغ على تخفيض 
حرارة اجلس��م الحقاً ما يساعد على النوم. لقد أعادت املنظمات 
واملؤسس��ات العلمي��ة والصحي��ة النظ��ر في املش��ي لعالقته 
بالصحة، فلم يعد املشي مجرد وسيلة انتقال من مكان إلى آخر 
بل اتضح في اآلونة األخيرة أن للمش��ي فوائد صحية ونفس��ية 
واجتماعي��ة دع��ت لالهتمام به��ذه الرياضة. ففي ع��ام 1996م 
كلف��ت وزارة الصح��ة األمريكية حوال��ي 150 عاملا ومتخصصا 
في الطب والصحة ووظائف األعض��اء وغيرها من التخصصات 
بجمع األبحاث والدالئل على عالقة النش��اط الرياضي بالصحة. 
وخرجت هذه اجملموعة بوثيقة ش��هيرة جمعت في 300 صفحة. 
وقد خلص��ت وزيرة الصحة آن��ذاك ما ورد فيها بقولها » املش��ي 

والنشاط البدني هما جواز السفر إلى الصحة »
وقد ح��ددت منظمة الصحة العاملية يوم)24 س��بتمبر( من 
كل ع��ام كيوم عامل��ي للقلب حيث تهت��م كل دول العالم بهذا 
الي��وم. وقد عقدت منظمة الصحة العاملية في جنيف نش��اطا 
للمش��ي شارك فيه حوالي 150 مشاركا من كبار الشخصيات، 
وأقيم��ت لهذا الي��وم فعاليات في أكثر م��ن 90 دولة. وفي اليوم 
العامل��ي للقلب نظم في البرازيل برنامج س��مي » املش��وار ال 8 
كيلو متر« للتعبير عن االهتمام باملشي، وشارك فيه حوالي ألف 
شخص. كما قامت أندونيسيا بهذه املناسبة حملة حتت شعار 
» أعط قلبك مشوارا«. وفي سويسرا نظم برنامج مشابه سمي 
» مش��وار ساعة« شارك فيه عشرات اآلالف من الناس. وفي عام 
2002م دفع األمر مبنظمة الصحة العاملية العتماد ش��عار اليوم 
العامل��ي للصح��ة، والذي يوافق 7 ابريل م��ن كل عام، حتت عنوان 
»Move and health« ال��ذي نقل إلى اللغة العربية باس��م » في 

احلركة صحة وبركة«
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ارتبطت ك��رة القدم بالرجال منذ 
النسائي  نش��أتها، وش��ّكل احلضور 
تهدي��داً دف��ع القائمني عل��ى اللعبة 
حملاربته به��دف احلفاظ على التقاليد 
الذكورية للعبة. وقد بدأ حضور املرأة 
في املالعب أواخر القرن الثامن عشر، 
عل��ى عكس م��ا يعتق��ده الكثيرون 
بأن كرة القدم النس��ائية لم يتجاوز 
عمره��ا اخلامس��ة والعش��رين بعد. 
وقد ش��هدت العاصم��ة البريطانية 
لندن في الثالث والعشرين من شهر 
مارس عام 1895، أول ما ميكن اعتباره 
»مباراة نس��ائية رس��مية« بني فريق 
شمال املدينة وفريق جنوبها، وانتهت 
بفوز فريق الش��مال بس��بعة أهداف 
مقاب��ل ه��دف واح��د. وعل��ى الرغم 
من أن احلض��ور اجلماهيري في بعض 
مباري��ات كرة القدم النس��ائية التي 
كان��ت بريطاني��ا - مهد ك��رة القدم 
احلديثة - مس��رحاً له��ا، فاق احلضور 
اجلماهي��ري ملباري��ات الرج��ال، فق��د 
حالت ذكورية اللعبة دون تطور الكرة 
النس��ائية بالتوازي مع نظيرتها. مع 
االنفت��اح العامل��ي، إلى جان��ب تطور 
مفاهي��م الك��رة وتصدره��ا قائم��ة 

الرياضات األكثر شعبية في العالم، 
عادت عجلة النساء الكروية للدوران 
على الصعيد الرسمي، وسجلت دول 
إيطالي��ا واليابان وأمري��كا حضورها 
كطليعة البلدان التي تطلق بطوالت 
دوري ومس��ابقات رس��مية محلي��ة 
وتطبق النظ��م االحترافي��ة، قبل أن 
تنتش��ر الدوريات النسائية وبطوالت 
األندية القارية حول العالم بش��كل 
ال يق��ل توس��عاً ع��ن ك��رة الرج��ال. 
وش��هد ع��ام 1984 والدة أول بطولة 
نس��ائية كبرى، هي »بطولة أمم أوروبا 
 ،UEFA Women>s Euro للسيدات« 
وتوجت الس��ويد باللق��ب األول، قبل 
أن تهيمن نس��اء أملانيا )كما رجالها( 
عل��ى البطولة وحترز اللق��ب 8 مرات 
من أصل 11، ست منها على التوالي. 
إن كان��ت هنال��ك حس��نة للبرازيلي 
ج��واو هافي��الجن Havelange الرئيس 
الس��ابق للفيفا، ميكن لعش��اق كرة 
الق��دم تذك��ره به��ا بع��د أن ارتب��ط 
اسمه بالفساد، فهي خروجه بفكرة 
إقامة »كأس العالم للسيدات«. ومع 
انقضاء 6 بط��والت منذ العام 1991، 
سيطرت األملانيات واألمريكيات على 

الزعامة النس��ائية في ثالث نهائيات 
أن  كم��ا  منتخ��ب،  ل��كل  ولقب��ني 
املنتخبني تأهال للدور ربع النهائي من 
البطولة الس��ابعة اجلارية حالياً في 
كندا. لم تعد كرة القدم النس��ائية 
عرض��اً ثانوي��اً يتابع��ه عش��اق ك��رة 
الرجال في األوقات التي تتوقف فيها 
بطوالت ميسي ورونالدو وغيرهما من 
النجوم. فقد سجلت املباراة النهائية 
للكأس العاملية ب��ني أمريكا والصني 
ع��ام 1999 حضور أكث��ر من 90 ألف 
متف��رج. أصبح��ت الكرة النس��ائية 
وجبة رئيسية على مائدة مهووسي 
الس��احرة املس��تديرة ح��ول العالم، 
والعباته��ا  ومنتخباته��ا  بفرقه��ا 
وجوائزه��ا، وأخي��راً بانضمامه��ا إلى 
اللعب��ة اإللكتروني��ة األش��هر ف��ي 
 .16 FIFA العالم بنس��ختها اجلديدة
في ما يلي قائمة بأشهر العبات كرة 
 Marta الق��دم النس��ائية. 1- مارت��ا
بيلي��ه النس��اء، وأفض��ل العب��ة في 
العالم خلمسة مواسم على التوالي 
)2006 - 2010(، فكت ش��راكتها مع 
األملاني��ة برين��ز Prinz ف��ي املونديال 
لتصب��ح  هدف��اً  وس��جلت  احلال��ي، 

عماد كامل 

كريستني ليليميا هامنادين انغريرسو وينآبي وميباك

شواطئ رياضية



Marta مارتا

أفضل هدافة في تاريخ املونديال )15 
ه��دف(. متتلك مارتا س��جالً تهديفياً 
مرعب��اً، إذ س��جلت 92 هدف��اً م��ع 
منتخب بالدها ف��ي 95 مباراة فقط. 
ل��م تتمكن م��ن حتقيق لق��ب عاملي 
م��ع البرازي��ل، واكتف��ت على صعيد 
كأس العال��م بالف��وز بلقب الهدافة 
وأفضل العبة في بطولة 2007 التي 
خس��رت في مباراته��ا النهائية أمام 
 Birgit Prinz أملاني��ا. 2- بريجيت برينز
النس��خة النس��ائية م��ن اله��داف 
 Gerd األملاني األس��طوري غيرد مولر
Muller. متتل��ك برين��ز تاريخ��اً ذهبياً 
حافالً باجلوائز على الصعيدين الفردي 
واجلماعي. لعبت مع املنتخب األملاني 
214 مباراة، وسجلت 128 هدفاً. فازت 
مرتني ب��كأس العال��م وخمس مرات 
بكأس أمم أوروبا، ونالت الكرة الذهبية 
ثالث مرات متتالية )2003-4-5(، كما 
أنها ثاني أفضل هدافة في تاريخ كأس 
العالم )14 هدف(، وأفضل هدافة في 

تاريخ األوملبي��اد )10 أهداف(. 3- 
ميا ه��ام Mia Hamm إن 

هام  ميا  أردنا مقارنة 
فهي  بالعب شهير، 
بيكهام  ديفيد  متثل 
النس��ائية،  الك��رة 

األفض��ل  كونه��ا 
بتنفيذ ال��ركالت احلرة 

واألكثر وسامة وشهرة على الصعيد 
اإلعالم��ي. لعب��ت هام م��ع املنتخب 
األمريكي 257 مباراة وس��جلت 158 
هدفاً، وحققت لقبي كأس العالم 91 
- 99، وذهبيتي األوملبي��اد 96 - 2004، 
وه��ي أول العب��ة تفوز بجائ��زة الكرة 
الذهبية النسائية عام 2001، قبل أن 
حتتفظ بها عاماً آخر على التوالي. 4- 
آبي وامباك Abby Wambach واحدة 
م��ن أفض��ل املهاجم��ات ف��ي تاريخ 
الكرة النس��ائية، لعبت مع املنتخب 
األمريكي 245 مباراة وس��جلت 183 
هدفاً )أكثر العبة تس��جيالً لألهداف 
الدولية(، وهي اآلن قائدة املنتخب في 
البطول��ة العاملية اجلاري��ة في كندا. 
ف��ازت وامباك بلقب أفضل العبة في 
العال��م عام 2012، وحققت امليدالية 

الذهبي��ة في أوملبياد أثين��ا 2004. 5- 
نادي��ن أنغري��ر Nadine Angerer أول 
حارس��ة مرم��ى تف��وز بلق��ب الكرة 
الذهبية )أفضل العب��ة في العالم(، 
عل��ى صعي��د الرجال والنس��اء، كما 
أنها واح��دة من أكثر الالعبات خوضاً 
للمباري��ات الدولي��ة )+143(. حققت 
أنغيري��ر م��ع املنتخ��ب األملاني لقب 
كأس العال��م مرتني وأمم أوروبا خمس 
م��رات، باإلضافة إل��ى 3 برونزيات في 
 Sun األلع��اب األوملبية. 6- س��ون وين
Wen أش��هر العبة كرة قدم صينية، 
مثل��ت منتخب بالدها في 152 مباراة 
وسجلت 106 أهداف، فازت وين بلقب 

ف����ي أفض������ل العب����ة 
 99 موندي����ال 

فة  ضا إل با
لق��ب  إل��ى 

البطولة.  هدافة 
االحت��اد  كرمه��ا 

الدولي ع��ام 2002 
أفضل  لقب  مبنحها 
العبة ك��رة قدم في 

الق��رن العش��رين. 
إيكرز  7- ميش��يل 
 Michelle Akers

أفضل العبة في القرن 
مع  )باالشتراك  العشرين 

وين الصينية(، وهدافة البطولة 
األولى لكأس العال��م 1991. لعبت 

إيك��رز م��ع املنتخ��ب األمريكي 153 
مباراة وس��جلت 103 أه��داف. فازت 
م��ع املنتخ��ب األمريك��ي بلقبني في 
ذهبي��ة  جان��ب  إل��ى  العال��م  كأس 
أوملبي��اد أتالنت��ا 1996. 8- كريس��تني 

ليلي Kristine Lilly جنمة خط وسط 
املنتخب األمريكي الش��هيرة، مثلت 
منتخب بالده��ا م��ذ كان عمرها 16 
عاماً، فخاضت 352 مباراة، س��جلت 
فيها 130 هدفاً، واعتزلت عام 2010. 
حققت كريستني مع منتخب بالدها 
لق��ب كأس العالم مرت��ني إلى جانب 
األوملبياد،  ميداليت��ني ذهبيت��ني ف��ي 
وتعتبر أكثر العب��ة خوضاً للمباريات 
ف��ي تاري��خ املونديال )30 مب��اراة(. 9- 
هوماري ساوا Homare Sawa هدافة 
كأس العال��م وأفض��ل العب��ة ف��ي 
املوندي��ال، وأفضل العب��ة في العالم 
لعام 2011، لعبت س��اوا املش��اركة 
مع منتخب بالدها في مونديال كندا 
2015، 200 مباراة وسجلت 83 هدفاً، 
كم��ا س��بق أن ف��ازت بع��د التتويج 
بلقب مونديال 2011، بفضية أوملبياد 
2012. 10-كريستني سينكلير 

 Christine
تقت�������رب   Sinclair

م��ن  الكندي��ة  النجم��ة 
خطف املركز الثاني كأكثر 

لأله��داف  العب��ة تس��جيالً 
األمريكية  م��ن  الدولي��ة 
ميا ه��ام، إذ لعبت مع 
 224 بالده��ا  منتخب 
وس��جلت  مب��اراة 
154 هدفاً. لم حتقق 
سينكلير ألقاباً دولية 
م��ع املنتخ��ب الكندي 
باستثناء برونزية أوملبياد 
ف��ازت  2012، لكنه��ا 
بلقب أفضل العبة 

كندية 12 مرة.
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شواطئ تكنولوجية

آبس”؛  “ألف��ا  أطلقت ش��ركة 
تطبيق��ات  بنش��ر  املتخصص��ة 
الهوات��ف الذكي��ة ف��ي أبوظبي، 
تطبيق “الس��يرة” الي��وم، وهو أول 
تطبي��ق تفاعل��ي ي��روي لألطفال 
سيرة النبي محمد عليه السالم 

على األجهزة الذكية.
“الس��يرة”  تطبي��ق  ويحك��ي 
من خالل رس��وم كرتوني��ة عالية 
اجل��ودة، وإنت��اج مميز فيم��ا يتعلق 
باملنطقة  اخلاص��ة  بالتطبيق��ات 
النبوية  الس��يرة  العربية، قص��ة 
للنبي محمد عليه الس��الم، منذ 
والدته حتى حجة الوداع. وأوضحت 
الش��ركة ب��أن كام��ل احملتوي متت 
املوافقة عليه من ِقبل هيئة أوقاف 
أبوظب��ي ومجلس اإلعالم الوطني 

لدولة اإلمارات.
وقد قام عل��ى تطوير التطبيق 
املبرمج��ني،  م��ن  عم��ل  فري��ق 
والفنانني، وفنيي الصوت، باإلضافة 

إلى خب��راء تربويني، لتقدمي تطبيق 
هو األول من نوعه بهذا املس��توى. 
ويتوف��ر التطبيق عل��ى متجر آبل 
للتطبيق��ات حالًيا، ومن املفترض 
أن يتوف��ر على متج��ر جوجل بالي 

قريًبا.
ومت اختيار شهر رمضان إلطالق 
“السيرة”، ليشّكل فرصًة مناسبًة 
لألهل لتقدمي التطبيق ألطفالهم، 
إذ أن التطبي��ق يرّكز على األخالق 
الت��ي متّيز بها النبي، وما تتضمنه 
تعاليم الدين اإلسالمي من حض 
على السماحة والرحمة واالعتدال. 
وهي التعاليم التي يجب أن تصل 
إل��ى األطف��ال بطريق��ة جميل��ة 
وتناس��ب التط��ور التقن��ي الذي 
يعيش��ه اجليل اجلديد، وخصوًصا 
في ظل عدم مناس��بة الكثير من 
احملت��وى املتوفر عن اإلس��الم على 

اإلنترنت لألطفال.
ويتكون التطبيق من 11 حلقة 
الدرامية  الس��يرة  بأحداث  مليئة 

واملوّثق��ة. ثالث من هذه احللقات مت 
إطالقها والباقي س��يتم إطالقها 
بش��كل ش��هري، م��ع العل��م أن 
احللق��ة األولى مجانية وس��تتوفر 
باق��ي احللقات للش��راء من خالل 
التطبي��ق. كم��ا ميك��ن دع��وة 5 
“الس��يرة”  لتحمي��ل  أش��خاص 
داخل  املوجود  الرابط  باس��تخدام 
التطبيق، ليحصل املستخدم على 

احللقة الثانية والثالثة مجانًا.
باللغت��ني  التطبي��ق  ويتوف��ر 
باإلضاف��ة  واإلجنليزي��ة،  العربي��ة 
إل��ى احتوائه على ميزات تفاعلية 
وألعاب للطفل. وبهذه املناس��بة، 
صّرح املدير التقني في “ألفا آبس” 
“يقدم “السيرة” لألطفال محطات 
من تاريخ النبي ودعوته لإلس��الم، 
اإلس��الم  س��ماحة  يعك��س  مب��ا 
واألخالق والقيم التي يدعو إليها، 
واألس��س التي ساهم فيها النبي 
والعمل  اخلير  إلرس��اء مجتمعات 

واألخالق.”.



كيف ختتار اهلاتف الذكي املناسب لك؟
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تعج األس��واق بأنواع الهواتف الذكية احلديثة، 
مم��ا يجعل االختيار بينها أم��را محيرا، إال أن هناك 
بع��ض النصائ��ح الت��ي قد جتع��ل اختي��ار هاتف 

مناسب ومتوافق مع تفضيالتك عملية سهلة.
فأذا كنت تبحث عن س��رعة النظ��ام وضمان 
احلص��ول عل��ى التطبيق��ات مبك��را، إل��ى جانب 
حتديث��ات النظام، فنظام آي أو إس س��يكون اخليار 
األنس��ب لك، أما نظام أندروي��د فيوفر لك خيارات 
أوس��ع بكثير مع ق��درة عالية عل��ى التخصيص 
ومجموعة منوعة من الهواتف وبأسعار معقولة.

وهن��اك بعض املعايير املهمة التي يجب مراعاتها 
ف��ي التصمي��م، مثل االعتم��اد عل��ى التصميم 
املعدني وكذلك االلتفات للسماكة واللون ونسبة 
الشاش��ة إلى اجلس��م ومكان البصمة ومقاومة 

املاء. 
للغاي��ة  تعتب��ر مالئم��ة  الكبي��رة  الهوات��ف 
لألشخاص الذين يبحثون عن التجربة الترفيهية 
دون االعتبار للتصميم أو قابلية احلمل، أما الهواتف 
املتوسطة فهي مالئمة للغاية لألشخاص الذين 
يبحثون عن التوازن بني التصميم وبني تقدمي جتربة 

ترفيهية معقول��ة، أما الهوات��ف الصغيرة فهي 
مالئمة أكثر لألشخاص الذين يرغبون باستخدام 
الهاتف بسالسة أثناء العمل مع سهولة التنقل 
بها داخل أي مكان. فيما يتعلق بدقة الشاشة، فإن 
احلد املقبول في الهواتف الذكية للدقة هو 1080 
 QHD بينما تعتبر دقة ،Full HD 1920 بيكس��ل *
مالئمة أكثر للهواتف الذكية مرتفعة املواصفات، 

أما دقة 4K فهي خيار فائض عن احلاجة.  
عند حتديد مدى ج��ودة الكاميرا ال تهتم فقط 
بالدقة، بل علي��ك أيضا االلتف��ات إلى مجموعة 
أخرى من املعايير مثل فتحة العدس��ة والسرعة 

ومزايا الكاميرا.
ينص��ح بتجن��ب الهوات��ف الذكي��ة بس��عة 
تخزيني��ة 16 غيغابايت، واالجتاه بدال من ذلك نحو 
خيار 32 غيغابايت للس��عة التخزينية الذي يالئم 
أغلب األشخاص في حدود االستخدام املتوسط. 

يفض��ل االعتم��اد عل��ى هاتف ذك��ي ببطارية 
س��عتها 3000 ميلي أمبير على األقل، وحاليا فإن 
أغلب هواتف أندرويد توفر بطاريات جيدة نس��بيا 

مبا في ذلك الهواتف متوسطة املواصفات.
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1-ماهو الكوكب الذى بامكانك رؤيته ليال ونهارا وباالعني اجملرده ؟
2- ماهى نهاية كل حرب ؟

3-اسم فاكهة ميكن قراءتها بالعكس وال يتغير اسمها فما هي ؟
4-ما هي الكلمه التي يبطل معناها إذا نطقنا بها ؟

5-ما هو إس��م الشهر امليالدي الذي إذا حذفت أوله , حتول إلى إسم 
فاكهه ؟
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هل تعلم .. أن ضوء الشمس يصل إلى األرض في 8 دقائق
هل تعلم .. أن وزن الطن من احلديد بعد أن يصدأ متاما يصبح ثالثة أطنان

هل تعلم .... أن فصيلة الدم )OH ( اليحملها سو ى ) 3 ( أشخاص
هل تعلم ... أن اعلى جبل حتت البحر يوجد في اندونيسيا ويبلغ ارتفاعه 8700م من قاع البحر

هل تعلم ....أن اسرع الطيور هو اخلطاف ذو احللق االسمر ا يطير بسرعة 350 كم في الساعة
هل تعلم .... أن املاء الثقيل هو مركب كيميائي صيغته d2o ويشكل 0.014 % من املاء العادي

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

هل تعلم...أن السلحفاء تعيش 20يوما بدون طعام والماء .
هل تعلم... أن من اطلق اسم )بنك(على املؤسسات املصرفية هم االيطاليون.

جلس رجل أعمى على إحدى عتبات عمارة واضعا ً قبعته 
بني قدميه وبجانبه لوحة مكتوب عليها:

> أنا أعمى أرجوكم ساعدوني<.
حتوي  ال  قبعته  أن  ليرى  ووقف  باألعمى  إعالنات  رجل  فمر 
يستأذن  أن  دون  فيها.  املزيد  فوضع  قليلة  قروش  سوى 
وأعادها  أخرى  عبارة  عليها  وكتب  لوحته  أخذ  األعمى 
قد  قبعته  أن  األعمى  الحظ  طريقه..  في  ومضى  مكانها 
امتألت بالقروش واألوراق النقدية، فعرف أن شيئاً قد تغير 
وأدرك أن ما سمعه من الكتابة هو ذلك التغيير فسأل أحد 

املارة عما هو مكتوب عليها فكانت اآلتي :
< نحن في فصل الربيع لكنني ال أستطيع رؤية جماله< .

غري وسائلك عندما ال تسري األمور كما جيب

  اإلعالن واألعمى 

اعداد : وسام احليدري

تسالي

حل الغاز العدد السابق 1- كل املدن    2- جنم � منجم      3- االبرة    4- االعمى    5- السبورة     6- شبكة الصيد 
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الكلمات االفقية : 
1 – نقيب صحافة لبناني راحل – تعب – 2 – متشابهان 

– أكتراث – 3 – متشابهة – يوم ذو ندى – 4 – حيوان أليف 

– سجن – ضعف – 5 – تهديدي – عكسها تعد – 6 – 

متشابهان – ينقل خبر الوفاة – 7 – ثمني – الود – شاعر 

عباسي – 9 – حمار – عاصمة الضباب .الكلمات 

العمودية :
 2 – العالم  البشري جنوب  العمران  أقصى حدود   –  1

– كلمتان : يسجن + من مناسك احلج – 3 – عكسها 

شريف – 4 – نصف ضياء – أميركي أخترع الفونوغراف 

– في  راحل  أملاني  زعيم   –  6  – راحل  أديب عربي   –  5  –

املصنع – 7 – عالمة موسيقية – جزيرة أسيوية – 8 – 

عاصمة أسيوية – شكر – 9 – أداة جزم – ذكي .

كلمات متقاطعة 
م

ج اليـــــــــــو
االبــــــــرا

برج احلمل
ميكنك  املشترى،  تأثير  حتت  واقع  كونك 
املستقبل  وترى  إيجابي  بشكل  التفكير 
لك  يسمح  باملستقبل  اإلميان  هذا  بوضوح. 
يجب  ولذلك  باحلياة،  واالستمتاع  قدًما  باملضي 
زمالئك  مع  فتعاون  ذلك،  في  اآلخرين  إشراك 
آلخر.  حني  من  وجبة  على  وادعوهم  العمل  في 

برج الثور
بص��رف النظ��ر عم��ا تقوم ب��ه، برج��اء توخي 
احل��ذر. ق��د ت��رى بع��ض الف��رص ف��ي العمل، 
ولكن��ك س��تضطر إل��ى التركي��ز عليها حتى 
ال تفس��دها، فاإلهم��ال ق��د ميثل أكب��ر عقبة 
أمام��ك. فيم��ا يخ��ص العالقات الش��خصية، 
يج��ب أن تنظ��ر ف��ي امل��رآة ألن��ك حتت��اج إلى 

أش��خاص تس��تطيع تبادل األفكار معها، 

برج اجلوزاء
اذا ارتكب��ت أخط��اء اآلن، س��وف ينظ��ر اآلخرون 
ف��ي االجتاه اآلخ��ر عن طي��ب خاطر، أو س��يؤكد 
املش��ترى ح��دوث نتائ��ج إيجابي��ة. األمور تس��ير 
بش��كل جيد ف��ي العمل، ولك��ن يجب أن تتوخى 
احلذر بعض الش��يء، وإال فس��وف يتض��اءل تأثير 

املش��ترى مرة أخرى. 

برج السرطان
ال ش��يء يس��تطيع إزعاجك، فكل ش��يء يس��ير 
عل��ى ما ي��رام في العم��ل، وأنت ناج��ح جًدا في 
الوق��ت احلالي. ل��ن تصل مباش��رة إل��ى الترقية 
التالي��ة ولكن��ك س��تصل إل��ى هدف��ك خط��وة 

بخط��وة. 

 برج األسد
تش��عر باالس��ترخاء وبالتفت��ح حت��ى أن األف��كار 
تأت��ي إلي��ك دون أي مجهود، ويكون هذا الس��لوك 
إيجابًي��ا في العمل وتتم مكافأت��ه. كما يأتي هذا 
الس��لوك باله��واء النقي في حياتك الش��خصية، 

خالًق��ا الكثي��ر م��ن التناغ��م. 

برج العذراء
بعالقات��ك  أكث��ر  تهت��م  لك��ي  احلري��ة  لدي��ك  اآلن 
الش��خصية. قد تس��تطيع تأس��يس عالقات جديدة 
ف��ي العمل مع زمالء جدد أو قدام��ى وهو ما لم يكن 
ممكًن��ا م��ن قبل، وق��د تس��تطيع التوص��ل إلى بعض 

املعلوم��ات املفي��دة بخص��وص مس��تقبلك املهن��ي. 

برج امليزان
ا،  إذا كان��ت األم��ور متوترة بالنس��بة ل��ك مؤخرً
فس��وف تلحظ كي��ف أن األمور قد ب��دأت تهدأ. 
يج��ب أن تنتب��ه لزم��الء العمل بحي��ث يتم حل 
ا. ف��ي حياتك  س��وء التفاه��م الذي ظه��ر مؤخرً
اخلاص��ة، يحب الن��اس التعامل معك ومس��ايرة 
أف��كارك، وأن��ت تعل��ق أهمي��ة كبي��رة عل��ى أن 

تقض��ي معه��م أوق��ات مريح��ة. 

برج العقرب
حياتك غير مستقرة في الوقت احلالي. أنت تعمل جيًدا، 
ولكن ال يوجد تقدير ورمبا ينالك النقد غير العادل ولكن 
يج��ب أن تثابر وتس��تمر. في حياتك الش��خصية، تبدأ 
الي��وم مبزاج اجتماعي مبتهج ولكن س��رعان ما يتحول 
ف��ي الغد إل��ى مزاج مكتئ��ب وعدواني. يج��ب أن حتترم 
األشخاص الذين تطلب دعمهم. مبا أنك فخور بلياقتك 
وحسك اجليد فيما يخص النقود، أنت تريد فعل املزيد، 

برج القوس
ا ويجب أن تفخ��ر بإجنازاتك.  أن��ت تعمل بجد مؤخ��رً
وذل��ك  بسالس��ة  األم��ور  س��ير  يس��تمر  أن  يج��ب 
بالتخطي��ط خلطوات��ك التالي��ة بعناي��ة بطريقت��ك 
املعت��ادة، وس��وف تتول��ى باق��ي األمور نفس��ها. لن 
تضط��ر إل��ى مواجهة أية مفاجآت غير س��ارة وهذا 

ينطب��ق أيًض��ا عل��ى األم��ور املالي��ة. 

برج اجلدي
تس��تطيع حتقي��ق الكثير ف��ي العمل إذا مارس��ت 
القلي��ل م��ن ضب��ط النف��س. الكوكب��ة احمليط��ة 
بنجمك جتعلك مس��تهتر بعض الش��يء في صرف 
ا في الوقت احلالي،  النقود، ومبا أنك تبلي بالًء حس��نً
يج��ب أن تفك��ر جي��ًدا قب��ل اإلس��راع ف��ي القيام 

مبغام��رات مالي��ة، 

برج الدلو
أن��ت تتمت��ع مبس��توى عالي م��ن النج��اح اآلن ولكنك 
ق��د تأخ��ذ فرديتك إلى أبع��د حد وتنس��ى األمور التي 
يج��ب التركيز عليها. قد تتأث��ر نتيجة لذلك العالقات 
اجليدة مع زمالء العمل والرؤس��اء. يجب أن حتاول رؤية 
األم��ور بطريقة رزين��ة وأن تبدي اهتماًم��ا باحتياجات 

اآلخرين. عندئ��ذ س��يكون النج��اح طوي��ل املفع��ول. 

برج احلوت
تش��عر بالقوة ولديك ثقة كبيرة ف��ي إمكاناتك، وإن 
كنت تبالغ بعض الش��يء. قد تص��ل إلى أقصى ما 
ميكنك الوصول إليه بسرعة كبيرة وينتهى بك األمر 
إلى الفشل، لذلك، يجب أن تأخذ األمور بهدوء وأن ترى 
إلى أي مدى تس��تطيع املضي. كن مستعًدا للتنازل 

في العمل وال تكن صريًحا أكثر من الالزم، 



21شباط جريمة حضارية في تاريخ العراق الحديث

يحكي لنا التاريخ قصة س��قوط بغداد على أي��دي املغول عام 656ه� ) 1258م (، وما 
خلف��ه م��ن دمار حلق ه��ذه املدينة وخصوصا »مكتب��ة بغداد« هذه املكتب��ة التي كانت 
حت��وي عصارة فكر الكت��اب واملفكرين واالدباء الكثر من س��تمائة عام.هذه املكتبة التي 
جمع��ت فيها كل العل��وم واآلداب والفنون. من علوم دينية كتفس��ير الق��رآن واحلديث 
والفق��ه والعقيدة واألخالق، وم��ن علوم حياتية كالطب والفلك والهندس��ة والكيمياء 
والفيزياء واجلغرافيا وعلوم األرض، ومن علوم إنس��انية كالسياسة واالقتصاد واالجتماع 
واألدب والتاريخ والفلس��فة وغير ذلك.. هذا كله باإلضافة إلى ماليني األبيات من الشعر، 
وعش��رات اآلالف من القصص والنث��ر.. فإن أضفت إلى كل ما س��بق الترجمات اخملتلفة 

لكل العلوم، األجنبية سواء اليونانية أو الفارسية أو الهندية أو غير ذلك.
وش��بيه بهذه اجلرمية البش��عة اقدمت العصاب��ات االجرامية«داع��ش« على احتالل 
مدين��ة املوصل واس��تباحتها فتناولوا اجلامع��ات واملتاحف واالثار واملس��اجد والكنائس 
بالتدمير واحلرق وسرقوا احملتويات الثمينة فيها،حتى حتولت معظم ديار املدينة إلى ركام، 
وإلى خراب واكتس��ت ش��وارع هذه املدينة العريقة باللون األحمر، وعمها السكون ، فال 

يسمع أحد إال أصوات بكاء النساء واألطفال بعد أن فقدوا كل شيء.
وم��ن ب��ني اجلرائم التي ارتكبها تنظيم داعش االرهابي ه��و اقدامه على حرق مكتبة 
املوصل املركزية يوم السبت )21/ 2/ 2015( التي أسست عام 1921 وهي من اقدم مكتبات 
العراق، وتعتبر منهالً مهماً للباحثني ملا حتتويه من مخطوطات ونوادر املطبوعات واجلرائد 
والوثائ��ق احلكومية املهمة امام جموع من اهالي املدينة، حيث مت إحراق أكثر من 10 آالف 

كتاب ومخطوطة وكذلك فجر قاعة اإلعالم واملسرح في جامعة املوصل.
وبعد االنتصارات الكبيرة التي حتققت على ايدي القوات االمنية واحلشد الشعبي في 
تطهير الساحل االيسر من مدينة املوصل وحترير جامعتها من ايدي الظالميني انطلقت 
مبادرة احياء املكتبة املركزي��ة بجامعة املوصل العادة احلياة لهذه املكتبة العريقة التي 
انتهل من خزانات كتبها عش��رات اآلالف من اجلامعيني من كل محافظات العراق طوال 

العقود املاضية.
وقد دعمت هذه املبادرة نخبة من االدباء واملثقفني واألكادمييني والفنانني والصحفيني 
والناشطني العراقيني في عموم العراق. وبدأت تتشكل جلان تنسيق في غالبية احملافظات، 
م��ن البصرة إلى أربيل، لإلش��راف على عملي��ات التبرع بالكتب والدوري��ات لصالح هذه 

املكتبة العريقة، شارك فيها أبرز املثقفني العراقيني.
وكعادته��ا جامعة البصرة الس��باقة لتقدمي الدع��م املادي واملعنوي لبناء االنس��ان 
العراقي في جميع احملافظات وعلى مختلف الصعد االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
فق��د بادرت جامعة البصرة على اطالق حملة جلمع الكت��ب واهدائها للمكتبة املركزية 
في جامعة املوصل العادة احلياة لتلك املدينة بعد ان قدمت الدعم الالمحدود للمقاتلني 

في جبهات القتال من القوات االمنية واحلشد الشعبي.
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