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رئي�س التحرير

زيارة كرمية 
ودالالت عميقة  

العايل  التعليم  وزير  ال�سهر�ستاين  ح�سني  الدكتور  زيارة  �سكلت  لقد   
والبحث العلمي اىل جامعة دياىل  دعما معنويا كبريا لها ، ويف الوقت نف�سه 
حملت يف طياتها ر�سائل عدة ال تقل اأهمية عن عنوانها االبرز وهو افتتاح عدد 
املتعددة االغرا�س  القاعة  وياأتي يف مقدمتها   ، املهمة  العمرانية  امل�ساريع  من 
واالق�سام العلمية لكلية الطب ف�ساًل عن اجناز وتاأهيل بناية رئا�سة اجلامعة 
والتي ت�سكل  مبجملها حتديًا كبريا �سواء على ال�سعيد االمني اأم على ال�سعيد 
االقت�سادي ب�سبب االزمة املالية التي مير بها العراق  ، واأجناز مثل هذه امل�ساريع 
ممثلة  اجلامعة  لكن   ، عالية  فنية  وامكانيات  كبري  مادي  دعم  اىل   يحتاج 
برئي�سها وجمل�سها  وب�سواعد ابنائها وكوادرها قد عملت بروح الفريق الواحد 
واجنزت كل تلك امل�ساريع الكبرية وبكلف اقل  مما هو خم�س�س لها بكثري  وفكر 
والذي  ال�سهر�ستاين  الوزير  اإعجاب  مثار   وابداعي خالق مما جعلها   هند�سي 
عدها امنوذجًا يف البناء واالعمار وعرب عن  �سعادته ملا �ساهده من هذه امل�ساريع 
املتميزة بت�سميمها وتنفيذها  ،فيما وعد  مبفاحتة وزارة املالية من اجل تاأمني 
املبالغ الالزمة  الجناز بقية امل�ساريع غري املكتملة . ومن الر�سائل املهمة التي 
حملتها هذه الزيارة انها جاءت لتوؤكد  ان جامعة دياىل هي امنوذٌج للتعاي�س 
والتاآخي  بني جميع  مكونات ال�سعب العراقي اأذ  مل ت�سهد على مدى �سنواتها 
املا�سية مايعكر �سفو  هذا التاآخي بني ابنائها ، ولعل الف�سل يف ذلك يعود  اىل 
ا�سرار وزارة التعليم العايل  ورئا�سة اجلامعة على جعلها  �سرحا علميا وبحثيا 
بعيدا عن كل  امل�ساريع احلزبية او الفئوية او الطائفية ، وبذا تكون امنوذجا 
م�سوؤولية  يحملها   ما  وهو  واالكادميي  العلمي  والتقدم  ال�سلمي  للتعاي�س  حيا 

ا�سالح املجتمع والنهو�س بالواقع الثقايف والعمراين لهذه املحافظة  . 
دياىل  حمافظة  ابناء  جميع  اىل  وم�ساندة   دعم   ر�سالة  الزيارة  حملت  كما 
وهم يت�سدون لع�سابات داع�س االرهابية من خالل  التاأكيد على اهمية اقامة 
بني  الوطنية  اللحمة  تعزيز  يف  ت�سهم  ان  �ساأنها  من  التي  والندوات  املوؤمترات 
حتٍد  امام   والرتبوية  التعليمية   املوؤ�س�سة  هذه  ي�سع  مما  جميعا  العراقيني 
كبري وم�سوؤولية ج�سيمة على �سعد خمتلفة ويف مقدمتها ن�سر ثقافة الت�سامح 

والتعاي�س ال�سلمي بني مكونات ال�سعب الواحد .
ولعل تر�سني املوؤ�س�سة التعليمية والنهو�س بها كانت اي�سا  من الر�سائل املهمة 
التي حملتها هذه الزيارة من خالل حث التدري�سيني على  ن�سر البحوث العلمية 
يف املوؤ�س�سات االكادميية  ذات الت�سنيف العاملي  ف�سال عن تفعيل دور املكاتب 

اال�ست�سارية التخ�س�سية  يف اجلامعة .
ان هذه الزيارة وعلى الرغم مما مثلته  من قيمة اعتبارية  ودافٍع معنوي يعزز 
م�سرية اجلامعة يف �ستى امليادين ، اال انها باملقابل  جاءت تثمينًا ومباركة  لكل 
االإجنازات التي حققتها جامعتنا  يف جمال البنى التحتية واملجاالت العلمية 
املختلفة ، مّما جعلها حمط انظار جميع اجلامعات العراقية االخرى ومفخرة  
للعاملني فيها، ان اجلهود ما زالت تبذل واحلما�س على اأ�سده لدى جميع العاملني 
يف املوؤ�س�سة اجلامعية لبلوغ االهداف املن�سودة   من خالل  االرتقاء  بالتعليم 
العايل يف العراق اىل املكانة التي تليق به ملا يحمله من ارث ح�ساري كبري لبلد 

عظيم .     

م.م.علي عبداحل�سني
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في زيارة هي االولى لجامعة ديالى

معالي الوزير : جامعة ديالى درس بليغ في 
التعايش والتآخي بين العراقيين

الشهرستاني : سافاتح وزارة المالية 
لتخصيص المبالغ الالزمة الستكمال 

المشاريع المتوقفة
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اأعالم اجلامعة / جليل وادي 

قال معايل وزير التعليم العايل والبحث   
ان  ال�سهر�ستاين  ح�سني  الدكتور  اال�ستاذ  العلمي 
يف  يحتذى  ومثاال  بليغا  در�سا  تعد  دياىل  جامعة 
التعاي�س والتاآخي بني جميع املكونات االجتماعية 
يف املحافظة ، موؤّكدًا ان هذه اجلامعة من  اجلامعات 

من  حققته  ملا  البالد  جامعات  م�ستوى  على  املهمة 
اجناز متقدم على �سعيد البنى التحتية واجلانب 

العلمي والرتبوي . 
الزيارة  للجامعة وهي  معاليه  زيارة  جاء ذلك يف 
االوىل منذ تويل معاليه م�سوؤولية وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي ، وكان يف ا�ستقبال معاليه 
رئي�س  الدليمي  فا�سل  عبا�س  الدكتور  اال�ستاذ 

اجلامعة واأع�ساء جمل�س اجلامعة .
القاعة  بافتتاح  زيارته  الوزير  ال�سيد  وا�ستهل 
امل�ساريع  على  واالطالع  االغرا�س  املتعددة 
مبا  البالغة  �سعادته  عن  وعربمعاليه   ، املنجزة 
حتقق من م�ساريع خالل ال�سنوات الثالث املا�سية 
رئا�سة  جهود  ت�سافر  ح�سيلة  جاءت  والتي 
اجلامعة ومنت�سبيها .م�سريا اىل ان هذه اجلامعة 
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منوذج يف جمال البناء العمراين ت�سميما وتنفيذا 
ونظافة.

واع  جيل  لتخريج  موؤهلة  اجلامعة  باأن  وا�ساف 
االخت�سا�سات  خمتلف  يف  املتعلم  ال�سباب  من 
وامليادين ، ولفت اىل ان م�سوؤولية ا�سالح املجتمع 
يف املحافظة والنهو�س بواقعها الثقايف والعمراين 

يقع على عاتق اجلامعة .
ورئا�ستها  اجلامعة  �سيدعم  باأنه  معاليه  واأكد 
باأنه  مو�سحا   ، بها   العمل  توقف  التي  وامل�ساريع 
املبالغ  تخ�سي�س  اأجل  من  املالية  وزارة  �سيفاحت 
ب�سبب  املتوقفة   امل�ساريع  اكمال  �ساأنها  من  التي 

االزمة املالية التي متر بها البالد .
كلية  زار  اجلامعة  يف  معاليه  جتوال  اثناء  ويف 
الطب وافتتح ق�سما علميا فيها ، وا�ستمع اىل اراء 
بع�س طلبتها ، ثم توجه بعدها اىل كليات العلوم 
االن�سانية  للعلوم  والرتبية  والعلوم  اال�سالمية 

وبناية االق�سام الداخلية للطالبات .
و�سملت جولة معاليه زيارة كلية الهند�سة واطلع 
اجهزة  من  �سمته  وما  املختربات  على  خاللها 
ملجل�س  اجتماعا  تراأ�س  ذلك  بعد   . متطورة 
املوؤمترات  اجلامعة ناق�س فيه مع اع�ساء املجل�س 
والندوات التي تعتزم اجلامعة اقامتها والتي من 

�ساأنها تعزيز اللحمة الوطنية بني العراقيني ، كما 
اال�ست�سارية  املكاتب  دور  تفعيل  االجتماع  ناق�س 
يف  التدري�سيني  بحوث  ن�سر  واآليات  اجلامعة  يف 
املجالت العلمية الر�سينة وغريها من مو�سوعات.
اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  اأهدى  الزيارة  ختام  ويف 
العايل  التعليم  وزير  معايل  اىل  كرميا  م�سحفا 
، وعرب �سيادته عن امتنانه لهذه  والبحث العلمي 
الزيارة الكرمية التي �سكلت دعما وحافزا جلميع 
منت�سبي اجلامعة على بذل املزيد من اجلهد خدمة 

لبلدنا العظيم وحمافظتنا العزيزة .
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جامعة دياىل حت�سل على املركز الثالث يف تقييم 
اأداء اق�سام االعالم يف اجلامعات العراقية 

رئا�سة  العامة يف  والعالقات  ح�سل ق�سم االعالم 
التقرير  يف  الثالثة  املرتبة  على  دياىل  جامعة 
ال�سنوي الذي ا�سدرته دائرة العالقات واالإعالم 
اخلا�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف 
بتقييم اداء اق�سام االعالم والعالقات العامة يف 

اجلامعات العراقية للعام 2015. 
بني  من  املرتبة  هذه  على  الق�سم  ح�سول  وياأتي 

33 جامعة عراقية �سملها التقرير نتيجة اجلهود 
املبذولة خالل العام املن�سرم والعمل بروح الفريق 
الواحد ادارة ومنت�سبني ي�سبقها الدعم الالحمدود 
من قبل رئي�س اجلامعة اأ.دعبا�س فا�سل الدليمي 
وم�ساعديه اأ.د عامر حممد ابراهيم و اأ.د منتهى 
املراآة  يعد  الذي  للق�سم  ومتابعتهم  ذويب  عذاب 

العاك�سة ل�سورة اجلامعة امل�سرقة. 
الوزارة  يف  واالعالم  العالقات  دائرة  مدير  وقال 
هذا  اعداد  اإن  العبودي:  حممد  حيدر  د  اأ.م. 
يف  االعالم  اق�سام  حتفيز  اطار  يف  ياأتي  التقرير 

اجلامعي  االعالم  بواقع  االرتقاء  على  اجلامعات 
م�سيفا باأن املعيار الذي اعتمد يف التقييم هو عدد 
الن�ساطات واالخبار املن�سورة يف الن�سرة اخلربية 
االخبار  عن  ف�سال  واالعالم  العالقات  لدائرة 
املن�سورة على املوقع الر�سمي لوزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي. 
االجناز  هذا  على  اجلامعة  رئي�س  اثنى  بدوره 
موعزا بتقدمي كتاب �سكر وتقدير ملنت�سبي الق�سم 

تكرميا جلهودهم املبذولة .  
 

جامعة ديالى تحصل على المركز الثالث في 
تقييم أداء اقسام االعالم في الجامعات 

العراقية 
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�سخمة  تقنية  تطورات  احلايل  الع�سر  ي�سهد     
جماالت  منها  خمتلفة  جماالت  يف  ومت�سارعة 
العامل  جعل  مما  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت 
االحداث،  مع  وتتفاعل  تتاأثر  واحدة  وحدة 
الركب  هذا  يف  ال�سري  يريد  من  على  الزما  فاأ�سبح 
احلا�سل،  املعريف  االنفجار  مواكبة  احل�ساري 
املت�سارع بل هذا يتطلب كل جهد  العلمي  والتقدم 
ومعلومات  تقنيات  ونقل  االمكانات  كل  وت�سخري 

تقود اىل احداث نه�سة علمية وتقنية �ساملة.
بناء  يف  كبريا  دورًا  التقني  التطور  لعب  لقد     
يف  ال�سبب  وكان  احلديثة،  االن�سانية  احل�سارة 
كل التحوالت اجلذرية يف جميع جماالت االنتاج 

الذي هو اال�سا�س احلاوي للحياة يف املجتمع .
   كما ادت التقنية اىل تغيري املجتمعات التقليدية 
جمتمعات  اىل  احلديثة  ال�سناعية  الدولة  يف 
االن�ساين  ال�سلوك  يف   بدورها  اثرت  تقنية، 

لالأفراد وعلى االدارة وعلى املجتمع. 
   وبينما ي�سف البع�س ع�سرنا احلا�سر بع�سر ما 
بعد الثورة ال�سناعية ي�سفه البع�س االخر بع�سر 
من  املعلومات  ان  فيه  ال�سك  مما  املعلومات،   ثورة 
جميع  يف  الوا�سح  التاأثري  ذات  اال�سا�سية  امل�سادر 
جماالت الن�ساط يف العامل. كما توؤدي التطورات 
املتالحقة يف تقنية املعلومات اىل حتويل املجتمع 
ال�سناعي اىل جمتمع يدور يف فلك املعلومات ومن 
�سوف  النظرية  ملعرفة  املنهجي  التنظيم  فاأن  ثم 
يكون هو امل�سدر اال�سا�سي لتوجيه وت�سكيل بنية 

املجتمع يف امل�ستقبل.
املفكر  ال�سناعة يعد     وبخ�سو�س جمتمع مابعد 
االمريكي "ديفيد وايزمان"  اول من ا�ستعمل هذا 
جمتمع  يف  يفكر  كان  عندما   1958 عام  التعبري 
تظهر  رمبا  التي  االجتماعية  وامل�سكالت  الفراغ 
عامل  ان  على   ، االن�ساين  التاريخ  يف  مرة  الأول 
هذا  اأك�سب  من  اول  هو   " بل  دانييل   " االجتماع 
مقدما   . االن  اليها  ي�سري  التي  الداللة  امل�سطلح 
تعريفا حمددا ملجتمع مابعد ال�سناعي من خالل 

ابعاد خم�سة هي :

اىل  ال�سلع  انتاج  من  التغري   : اقت�سادي  1-قطاع 
توفري خدمات .

وطبقة  املهني  التفوق   : املهني  2-التوزيع 
التكنوقراط .

3-املبداأ املعريف : متركز املعرفة النظرية كم�سدر 
ال�ستحداث وتكوين �سيا�سة املجتمع . 

4-التوجيه امل�ستقبلي : التحكم والتنبوؤ التقني .
5-اتخاذ القرار : ابتداع التقنية اجلديدة . 

ميكن  �سكل  يف  الوثائق  وبناء  متثيل  عملية  مرت 
التعامل معه من خالل احلا�سوب باأربعة مراحل ، 
تعك�س كل مرحلة منهجا متميزا لتنظيم وعر�س 
 : وهي   ، االيل  ال�سكل  يف  الن�سو�س  او  الوثائق 
Sequence            ،ثم البناء  البناء التتابعي 
ال�سبكي Grid ، ثم بناء ال�سجرة  Tree ، واخريا 

      . web البناء العنكبوتي
لقد حقق االن�سان على مدى الع�سور املا�سية تطورا 
هائال يف جمال تقنية املعلومات واالت�ساالت ،ويف 
والتي  للمعلومات  االلكرتونية  البيئة  وجود 
ازدادت كما وكيفا بوجود �سبكة االنرتنيت ،انبثق 
املجاالت  جميع  يف  جديدة  م�سطلحات  عدة  منها 
ا�ستفادت  التي  املوؤ�س�سات  بني  ،ومن  احلياتية 
التعليم  موؤ�س�سات  الهائل  التقني  التطور  هذا  من 
ومراكز املعلومات ،ونتج عن ظهور م�سميات جديدة 
 Electronic االلكرتوين  التعليم  مثل  للتعليم 
 Virtual االفرتا�سي  ،والتعليم     Learning
االلكرتوين  املفتوح  والتعليم   ،  Education

Open Education  ، وتكون تلك امل�سطلحات 
 ،   E- Learning االلكرتوين  للتعلم  مرادفات 
التطور  فرتات  من  فرتة  يف  منها  كل  �ساد  وقد 
التي �سهدتها املوؤ�س�سات التعليمية باأدخال تقنيات 
ب�سكل تباديل  وا�ستخدمت   ، التعليم  احلا�سوب يف 

لكي ت�سف املفهوم الوا�سع للتعليم االلكرتوين . 
   ان ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة تعليمية مل�ساعدة 
الطالب يف تعلم املواد والدرو�س املختلفة وباأمناط 
التعليمية  امل�سادر  طليعة  يف  يعترب  خمتلفة 
القابلة للتطبيق، الن احلا�سوب قادر على حل مثل 
يحقق  وحتى  املتعددة،  االبعاد  ذات  امل�سكلة  هذه 
احلا�سوب واالهداف الرتبوية فالبد من اعداد او 
برجمة مواد تعليمية بوا�سطة احلا�سوب. ويتاأتى 
ذلك با�ستخدام �سبكة الف�سل الدرا�سي واملتكونة 
ال�سف  ملعلم  خم�س�س  مركزي  فردي  حا�سوب  من 
اخلا�سة  الفردية  احلا�سوب  اجهزة  مع  مو�سل 
يف  ال�سبكة  اجهزة  جميع  وت�سرتك  بالطالب، 
يف  كذلك  ت�سرتك  كما  املختلفة  املعلومات  م�سادر 
هذه  مثل  ومتكن  االخرى،  وامللحقات  الطابعات 
حتت  اأو  منفرد  ب�سكل  العمل  من  الطالب  ال�سبكة 
اأحيانا  الف�سل  مدر�س  متكن  كما  املدر�س.  ا�سراف 
الفردي لكل طالب عن طريق  التقدم  من متابعة 
 Teachert Monitoring( الربامج الرقابية
انتاج  اأهمية  ذلك  عن  وتنتج   )Programs

الكتاب االلكرتوين.

الكتاب االلكتروني

اأ.م.د.جا�سم حممد علي



9

العدد )31( ل�سنة 2016

    من و�سطي نهر ) ال�سني ( وباري�س عرفت اأكرث 
ق�سيدة اجلواهري لدجلة اخلري ، بعدما رددناها 
منذ ال�سغر بال تاأمل ، واي نهر ي�سبهها، فهي املتحرك 
اأملنا  وف�سحة   ، موا�سينا  على  �ساهدا"  الوحيد  
النقية مبائها . مل اأتعجب وانا القادم من دجلة. 
، ف�سباحات   ) ال�سني  نهر   ( اأنبهارا" با�ستثمار  بل 
وانت  معماريا".  نحوه  متجهه  واأما�سيها  باري�س 
جال�س يف مراكبه جتذبك ) بانوراما (  البنايات  
من  اأعظمه  وما   ، بعينيك  التاريخ  لتقراأ  العتيقة 
جنباته  على  واالخ�سرار   ، للذاكرة  يومي  حفظ 
اآالف  تلتقط  حني  يف   ، طعمها  للمذاقات  يعطي 
، وعلى  يوميا" بقاء هذه احلا�سرة  لتوؤكد  ال�سور 
الدفق  �سريان  تدمي  ال�سياح  زحمة  االر�سفة 
يطل   ، طبيعي   م�سنع  اأنه   ، باري�س  لبلدية  املايل 

عليه برج اأيفل ليزيده ثراءا" ، وتكتمل به لعبة 
ال�سياحة الذكية .

اجلواهرية  االبيات  تلك  نف�سي  يف  تركت  لقد 
اأثرا"  دجلة  فاأجد  اليوم  اأما   ، جميال"  اأيقاعا" 
كانت  وعقود  قرون  فقبل  ا".   مفقود  �سياحيا" 
اأجتاه  وهو   ، دجلة  اىل  متجهة  بغداد  حا�سرة  
احلياة  نغادر  فكيف   ، احلياة  م�سدر  نحو  فطري 
امل�سدر  انها  ؟  جريانها  ينام  وال  ننام  دجلة  وفينا 
اجلغرافيا  وهي   ، التاريخية  لوحدتنا  الطبيعي 
االجمل يف بلد افتقد �سطاآن البحار والبحريات  ، 

فهي ملتقى اأرحب لالإبداع والنظر اىل امل�ستقبل .
اأم   ( بيد  لالأخذ  الت�سريعية  للجهات  دعوة  انها 
والفنان،  املعماري  للمهند�س  دعوة   ،  ) الب�ساتني 
اأن  وللجميع   ، واالعالمي   ، االعمال   ورجل 
، فما جدوى  تف�سي تخ�س�ساتهم ابداعا" لدجلة 
فدجلة  ؟  النور  ترى  ال  كانت  اذا  وكنوزنا  علومنا 
وخم�سية  �سنوية  خطط  اىل  بحاجة  وحدها 
انها�س  على  قادر  العظيم  النهر  فهذا   ، وع�سرية 
االقت�ساد  وتنويع   ، البطالة  على  والق�ساء  املدن 
امل�ستدامة،  الب�سرية  التنمية  وتعزيز    ، العراقي 
 ، الغذائي  االمن  وحتقيق   ، الت�سحر  ومكافحة 

واالنتقال بالعراق اىل م�ساف الدول املتقدمة .
على  نعمل  ان  جتربنا  النهر  هذا  خ�سو�سية  ان 
تنظيم  اىل  تقودنا  املياه  ف�سحة   ، تعظيمه 
دائما"  لي�ست  فامل�سكلة   ، الرثوة  هذه  ا�ستخدام 
العامل  فدول   ، االدارة  بكفاءة  وامنا   ، بالندرة 
وتو�سيع  االأروائي  التقنني  بو�سائل  تفننت  قد 
امكانات  حت�سني  وبالتايل   ، اخل�سراء  االحزمة 

البيئة ال�سديقة لالإن�سان .
من  فتعد  للنهر  ال�سياحية  اخل�سو�سية  اأما 
النهر  م�سار  فجغرافية   ، للعراق  اخلا�سة  امليزات 
واالجتماعية  اجلغرافية  بالتنوعات  تت�سف 
اال�ستثمار  فكرة  من  يجعل  مما   ، واالقت�سادية 
ال�سياحي له يف غاية االهمية ، وعند ا�سرتاحته 
ال�سياحي  النقل  م�ساريع  اطالق  ميكن  ببغداد 
النهري ، واحياء املرافق ال�سياحية على �سفتيه، 
نهر  يفوق  بغداد  عند  لدجلة  الطويل  فاملقطع 
رائعا"  افقا"  يتيح  مما   ، اخرى  مبرة  ال�سني 
امكانية  الروؤية  هذه  يعزز  ومما   ، االمكنة  لتاأمل 
امل�ستوحاة  املائية  للنافورات  اجلمايل  التوظيف 
وقد   ، العظيمة  برموزه  الزاخر  بغداد  تاريخ  من 
اأتاحت التكنولوجيا املعا�سرة فر�سا" كبرية لزرع 
ال�سورة  يوؤمن  مبا   ، احلدائق  وهند�سة  النباتات 

الطبيعية لوظيفة النهر .
واإمنا   ، ال�سني(   ( يف  اأراه  ما  اعجازا"  يكن  مل 
نحو  الزمن  عرب  ومرتاكمة  منظمة  خطوات 
اال�ستثمار ال�سياحي له ، انه بتعبري اآخر عن هوية 
باري�س عرب الزمن ، فما ا�سد حاجتنا  لرت�سيخ هذا 
بعد  فعلى   ، احل�سارات  موطن  يف  احل�ساري  املبداأ 
م�سلة  ت�سمخ  ال�سني(   ( غفوة  من  االمتار  ع�سرات 
فمتحف   ، و�سومر  واآ�سور  اأكد  واآثار   ، حمورابي 
يف   ، ال�سياحي  اال�ستثمار  بدواعي  حفظها  اللوفر 
حني اأن �سخو�سها قد اأرتوت من مياه النهر الرمز ، 
من هنا تظهر اخل�سو�سية احل�سارية لدجلة ، فعن 

اأي نهر معطاء نتكلم ؟ .

دجلة الخير : دعوة لالستثمار

اأ.د. مهدي �سالح دواي 
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االفـــــــــاق اجلــــديـــــدة

د. ح�سام الربيعي

حوض السمك

وانا انظراىل حو�س ال�سمك جالت ببايل خواطر عميقة غا�ست   
رغم �سحالة مياه  احلو�س ، فخطر ببايل ان ال�سمك اإذا ما كربت ومنت مل 
يعد احلو�س يت�سع لها ، وبذلك حتتاج اىل حو�س اكرب من حو�سها االول ، 
وقد حتتاج بعد مدة اىل حو�س ثالث اكرب من الثاين ، ويف النهاية ال ي�سعها 
الزينة  ا�سماك  اما  وخماطر  رعب  من  البحر  يحتويه  ما  بكل  البحر  اال 
�ستبقى  فانها  ال�سنتمرتات  تتجاوز  ان  مهما كربت ال ميكن  فانها  ال�سغرية 
الرغيدة. فرحت اجتول يف  ال�سهلة  نهاية حياتها  يف هذا احلو�س حتى 
دروب احلياة فوجدت ان حال النا�س فيها �سبيه بحال حو�س ال�سمك اإذ  
ان بع�س النا�س يولدون يف قرية �سغرية ارجاوؤها �سيقة مكاناتها �سعيفة 
فيها  يعي�س  الذي   الب�سيط  للمجتمع  الب�سيطة  احلاجات  ت�سد  التكاد 
ويظن الذي يعي�س يف هذه القرية ال�سغرية ان هذه القرية نهاية املطاف ، 
وهي كل العامل الذي يعي�س فيه النا�س جميعا فعقله ال ي�ستطيع ان يت�سور 
يف  �ساحبنا  فيعي�س  قريته  جدران  خلف  هو  ما  اىل  يتطلع  او  يتخيل  او 
هذه املحيط ال�سيق واليغادره بل وميوت فيه وعلى افرتا�س خروجه منه 
فانه �سُيوحي قبل املوت ان يدفن فيه ومن النا�س من يولد يف قرية نف�سها 
لكن له افكارا وتطلعات ال ي�ستوعبها املحيط الراكد يف قريته ، فيخرجه 
املجتمع من تلك القرية ي�سوقهم عقل جمعي ال يتقبل التغيري وي�سطهد 
ال�ساعني اليه وال يتقبل املجتمع الراكد؟ ما يقوله وال ما يفعله فيح�سل 
ي�ستقر يف  في�سطر اىل اخلروج من قريته حتى  وبينهم  بينه  نكد  ف�سام 
املدينة او العا�سمة او اي دولة ميكن ان ت�ستوعب افكاره وتطلعاته ، وهذا 
كله عندما يتم�سك هذا املتمرد بافكاره ، وال يتنازل عنها. وامامنا موكب 
االنبياء واملر�سلني وامل�سلحني واملجددين مل يثبت احد منهم يف مدينته 
بل كل واحد منهم هاجر اىل بلد غري بلده ، حتى اننا نظن ان الهجرة �سنة 
عليه  تاأتي  ان  حتتاج   ال  بحيث  الو�سوح  من  واالمر  واملبدعني،  االنبياء 
باأمثله ويتحكم يف ذلك متغريات كثرية منها مقدار قناعته بافكاره ومنها 
ال�سحية  ظروفه  �ساعدته  اإذا  خروجه  ويح�سل  جمتمعه،  انغالق  مدى 
، وقلت تلك  املوازين  اذا ما اختلت تلك  اما   ، املواجهة  واملادية على تلك 
 ، افكاره  ، وتدجن  �سينت�سر على تطلعات �ساحبنا  املجتمع  فان  املتغريات 
فريجع هنا املفكر املدجن ليعي�س ب�سالم بني ابناء قريته ، ولكنه �سيكون 
يح�سل  كما  جنبيه  بني  التي  التي  نف�سه  ميدانها  حرب  خلو�س  م�سطرا 
من  النا�س  واخ�سر  افكاره،  منظومة  مع  �سلوكياته  تناق�س  ان�سان  لكل 
عداد  يف  فهو  نف�سه  وخ�سر  كلة  العامل  االن�سان  ك�سب  فلو  نف�سه،  خ�سر 

اخلا�سرين.
 ولو خرج من هذا الواقع االآ�سن فانه �سيجد من يتبنى افكاره او على االقل 
يتقبلها وقد يجد حظوة وجاها عليها، يف حني راى من قومه ب�سببها كل 

اجلفاء قال ال�ساعر: 
والعنرب اخلام روث يف مواطنه ويف التغرب حممول على العنق 

فما الذي يجرب العنرب الذي يتعطر به النا�س على ان يبقى يف بلد يعامله 
النا�س فيه على انه اليعدو ان يكون روثا.

ظة
حل
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       مل يكن الدكتور م�سحن حردان الدليمي ا�سما 
جامعتنا  تاريخ  اأو  ال�سخ�سي  تاريخي  يف  عابرا 
اأواخر  يف  كان  به  عهدي  باملنجزات؛  الزاخرة 
ق�سم  اإىل  منقوال  ثم  من�سبا  جئت  حني  2005م 
التقيته  وقد  يراأ�سه،  كان  الذي  العربية  اللغة 
الكبري  اأخي  برفقة  وكنت  وقتها  االأوىل  للمرة 
عليه  دّلتني  الذي  التميمي  عبود  فا�سل  الدكتور 
دروب املعرفة، وبعد تعريفه بي قّدمت له كتابي 
: الت�سوير املجازي ؛ فقال اأريدك اأنت ثم كتابك، 
ليمّهد للحديث يف فكرة االنتقال اإىل الق�سم، فقد 
اأفكار علمية �سميمة  ان�سّد للحديث معي بقوة يف 
ت�سّب يف م�سلحة الق�سم والكلية واجلامعة، وكان 
ذكيا،  منه،  اأنقى  اأر  مل  خلوقا  �سدوقا  حري�سا 
طروحاته  يف  النا�س  بني  التوفيق  يحاول  ب�سرا، 
الفكرية،  فهو اأحد اأهم االأ�سباب يف انتقايل اإىل 

جامعة دياىل الندية املعطاء .
اأهمية  يعي  حردان  م�سحن  ال�سهيد  كان  لقد        
اأهمية  وكذا  اجلامعات،  بني  الفكري  التالقح 
يف  االأداء  تطوير  يف  وفاعليتها  العلمية  املراتب 
الدرا�سات االأولية والعليا، وبدا هّم م�سحن العلمي 
الذي  املنهجي  وعيه  ب�سبب  الت�سّورات؛  يفوق 
العلمية، فهو يقّدم  الق�سم  ي�سّده لت�سميم �سيا�سة 
من  الرغم  على  ناجعة  واأفكارا  فريدة  خدمات 
ق�سوة الظرف و�سّحة املوارد وكرثة املعّوقات، لقد 
جعله اهلل �سببا يف تفعيل البحث العلمي وتطوير 
النواة  كانت  التي  املاج�ستري  درا�سة  يف  املناهج 
 ، �سنوات  بعد  الدكتوراه  درا�سة  لتاأ�سي�س  املهمة 
وبف�سل اهلل وبفعل اخلريين اأمثال ال�سهيد م�سحن 
اليوم  وهي  واأينعت،  العليا  الدرا�سات  �سجرة  منت 
على  والباحثني  العلم  طلبة  ال�ستقطاب  منار 
االأ�سيل  والبحث  العلمية  اال�ست�سارات  م�ستوى 
النقدية  النظريات  تطورات  يواكب  الذي 

يرتبط  وما  املعا�سرة،  واللغوية 
مهمة  عينا  الق�سم  واأ�سبح  بهما، 
يف  عديدة  اأرجاء  على  تطل ّ

الوطن واملعمورة.
     اإّن النواة التي و�سعها الدكتور 
رئي�سا  بو�سفه   - حردان  م�سحن 
كلية  يف  العربية  اللغة  لق�سم 
بطريقة  ت�سّكلت  الرتبية- 
مفردات  وكانت   ، ونا�سجة  فاعلة 
الدرا�سات العليا التي اعتمدها مع 
منظومته العلمية - ب�سبب تنوعها 
يف  مهمتنا  �سّهلت  قد  ومواكبتها-  
البحث  وتن�سيط  املناهج  تطوير 
اأكلت  �سارية  �سنوات  يف  العلمي، 

فيها الفنت من خا�سرة الوطن.   
الويّف  النقّي  اأيها  اهلل  رحمك       

زوجك  اهلل  ورحم  اخلري،   يف  ال�ساعي 
التي ا�ست�سهدت معك، وبارك اهلل يف اأهلك 
الدكتور  الغايل  اأخي  جميعا، ورحمك اهلل 
م�سرقة  �سورة  مّثل  الذي  املهداوي  �سالم 
لّلحمة الوطنية واالإِخاء واحلّب يف الزمن 
املّر، فقد كان نقّيا وفّيا طيبا، رافق ال�سهيد 
ولينام  االأمل،  عنه  ليخّفف  حردان  م�سحن 
معه قرير العني يف مقعد �سدق عند عزيز 
مقتدر، ورحم اهلل �سهداء جامعتنا االأفذاذ، 
ومن  الفتنة  اهلل  لعن  و  الوطن،  و�سهداء 
ُمْنَقَلب  اأّي  َظَلموا  اّلذيَن  ))َو�َسَيْعَلُم  �سنعها، 

ّيْنَقِلبون((، وتقبلكم اهلل يف عليني.

لن أنساك يامشحن

 اأ.د اإياد عبد الودود احلمداين
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ال  معلمينا،  اإهانة  على  يقدمون  اآباوؤنا  يكن  مل 
اأمامنا، وال من وراء اأظهرنا.. اليوم اأ�سبح )بع�س( 
االآباء ي�ستمتعون باإهانة معلمي اأبنائهم على مراأى 
وم�سمع منهم، داخل املدر�سة، ورمبا داخل الف�سل، 
وهو ما مل يكن ممكنًا ت�سديقه من قبل وال حتى 

يف عامل اخليال.
بينما  معلمه،  احرتام  التلميذ  من  نطلب  كيف 
يكون قد راأى اأباه وهو يكيل له �ستى اأنواع ال�سباب 

وال�ستائم اأمامه؟
على  املعلم  فيعاتب  بال�سرب  االأب  يتحّلى  ال  ملاذا 
كاأن  واملعلمني،  التالميذ  اأعني  عن  بعيدًا  انفراد 
مل  اإن  هذا  املدر�سة،  مدير  مكتب  داخل  يكون 

يتعر�س مدير املدر�سة هو االآخر الإهانة مماثلة!
ثمة من يقول: اإن وزارة الرتبية املوقرة هي التي 
اأ�ساليب  تقلد  اأخذت  حينما  اجلو؛  هذا  خلقت 
التعليمية  منظومتها  داخل  الغربية،  الثقافة 
الغربي،  النحو  على  اأتقنتها  هي  فال  االأوان،  قبل 
ال�سرقي؛  اأ�سلوبها  اإىل  العودة  ا�ستطاعت  وال 
خلفها،  ومن  يديها  بني  من  االأمور  ُة  اأِزَمّ فتفلتت 
معه  فقدت  الذي  االأمر  حتتها؛  ومن  فوقها  ومن 
ثقافتها االأ�سلية.. لكن ثمة من يقول: كال، بل اإن 
املعلم هو الذي و�سع نف�سه يف هذا املوقف؛ حينما 
على  املدر�سة  خارج  التالميذ  مع  يت�سرف  يعد  مل 
االأوائل..  املعلمون  به  يتحّلى  كان  الذي  النحو 
الذي  هو  التلميذ  اإن  بل  كال،  يقول:  من  وثمة 
الطريقة  وفق  معلمه  مع  ال�سري  اإتقان  ي�ستطع  مل 
املعلم  وال  التلميذ  ال  يقول:  من  وثمة  الغربية.. 
تقليد  �سوء  يف  بع�سًا  بع�سهما  فهم  ا�ستطاعا 
التقاليد الغربية ب�سكل مفاجئ.. غري اأنني اأتوقع 
املتبادل هو الطريق  اأن يومًا ما �سيكون االحرتام 
الوحيد الذي �سي�سريون فيه جميعًا: املعلم واالأب 
لثقافة  امل�ستحيل  غري  التطور  بحكم  والتلميذ، 

املجتمعات نحو االأف�سل

ثقافة االحترام بين المعلم والتلميذ واألب

اأ.م.د . ريا�س عدنان حممد
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ال�سيما  الف�سائية  الطفل  قنوات  تعد   
على  تاأثريا  القنوات  اأكرث  من  الكارتون  اأفالم 
الطفل لكونه ي�ساهدها ل�ساعات طويلة جلاذبيتها 
وتطوره  بتن�سئته  بع�سها  والرتباط  له   بالن�سبة 
واحلقائق  املعلومات  عرب  والدرا�سي  املعريف 
باملواد  وتزويده  برتفيهه  املتعلقة  التعليمية 

اآثارها   ومن   ، الدرا�سية  باملناهج  املرتبطة 
االيجابية   على التن�سئة االجتماعية اأنها تعزز 
وترثي   ، تنميتها  على  وتعمل  الثقافية  مدركاته 
قامو�سه اللغوي واملعريف وتغني خياله وتزيد  من 
ال�سلوكية  االأمناط  له  وتقدم  وميوله،  تطلعاته 
اختيار  يف  وت�ساعده  املثالية  والنماذج  املنا�سبة 
وتدربه  مواهبه  وت�سقل  ميوله  وترفد  هواياته 
الوقت عن طريق االلتزام مبواعيد  على احرتام 
االأدوار  وتك�سبه  القنوات  هذه  لبث  حمددة 
خالل  من  االيجابية  والرتبوية  االجتماعية 
انتماءه  وتعمق  املعرو�سة  ال�سخ�سيات  تقليد 
للمجتمع ، وتعلمه العادات ال�سحيحة و ال�سليمة  
كالعناية بنظافة االأ�سنان واجل�سم ، وتعزز لديه 

مفهوم الوقاية من االأمرا�س واالأوبئة .
ومن �سلبيات هذه القنوات على الطفل  اإنها جتعله 
يق�سي وقتا طويال يف م�ساهدتها قد يفوق  الوقت 
الذي يق�سيه يف مراجعة درو�سه واأداء واجباته، 
من  واحلد   ، املدر�سة  يف  ف�سله  اإىل  يوؤدي  قد  مما 
دورا  يلعبان  اللذين  واللعب  احلركة  يف  انطالقه 
تن�سئته  ويف   ، والعقلي  اجل�سمي  منوه  يف  مهما 

االجتماعية ، كما انه  يوقعه يف احلرية واخللط 
ال�سا�سة  على  ي�ساهده  فيما  واحلقيقة  الوهم  بني 
واإنها قد تعر�سه لل�سدمة مبا تعر�سه   ، ال�سغرية 
من �سور العنف والق�سوة يف �سور جذابة ومغرية، 
ما  كثريا   فهي   ، الالمباالة  �سلوك  من  ت�سيعه  وما 
تعر�س اإبطال الق�س�س خا�سة يف اأفالم الكارتون 
الفتاكة  االأ�سلحة  با�ستخدامهم  يت�سارعون  وهم 
االأطفال  اإن  املعلوم  ومن   ، االآخر  بع�سهم  ليحطم 
االإبطال  ادوار  ويتقم�سون  ي�ساهدونه  ما  يقلدون 
وال�سخ�سيات بو�سفها مناذج اجتماعية لهم . لذا 
له  ينظموا  اأن  الطفل  اأمور  اأولياء  على  يتوجب 
ال�ساعات التي يق�سيها خالل يومه كاأن يخ�س�سوا 
له �ساعات يق�سيها يف اإ�سباع حاجاته البيولوجية 
وتناول  والراحة  للنوم  كاحلاجة  والتكوينية 
الغذاء ونظافته وتطهري اجل�سم  ، والق�سم االآخر 
ن�ساطاته  مبزاوله  يخ�س�سونه  ال�ساعات  من 
م�ساهدة  ثم   ومن  البيتية  وواجباته  الدرا�سية 
القنوات الف�سائية التي تتالءم مع اأذواقه وميوله 

واجتاهاته .  

الطفل وقنواته الفضائية

اأ.م.د. عبد الرزاق جدوع
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        ال يكاد حديث عن العلم ، والتعّلم يغفل قول 
اهلل )عّز وجّل( يف االآية احلادية ع�سرة من �سورة 
والذين  منكم  اآمنوا  الذين  اهلل  )يرفع  املجادلة 
اأوتوا العلم درجات( ذلك اأّن الن�س االلهي ي�سرق 
منه معنى :اأّن طلب العلم �سبيل علّو ال�ساأن ، ورفعة 

املنزلة عند اهلل �سبحانه .
نور  ُيِطّل  القراآين  الت�سريع  م�سكاة  نف�س  ومن 
القراآين،  املعنى  ح�سور  ليوؤكد  النبوي  الت�سريع 
فري�سة   "  :  ) اأعني  العلَم  و)  طلبه  اأن  ويوؤ�س�س 
اأنه  على  له  لُي�َسْرِعَن   " وم�سلمة  م�سلم  كل  على 
عبادة ، بل عبادة من نوع خا�س ُيعّطر م�سارها اأن 
يكون طالب العلم يف ذّمة اهلل ، و�سبيله من حلظة 
خروجه من بيته حتى يعود اليه ، وم�سداق ذلك 
العلم   طلب  يف  خرج  " من   : االأكرم  الر�سول  قول 

فهو يف �سبيل اهلل حتى يرجع " .
ـ من غري اإغفال ت�سافر  ويل مع هذا احلديث وقفــٌةـ 
م�سموالت معاين الن�سو�س الت�سريعية ال�سابقة يف 
ـ  فقد ظفرُت به قبل ) ت�سع (  حتقيق فكرة املقالةـ 

�سنني ، وحينها فرحت جًدا ، وا�ستغربت جًدا : 
ـــ فرحت ؛ الأن ح�سًدا مكثًفا من الهّمة ، والت�سليم 
قد تلّب�ساين واأنا اأ�سّم رائحة املوت من كل اجتاه – 
كحال كل العراقيني اآنذاك – يف طريَقْي حت�سيلي 
ا  ( . فاأيُّ �سعور  العلمي ) طالَب دكتوراه ، وتدري�سيًّ
اأ�سمى من اإح�سا�سك اأّنك يف �سبيل اهلل ، وذمته يف 

رواحك وغدوك ؟ 
هذا  النبوي  النور  خيط  غاب  كيف  وا�ستغربت  ـــ 
�سنني  طوال  وتربويينا   ، اأ�ساتيذنا  اأحاديث  عن 

درا�ستي ؟ ! فلم اأقف عليه اإال وقـتـئــذ .
حديث  يف  يغب  مل  اأنه  به  ظفري  ثمار  من  وكان 
الطلبة  مع  يل   ) التوجيهية   ( االأوىل  املحا�سرة 
اجلدد يف كل عام درا�سي جديد ؛ �ساحًذا الهمم ، 

ومقوًيا العزمية .
وكان من  ثماره اأي�سا ا�ستح�ساره كلما مل�ست فتورا 
اأو  ينتابني  تثاقال  اأو   ، اأو همة طلبتي   ، يف همتي 

اأحًدا من طلبتي . 
يف  الطلبة  تعرّث  اأرى  واأنا  اليوم  ا�ستذكرته  وقد 
بدء  مع  الر�سمي  الدوام  يف  واالنتظام   ، احل�سور 
اإدراك  اأن  �سك  وال  اجلديدة  الدرا�سية  ال�سنة 
اليوم االول للدرا�سة ، وحت�سيل الدرو�س بانتظام 
من ثّم ؛ �سري�سخ املعلومة يف اأذهان طلبتنا ويحقق 
ه الثقة وثبات اخلطوات،  ا ناجًعا حتفُّ م�ساًرا علميًّ
 ، والت�ستت  العجز  �سيورث  الدرو�س  تراكم  واأن 

وي�سعف ثقة الطالب بنف�سه .

واأح�سُب اأّن لغياب مفهوم احلديث النبوي ال�سريف 
مبا ي�ستمل عليه من طاقة روحية ، وحافز قيمي 
لدى طلبتنا وكثري من اكادمييينا اثًرا يف بروز هذه 

الظاهرة.
 ، را�سخ  عمٍل  منهَج   - به  واالإميان  ح�سوَره  واأّن 
االمني  للواقع  حتـدٍّ  اأهم  ميثل   - له  واالنقياد 
من  بدًءا   . احلبيب  بلدنا  يعي�سه  الذي  ال�سعب 
االنتظام بالدوام الر�سمي منذ اليوم االأول لل�سنة 
حت�سيل  ب�سرائط  بااللتزام  ومرورا  الدرا�سية، 

العلم ، التي منها :
ال  العلُم   "  : قيل  وقد  و�سدقها   ، النية  �سحة  ـــ 

ت نيُته ". يعدله �سيٌء ملن �سحَّ
ـــ ال�سعي بجّد واجتهاد اىل حت�سيل العلم النافع 
 ، البلد  نه�سة  اأ�س�س  ويبني  املجتمع  يخدم  الذي 

و�سعبه ، ورخائهما ، ورقيهما .
، وامل�سابرة ، وحتمل ق�ساوة  ، واملطاولة  ـــ ال�سرب 
الدرا�سة  و�سعوبة   ، احلال  و�سظف   ، الظرف 

واملقررات .
ـــ التخلق باآداب املتعلمني كاحرتام املعّلم ، واملادة 
املنحرفة  ال�سلوكيات  عن  واالبتعاد   ، الدرا�سية 
كالغ�س ، واالبتذال يف الكالم ، وامللب�س ، والتعامل 
 ، التعليمية  والبيئة  واملعلمني   ، الزمالء  مع 

وااللتزام بتعليماتها .
وغري ذلك من االآداب .

واملتح�سل من كل ذلك ـ اإن �ساء اهلل تعاىل ـ ثماٌر 
طريقا  �سلك  "من  فـ  واالخرة  الدنيا  يف  �ستجنى 
اىل  طريقا  به  له  اهلل  �سّهل  علما  فيه  يلتم�س 

اجلنة "  .. واهلل امل�ستعان .

مــنْ خرجَ في طلب العلم 

د. مــازن ال�سـلمــان 
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اللغات قدميًا  اأغنى  من  العربية  اللغة  تّعـد         
ومقاطعها  واأ�سواتها  املفردة  األفاظها  يف  وحديثًا 
اأبرز  من  خ�سي�سة  وتلك   ، وتعبرياتها  وحروفها 
خ�سائ�سها، وذلك من امل�سّلم به عند العلماء على 
الباحث  اإليه  ذهب  ما  على  م�ساربهم  اختالف 
اأن  واأ�ساف  1930م(،  )ت  �سومط  جرب  اللبناين 
بل  األفاظها،  كرثة  على  يقت�سر  مل  العربية  غنى 
ا�ستقاقاتها  ات�ساع  يف  يتمثل  الكبري  غناها  اإّن 
وكرثتها ، ونفوذ القيا�س وا�سطراده يف اأغلبها، اإن 
مل يكن يف كّلها ]ينظر : فل�سفة اللغة العربية 
)ت  جني   ابن  عنه  ماعرّب  وهو  وتطورها[. 
392هـ( باأن )هذه اللغة ال يكاد ُيعلم بعُدها ، وال 

ُيحاط بقا�سيها( ]اخل�سائ�س[.
اللغويَّ  الرثاَء  وذلك  ال�سَعة  هذه  ويوؤيد         
)ت  الزبيدي  بكر  اأبو  ذكره  الذي  االح�ساُء 
الألفاظ  الكلي  العدد  اأّن  اإىل  ذهب  الذي  379هـ( 
 )6/59/400( هو  واملهمل  امل�ستعمل  العربية 
اإاّل  الكبري  العدد  هذا  من  ي�ستعمل  وال  لفظ، 
اللغة  علوم  يف  املزهر  ]ينظر:  لفظًا.   )5620(

واأنواعها لل�سيوطي[.
مدى  على  يدّل  وغريه  االح�ساء  هذا  اإّن        
 ، العربية  اللغة  به  تتمتع  الذي  والغنى  الرثاء 
فاقت  ا�ستقاقية  لغة  اأنها  اإىل  الرثاء  هذا  ويعود 
كلمات  فعدد   ، اللغات  �سائر  واألفاظها  موادها 
اللغة  وكلمات  )000¸25(األفًا،  الفرن�سية  اللغة 
االنكليزية ) 000¸100( األف، اأما اللغة العربية 
فعدد موادها ) 000 ¸400( األف مادة، وان معجم 
والقامو�س   ، مادة  األف  اأربعني  ي�سم  ال�سحاح 
ثمانني  العرب  ول�سان  مادة،  األف  �ستني  املحيط 
األفًا، وتاج العرو�س ع�سرين ومائة األف مادة ، ومع 
هذا الرثاء فان امل�ستعمل من األفاظ هذه اللغة مل 
ال�سحاح  ]ينظر:   . مادة  اآالف  ع�سرة  يتجاوز 

عبدالغفور  الأحمد  العربية  املعجمات  ومدار�س 
عطار[. علمًا اأن هذه املواد تتفرع اإىل كلمات مّما 
يو�سع من الرثوة اللغوية ، ولذلك فلي�س يف الدنيا 
لغة ا�ستقاقية غنية باألفاظها غري العربية، وهي 
معظم  بها  يتحدث  التي  االنكليزية  اللغة  تفوق 
ففي   ، االأ�سوات  عدد  يف  ع�سرنا  يف  االر�س  �سكان 
اأما   ، مكرر  غري  حرفًا  وع�سرون  ثمانية  العربية 
االنكليزية ففيها �ستة وع�سرون حرفًا منها ما هو 

مكرر . 
يف  العربية  ات�ساع  اإىل  اأّدى  اللغوي  الرثاء  اإّن     
با�ستعمال  وذلك   ، وتنويعها  وتلوينها  املعاين 
من  ،وغريها  واال�ستعارة  والكناية  املجاز، 
لغة  الف�سحى  البالغية.]ينظر:  الفنون 
كالهما  الوافد.  الغربي  املنهج  القراآن،واأخطار  

الأنور اجلندي[.
ف�ساًل عن ات�ساع العربية بكرثة ال�سيغ واملرتادفات، 
 ، �سيغ  ت�سع  له  الذي  )اال�سبع(  لفظ  ذلك  ومن 
اجلموع،  �سيغ  وتعدد   ، واالأمنلة  الناقة  وكذلك 
 ، جموع  ثمانية  له  والنمر  جموع،  �ستة  فللقرد 

واملماتة.  املاآنو�سة  املرادفات  مئات  وللداهية 
نخلة  لرفائيل  العربية  اللغة  غرائب  ]ينظر: 

الي�سوعي.
ومل يقت�سر االمر على ذلك فم�سارات �سعة العربية 
تنحو نحو امل�سرتك اللفظي والت�ساد، واال�ستقاق ، 

والنحت ، واالإبدال والتعريب ، وغريها.
       اإن هذه ال�سعة التي ات�سمت بها اللغة العربية 
يوؤّلفون  وهم   ، العرب  اللغويون  عليها  ه  تنبَّ
عنوانات  لها  اختاروا  التي  اللغوية  معجماتهم 
اللغة،  يف  :املحيط  مثل   ، ال�سعة  هذه  عن  معرّبة 
الزاخر،  العباب   ، االأعظم  واملحيط  واملحكم 
القامو�س املحيط وغريها . لكّن هذه املعجمات مل 
هذا  على  والدليل   ، كّلها  اللغة  األفاظ  على  حتتِو 
ا�ستدركوا  لل�سابَقني  التالني  املعجمّيني  اأَن  النق�س 
هذه  من  واالأ�سهر   ، فاتهم  مما  الكثري  عليهم 
امل�ستدركات ، ما ا�سُتدِرَك على معجم العني للخليل 
بن اأحمد الفراهيدي )ت 175 هـ( ، وما ا�ستدرك 
على �سحاح اجلوهري )ت 393هــ على التقريب( 
)ت  لل�ساغاين  وال�سلة  والذيل  التكملة  وال�سيما 

فـي رحاب صاحبـة الجاللـة 
سعـة اللغـة العربيـة

اأ.م.د. مكي نومـان مظلوم
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به  نه�س  ما  االأكرب  اال�ستدراك  ويعّد   ، هـ(   650
يف  1205هـ(  )ت  بيدي  الزَّ مرت�سى  حممد  ال�سيد 
�ساحب  فات  ملا  وال�سلة  والذيل  التكملة  كتابة 
الفريوز  على  به  م�ستدركًا   ، اللغة  من  القامو�س 
اآبادي )ت 816هـ( يف قامو�سه املحيط.                                                    
اال�ستق�ساء  يف  اللغوية  الرغبة  هذه  اإّن      
واال�ستدراك عليه تبقى بعيدة عن اجلمع ال�سامل 
للغة ، الأّن ما انتهى اإىل املعنيني ب�ساأن هذه اللغة 
مّما تكّلمت به العرب ما هو اال القليل منه على ما 
يفهم من عبارة اأبي عمرو بن العالء )ت 154 هــ(.  
�سالم[  البن  ال�سعراء  فحول  طبقات  ينظر: 
))قد  بقوله  189هـ(  )ت  الك�ساين  كررها  والتي 
در�س من كالم العرب كثري ((، .  ل�سان العرب البن 
للغة  واجلمع  اال�ستقراء  نق�س  عن  ف�ساًل  منظور، 
الذي نه�س به اللغويون االوائل.                                                                                                               
االمام  العرب  كالم  �سعة  حقيقة  �سّجل  وممن      
قوله  يف  204هـ(  )ت  ال�سافعي  اإدري�س  بن  حممد 
واأكرثها  مذهبًا،  االأل�سنة  اأو�سع  العرب  ))ول�سان 
األفاظًا، والنعلمه يحيط بجميع علمه اإن�سان غري 
نبي (( الر�سالة لل�سافعي[ الذي ذكره ابن فار�س 
)ت 395هـ( بعبارة )كالم العرب اليحيط به اإالآ 
نبي(، ف�ساًل عن اأنه عقد بابًا يف كتابه ال�ساحبي 
على اأن لغة العرب اأف�سل اللغات واأو�سعها.  ينظر: 
ال�ساحبي .واملزهر يف علوم اللغة واأنواعها  ومهما 

اللغة موقوفة  بتلك  فاإّن االحاطة  بذلت اجلهود 
على نبينا حممد �سلى اهلل تعاىل عليه واآل بيته 
الف�سحى  العرب  لغة  ا�ستوعب  الذي  الطاهرين، 
اأف�سح  كان  ذلك  عن  ف�ساًل  وهو  قبائلها،  ولغات 

العرب،ويف ذلك قال اجلاحظ )ت 255هـ( 
وال  نفعًا،  اأعّم  قّط  بكالٍم  النا�ُس  ي�سمع  مل   ((
مذهبًا  اأجمل   وال  وزنًا،  اأعدل  وال  لفظًا،  اأ�سدق 
اأ�سهل  وال  موقعًا،  اأح�سن  وال  مطلبًا،  اأكرم  وال 
خمرجًا، وال اأف�سح عن معناه ، وال اأبني عن فحواه 
�سلم((،]البيان  واآله  من كالمه �سلى اهلل عليه 
الف�سحى  بالعربية  اإحاطته  والتبيني ومن دالئل 
اأنه كان يخاطب كَل قوم  ولغات القبائل العربية 
اأف�سحهم  اإال  يكون  ال  ثم   ، مذهبهم  وعلى  بلغتهم 
خطابًا، واأ�سّدهم لفظًا واأبينهم عبارة، وهو ف�ساًل 
عن ذلك اقت�سب )ارجتل( األفاظًا كثرية مل ت�سمع 
 ، الكلم  بجوامع  ي�سمى  ما  وهي  العرب،  من  قبله 
ُحنني  يوم  وقوله  اأنفه(،  حتَف  قوله:)مات  مثل 
ا  الوطي�س(. وهو ما جعل االمام عليَّ )االآن حمي 
عليه ال�سالم ي�ساأله حني �سمعه يخاطب وفد بني 
َنْهد. يا ر�سول اهلل نحن بنو اأٍب واحد، ونراك تكّلم 
وفود العرب مبا ال نفهم اأكرثه فقال عليه ال�سالة 
ينظر:  تاأديبي(.  فاأح�سن  ربي  )اأّدبني  وال�سالم 
�سادق  مل�سطفى  النبوية  والبالغة  القراآن  اإعجاز 

الرافعي  ويف ذلك قال اأبو حيان االندل�سي 

ر�سول  اأّن  �سك  )ت 745هـ( ))نعلم قطعًا من غري 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم كان اأف�سح العرب ، 
فلم يكن يتكّلم اإالآ باأف�سح اللغات واأح�سن الرتاكيب 
لغته  غري  بلغة  تكلم  واإذا   ، واأجزلها  واأ�سهرها 
اللغة على طريق  اأهل تلك  فاإمنا يتكلم بذلك مع 
معلم((. غري  من  له  ذلك  اهلل  ،وتعليم  االعجاز 

خزانة االأدب للبغدادي[ 
من  العربية  اللغة  اأن  ذكره  �سبق  مما  يظهر       
مل  اإن  لغوية  ومواّد  األفاظًا  العامل  لغات  اأو�سع 
يف  واثره  ال�سريف  النبوي  احلديث  اأو�سعها  تكن 
الدرا�سات اللغوية للدكتور حممد �ساري حمادي، 
كرثة  اىل  توؤدي  وموادها  االألفاظ  كرثة  واإن 
املعاين وتنوعها ، وجتّددها ، وهذا دليل على قدم 
هذه اللغة الذي اأّدى اإىل الرتاكم والرثاء اللغوي 
والداليل ، واإن الدالالت ع�سية على اجلميع ،لكّن 
تلك  وكانت  االألفاظ،  ا�ستق�ساء  حاولوا  اللغويني 
اأمنيتهم التي جعلوها عنوانًا لتلك اجلهود اللغوية 
امل�سنية ، لكنهم مل يفلحوا باجلمع الكلي الألفاظ 
اللغة، النه القدرة الأحد على اأن يح�سيها اإح�ساء، 
ال  بحيث  وال�سعة  ال�سخامة  من  الرثوة  هذه  الأن 
اأو اإح�ساءها((  مِلَن يريد ح�سرها،  ت�سل�س قيادها 
الأّنها  العربية(،  املعجمات  ومدار�س  )ال�سحاح 
كانت ع�سية عليهم ، فجاء الالحق م�ستدركًا على 

ال�سابق لي�سدَّ النق�س الذي اهتدى اإليه.
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�سهدت  �سفحات الفن املعماري احل�ساري اال�سالمي  
التي  عك�ست روح االبداع لدى  العديد من املعامل 
امل�سلمني على مر الع�سور التاريخية  ال�سيما تلك 
املعامل التي دامت �ساخمة ايل يومنا هذا .. ومنها 

جامع قرطبة يف االندل�س)ا�سبانيا(
هـ  �سنة) 170  الداخل  الرحمن  ببنائة عبد  امر 
خالل  ا�سافات  عدة  امل�سجد  �سهد  اذ   ) \686م 
�سنة  كان  اخرها  االندل�س  يف  االموي  العهد 
)377هـ \ 987م( على يد احلاجب املن�سور بن 

ابي عامر .
و�سفه )جامع قرطبه(:

يقع جامع قرطبة الكبري على مقربة من الوادي 
الكبري اذ �سيد على بقعة �سخرية تقع اىل اجلنوب 
الغربي من املدينة )قرطبة (التي متيزت ب�سيق 

ازقتها املحيطة بامل�سجد من كل جانب .
اما م�ساحة امل�سجد فقدرت ب )24،300م (مربع 
وله ت�سعة ع�سرة بابا م�سنوعة كلها من الربونز . 
وقد اطلق على �سحن امل�سجد الواقع اىل ال�سمال 
عنه  وقال   ، الربتقال  بباحة  او  النارجن  فناء 
م�ساحة  وكرب  �سنع  ما  اجل  )من  :انه  احلمريي 
واحكام �سنعتا وجمال الهيئة واتقان البنية اهتم 
به اخللفاء املروانيون فزاد فيه زيادة بعد زيادة 
ومتيم اثر متيم حتى بلغ الغاية يف االتقان ، ف�سار 
يحار فيه الطرف ويعجز عن ح�سنه الو�سف ولي�س 
يف م�ساجد امل�سلمني مثله تنميقًا وطوال وعر�سا (  
وقد اهتم به امراء امل�سلمني على طول   احلقبة 
غاية  بلغ  حتى   ، االندل�س  فيها  حكموا  التي 

البهاء واجلمال اذ مل ُي�ساهيهه م�سجد ا�سالمي يف 
م�ساحته وفن اعماره لقرون طويلة .

املاأذنة:
مت  اذ  الدنيا  عجائب  من  تعد   فاأنها  املاأذنة   اما 
و�سل  حتى  مرات  لعدة  وترميمها  جتديدها 
الرحمن  عبد  االمري  زمن  يف  23م  اىل  ارتفاعها 
النا�سر وا�سبح لها اربع  ع�سرة نافذة ت�سم �سلمني 
احدهما لل�سعود واالخر للنزول ، اذ تعلو ها  ثالث 
قباب على �سكل تفاحة اثنان منها طليت بالذهب 
و�سطع  ال�سم�س  طلعت  ما  فاذا  بالف�سة  والثالثة 
ل�سدة  النا�س  انبهر  القباب  تلك  على  �سياوؤها 

بريقها وجمالها .
ومن جهة اخرى ففي زمن )املنت�سر بن النا�سر (
زاد عدد االجنحة املرتبطة بامل�سجد ال�سيما بناء 
دار ال�سدقة بجانب امل�سجد  وابتنى اي�سا املحراب 
الثالث وعمل له قبة كبرية زخرفت بالف�سيف�ساء 
م�ستوحاُه  �سخمة  قبة  تعلوها  كبرية  ومق�سورة 
اخرى  دار  بناء  عن  ف�سال  البيزنطي  الطراز  من 
للواعظ او االمام اىل جانب ذلك بناء  دار للعمال 

القائمني على خدمة امل�سجد.
حرم اجلامع

امل�سفوفة  االعمدة  من  كبريا  عددا  احلرم  ي�سم 
املرمر  من  م�سنوعة  عمودا   1013 ب  قدرت 
واحلجر ال�سماقي  والرخام وحجر  الي�سب ، جلبت 
و�سف  اذ   ، االندل�س  بالد  من  متفرقة  اماكن  من 
وتوحي  الناظر  حتري  :انها  )ديورانت  كرثتها 

اليه بان امل�سجد الينتهي عند حد (، وتخرج من 
خمتلفة  عقود  منها  تتدىل  تيجان  االعمدة  هذه 
االنواع بع�سها ن�سف دائري وبع�سها م�ستق واخرى 
مقو�سة على �سكل ن�سف دائرة وجلميعها اوتاد من 
على  و�سعت  االبي�س  ومنها  االحمر  منها  احلجر 

التوايل .
قائال:  بو�سفه  احلمريي  ابدع  فقد  ال�سقف  اما 
�سقف،  بال  االخر  ون�سفه   ، م�سقف  ))ون�سفه 
،و�سواري  قو�سا  ع�سر  اربعة  م�سقفه  ق�سي  وعدد 
م�سقفه بني اعمدته و�سواري قببه �سغارا وكبارا 
�سارية،  الف  يليها  وما  الكربى  القبلة  �سواري  مع 
اكربها  للوقيد  ثريا  ع�سرة  وثالث  مائة  وفيه 
اإثني  حتمل  واقلها  م�سباح،  الف  حتمل  واحدة  
ع�سر م�سباحا ً (( ،ويذكر ان هذه امل�سابيح ت�ستمد 

زيتها من خزانات معلقة يف ال�سقف.
جميع  ان  املعطار:  الرو�س  كتاب  �ساحب  ويذكر  
الطرطو�سي  ال�سنوبر  عيدان  من  امل�سجد  خ�سب 
ارتفاع اجلائزة منه �سرب يف عر�س  �سرب اال ثالثة 
وثالثون   �سبعة  منه  جائزة  كل  طول  يف  ا�سابع 
ويف  اجلائزة  غلظ  واخرى  جائزة  وبني   ، �سربا 
بع�سها  الي�سبه  ما  النقو�س  ال�سناع  �سرب  �سقفه 
البع�س االخر  اذ تلونت تلك االحجار بني االبي�س 
العيون  تروق  .فهي  والتكحيل  واالزرق  واالخ�سر 
وخمتلف  تر�سيمها  باأتقان  النفو�س  وت�ستميل 
الوانها، و�سعة بالط �سقفه ثالثة وثالثون �سربًا 
ولكل  �سربُا  ع�سر  خم�سة  واالخر  العمود  وبني 

عمود منها راأ�س رخام او قاعدة رخام .

من روائع الحضارة العربية االسالمية 
في االندلس) جامع قرطبة انموذجا(

اأ.د . حممود فيا�س حمادي 



18

االفـــــــــاق اجلــــديـــــدة

نوري ال�سعيد ون�سائحه الع�سر                                              
  ُيعد نوري ال�سعيد من روؤ�ساء وزراء العراق املخ�سرمني 
الوزارة)احلكومة( �سكل  املعا�سر،فقد  التاريخ  يف 
)1958 امللكي)1921-  العهد  يف  مرة  ع�سرة  اأربع 
ف�ساًل عن رئا�سته حلكومة االحتاد العربي)العراق 
الدور  ال�سعيد  لنوري  1958،وكان  واالردن(عام 
عام  االمم  ع�سبة  يف  العراق  دخول  يف  الكبري 
من  وتخل�سه  اال�ستقالل  على  وح�سوله   1932
االنتداب الربيطاين وُيعد بحق من موؤ�س�سي الدولة 
اأحد  ،وقد قابله يف عام 1952  العراقية احلديثة 
عن  و�ساأله  اللبنانية  �ساعة"  "اآخر  جملة  �سحفيي 
يقدمها  اأن  ميكن  التي  والن�سائح  ال�سيا�سة  اأالعيب 
وعركته  ال�سيا�سة  عرك  وخم�سرم  قدير  ك�سيا�سي 
يف  عامًا  وثالثني  نيفًا  ولها  بها  فعا�س  ا�سرارها، 
مرة  وانقالبات..  وحروب،  وثورات  و�سعود،  هبوط 
 ، البالد..  خارج  اىل  ومرات  احلكم..  كر�سي  اىل 
ة وينتظر الفر�سة.. ويوؤلف الوزارات!  يحب�س الغ�سّ
عن  م�سوؤوال ً :ل�ست  لل�سحفي  ال�سعيد  نوري  يقول 
يف  ولكنني،  ال�سعيد!  نوري  �سخ�س  يف  النا�س  اآراء 
عن  النا�س  ابعد  ال�سيا�سي،  وخلقي  وطبيعتي  طبعي 
الغمو�س  معاين  حتمل  التي  الغريبة  ال�سفات  هذه 
ال�سعيد  نوري  وا�ستطرد  الدفني..؟  وال�سر  والدهاء 
ال�سفات  يف  احا�سر  اأن  يومًا  يل  قدر  لو  يقول:- 
املثالية للرجل ال�سيا�سي يف ال�سرق، لراأى النا�س اأن 
لها  لي�س  واالألغاز".  واالحاجي  "االأ�ساطري  �سفات 
يف قامو�سي ال�سيا�سي مكان!".؟ ثم �ساأله ال�سحفي: 
ومن غريك ي�ستطيع اأن يبحث يف هذه املو�سوعات،! 
فهال تكلمت االآن؟ هال حتدثت ايّل وحملتها ر�سالتك 
اىل رجال ال�سيا�سة يف ال�سرق العربي؟ لقد اأ�سبحت 
ان�سان  كل  يع�سقها  هواية  العرب  عند  ال�سيا�سة 
ال�سعوب،  افراد  من  عددًا  اأكرث  الزعماء  واأ�سبح 
فلماذا ال تتكلم ؟ ملاذا ال تقول لهم – واأنت ال�سيا�سي 
الناجح – اأن ال�سيا�سة فن، له حرمته وله قد�سيته، 
وله موؤهالته و�سروطه.؟ حدثهم عن هذا الفن وعن 

هذه املوؤهالت وعن تلك ال�سروط.. تكلم!
وراح نوري ال�سعيد يتكلم ..

10و�سايا �سيا�سية!
1. احرتاف ال�سيا�سة و�سيلة ال غاية:

تريد  ملاذا  نف�سك  �سل  �سيا�سيًا،  تكون  ان  قبل        
وم�سروعاتك  اأهدافك  حدد  �سيا�سيًا،  تكون  اأن 
االهداف  هذه  حتقيق  على  طاقتك  نواحي  وادر�س 
وامل�سروعات. على ال�سيا�سي واجبات تفوق حقوقه 
كمواطن.. فهل فكرت يف هذه الواجبات؟. ال�سيا�سي 
نف�سه،  ونحو  وطنه،  ونحو  حزبه،  نحو  م�سوؤول 
ق�ساياه.  ومعاجلة  بلده  م�ستوى  لرفع  م�سوؤول 
م�سوؤول عن اختيار املجال�س النيابية وممار�سة حقه 
الطبيعي يف هذا ال�سبيل. اإّن العمل ال�سيا�سي خا�سع 
طاقتك؟  در�ست  ممار�سته.فهل  على  االن�سان  لقدرة 
لت�سمن جناحك؟؟!! ال يكفي اأن يقول النا�س عنك 
اإن  اأن ت�سمن جوابك للنا�س  انك �سيا�سي، بل عليك 
ت�ساءلوا: ماذا ي�سغلك ك�سيا�سي! ما هي امالك؟ اين 
جهودك؟ اين راأيك و�سوتك؟ اين و�سائلك.. خلدمة 

وطنك وامتك.. اين منهاجك !      
2. اإن اأردت اأن تكون �سيا�سيًا،فكن طموحًا:

      وقال نوري ال�سعيد:ال جناح لرجل ال�سيا�سة اإن 
االنانية  اقول  وال  الطموح  اقول  طموحًا،  يكن  مل 
وانادي بالتحفز وتبنى االآمال الوا�سعة والتطلع اىل 
تق�سي  اأن  يكفي  ال  واطمئنان  وثقة  بعزم  امل�ستقبل 
ال  ملاذا  وزارة.  يف  وزيرًا  او  حزب  يف  ع�سوًا  عمرك 
اأن  يجب  الوزارة؟  ورئي�س  احلزب،  زعيم  انت  تكون 
ال يغريك او يعزيك و�سع بلدك على ما هو عليه.. 

بل يجب اأن يكون لديك الطموح لتعمل على تو�سيع 
م�ستواه،  رفع  على  موارده،  زيادة  على  بلدك،  رقعة 
على قبوله املكان اال�سمى بني الدول يف العامل..ان 
ناجح..  �سيا�سي  كل  حياة  يف  ا�سا�سي  عامل  الطموح 
طموح ذاتي، وطموح عام خلري البلد .. وخري العامل 

وخري االن�سانية!
 3. ال�سيا�سة ت�سحية:

وال�سيا�سي  ت�سحيات،  كلها  ال�سيا�سة  حياة  اإّن        
يف  �سيء  بكل  ي�سحي  باأن  ير�سى  الذي  هو  الناجح 
�سبيل مبداأ.. او حزب.. او وطن! يف بلد كربيطانيا، 
يتقا�سى املحامي ا�سعاف ا�سعاف املرتب الذي يعطى 
لوزير، ومع ذلك يدخل االنكليزي الوزارة عن طيب 
وحياة  ال�سيا�سة،  حياة  باملال.اإن  م�سحيًا  خاطر 
ال�سركات،  ع�سوية  من  ال�سيا�سي  حترمان  احلكم، 
من  االقت�ساد.  ميادين  من   احلرة  االعمال  من 
التنّعم  من  البال..  وهدوء  والدعة  الراحة  حياة 
رعاية  من  احيانًا..  وال�سالمة  والطماأنينة  باالمن 
يف  حقوقه  ممار�سة  من  واقربائه..  واوالده  اهله 
روحه  تغذية  من  واع�سابه..  ب�سحته  االعتناء 
بتيارات العلم واالدب. وال�سيا�سي الناجح هو الذي 
ك�سيا�سي  جناحه  �سبيل  هوؤالء..يف  بكل  ي�سحي 

حمرتم!                      .
غري  والعك�س  و�سدق..  �سراحة  ال�سيا�سة   .4

�سحيح!!  .
نعم!  يقول:  وهو  الثعلب  ال�سيا�سي  وَعَب�س         

شخصيات دونها التاريخ

اأ.م.د.قحطان حميد كاظم
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ال�سيا�سة  باأن  القائل  والراأي  واوؤكده،  هذا  اقول 
�سفات  من  لي�س  �سعيف،  راأى  ونفاق،  ومتلق  كذب 
ال�سريح  ال�سيا�سي  هو  الناجح  ال�سيا�سي  الناجحني! 
الذي ي�ستطيع اأن يجاهر براأيه ولو كلفه ذلك حتمل 
الناجح  والعذاب..!ال�سيا�سي  وال�سيم  االأذى  الوان 
هو من يقول ال! ويعني بها ال! ويقول نعم، ويعني بها 
نعم!اما الغمو�س والبلبلة والكذب فلي�ست من �سفات 

ال�سيا�سة.. وال من �سفات الرجال...!            
5. ال�سيا�سة االيجابية.. هي ال�سيا�سة الناجحة!.

ال�سيا�سة  ال�سعيد:  نوري  "ال�سيا�سي"..         ويقول 
اأن  ان�سان  كل  ا�ستطاعة  يف  �سهلة،  ال�سلبية.. 
ال�سا�سة  حمك  فهي  االيجاب  �سيا�سة  اأما  ميار�سها، 
الناجحني!ال يكفي اأن تقول ال.. ال اأريد.بل عليك 
حتمل  اأن  يكفي  ال  تريد!..  ماذا  بعدها:  تقول  ان 
واالن�ساء،   للبناء  تعمل  اأن  عليك  بل  الهدم،  معول 
اليكفي اأن تلغي وتن�سف وتعار�س وتنتقد، بل عليك 
اأن تبادر اىل و�سع االأ�س�س اىل بناء �سيء اآخر مكانه 

6.حتمل امل�سوؤولية.. لكي تنجح!
       المكان يف �سفينة ال�سيا�سة الناجحة، ملا ي�سمونهم 
اإّن  هم!  هربوا  هي،  غرقت  اذا  ال�سفينة!  بفئران 
�سفينته..  م�سوؤولية  يتحمل  من  الناجح  الربان 
وي�سري بها اىل �ساطئ ال�سالمة.. ويذلل ما يعرت�سها 
�سالمة  على  وي�سهر  واأعا�سري..  ورياح  اأمواج  من 
ركابها.. ويتجه بها نحو مواطئ ال�سالم.. ويبذل يف 
وذكاء..!فاذا  وخربة  جهد  كل  �سريها  �سمان  �سبيل 
تعر�ست للغرق.. كان اآخر من يرتكها .. وقد يغرق 
معها!ان ال�سعور بامل�سوؤولية، وحتملها �سيء �سروري، 
االمم  وحياة  ال�سفينة،  حياة  يف  عظيم..  �سيء 

واالوطان.
 7.ال�سيا�سي الناجح.. �سيا�سي �سجاع؟

"اإن كان لل�سيا�سي مبداأ قد اعتنقه.. فليجاهر به! 
وحزبيته؟  مالونه  موؤيد؟  هو  هل  معار�س؟  هو  هل 
القتال،  حيث  يخاتل  وال  الن�سال،  حيث  اليجامل 
الرمال.  من  راأ�سه  يدفن  وال  يهرب،  وال  يتهرب  ال 
)وابت�سم نوري ال�سعيد من هذه ال�سجعات( ثم قال: 
عنه  تخلى  فقد  �سجاعته  ال�سيا�سي  عن  تخلت  واذا 
اميانه، وتخلت عنه مبادئه .. بل اأبرز نواحي خلقه 

و�سفاته!.                          
 8. �سيا�سة بال ثقافة = تخبط !

       وقال ال�سيا�سي املخ�سرم:على رجل ال�سيا�سة اأن 
يقراأ.. كثريًا! يقراأ يف كل �سيء.. يف االدب والتاريخ 
العظماء  وتراجم  وال�سعر  والطبيعة  والفل�سفة 
"فيتامني"  الثقافة  اإّن  واملو�سيقى!  الفنون  وتاريخ 
ال�سيا�سي، وعموده الفقري: انها موئله يف احاديثه 
وال�سيا�سي  اأبحاثه،  يف  ومرجعه  خطبه،  يف  ومنهله 
اجلاهل مهما كان ذكيًا واملعيًا و�سعبيًا ووطنيًا.. فلن 
ي�سل اىل النجاح ما دامت جعبته خالية من عن�سر 

النجاح.. الثقافة!".
9. االنتاج.. واجب ال�سيا�سي!

يف  بانتاجه!  فقري  مبجهوالته..  غني  ال�سرق  "ان 
اأر�سه  �سطح  وعلى  اخلريات  تكمن  اأر�سه،  بطون 
العرب  اإّن  واملر�س!  واجلهل  والعراء  اجلوع  يدب 
على  يعمل  الذي  )املنتج(  ال�سيا�سي  اىل  بحاجة 
زيادة كفاءات البالد اقت�ساديًا وماليًا، والبلد الغني 
االأخري  الفقري،  البلد  من  �سيا�سته،  يف  توفيقًا  اأكرث 
وتخبطًا،  تابطًا  ال�سيا�سة  الحرتاف  اأهله  يدفع 

واخلري  النور  مب�سروعات  اهله  ي�سغل  واالأوىل 
نريد  ال�سحابها!!  ال�سيا�سة  ويرتك  واحلياة.. 
ت�سبح  ان  نريدها  فقرية..  بالد  يف  منتجًا  �سيا�سيًا 

غدًا غنية! وي�سمت نوري ال�سعيد قلياًل ثم يقول:.
امنية،  انها  العا�سرة!..  الو�سية  عن  اخربك  هل 
ان  اهلل  وارجو  بها  اعي�س  امنية  و�سية،  ولي�ست 
فلي�س على اهلل بكثري  العزيز،  ال�سرق  لهذا  يحققها 
اأن  قبل  وطنهم  يف  يفكرون  �سا�سة  العرب  يهب  اأن 
اأن يوؤمنوا  يفكروا يف انف�سهم ويوؤمنون بامتهم قبل 
باحزابهم واأ�سخا�سهم، لو عرف العرب منزلتهم يف 
اهمية  اليهم وقدروا  وادركوا حاجة االمم  العامل، 
امل�سرح  على  ميثلوه  ان  با�ستطاعتهم  الذي  الدور 
اخرى،  ومنزلة  اآخر  �سان  اليوم  لهم  لكان  ال�سيا�سي 
ولكن، اأين من يوجه.. ويخل�س يف التوجيه؟ اين من 
ال  اليوم  العرب  و�سع  اإّن  الن�سح!  يف  وي�سدق  ين�سح 
يب�سر بخري، و�سع كله ا�ستكانة و�سعف وعدم مباالة. 
واالغاثات  االعانات  م�سروعات  فيه  تنفع  ال  و�سع 
والعا�سرة..  واخلام�سة  الرابعة"  و"النقطة 
ن�سق  اأن  فقبل  االمم  هيئة  وهبات  امريكا  وقرو�س 
الطرق ونبني اجل�سور وجنفف امل�ستنقعات، علينا اأن 
نبني االخالق وجنفف ال�سغائن.. ونن�سى النفو�س! 
الفكر  وراح  ال�سعيد  نوري  اأخرى،�سكت  ومرة   ..
ومازالت  جديد..  خيال  يف  ي�سرح  يهداأ  ال  الذي 
الوا�سع فتمران  الزائغتان حتدقان يف االفق  عيناه 
من  تلتوي  وهي  ال�سيارات  مواكب  على  بب�سرهما 
املعممة  قراء  اىل  حتمل  ال�ساخمة..  لبنان  جبال 

بالثلوج افواج الب�سرية املتعبة                               .
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فالشات

يتفق العقالء ... كل العقالء على �سرورة بل وجوب   
تطابق االأقوال مع االأفعال ، ال�سيما يف اجلانب الرتبوي . ومن 
املت�سامل عليه اأّن العملية التعليمية هي اأ�س اجلانب الرتبوي 

وروحه وقلبه الناب�س املفعم باملعرفة ... كل املعرفة . 
عبداهلل  بن  حممد  االأكرم  النبي  ل�سرية  املتتبع  اإّن   
التعليم  باأ�ساليب  عابقة  يجدها  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
على امل�ستوى ال�سخ�سي واالجتماعي ، العلمي والعملي، فبعد 
اأن عجزت قري�س يف منع �سريان نور االإ�سالم املحمدي االأ�سيل 
بحججه وبراهينه حتى قال قائلهم يف و�سف اآيات قراآنه: 
اأن هذا القراآن يجلو كيد ال�سيطان و�سغائنه، كما يجلو �سوء 

ال�سبح اإذا تنف�س اأدبار الليل اإذا ع�سع�س . 
�سلى  النبي  ت�سريد  املفل�سني يف  لو�سائل  جلاأ هوؤالء   
اهلل عليه واآله و�سلم واأ�سحابه اإىل �سعاب مكة ليذوقوا اآهات 
احل�سار   ويكتووا اآالمه لعلهم يلوون عنق اإرادتهم يف اعتناق 
تلك  يف   . املر�سلني  واأ�سرف  النبيني  خامت  واتباع  اهلل  دين 
االأجواء القا�سية طلب النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم من 
اأن ي�سد كل واحد منهم حجرًا على بطنه تخفيفًا  اأ�سحابه 

الآالم اجلوع التي يعانيها . 
و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سحابة  من  نفٌر   
ممن وهنت عريكة �سربه وحتمله �سكك يف تطبيق النبي �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم �سد احلجر على بطنه ال�سريفة فاتفقوا 
على ولوج خيمته خل�سًة يف جنح الليل املظلم ، وعندما ك�سفوا 

بطنه وجدوه رابطًا حجرين بدل احلجر الواحد .
تلك وم�سة من اأ�ساليب تعليم النبي �سلى اهلل عليه   
واآله و�سلم العلمية والعملية التي توؤكد عليها نظريات التعلم 
كافة وت�سدد على �سرورة بل وجوب تطابق االأقوال واالأفعال 
الأن  االإن�سان؛  بناء  يف  دور  اأ�سمى  يوؤدون  وهم  املعلمني  عند 
بل   ، التعليمية  بالعملية  ي�سر  االأفعال  مع  االأقوال  تناق�س 
الذين  )يايها  تعاىل  قال  اأبى   اأم  املعلم  ذاك  �ساء  يدمرها 
امنوا مل تقولون ماال تفعلون كرب مقتا عند اهلل ان تقولوا 

ماال تفعلون(.

يف  التعليمم. عبداحل�سني اخلفاجي

ت
ء ا

ضا
ا
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ي�سهد العامل اليوم ثورة علمية وتكنولوجية كبرية جًدا 
نعي�سه  الذي  الع�سر  فهذا  املعرفة  ميادين  خمتلف  يف 
والتقني،  التكنولوجي  والتطور  املعلوماتية  ع�سر  هو 
يف  الريا�سي  باملجال  عالية  اجنازات  من  نالحظه  وما 
العامل  وبطوالت  االوملبياد  خالل  من  االأخرية  ال�سنوات 

مبختلف االألعاب خري دليل على ذلك.

مع  التكنولوجية  واالأجهزة  االأدوات  توافر  وان 
للهند�سة  املُثلى  ال�سورة  ميثل  احلديثة  القيا�س   اأجهزة 
الذي  العلم  باأَنَّها  املقال  �ساحب  عرفها  التي  الريا�سية 
الهند�سة  فروع  بجميع  الريا�سية  الرتبية  علوم  يربط 
والتي ُتعنى بت�سميم االأجهزة اخلا�سة مبحاكاة احلركة 
يف  الإ�سهامها  التعليمية  العملية  وفاعلية  كفاءة  لرفع 
لدى  االإبداعية  القدرات  وتنمية  املهارات  تعلم  �سرعة 

املدر�س واملتعلم. 
والهند�سة الريا�سية يف جمال االألعاب الريا�سية عامة 
والكرة الطائرة خا�سة ُتعنى بت�سميم االأجهزة اخلا�سة 
لقوانني  وفًقا  واملهارية  البدنية  اللعبة  مبتطلبات 
القيا�س  طرق  مع  وتطبيقات  حلول  الإيجاد  فيزيائية 
للمتغريات التي توؤثر على االأداء ب�سكل مبا�سر وان هذه 
كبرية  اإمكانات  لالأجهزة  اأعطت  والتعديالت  االإ�سافات 
عدد  الأكرب  الفر�س  الإتاحة  التمرينات  عدد  حيث  من 
يوفر  اجلهاز  لكون  اجلهاز  على  للتدريب  الالعبني  من 
الكمبيوتر  ا�ستخدام  واإنَّ  املدرب،  على  والوقت  اجلهد 
مع اأجهزة القيا�س احلديثة ف�ساًل عن االأجهزة اخلا�سة 
مبتطلبات اللعبة وبقية االألعاب ميثل ال�سورة للهند�سة 
يف  والالعب  املدرب  من  ُكال  ت�ساعد  التي  الريا�سية 

التقومي ب�سورة مبا�سرة ومو�سوعية للحد الذي  عملية 
املعلومات  نظم  ع�سب  الريا�سية  الهند�سة  فيه  اأ�سبحت 
كل  وم�ساعدة  والتدريبي  التعليمي  الريا�سي  املجال  يف 
من له �سلة بالعملية التعليمية ملا تقدمه من دعم كبري 
�سهولة  على  ت�ساعد  واأجهزة  باأدوات  املدرب  اإمداد  يف 
اإي�سال املعلومات للمتعلم ف�ساًل عن ذلك �سعيها اإىل ربط 
التعلم باأكرب عدد من حوا�س املتعلم مما ي�سفي ذلك متعة 
وت�سويًقا على تعلمه ملهارات اللعبة كذلك تنمية مهارات 
واإعطائها  الذات  على  املتعلم  العتماد  الذاتي  التعلم 
الدافعية  وتوفريها  االأداء  عن  لالعبني  جيدة  خربة 
التغذية  من  حديثة  اأمناٍط  با�ستخدام  لالأداء  بفاعلية 

الراجعة التي تن�سط عملية التعلم.
تكنولوجية  اأهمية  مدى  يت�سح  تقدم  ما  �سوء  ويف 
متطورة  اأجهزة  من  ي�ساحبها  وما  الريا�سية  الهند�سة 
انعك�س ايجابًيا يف م�ستوى االأداء واالجناز نتيجة دخول 
حتليل  يف  التقنية  واالأجهزة  الرقمية  التكنولوجية 
االوملبية  الدورات  يف  وتقوميه  الفني  االأداء  م�ستوى 
وبطوالت العامل وخا�سًة دورة االألعاب االوملبية يف لندن 
ح�سد  يف  الريا�سيني  من  الكثري  �ساعدت  اإذ  )2012م( 

العديد من االأو�سمة.

التكنولوجيا ولعبة الكرة الطائرة

اأ.م.د. ثائر ر�سيد مطر
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�سندويج 
العب   )1792-1718( �سندويج  دي  الكونت  كان    
قمار متاأ�ساًل ، يف�سل فعاًل ان ياأكل قطعة من اللحم 
امل�سوي ، ي�سعها بني قطعتني من اخلبز ، بعد ان يغادر 
طاولة القمار هكذا خلف لالأجيال االتية هذا النوع 
ان  هي  احلقيقة  لكن  ا�سمه  عليه  مطلقًا  االكل  من 
الرومان كانوا اول من ادخل هذا النمط من الطعام 

على كل اإمرباطوريتهم  قبل �سبعة ع�سر قرنًا . 

ابن االخيذة 
وا�سروا  اموالهم  نهبوا  قومًا  غزوا  اذا  العرب  كان   
الرجل  من  يتخذون  فكانوا  ن�سائهم  و�سبوا  رجالهم 
يقت�سمون  وكانوا  واماء  �سراري  الن�ساء  ومن  عبيدًا 
اخذها  امراأة  �سهمه  يف  وقعت  فمن  بال�سهام  الن�ساء 
وحل له اال�ستمتاع بها النه ملكها بال�سبي وميكن ملن 
مل  اذا  يبيعها  ان   ) ن�سيبه  يف  )اي  �سهمه  يف  وقعت 
جتد من يفتديها من قومها ومما يروى ان عمروبن 
امُه  �سبيت  فقط  ال�سبية  باأبن  ُيعري  كان  العا�س 
وهي �سلمى بنت حرملة من بني عنزة وكانت تلقب 
الفاكه  فا�سرتاها  عكاظ  �سوق  يف  وبيعت  بالنابغة 
جدعان  ابن  اهلل  عبد  منه  ا�سرتاها  ثم  املغرية  ابن 
وكان نخا�سًا  فباعها اىل وائل بن العا�س فتزوجها 
وولدت له ولدًا �سماه عمرًا وكان �سبي الن�ساء مذلة 
يف  ي�ستب�سلون  كانوا  ولذلك   ، الرجال  على  وعارًا 

القتال حتى ال يغلبوا وت�سبي ن�ساوؤهم . 

ابي�س ام ا�سود
يف  يجري  اجلديد  البابا  انتخاب  ان  املعروف  من   
الكني�سة  كرديناالت  بني  يجمع  �سري  اجتماع 
وعلى  �سري  باقرتاع  ..ويتم  جميعا  الكاثوليكية 
اأهل  ا�سا�س ثلثي اال�سوات بزيادة �سوت .. ويعرف 
لدى  متت  قد  هذه  االنتخاب  عملية  اأن  الفاتيكان 
ت�ساعد الدخان من احدى مداخن الفاتيكان ويكون 
يتم  ومل  الكارديناالت  يتفق  مل  واأذا  اللون  رمادي 
الناخبون  يعيد  وفعندئذ  اجلديد  البابا  انتخاب 

الكرة ملرة بعد االخرى حتى يتم االنتخاب .

�سبق ال�سيف العذل 
.. وكان ذلك  اأد  �سائع وقد قاله �سبة بن  هذا مثل 
فيه  ي�سري  كان  احلرام  املحرم  �سهر  ايام  من  يوم  يف 
له  فقال  مكان  اىل  فاأتى  كعب  بن  احلارث  ومعه 
فتى  فيه  لقيت  فاين   .. املو�سع  هذا  اأترى  احلارث 
هياأته كذا وكذا فقتلته واأخذت منه ال�سيف وثبت 

ل�سبة القتيل هو ابنه �سعد وان ال�سيف �سيفه فقال 
ارين ال�سيف انظر اليه فتناوله فعرفه فقال له اأن 
احلديث ذو �سجون ثم �سربه به حتى قتله فالمه 

النا�س يف ذلك وقالو اقتلت يف ال�سهر احلرام قال 
�سبق ال�سيف العذل .... فذهبت مثال .

ملاذا �سمي ابو العالء املعري زهني املحاب�س 
ال  كان  اذ  البيت  ولزوم  العمى  �سجني  اعترب  النه 

يغادره ابدا وكون النف�س حبي�سة اجل�سد .

 من هوة بيكادرو 
اجلواد  ميتطي  الذي  الثريان  م�سارع  هو  البيكادرو 
امل�سارعة  وميدان  القاتل  رحمه  الثور  يف  و�سيغر�س 
االول  وامل�سارع  تورو  دي  بالزا  ي�سمى  ا�سبانيا  يف 
ي�سمى )املاتا دور( وهو ينفرد مبنازلة الثور  ومدة 

نزاله هي اهم مراحل العملية واأخطرها .

من هو را�سيوتني
اي  )را�سيوتني(  ب  ولقبوه  توفيخ  كريغوري  ا�سمه 
يرتكبها  كان  التي  ال�سرور  لهول  املقد�س  ال�سيطان 
ذلك  اطلق  وقد  را�سيوتني  الراهب  مب�سوح  مت�سرتا 
را�سيوتني  لعب  وقد  اخر  رو�سي  راهب  على  اللقب 

على  و�سيطر  القي�سرية  رو�سيا  تاريخ  يف  مهما  دورا 
اغتاله  ان  اىل  اىل  بطر�سيورع  يف  امللكي  البالط 
فا�سدا  فا�سقا  كان  النه   ) يو�سبوف  )لك�سي  االآمر 
عن  الق�س�س  تن�سر  تزال  وال  ن�سرت  ثم  ومرت�سيا 

را�سيوتني .

يعقوب 
ال�سامية  ال�سعوب  عند  متداول  ا�سم   ) )يعقوب 
النبي  ا�سم  )JAQUB(وهوة  االنكليزية  وباللغة 
احلجل  ذكر  هو  واليعقوب  ال�سالم  عليه  يعقوب 

وجمعه يعاقيب .

من اين جاءت ت�سمية االمزون 
على  املا�سي  يف  يطلق  كان  قدمي  ا�سم  االمازون 
اليونانية  اال�ساطري  و�سفتهى  ا�سطوريات  ن�ساء 
باأنهن حاربن اليونان واأ�س�سن مملكة ن�سائية واأطلق 
اليونانيون على هوالء املحاربات )امزونات( وعندما 
حاربهم  االمزون  نهر  منطقة  اىل  اال�سبانيون  جاء 
�سفوفهم  يف  وكان  ب�سراوة  االأ�سليون  البالد  �سكان 
فاأطلق  واليونانيات  االمزونات  مثل  با�سالت  ن�ساء 

هذا اال�سم على النهر .

�سوؤدد فا�سل م�سطفى
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مو�سوع فقه احلقوق ال�سيا�سية من املوا�سيع التي تفتح 
باجلدية  تت�سم  البحث  من  ل�سنوف  بابًا  اهلل  بعون 
اختيار  اأ�سباب  اأهم  ومن  وتاأثريًا  اختيارًا  والفعالية 

هذا املو�سوع انه يتناول: 
ملا  والقانون  ال�سيا�سة  جمال  يف  احليوية  الق�سايا   -1

بينهما من ارتباط وثيق يعيد لالأمة ريادتها.
الت�سريعات  تعانيها  زالت  ما  التي  الق�سور  2-حالة 
ال�سيا�سية  باالأو�ساع  تتعلق  التي  امل�ستجدات  ملواجهة 

يف املنطقة العربية على وجه التحديد. 
3-اإلقاء ال�سوء على بع�س اجلنبات التي تعد من األزم 

جوانب العلم واأنفعها للدار�سني وامل�ستغلني به. 
باحلقوق  يتعلق  فيما  املثمر  احلوار  من  نوع  4-اإ�سافة 

ال�سيا�سية وكيفية ممار�ستها. 
ومن اأهداف املقال: 

القوانني  على  ال�سيا�سية  احلقوق  اإقرار  تو�سيح   -1
الو�سعية. 

اأ�سول  ا�ستخال�س  اإمكانية  اإىل  االأنظار  توجيه   -2
االإ�سالح  �سبيل  يف  العاملني  جهود  لتوحيد  عام  منهج 

واخلري واملحافظة على كيان الدولة. 
3- رفع اجلهود العلمية والقانونية الرامية اإىل اإخراج 
والتخلف وو�سع يدها على  الفو�سى  دوامة  االأمة من 

طريق وحدتها وعزها و�سيادتها ومتيزها. 
الدول  يف  ال�سيا�سية  االأنظمة  بني  الهوة  اإزالة   -4
هذه  تنزل  اأن  حتاول  التي  �سعوبها  وبني  احلديثة 

احلقوق يف احلياة املعا�سرة وفر�سها بالقوة.
اأهمية املقال يف التمهيد ل�سبط االإن�سان، على  وتكمن 
واجتماعًا  عقيدة  كلها  احلياة  جماالت  ي�ستوعب  اأَنَّ 
دروب  �سلوك  اأن   كما  وغريها.  واقت�سادًا  و�سيا�سة 
الكمال  مدارج  اإىل  االإن�سان  يقود  واالإ�سالح  الهداية 
يف  ال�سيا�سية  احلقوق  فقه  درا�سة  اأهمية  تكمن  كما 
�سوء القوانني الوظعية للتاأثري يف ا�ستيعاب امل�ستجدات 

ب�سعة الع�سر احلديث تاأ�سياًل وتطبيقًا.

يق�سم الفقه القانوين احلقوق اإىل تق�سيمات متعددة، 
وحقوق  �سيا�سية،  حقوق  اإىل  يق�سمها  الفقهاء  بع�س 
عامة  حقوق  اإىل  يق�سمها  االآخر  والبع�س  مدنية، 
هو  انت�سارًا  واالأكرث  الغالب  ولكن  خا�سة،  وحقوق 

تق�سيمها اإىل حقوق مالية وغري مالية. 
وميكن تق�سيم احلقوق ب�سكل عام اإىل حقوق �سيا�سية 
حقوق  اإىل  املالية  احلقوق  وتنق�سم  مدنية  وحقوق 

عينية، وحقوق �سخ�سية ومعنوية اأو ذهنية".
احلقوق  عن  ال�سريعة  االإطاللة  هذه  بعد  و�سنبحث 

ال�سيا�سية باعتبار اأنها مو�سوعنا االأ�سا�سي. 
فاحلقوق ال�سيا�سية يق�سد بها احلقوق املقررة لالأفراد 
�سيادة  �ساحبة  باعتبارها  دولتهم  جتاه  املواطنني 
اأو  االأفراد  لهم،  ميكن  والتي  عامة،  كقاعدة  و�سلطان 
املواطنون، مبوجبها امل�ساهمة يف اإدارة �سوؤون بالدهم، 
وامل�ساركة يف �سنع القرار بكل ما يتعلق بكيان بالدهم 

اأو دولتهم اأو جماعتهم".
تخول  التي  احلقوق  هي  ال�سيا�سية  احلقوق  اإذن 
وهي  بلده،  �سوؤون  اإدارة  يف  امل�ساهمة  حق  ال�سخ�س 
قا�سرة على الوطنيني دون االأجانب واإذا كان االأ�سل 
اأنها ال تثبت جلميع  اإال  اأنها تثبت للوطنني فقط  فيها 
فيهم،  معينة  �سروط  توافر  من  البد  بل  املواطنني، 
ك�سرط ال�سن مثاًل ملبا�سرة حق الرت�سيح اأو االنتخاب، 
وحق تويل الوظائف العامة، وهذا احلق االأخري اأي�سًا 
كما  االأجنبي  بخربة  لال�ستعانة  احلاجة  تدعو  قد 

�سياأتي. 
وقد اأ�سبحت هذه احلقوق ال�سيا�سية املقررة للمواطنني 
على  واجبات  االأقل  يف  منها  بع�س  اأو  االأجانب  دون 
فكثريًا  لهم  كونها حقوقًا  اإىل جانب  اأداوؤها  املواطنني 
واجب  من  اأن  على  املعا�سر  العامل  د�ساتري  تن�س  ما 
اأن  املواطنني الذين يحق لهم امل�ساركة يف االنتخابات 
ين�س  التي  العقوبات  عليهم  حقت  واإال  بذلك  يقوموا 

عليها الد�ستور اأو قانون االنتخاب".

تفاوتت   وقد  جدًا  وا�سع  ال�سيا�سية  احلقوق  وميدان 
القائم  احلكم  نظام  لفل�سفة  تبعًا  اإليها  الدول  نظرة 
الدول  الع�سرين بداأت غالبية  القرن  فيها، ومع مطلع 
متيل اإىل اإقرار هذه احلقوق واحلريات باعتبارها من 

حقوق االإن�سان االأ�سا�سية. 
حلقوق  العاملي  االإعالن  من   21 املادة  يف  جاء  وقد 

االإن�سان ما يلي: 
العامة  ال�سوؤون  اإدارة  امل�ساركة يف  1-لكل �سخ�س حق 
يف  يختارون  ممثلني  بوا�سطة  واإما  مبا�سرة  اإما  لبلده 

حرية. 
تقلد  حق  االآخرين  مع  بالت�ساوي  �سخ�س  2-لكل 

الوظائف العامة يف بلده. 
ويجب  احلكم  �سلطة  مناط  هي  ال�سعب  3-اإرادة 
نزيهة  انتخابات  خالل  من  االإرادة  هذه  تتجلى  اأن 
جترى دوريًا باالقرتاع العام، وعلى قدم امل�ساواة بني 
من  مكافئ  باإجراء  اأو  ال�سري  وبالت�سويت  الناخبني 

حيث �سمان حرية الت�سويت. 
والغالب يف الفقه يق�سم احلقوق ال�سيا�سية اإىل ثالثة 

اأق�سام هي: 
النيابية  للمجال�س  الرت�سح  وحق  االنتخاب،  حق 
واملحلية وحق تويل الوظائف العامة، وهنالك جانب 
اأربعة باإ�سافة احلق يف حرية  من الفقه يق�سمها اإىل 
"اأنواع  القادم  املقال  نتناول يف  الراأي والتعبري و�سوف 
الن�ساط  اأن  اإذ  وخ�سائ�سها".  ال�سيا�سية  احلقوق 
ال�سيا�سي اأو ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية مل تكن يف يوم 
تخ�سع  اإمنا  والهوى،  ال�سخ�سية  للنزوات  خا�سعة  ما 
قانونًا  يعَد  ال  القانون  فاإن  ال�سياق  هذا  ويف  للقانون، 
اإال اإذا كان تعبريًا �سادقًا عن االإرادة العامة ومن�سجمًا 
مع الد�ستور باعتباره جت�سيدًا حيًا الإرادة املحكومني، 
ال�سيا�سي  الن�ساط  ممار�سة  خ�سوع  اأن  والواقع 
التي  االأهداف  اأ�سمى  من  يعترب  القانونية  لل�سوابط 

ي�سعى االإن�سان اإىل حتقيقها عرب الزمان واملكان. 

فقه الحقوق السياسية في ضوء 
القوانين الوضعية 

اأ.م.د. ح�سن تركي عمري
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وتتعدد  القارئ  ده�سة  العنوان  يثري  قد         
بني  العالقة  هي  فما   ، تف�سريه  طرق  يف  الروؤى 
ومن  ؟  الدمنارك  اىل  والو�سول  الطبيب  زيارة 
وبيان دالالته ومقا�سده   العنوان  خالل تفكيك 
التي  الروؤى  تلك  لكل  مغاير  تف�سري  لنا  �سيظهر  
�سغلت القارئ ، فزيارة الطبيب نق�سد من ورائها 
الدمنارك  عمر  من  التاريخية  الفرتة  تلك 
و�سريورته القانونية ، وهي فرتة مل تتعَد االربع 
�سنوات من عام 1768-1772 عندما حل الطبيب 
االملاين اجلن�سية )يوهان فريدريك �سرتونزي ( 
كري�ستيان  امللك  �سيافة  يف   )1772-1737(

ال�سابع ملك الدمنارك يف اخلام�س من ابريل عام 
1768 ولكن �سرعان ما حظى الطبيب بثقة امللك 
 ، بعد ذلك، �سار طبيبًا خا�سًا وحافظَا الأ�سراره 
ثم يكون على راأ�س ال�سلطة الت�سريعية و�ساحب 
توقيع امللك االأول. ومنذ ذلك اليوم، ُوِلَد م�سطلح 
مهم يف تاريخ الدمنارك يدعى »فرتة �سرتونزي« 
»التنويرية«  اأو  »الثورة«  اأو  ا حلركة  اإىل  لي�سري 
وي�سري متداواًل بني الدمناركيني منذ ذلك احلني 

حتى يومنا هذا.
 1069 الـ  قرابة  فرتته  خالل  اأ�سدر  فقد         
واإلغاء  التعذيب،  اإلغاء  منها:  وقانونًا  قرارًا 
امل�ستحقة  االإيرادات  واإلغاء  النبالء  امتيازات 
لهم، وفر�س �سريبة على القمار والرتف واخليول 
مداهمات  واإلغاء  اللقطاء،  من  املر�سى  لتمويل 
االأهم  ولكن  لياًل...  التا�سعة  بعد  ال�سرطة 
حياته  �سرتونزي  دفع  التي  القرارات  هذه  يف 
ال�سحافة من  اإطالق حرية  لها، هو قانون  ثمنًا 
ال�سحافة  كانت  عليها.  الرقابة  اإلغاء  خالل 
قد  �سرتونزي،  قبل  من  لها  املمنوحة  بحريتها 
وجهت حرابها �سوبه، و�سّنت عليه حملة ت�سهري، 
فا�سحًة عالقته اجلن�سية بامللكة ال�سابة، لتكون 
من  �سده  حيكت  التي  املوؤامرات  اإىل  باالإ�سافة 
داخل الق�سر، ال�سكني املبا�سرة التي نحرته اأمام 

جمع غفري من النا�س. 
      اما الو�سول اىل الدمنارك فلم يكن  املق�سود 

به معرفة الطريق الذي يو�سل اىل الدمنارك ، 
اذ ان هذا العنوان ا�سم لنظرية �سيا�سية اطلقها 
اجلن�سية  االمريكي  اال�سل  الياباين  الكاتب 
فران�سي�س فوكوياما ، يف كتابه االخري ) النظام 
الثورة  من   – ال�سيا�سي  والتدهور  ال�سيا�سي 
ال�سناعية اىل عوملة الدميقراطية ( الذي ن�سر 
اليه  ، والكاتب ال يعني ما ذهب  العام 2014  يف 
ذهن القارئ ، وال يعني بها دولة الدمنارك نف�سها 
وتعدديتها  الدميقراطي  حكمها  نظام  ولكن 
لها  الكافلة  وال�سمانات  واحلريات  احلزبية 
وحلقوق االن�سان ، مبعنى كيف و�سلت الدمنارك 
من  تخل�ست  وكيف  ؟  اليوم  عليه  هي  ما  اىل 
ال  دميقراطية  دولة  اىل  واملح�سوبية  القبلية 
او  عرقيا  مواطنيها  مع  تعاملها  طريقة  يف  متيز 
دينيا او ايديولوجيا ؟ اذ ا�سبحت دولة م�ساواة، 
او�سلت  التي  هي  وت�سريعاته  الطبيب  هل 
بال�سماح  الد�ستور  ين�س   ان  اىل  الدمنارك 
حلاملي اجلن�سية مهما اختلفت ا�سولهم امل�ساركة 
باالنتخابات ، ويكفي يف االنتخابات البلدية ان 

مي�سي املواطن ثالث �سنوات اقامة متوا�سلة .
     مل يكن يف بال الطبيب �سرتونزي ان ت�سريعاته 
فاأغلب  واملثقفني،  والفال�سفة  الكّتاب  لفتت 
كما  بقيت  الفرتة،  هذه  يف  �ُسنت  التي  القوانني 
القتيل، بل تطورت ب�سكل الفت  و�سعها الطبيب 
مملكة  الدمنارك  ت�سبح  اأن  اإىل  لت�سل  و�سريع 
عام  الدمناركي  الد�ستور  �ُسنَّ  حني  د�ستورية، 

1847.وال زال فعلها املوؤثر اىل يومنا .
      وال�سوؤال الذي يطرحه العنوان ب�سقيه، كيف 
ميكن لدولة مثل العراق ان ت�سبح دولة م�ستقرة 
وغريهما  وفنلندا  الدمنارك  مثل  ودميقراطية 
من الدول ؟ يجيب فوكوياما ان اي نظام �سيا�سي 
ثابتة  ا�س�س  ثالثة  على  يقوم  ان  يجب  ناجح 

وقوية وهي :-
1-دولة قوية ذات نفوذ يف كل املجاالت .

2-�سيادة القانون.
3-امل�ساءلة االجرائية والدميقراطية .

        فالدميقراطية بالن�سبة له تعترب حت�سيل 
حا�سل لهذه العوامل الثالثة، فلو كانت احلكومة 
جميع  يف  قوة  بكل  نفوذها  ممار�سة  على  قادرة 
كل  فوق  القانون  �سيادة  وكانت  الدولة،  اأرجاء 
وكانت  اأمامه،  مت�ساوين  الكل  يقف  حيث  �سيء 
للحكومة  حقيقية  اإجرائية  م�ساءلة  هناك 
ولو  الدولة  تدرج  كله  هذا  ي�سمن  وموظفيها 
ببطء نحو تبني نظام دميقراطي حقيقي تعددي 
االجتماعي  الن�سيج  اأطياف  كل  على  منفتح 

للدولة العراقية .

زيارة الطبيب توصل الى الدنمارك 

 اأ.م.د. طالل حامد خليل
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ُمطبــــُِق         بالّطوارِق  كليٌل  َدْهِري 
بَهائــــها         بُغ�سِن  نيا  الدُّ اأجمَل  ما 
باِغــــٌت        طلُعـك  ات  اللذَّ هازَم   يا 
علقَمــــًا       وائِب  للنَّ اأعرُف  كنُت  ما 
َهـــواطال      ازالِت  النَّ ابكي  كنُت  ما 
فك�َسا البيا�ُس من الدموِع �سواَدها    
هـــوًى     الغايف  الرثاء وبْحرَك  انَّى 
مناقبـــا       الرثاء  يف  ابغي  كنت  ما 
مبلغـًا       املروءِة  دنيا  يف  ف�َسموَت 
غادرَتنا ج�سدًا وروُحَك مل تـــزل      
مبحـــ�سٍر      الَّرحيــــِل  يوَم  اأودعَتنا 
�َسوابٌح      وهَي  االأمواُج  بَك  وجَرْت 
واُف عبـَــادةٌ      طاُفوا برم�ِسَك والطَّ
نــــــا ً      تيمُّ الِفجاج  كلِّ  من  جاوؤوَك 
ها       بع�سِ يف  ت�سابَهت  القبوُر  تلك 
كَنهـــارِه        ليُلــــــــُه  �ساأوًا  اِن  �سيَّ
جنـــداًل       املحـلَّى  القرُب  راقك  َهل 
م�سكنا ً     املقابِر  يف  حلدًا  اأر�سيَت 
وفناوؤهـَـــا      باأهِلهـــا  ياُر  الدِّ َخَلت 
وعيوُنـــهم       بدمِعهم  لوَك  غ�سَّ هم 
وك وفيك ثوُب فقريهــــم      هم كفنُّ
�سهادٌة     البيا�ِس  على  البيا�َس  اإنَّ 
ـــــحٌ      َـّ ُمفتـ للفقري  بابك  باالأم�س 
قا       ال�سَّ عهِد  يف  الفقراِء  قبلَة  يا 
م�ساِئـــٍل       ل�ُسوؤل  يومًا  ال  قلَت  ما 
مَكـــارمٌ        لالكفِّ  مبوتَك  ُغلَّْت 
خُملَّد     اأنت  املوِت  جُفوِن  يف  َن 

وَت�ُسفــُق َتُنوء  ما  زاَيا  الرَّ وِمَن 
متــُرُق فينا  املوِت  �ِسَهاُم  لوال 
االآبُق حطَّ  وايَن  واأيَن  املَفرُّ  ايَن 
ُمطـــــرُق زايا  للــــــرَّ بفقدَك  اإال 
اإالَك اذ فيــــــَك اجلميُل االأليـَــُق
الَيــــُق بيو�سَف  يعقوَب  فبيا�ُس 
رائــــــُق حميٌط  بحـــٌر  �سطاآنُه 
ويغرق البحار  يروي  �سامئ  هل 
واملَــــوِثق والُعال  جايا  ال�سَّ فيك 
حُمّلُق ال�سماء  فوِق  من  كالطري 
ُمطِبُق مٌت  �سَ ودار  حيُل  الرَّ حاَن 
ــــوُق وت�سَّ هـــــــوًى  ُيدافُعُه  جَبٌل 
َتعلُّــــــــــــــُق َثراك  يف  لكْن  هلِل 
ب وُمغـَـــرِّ الـــورى  فيك  ٌق  فُم�سرِّ
البيـــــــرُق ربــــَاُه  يف  قربًا  االَّك 
اآيــــٌة اذ   تبـــــُـــرق فيه اجلاللُة 
ـــــق ف�سيِّ ُدناَك  يف  عمرَك  اأن  اْم 
اأ�ســـَرُق ـــــــة  كاالهلَـّ وداُرَك  انَّى 
ينِعــــُق اأم�سى   الَبني  غراُب  فيها 
تدّفــــُق اجُلفـُــون  بني  من  بع  كالنَّ
ُم�ســـرُق اهي كقلبك  الزَّ كفُنَك  اذ 
�َسابـِـُق لك  وطهــــــارٌة  وكــــَرامٌة 
املقاِبـــــرُيطــَرق يف  بابك  واليوم 
ن ُبَعيــــدك للفقــــرِي �َسينِفـــــــق اأمَّ
ق تَت�سدَّ بـــه  البالــــي  ثوُبَك  لــــو 
ــــق الُرتَّ القلوُب  فيك  َعت  وت�سدَّ
ويخُلق العقول  ُيحيى  من  ماماَت 

شهداء محاريب العلم     

د. جالل عبد اهلل خلف



26

االفـــــــــاق اجلــــديـــــدة

و�سعرهم  ب�سرتهم  لون  يف  النا�س  يختلف  كما 
فتكون  كذلك،  اأ�سنانهم  لون  يف  يختلفون  فاإنهم 
االآخر  والبع�س  ا�سفرارًا  اأكرث  االأ�سنان  بع�س 
يزداد ا�سفراره مع تقدم العمر، حيث ميكن لل�سن 

الطبيعية اأن ت�سفر لعدد من االأ�سباب:
تعاطي  عن  ينتج  والذي  ال�سطحي  -اال�سفرار 
بع�س  تناول  اأو  ال�ساي  اأو  القهوة  �سرب  اأو  التبغ 
كاأنواع  االأ�سنان  �سبغ  على  ت�ساعد  التي  االأطعمة 
من التوت اإ�سافة اإىل جتمع مادة الكال�سيوم حول 

ال�سن والتي تعرف بالتكل�سات.
يف  التقدم  عن  ينتج  والذي  الداخلي  اال�سفرار 
الزائد  اال�ستخدام  اأو  اإ�سابات  ح�سول  اأو  العمر 
اأخذ  اأو  االأمرا�س  لبع�س  كنتيجة  اأو  للفلورايد 

امل�سادات احليوية كالترتا�سيكلني يف �سن مبكرة.
اإىل  يوؤدي  االأ�سنان  تبيي�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأن  اإال  االأحيان،  غالب  يف  اال�سفرار  من  التخل�س 
هناك حاالت خا�سة ي�سعب فيها تبي�س االأ�سنان 

كحالة اأخذ الترتا�سيكلني يف �سن مبكرة.
يتم  تبيي�س  االأ�سنان،  لتبيي�س  طريقتان  هنالك 
عمله يف عيادة االأ�سنان واآخر يتم عمله يف البيت 

وفقًا لتعليمات طبيب االأ�سنان.
االأ�سنان  طبيب  عيادة  يف  االأ�سنان  تبيي�س  اإن 
دقيقة  الثالثني  بني  ترتاوح  مدة  ي�ستغرق 
من  ولي�س  الواحدة  الزيارة  خالل  وال�ساعة 
امل�ستبعد اإن ي�سبح ال�سن ح�سا�سًا بع�س ال�سيء بعد 
مادة  و�سع  يتم  الفم  وحلماية  التبيي�س،  عملية 
حاجز  اإىل  باالإ�سافة  اللثة  على  هالمية  �سبه 
يتم  وبعدها   ، االآ�سنان  حول  و�سعه  يتم  مطاطي 
عن�سر  يت�سمن  كيميائي  مبحلول  االأ�سنان  طالء 
لتن�سيط  خا�س  �سوء  ا�ستخدام  وميكن  اأك�سيدي، 
اأف�سل النتائج ميكن  هذا العن�سر، وللح�سول على 
هو  ما  من  اأكرث  بدرجة  االأ�سنان  تبيي�س  يتم  اأن 
بع�س  داكنة  ت�سبح  االأ�سنان  الأن  وذلك  مطلوب 
عملية  حتتاج  قد  وعادة  الزمن  مرور  مع  ال�سيء 
زيارتني  مابني  اإىل  الطبيب  عيادة  يف  التبيي�س 

وع�سر زيارات.

اإن تبيي�س االأ�سنان يف البيت يتطلب قيام طبيب 
اإطار  وت�سنيع  االأ�سنان  من  منوذج  باأخذ  االأ�سنان 
التي  املبي�سة  املادة  النموذج وو�سف  لهذا  منا�سب 
يتم  بعدها  هالمية،  مادة  �سكل  على  عادة  تاأتي 
لهذا  املعد  القالب  يف  الهالمية  املادة  هذه  و�سع 
خالل  �ساعتني  ملدة  بالفم  ارتداوؤه  ويتم  الغر�س 
اليوم اأو خالل �ساعات النوم ملدة اأ�سبوعني،اإن املدة 
باحتياجات  تتعلق  القالب  هذا  الرتداء  الالزمة 
االأ�سنان  طبيب  وبتو�سيات  املعالج  ال�سخ�س 
باالإ�سراف  االأ�سنان  طبيب  يقوم  �سوف  املخت�س، 
للتاأكد  البيت  يف  التبيي�س  عملية  على  الكامل 
ا�ستعمال  ي�ستح�سن  و�سالمتها.وال  فاعليتها  من 
تتطلب  ال  والتي  االأ�سواق  يف  املتوفرة  املنتجات 
القيام  يجب  كلفتها  قلة  رغم  الطبيب  من  و�سفة 
االأ�سنان  طبيب  اإ�سراف  حتت  التبيي�س  بعملية 
وقد  الالزمني  والت�سخي�س  بالفح�س  القيام  بعد 
اأثبتت املنتجات التي حتمل عالمة جمعية اأطباء 
و�سالمتها.التبيي�س  جودتها  االأمريكية  االأ�سنان 
اأ�سبحت  التي  االأ�سنان  تلميع  اإىل  تهدف  عملية 
باهتة اأو م�سفرة اأو غدت داكنة حيث ميكن اإجراء 
التبيي�س الأي �سن من االأ�سنان حتى االأ�سنان التي 
مت ا�ستئ�سال اأع�سابها، وقد تتميز عملية تبيي�س 
االأ�سنان هذه عن غريها من الطرق االأخرى باأنها 
قليلة  وباأنها  ال�سن  من  جزء  اأي  اإزالة  تتطلب  ال 
يدوم  التبيي�س  عمليات  غالبية  اإن  اأي�سا  الكلفة 
وميكن  اأعوام،  ثالثة  اإىل  واحد  عام  من  تاأثريها 
لبع�سها اأن يدوم لفرتة اأطول، ومن املمكن اأال يكون 
يعانون من  الذين  النا�س  لبع�س  منا�سبا  التبيي�س 
تقل�س  من  يعانون  الذين  فالنا�س  خا�سة  حاالت 
لديهم  يكون  اأن  ميكن  املثال،  �سبيل  اللثة،على  يف 
وتتهيج  ح�سا�سة  اللثة  يجعل  مما  ظاهرة  جذور 
وباالإ�سافة  التبيي�س  مادة  مكونات  مالم�سة  عند 
�ساحلة  لي�ست  هذه  التبيي�س  مواد  فاإن  ذلك  اإىل 
املدمنني  من  وغريهم  املدخنني  لدى  لال�ستعمال 

على التبغ اأو امل�سروبات الروحية.
وباخليط  االأ�سنان  بفر�ساة  االأ�سنان  تنظيف  اإن 
منتظم  ب�سكل  تنظيفها  اإىل  اإ�سافة  يوميًا  مرتني 
واملعاجلات  االأ�سنان  تنظيف  اأخ�سائي  يد  على 
التي تتم من وقت اإىل اآخر كلها عوامل ت�ساعد يف 
املحافظة على بيا�س اأ�سنانك �سيما اأن االبت�سامة 

اجلذابة تزيد من االإح�سا�س بالثقة بالنف�س.

تبيض اآلسنان

 م.م  م�سطفى غني طاهر 
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يعترب مر�س �سل�س البول من االأمرا�س   
قدرة  بعدم  يعرف  حيث  االأطفال  عند  ال�سائعة 
الطفل على ال�سيطرة على التحكم بوظيفة التبول 
قادرون  اإنهم  املفرت�س  من  الذين  االأطفال  عند 
على ذلك ) يف الواليات املتحدة االأمريكية يتوقع 
اأن ي�سيطر الطفل على تبوله بعمر 4 �سنوات نهارا  

و 6 �سنوات ليال(.
االأطفال  لدى  البول  �سل�س  وي�سنف   
اعتمادا على عدة اأ�س�س: منها زمن احلدوث حيث 
يكون على نوعني: �سل�س البول الليلي حيث ميثل 
هذه  من  ال�سفاء  ن�سبة  وتكون  احلاالت  غالبية 
تكون  حيث  النهاري  البول  و�سل�س  جيدة،  احلالة 
من  اقل  ال�سفاء  ون�سبة  حدة  اأكرث  االأعرا�س 
البول  ل�سل�س  االآخر  والت�سنيف  الليلي.  ال�سل�س 
هو اعتماده على وقت بداية احلالة حيث ي�سنف 
تكون  حيث  االبتدائي  البول  �سل�س  نوعني:  اإىل 
االأعرا�س منذ الوالدة وي�سكل 80% من احلاالت، 
و�سل�س البول الثانوي حيث حتدث االأعرا�س بعد 
اأن يكون الطفل قد �سيطر على تبوله ملدة 6 اأ�سهر 
على االأقل وت�سكل هذه احلالة ما ن�سبته 20% من 

احلاالت.
معدل انت�سار املر�س

 %7 بن�سبة  البول  �سل�س  مر�س  يوجد   
�سنوات،   5 بعمر  االإناث  لدى   %3 و  الذكور  لدى 
و  الذكور  لدى   %3 لتكون  الن�سبة  هذه  وتنخف�س 
2% لدى االإناث  وذلك بعمر 10 �سنوات. ويف عمر 
ما يقارب %1  املر�س  انت�سار  ن�سبة  �سنة تكون   18
لدى الذكور ويكون نادر احلدوث لدى االإناث. لقد 
من  خمتلفة  معدالت  العلمية  الدرا�سات  اأظهرت 
واملجتمعات  االأجنا�س  نوعية  ح�سب  البول  �سل�س 

يف العامل.

اأ�سباب املر�س
ل�سل�س  ومتنوعة  كثرية  اأ�سباب  هناك   
االأ�سباب  تلك  وت�سمل  االأطفال،  لدى  البول 
الع�سوية  واالأمرا�س  التطورية  االختالفات 
الت�سنيف  ح�سب  وذلك  النف�سية  واالأمرا�س 

التايل:
اأوال: �سل�س البول االبتدائي: وتكون اأ�سبابه على 

نوعني:
ن�سج  تاأخر  وي�سمل  الوظيفي:  الن�سج  1.تاأخر 
الليلي  االبتدائي  البول  �سل�س  يعترب  املثانة حيث 
البول.  �سل�س  اأنواع  من  انت�سارا  االأكرث  النوع  هو 
الذكور  لدى  مرات   3 مبعدل  انت�سارا  اأكرث  ويكون 
عند  انت�سارا  اأكرث  اأي�سا  ويكون  االإناث  لدى  منه 
من  تخلفا  االأكرث  املجتمعات  ويف  البكر  الطفل 
ويكون  واالقت�سادية.  االجتماعية  الناحية 
وتختلف  العائلة.  لدى  قوي  مر�سي  تاريخ  هناك 
تكون  يكون  حيث  الآخر  طفل  من  املر�س  �سدة 
االأعرا�س يومية يف معظم احلاالت و رمبا تزداد 
للتقريع  الطفل  يتعر�س  عندما  �سدة  االأعرا�س 
العوامل  تلعب  اأخرى  جهة  ومن  والديه.  قبل  من 
النف�سية دورا مهما يف العالج مثل معرفة طبيعة 
عند  ب�سيطة  بهدايا  الطفل  وت�سجيع  املر�س 
ال�سيطرة على التبول. وتكون ن�سبة �سفاء املر�س 

عالية يف هذه احلالة. 
من  �سغرية  ن�سبة  ومتثل  ع�سوية:  2.اأ�سباب 
احلاالت لكن يجب التنبه لها دائما. وت�سمل تلك 
احلاالت التخلف العقلي وت�سوهات العمود الفقري 
وت�سوهات اجلهاز البويل. ويف هذه احلاالت كثريا 

ما يكون �سل�س البول �سديدا و نهاريا اأي�سا.
ثانيا: �سل�س البول الثانوي: ويكون يف الغالب ليليا 

وتكون اأ�سبابه على نوعني اأي�سا:
االأ�سباب  تلك  توؤثر  حيث  نف�سية:  1.اأ�سباب 
على مزاج الطفل مثل وفاة احد االأبوين ووالدة 
وغريها  جديد  بيت  اإىل  واالنتقال  جديد  طفل 
يف  امل�ساكل  اإىل  باالإ�سافة  العائلية  امل�ساكل  من 
م�سوؤولة  االأ�سباب  املدر�سة واملجتمع. وتكون تلك 
ولذلك  الثانوي  البول  �سل�س  عن  كبري  ب�سكل 
يحتاج الطبيب اإىل معلومات مف�سلة حول العائلة 

واملجتمع يف هذا ال�سياق.
والتهاب  ال�سكري  داء  مثل  ع�سوية:  2.اأ�سباب 
بول  فح�س  املهم  فمن  ولذلك  البولية  املجاري 

الطفل ون�سبة ال�سكر ب�سكل روتيني.
طرق العالج

البول  �سل�س  لعالج  طرق  عدة  توجد   
عند االأطفال وت�سمل تلك الطرق:

منها  يعاين  التي  الع�سوية  االأمرا�س  1.معاجلة 

البولية  املجاري  التهاب  مثل  وجدت  اإن  الطفل 
وداء ال�سكري وا�سطرابات النوم واأمرا�س العمود 
من  وغريها  البويل  اجلهاز  اأمرا�س  و  الفقري 

احلاالت املر�سية.

االأبوين  ت�سجيع  ذلك  وي�سمل  النف�سي:  2.العالج 
وكذلك  الطفل  من  االنتقا�س  اأو  التقريع  وعدم 
حيث  البول  �سل�س  اإنذار  مثل  األتطبعي  العالج 
ت�ستخدم طرق معينة الإيقاظ الطفل عند تبوله 
ليال مثل ا�ستخدام البطانيات اأو املالب�س الداخلية 
تتاأثر  عندما  �سفريا   ت�سدر  التي   االأقطاب  ذات 
 %70 االأولية  النجاح  ن�سبة  وتكون  بالرطوبة 
 .%10 تقارب  للمر�س  رجوع  ن�سبة  مع  تقريبا 
التبول  من  يعانون  الذين  االأطفال  وي�ستفيد 
ال�سغري من متارين تو�سيع  املثانة  النهاري وحجم 
املثانة حيث يدرب الطفل على حتمل عدم التبول 
نظام  ي�ستخدم  حيث  تدريجيا  تطول  لفرتات 
ا�ستخدام  مع  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  الطفل  مكافئة 
فوق  لالأطفال  اوك�سيبيوتنني  مثل  االأدوية  بع�س 
ويعترب  �سهور.   3-2 ملدة  �سنوات  اخلم�س  عمر 
التنومي املغناطي�سي احد خيارات العالج النف�سي 
واأخ�سائيني  اأطباء  اإ�سراف  حتت  يجرى  حيث 
حت�سن  ون�سبة   %44 تقارب  جناح  بن�سبة  نف�سيني 

تقارب 31% وبدون ن�سبة رجوع للمر�س.
العالجات  اأنواع  اأكرث  وهو  الدوائي:  3.العالج 
ذلك  وي�سمل  الليلي  للتبول  وخا�سة  �سيوعا 
مثل  االكتئاب  م�سادات  هي  االأدوية  من  نوعني 
دواء  مثل  ال�سوائل  وحا�سرات  امربامني  دواء 
لنجاح  االأولية  الن�سبة  وت�سل  دي�سموبر�سني. 
ن�سبة رجوع  اإىل 50% مع  العالج بدواء امربامني 
العالج  اأ�سهر من  عالية تتجاوز 30% حتى بعد 6 
بينما ت�سل ن�سبة رجوع املر�س بعد توقف العالج 

بدواء دي�سموبري�سني اإىل %90.    
 

سلس البول عند األطفال األسباب 
وطرق العالج

 ا.م.د. مهدي �سمخي الزهريي
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االفـــــــــاق اجلــــديـــــدة

االمرا�س  من  العقدي  اجللد  التهاب   
الفايرو�سية املعدية التي �سببها فايرو�س من عائلة 
 Poxviridae and اجلدري جن�س جدري املاعز
genus Capripoxvirus التي تتميز بارتفاع 
درجة احلرارة وبزوغ او ظهور عقيدات تقرحية 
غالبا  .الفايرو�س  اجل�سم  اجزاء  على  تنت�سر 
اال�سيوي  النهري  واجلامو�س  االبقار  ي�سيب  ما 
االنتاجية  الناحية  من  خ�سائر  ي�سبب  حيث 

واالقت�سادية .
الوبائية:  مر�س التهاب اجللد العقدي الفايرو�سي 
اإمكانية  �سلت  اأفريقيا، حيث  �سجلت الأول مرة يف 
وبعدها  القارة.  يف  العي�س  و�سبل  املا�سية  اإنتاج 
اأفريقيا يف عام 1989 عندما  انتقل املر�س خارج 
اأكدت ا�سرائيل يف اندالع ثروة مر�سية  للمر�س. 
يف ال�سنوات الالحقة �سجل املر�س يف بلدان عدة 
وال�سفة  واليمن  وعمان  والكويت  البحرين  منها 
البلدان  اىل  واالأردن  لبنان  ،ان�سمت  الغربية 
املت�سررة للمر�س يف عام 2012 و 2013، وموؤخرا 
ذكرت تركيا 2013 كما مبني يف اجلدول رقم )1( 
.حيث �سجل املر�س يف العراق عام 2013-2014 
حيث انت�سر املر�س يف املناطق ال�سمالية والو�سطى 
واجلنوبية من القطر نتيجة ا�سترياد االبقار من 
التهاب  مر�س  للعراق.  املجاورة  املوبوءة  املناطق  
، وكال  العمرية  الفئات  العقدي ي�سيب كل  اجللد 
وامل�سربة  املحلية  ال�سالالت  وخمتلف  اجلن�سني 

والفريزيان. 
البلد 

انتقال املر�س: ويعتقد اأن ينتقل املر�س اأ�سا�سا عن 
طريق ل�سعة احل�سرات. مت الك�سف عن الفريو�س 
يف البعو�س من جن�س بعو�س الكيولك�س و والقراد 
يف  املر�سية  الثورات  خالل   Ixodid �سنف   من 
يف  املر�س  يكرث  حيث  املوبوءة.  البلدان  بع�س 
االإ�سابة  ويقلل  احلار  الطق�س  او  الرطب  اجلو 
مرتبطا  يكون  قد  ما  وهو  اجلفاف،  مو�سم  اأثناء 
بقلة احل�سرات الناقلة للمر�س.حيث يتم انتقال 
لكن  احليوانات  بني  املبا�سر  االت�سال  من  املر�س 
بدرجة اقل من النواقل وكذلك ينتقل عن طريق 

حليب االم اىل �سغار احليوانات.
اأن فرتة احل�سانة  : ويعتقد  ال�سريرية  العالمات 
يف احلاالت الطبيعية قد تكون بني 2-5 ا�سابيع. 
احلاد  ،حتت  حاد  ب�سكل  املر�س  يظهر  �سريريا 
احلاد  الطور  يتميز  حيث  ال�سريري.  وحتت 
يتميز  اجللد  اللمفية،  العقد  ت�سخم  باحلمى، 
او  �سم   5-2 ذات  عقيدات  اأو  حطاطات  بوجود 

بال�سعر  وت�ساقطًا  ندبًا  وترتك  تقرحات  احيانا 
ال�سهية،  ،فقدان  العقيدات وحكة باجل�سم  مبكان 
او  الرقبة  ا�سفل  ال�سوائل  جتمع  ،هزال،  جفاف 
تورم املفا�سل والتهاب اخل�سية يف الذكور والتهاب 
ثانوية كذات  اأحيانا .وحدوث م�ساعفات  ال�سرع 

الرئة والتهاب الق�سبات .
الت�سخي�س  اإجراء  الت�سخي�س وال�سيطرة : ميكن 
االأ�سا�سي من وجود االآفات النموذجية على اجللد 
ميكن  الطويل  ال�سعر  ذوى  احليوانات  يف  والفم. 
ب�سهولة  العقيدات  روؤية  ليمكن  ال�سعر  ترطيب 

اأكرب.
ميكن تاأكيد الت�سخي�س باأخذ عينات من اجللد اإىل 
املخترب حيث ميكن التعرف على فريو�س بتقنيات 
به  القيام  ينبغي  الذي  )هذا   .PCRو  ELISA
الأن هناك اأمرا�سًا اأخرى هي التي ت�سبب عالمات 

اأ�ساليب  تتطلب  وبالتايل  املا�سية،  يف  م�سابهة 
خمتلفة لل�سيطرة و العالج(. 

بك،  اخلا�س  القطيع   LSD يف  ت�سك  كنت  اإذا 
بحيث  البيطرية  امل�ست�سفيات  اإعالم  فيجب 
ت�ساعدك  �سوف  وانها  املر�س  من  التاأكد  ميكن 
 ، اللقاحات  خالل  من  املر�س  على  ال�سيطرة  على 
للتقليل من  النواقل باملبيدات اخلا�سة  ومكافحة 

انت�سارها. 
العقدي  اجللد  ملر�س  عالج  يوجد  ال  العالج: 
احليوية  )امل�سادات  بال  العالج  لكن  الفايرو�سي، 
فيتامني(  وحقن  لاللتهابات  امل�سادة  واالأدوية 
لعالج االلتهابات البكتريية وامل�ساعفات الثانوية، 

والتهاب واحلمى، وحت�سني ال�سهية للحيوان.

التهاب الجلد العقدي الفايروسي 
في االبقار

 م. طارق رفعت منت 

١ 
 

 في االبقار الفايروسي العقديالتهاب الجلد 

 طارق رفعت منت  المدرس:

 كلية الطب البيطري / الطب الباطني والوقائي 

من االمراض الفايروسية المعدية التي سببها فايروس من عائلة الجدري جنس جدري  التهاب الجلد العقدي
الحرارة وبزوغ او  بارتفاع درجةالتي تتميز  Poxviridae and genus Capripoxvirusالماعز 

.الفايروس غالبا ما يصيب االبقار والجاموس النهري  ظهور عقيدات تقرحية تنتشر على اجزاء الجسم
 االسيوي حيث يسبب خسائر من الناحية االنتاجية واالقتصادية .

إمكانية إنتاج ألول مرة في أفريقيا، حيث شلت  الفايروسي سجلت عقديمرض التهاب الجلد ال  الوبائية:
عندما أكدت اسرائيل في  ١٩٨٩انتقل المرض خارج أفريقيا في عام  وبعدها .الماشية وسبل العيش في القارة

في السنوات الالحقة سجل المرض في بلدان عدة منها البحرين والكويت  للمرض. ثروة مرضية اندالع 
و  ٢٠١٢البلدان المتضررة للمرض في عام وعمان واليمن والضفة الغربية ،انضمت لبنان واألردن الى 

) .حيث سجل المرض في العراق عام ١كما مبين في الجدول رقم ( ٢٠١٣، ومؤخرا ذكرت تركيا ٢٠١٣
نتيجة استيراد  حيث انتشر المرض في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من القطر ٢٠١٣-٢٠١٤

يصيب كل الفئات العمرية ، وكال  عقديرض التهاب الجلد الماالبقار من المناطق  الموبوءة المجاورة للعراق. 
 الجنسين ومختلف السالالت المحلية والمضربة والفريزيان. 

 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ البلد
 ----- ------ ------ ------ يوجد ------ يوجد يوجد البحرين

 يوجد يوجد ----- ------ ----- ----- ---- يوجد مصر
 يوجد يوجد ----- ------ ------- يوجد   يوجد يوجد إسرائيل
 يوجد ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- االردن
 يوجد يوجد ----- ----- ----- ----- ----- ----- لبنان 
 ------- يوجد يوجد يوجد يوجد ----- ------ يوجد عمان

 يوجد ------ ------ ------- ------- يوجد يوجد يوجد الضفة الغربية
 يوجد ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- تركيا

 .OIE= حيث اليوجد المرض بالبلد لتلك السنة ، يوجد =  يعني وجود المرض بالبلد لتلك السنة حسب  ---

تم الكشف عن الفيروس في  الحشرات.ويعتقد أن ينتقل المرض أساسا عن طريق لسعة  :انتقال المرض
خالل الثورات المرضية في بعض البلدان  Ixodid من صنف  البعوض من جنس بعوض الكيولكس و والقراد

الموبوءة. حيث يكثر المرض في الجو الرطب او الطقس الحار ويقلل اإلصابة أثناء موسم الجفاف، وهو ما قد 
.حيث يتم انتقال المرض من االتصال المباشر بين الحيوانات لكن يكون مرتبطا بقلة الحشرات الناقلة للمرض

 بدرجة اقل من النواقل وكذلك ينتقل عن طريق حليب االم الى صغار الحيوانات.

اسابيع. سريريا يظهر  ٥-٢ويعتقد أن فترة الحضانة في الحاالت الطبيعية قد تكون بين  : العالمات السريرية
وتحت السريري. حيث يتميز الطور الحاد بالحمى، تضخم العقد اللمفية، الجلد المرض بشكل حاد ،تحت الحاد 

بالشعر بمكان  اً وتساقط اً سم او احيانا تقرحات وتترك ندب ٥-٢يتميز بوجود حطاطات أو عقيدات ذات 
هاب العقيدات وحكة بالجسم ،فقدان الشهية  ، جفاف ،هزال، تجمع السوائل اسفل الرقبة او تورم المفاصل والت

 الخصية في الذكور والتهاب الضرع أحيانا .وحدوث مضاعفات ثانوية كذات الرئة والتهاب القصبات .
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يمكن إجراء التشخيص األساسي من وجود اآلفات النموذجية على الجلد والفم. في  التشخيص والسيطرة :
 رؤية العقيدات بسهولة أكبر.الحيوانات ذوى الشعر الطويل يمكن ترطيب الشعر ليمكن 

 ELISAيمكن تأكيد التشخيص بأخذ عينات من الجلد إلى المختبر حيث يمكن التعرف على فيروس بتقنيات 
التي تسبب عالمات مشابهة في الماشية،  هي أخرى اً (هذا الذي ينبغي القيام به ألن هناك أمراض .PCRو

  وبالتالي تتطلب أساليب مختلفة للسيطرة و العالج).

جب إعالم المستشفيات البيطرية بحيث يمكن التأكد من المرض يفالقطيع الخاص بك،  LSDإذا كنت تشك في 
بيدات الخاصة وانها سوف تساعدك على السيطرة على المرض من خالل اللقاحات ،ومكافحة النواقل بالم

 للتقليل من انتشارها. 

لكن العالج بال (المضادات الحيوية واألدوية المضادة  ال يوجد عالج لمرض الجلد العقدي الفايروسي، العالج:
لاللتهابات وحقن فيتامين) لعالج االلتهابات البكتيرية والمضاعفات الثانوية، والتهاب والحمى، وتحسين 

 الشهية للحيوان.

 

 

 

لبقرة  صورة توضح الطور تحت الحاد
مصابة باتهاب الجلد العقيدي حيث انتشار 

 العقيدات وتغير صفات الشعر .

لبقرة مصابة باتهاب  صورة توضح الطور الحاد
الجلد العقيدي حيث وجود العقيدات ومناطق 

 متقرحة كما مؤشرة بالسهم.

صورة توضح الطور الحاد لعجل مصاب 
 التهاب الجلد العقيدي

صورة توضح الجفاف والهزال لعجل مصاب 
 التهاب الجلد العقيدي 

صورة توضح انتشار العقيدات بوجه بقرة 
التهاب  مع التهاب العين مصابة بمرض

 الجلد العقيدي

صورة توضح التهاب الخصية في ثور 
 مصاب التهاب الجلد العقيدي الفايروسي
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ان  هو  عام  ب�سكل  الداخلي  االقرتا�س  مفهوم  ان 
بطريقة  مواطنيها  من  باالقرتا�س  الدولة  تقوم 
او  داخلية  خزينة  �سندات  بيع  مثال  اختيارية 
ت�سجيع االدخار ب�سكل عام او بعدة طرق اجبارية 
�سوف نتناولها الحقا . االقرتا�س الداخلي العام 
االختياري باخت�سار هو ان تقوم احلكومة بدعوة 
الفائ�سة  املبالغ  ايداع  اي  االدخار  مواطنيها 
لديهم يف امل�سارف على �سكل ودائع ثابتة ، ن�سف 
او �سنوية كحد اعلى لكي يتم اال�ستفادة  �سنوية 
من كمية النقد هذه يف �سد العجز النقدي وتوفري 
ا�ستثمارها  يتم  �سوف  املبالغ  هذه  واي�سًا  �سيولة 
اي�سا يف م�ساريع منتجة ) ا�ستثمار ( ولي�س فقط 
الت�سغيلية  الدولة  اأمور  مت�سية  يف  ا�ستخدامها 
، اىل هنا يكون هذا احلل   ) )رواتب وم�سروفات 
طبيعيًا يف الدول امل�ستقرة اأمنيا والتي متلك ثقة 
العراق  يف  م�سكلتنا  تربز  هنا  ؟!  ولكن  مواطنيها 
وهي عدم ثقة املواطن باحلكومة او بالو�سع العام 
يف  فعال  املرتدي  االأقت�سادي  الو�سع  او  العراق  يف 
ان  ميكن  وهنا   ، فقط  العراق  ولي�س  العامل  كل 
انها كافية لك�سب  جند جمموعة حمفزات نعتقد 
امل�سارف  املواطن وت�سجيعه على االدخار يف  ثقة 
اأكيدة  �سمانات  الدولة  تعطي  ان  اأ-  ؛  مثال  ومنها 
للمواطن ) �سمانات مكتوبة ( ب�سيغة عقود مثال 
بني املواطن واحلكومة ، بان تتعهد الدولة باإعادة 
املبالغ مع الفائدة امل�ستحقة يف موعدها ويف حالة 
املبالغ  الإعادة  ال�سيولة  توفري  عن  الدولة  عجز 

مثال  منها   ، طرق  وبعدة  عينيًا  التعوي�س  يكون 
اإعطاوؤه عقارًا اأو ار�سًا ب�سعر تف�سيلي او على �سكل 
اإعفاءات �سريبية او كمركية للتجار او اإعفاءات 
�سخ�سية للمواطنني العادين عند ا�سترياد �سيارات 
مبلغ  زيادة  ب-  تطبيقها  ميكن  اخرى  اأفكار  او 
الفائدة عن احلد الطبيعي مع زيادة مبلغ الفائدة 
بزيادة مدة الوديعة الثابتة وميكن القول يف هذا 
وجناحها  تطبيقها  ميكن  الفكرة  هذه  ان  ال�سدد 
ب�سهولة يف العراق وذلك لوجود كتل نقدية كبرية 
 ، اأ�سال  امل�سارف  يف  مودعة  غري  املواطنني  لدى 
�سيتولد  فكرة  بهكذا  املبا�سرة  عند  وبالتاكيد 
اىل  ت�ساف  واليات  اأفكار  عليها  القائمني  لدى 
جناح  يف  االخر  يف  �ست�ساعد  التي  االأفكار  هذه 
االقرتا�س  مثل  اخرى  حلول  وهناك  حل.  هكذا 
الداخلي  االقرتا�س  مفهوم  ان  اخلا�س  الداخلي 
اخلا�س ب�سكل عام هو ان تقوم الدولة باالقرتا�س 
من فئة معينة من مواطنيها ) التجار وال�سناعيني 
وا�سحاب روؤ�س االأموال ( ب�سكل خا�س عن طريق 
ال�سكل  وهو  مركزية  خزينة  �سندات  اإ�سدار 
م�سكلة  نف�س  يواجه  قد  االمر  هذا  ولكن  املعتاد 
االقرتا�س العام وهو عدم ثقة املواطن باحلكومة 
 ، املرتدي  وال�سيا�سي  االقت�سادي  الو�سع  ب�سبب 
وهنا ميكن ان جند بع�س احللول التي نعتقد باأنها 
االأموال  روؤ�س  وا�سحاب  التجار  جذب  يف  ناجحة 
الداخليني فقط الإقرا�س الدولة ملواجهة العجز 
باإ�سدار  الدولة  تقوم  ان  وهو   ، املوازنة  يف  املايل 

�سندات خزينة �سيادية واجبة الدفع مع فوائدها 
�سمانات  الدولة  تعطي  وان  مثال  �سنوات   3 خالل 
كافية لكي يطمئن �ساحب القر�س من ان امواله 
�سوف تعود مع كامل فوائدها ومن هذه ال�سمانات 
التي نقرتحها هي ان يتم توقيع عقد او اتفاق بني 
عجز  حالة  يف  بانه  القرو�س  وا�سحاب  احلكومة 
الدولة عن �سداد مبالغ القرو�س مع فوائدها فان 
احلكومة ملزمة باإعطاء املقر�سني قيمة اموالهم 
 ، الدولة  لدى  املركزي  الذهب  خمزون  من  ذهبا 
ت�سجع  لكي  جدا  كافية  �سمانة  هذه  بان  واعتقد 
 3 االمد  طويلة  وملدة  الدولة  الإقرا�س  املقر�سني 
 ، املايل  العجز  ملواجهة  كافية  انها  نعتقد  �سنوات 
او يف حالة حت�س�س البع�س من التالعب مبخزون 
لثبات  ال�سامن  لكونه  املركزي  البنك  الذهب لدى 
�سعر العملة ، فيمكن تعوي�س املقر�سني من التجار 
زراعية  اأرا�سي  بقطع  االأموال  روؤ�س  وا�سحاب 
مقابل  اعطائهم  او  تف�سيلية  باأ�سعار  �سكنية  او 
ال�سركات  او  امل�سانع  بع�س  يف  ح�س�سًا  اموالهم 
عجز  حاله  يف  هي  احللول  هذه  وكل   ، العامة 
الوقت  يف  القرو�س  مبالغ  اعادة  عن  احلكومة 
كافية  �سنوات   3 مدة  ان  نعتقد  ونحن   ، املحدد 
تتمكن  و�سوف  العراقية  املالية  االأزمة  لتخطي 
مع  وقتها  يف  القرو�س  مبالغ  اعادة  من  الدولة 

فوائدها ،

االقتراض الداخلي 
احد حلول األزمة المالية

م.م لوؤي قي�س  عبداهلل
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االفـــــــــاق اجلــــديـــــدة

تا�س�س ق�سم العقود احلكومية  �سنة 2009 بناءا 
على تعليمات وزارة التخطيط والتعاون االمنائي 
يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وا�ستنادا 
املوقر )12�س/166 يف  الوزراء  اىل قرار جمل�س 
2008/2/7 ( و مبوجب هذا القرار داأبت جامعة 
�سعبة  و�سكلت  القرار  هذا  تنفيذ  على  دياىل 
بال�سيد  اداريا  ارتبطت  حيث  احلكومية  العقود 
وامل�ساريع  االعمار  بدائرة  وفنيا  اجلامعة  رئي�س 
رئا�سة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف 
باجلامعة  املهم  املف�سل  هذا  تويل  بداأت  اجلامعة 
مثل  متخ�س�سة  بكوادر  رفد  حيث  كبريا  اهتماما 

التخ�س�سات القانونية والهند�سية واالدارية .

االفاق  جملة  التقت  اكرث  ال�سوء  ولت�سليط 
اجلديدة مع امل�ساور القانوين رائد العزاوي مدير 
ق�سم العقود احلكومية يف جامعة دياىل ليحدثنا 

اكرث قائال: 
يف ظل االزمة املالية التي متر بها البالد و�سعف 
احلكومية    العقود  ق�سم  اخذ  للجامعة  التمويل 
على عاتقه وبتوجيه مبا�سر من قبل ال�سيد رئي�س 

اخلا�سة  االجارات  مبالغ  �ستح�سال  باأ  اجلامعة 
بنوادي اجلامعة والكافرتيات ومكاتب اال�ستن�ساخ 
للجامعة  العائدة  ال�سيارات  وقوف  وكراجات 
اجلامعة  م�ساريع  متويل  يف  منها  واال�ستفادة 
اجلامعة  م�ساريع  جميع  نرى  اذ  التحتية  والبنى 
العمل  اخذة  وامنا  التق�سف  بعد  تتوقف  مل 
من  عالية  اجناز  ن�سب  اىل  والو�سول  باال�ستمرار 
خالل هذه االدارة الر�سيدة لل�سيد رئي�س اجلامعة 

وكفاءة كوادر ق�سم العقود احلكومية ،
الكفرتيات  تاجري  ايرادات  بلغت  حيث   
زيادة ملحو�سة قدرها ) 308.385.000(يف عام 
 2014 ال�سابقة  ال�سنة  يف  كانت  ان  بعد   2015
ق�سم  �سعي  على  يدل  مما   )231.600.000(
يف  العليا  احلدود  بلوغ  على  احلكومية  العقود 

تاجري عقارات اجلامعة.
يف  املزايدات  امتام  يف  املتبعة  االجراءات  ماهية 

اجلامعة .
يتم اعالن املزايدة يف ال�سحف الر�سمية وكذلك 
وهذا  العامة  االماكن  يف  وو�سعها  الفتات  عمل 
االجراء يتبع جللب اكرب عدد ممكن من املزايدين 
ملناف�سة �سريفة تعتمد على ادراك حقيقي لقيمة 
قيمة  اعلى  على  احل�سول  واأمكانية  املزايدة 

للمزايدة .

ماهي مقومات ال�سفافية املتبعة يف املزايدة .
وم�سمع  مراأى  امام  علنية  ب�سورة  املزايدة  تتم 
ت�سويرا  اجلل�سة  ت�سور  وكذلك  احل�سور  جميع 
امكانية  اي  العملية  هذه  تقطع  حيث  كامال 
ال  �سحيا  جوا  املزايدة  على  ي�سفي  مما  للتالعب 
العقود  ق�سم  باأن  وا�سيف  .هذا  ال�سك  ي�سوبه 
جلنة  اي  ت�سكل  مل  دياىل  جامعة  يف  احلكومية 
حتقيقية بحق اي منت�سب او عقوبة الي موظف 
كان منذ تاأ�سي�س الق�سم وهذا بحد ذاته دليل على 

ال�سفافية العالية التي يتمتع بها املنت�سبون .

كلمة اخرية تقولها ملجلة االفاق اجلديدة .
نطمح من خالل عملنا املتوا�سل باأ�ستح�سال كافة 
وكذلك  للجامعة  املوؤجرين  بذمة  املرتتبة  املبالغ 
نطمح اي�سا بزيادة دخل اجلامعة من خالل جلب 
م�ساريع  ايجار  مقابل  مالية  قيمة  العرو�س  اكرث 
بناء  يف  املتوا�سع  اجلهد  بهذا  لن�ساهم  اجلامعة 
بحكمة  يقودها  التي  العمالقة  ال�سروح  هذه 

وحنكة ال�سيد رئي�س اجلامعة  .... 

العقود الحكومية: عمل متواصل 
وجهد دؤوب

عالء ح�سني االمني

# زيادات كبرية يف ايرادات #
العقود عن العام املا�سي
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الق�س�س  اأ�سكال  من  �سكل  اأب�سط  و�سف  لقد 
 ،" املطبوعة  "ال�سحافة  بـ  االإلكرتونية  اخلربية 
عنا�سر  على  ت�ستمل  ن�سية  اإخبارية  ق�سة  وهو 
الو�سالت  اأو  والفيديو  وال�سوت  كال�سور  اإ�سافية 
املعلومات.  من  املزيد  على  للح�سول  االإ�سافية 
يف  الو�سالت  دمج  خالل  من  ال�سحفي،  وي�ستطيع 
على  اإ�سافية  معلومات  للقارئ  يقّدم  اأن  ق�سته، 
بع�سها  يعود  ال�سبكة،  على  منف�سلة  ويب  مواقع 

اإىل م�سادر خارج املوؤ�س�سة ال�سحفية، توفر مزيدًا 
من اخللفية اأو املعلومات التاريخية حول احلدث. 
االإلكرتونية  اخلربية  الق�س�س  تعزيز  وميكن 
بت�سمينها و�سالت اإىل قواعد البيانات التي ميكن 
ق�سة  ربط  ميكن  فمثاًل،  فيها.  البحث  للم�ستخدم 
االختبارات  نتائج  معدل  انخفا�س  عن  اإخبارية 
البلد  اأنحاء  جميع  يف  الثانوية  املدار�س  يف 
بقاعدة بيانات للنتائج من جميع املدار�س. وميكن 
مدر�سة  طلبة  نتائج  عن  يبحث  اأن  للم�ستخدم 
اأو  معينة، اأو عن جميع املدار�س يف مدينة معينة 

اأن يقارن نتائج املدار�س املختلفة.
"تفاعالت  املبتكرة  اأحد االأ�ساليب       وي�ستخدم 
بالكب�س" اأو الر�سوم البيانية وال�سور االإي�ساحية 
خ�سي�سًا  امل�سممة  االإعالمية  الو�سائل  متعددة 
هذه  عنا�سر  وتو�سع  اإخبارية.  ق�سة  الإي�ساح 
ب�سكل  الئحة  يف  االإي�ساحية  وال�سور  الر�سوم 
منها  كاًل  يتفح�س  اأن  للقارئ  ميكن  ولكن  طويل، 
وينطبق  يختاره.  الذي  بالرتتيب  حدة  على 
ال�سرائح  "عرو�س  معظم  على  نف�سه  ال�سيء 
جتمع  والتي  االإنرتنت  على  الزجاجية" املتوفرة 
بحيث  فوتوغرافية  �سور  مع  وال�سوت  الن�س 

تتيح للقارئ جتربة �سكل جديد يت�سف بتعددية 
و�سائل االإعالم.

     وميكن لالأدوات التي ت�سمح للقارئ باأن يتحرك 
يف  درجة   )360( امتداد  على  وا�سع  م�سهد  عرب 
االإخبارية  التغطية  اأي�سًا  هي  تعزز  اأن  ما  موقع 
فال�س  ر�سوم  اأي�سًا  بذلك  وتقوم  االإلكرتونية. 
تتيح  التي  الكمبيوتر  برامج  من  وهي  املتحركة، 
للمرء ت�سميم حمتوى التفاعالت: فيديو ور�سوم 
فمثاًل،  متحركة.  ور�سوم  اإي�ساحية  و�سور  بيانية 
لندن  يف  الربيطانية  االإذاعة  هيئة  اأوجدت 
امل�سروعة  غري  املخدرات  حول  اإلكرتونيًا  موقعًا 
فر�سة  للقارئ  اأتاح  الكحولية،  وامل�سروبات 
اختيار  ثم  منه  وجرعة  معني  خمدر  "اختيار" 
يقراأ  لكي  القلب-  اأو  كالدماغ   – اجل�سم  يف  ع�سو 
عن تاأثري املخدر على ذلك الع�سو، باالإ�سافة اإىل 
املواقع  عمدت  وقد  بال�سالمة.  املتعلقة  املعلومات 
االإلكرتونية حتى اإىل ا�ستخدام اختبارات ق�سرية 
طريق  عن  اخلربية  الق�س�س  لتقدمي  األعابًا  اأو 
وال�سماح  واأجوبة  اأ�سئلة  اإىل  املعلومات  تق�سيم 
جمعه  اأن  لل�سحفي  �سبق  ما  باكت�ساف  للم�ستخدم 

من معلومات.

القصص الخبرية اإللكترونية وأنواعها

م.م. ليث عبد ال�ستار عيادة 
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اإن اهلل تعاىل قد اأمر باالتفاق ونهى عن االختالف 
ِ َجِميعًا َوال  ُموا ِبَحْبِل اهللَّ وذمه ؛ فقال: ) َواْعَت�سِ
نَّ  ُقوا( ، ون�س على انه �سقاق وبغي ؛ فقال: )َواإِ َتَفرَّ
الَِّذيَن اْخَتَلُفوا يِف اْلِكَتاِب َلِفي �ِسَقاٍق َبِعيٍد( وقال: 
َبْغًيا  اْلِعْلُم  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  اإِالَّ  اْخَتَلُفوا  )َفَما 
َبْيَنُهْم( ، ونهى عن التنازع والتفرق يف الدين واأوعد 
على االختالف بالعذاب العظيم وبذهاب الريح ؛ 
َواْخَتَلُفوا  ُقوا  َتَفرَّ َكالَِّذيَن  َتُكوُنوا  َوال   ( فقال: 
َعَذاٌب  َلُهْم  َواأُوَلِئَك  َناُت  اْلَبيِّ َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن 
َوَتْذَهَب  َفَتْف�َسُلوا  َتَناَزُعوا  )َواَل  وقال:  َعِظيٌم(، 
ِريُحُكْم(  ، واأخرب اأن االختالف تفريق عن �سبيل 
اهلل ، ومن عاج عن �سبيل اهلل تعاىل فقد وقع يف 
�ُسوَل ِمْن  �سبيل ال�سيطان ؛ فقال: )َوَمْن ُي�َساِقِق الرَّ
امْلُوؤِْمِننَي  �َسِبيِل  َغرْيَ  ِبْع  َوَيتَّ اْلُهَدى  َلُه   َ َتَبنيَّ َما  َبْعِد 
 ، رًيا(  َم�سِ َو�َساَءْت  َم  َجَهنَّ ِلِه  َوُن�سْ َتَوىلَّ  َما  ِه  ُنَولِّ
و�سابط التفرق انه يفرق ال�سمل والكلمة وي�سلط 
واإذا  وهلكوا،  ف�سدوا  القوم  تفرق  واإذا  ؛  االأعداء 
رحمٌة  اجلماعة  فاإن  وملكوا؛  �سلحوا  اجتمعوا 

والفرقة عذاب. 
واإن اهلل تعاىل اأمرنا باملعروف من القول ؛ فقال: 
نوع  معرفة  ذلك  ومن  �َسِديًدا(  َقْواًل  )َوُقوُلوا 
، الأنه  النزاع  امل�ساألة املختلف فيها وحترير حمل 
 ، ت�ساد  ال  تنوع  خالف  اخلالف  يكون  ما  غالبا 
حمل  حترير  عدم  هو  التنازع  اأوجب  الذي  واإمنا 
النزاع ، فنقول: اخلالف نوعان: احدهما: خالف 
بال�سرورة  معلوما  كان  وما   ، وامللة  الدين  اأ�سل  يف 
انه من الدين كوجوب ال�سلوات اخلم�س وحترمي 
اهلل  رحمهم  من  اإال  مذموم  وهو   ، واخلمر  الزنا 
اهلل  قال  الذي  هو  وهذا   ، االإميان  اأهل  وهم 
َك  َربُّ َرِحَم  َمْن  اإِالَّ  َتِلِفنَي *  خُمْ َيَزاُلوَن  عنه: )َوال 
فمن   ، امللة  اأ�سل  يف  خالف  وهو  َخَلَقُهْم(؛  َوِلَذِلَك 
خالف التوحيد كان اأهاًل لعذاب اهلل ، وخرج من 
رحمة اهلل ، و�سبب ذمهم وعقابهم اأنهم مل يكونوا 
البغي  قا�سدين  كانوا  بل  خمطئني،  جمتهدين 
عاملني باحلق معر�سني عن القول وعن العمل به، 

اأُْوُتوْا  الَِّذيَن  اْخَتَلَف  )َوَما  كما اخرب اهلل تعاىل: 
اْلِكَتاَب اإِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم(.

الثاين: اخلالف يف الفروع وامل�سائل االجتهادية، 
لقد  بل   ، فيه  ، وال غ�سا�سة  فيه  اإ�سكال  وهذا ال 
اأثبت اهلل الأهله حم�س الرحمة ، فاأول من اختلف 
؛ ولهذا �سنف رجل  الربية  اأ�سحاب خري  فيه هم 
اأحمد:  فقال  ؛  االختالف(  )كتاب  �سماه  كتابا 
االأمر  نف�س  يف  احلق  وان   ، ال�سعة"  كتاب  "�سمه 
النا�س  ببع�س  اهلل  رحمة  من  يكون  وقد  واحد 

خفاوؤه ملا يف ظهوره من ال�سدة عليه.
قال البيهقي: فاأما الفروع فقد اجتمع ال�سحابة 
على بع�سه واختلفوا يف بع�سه ، وما اختلفوا فيه 
ف�ساحب ال�سرع هو الذي �سوغ لهم هذا االختالف، 
علمه  مع  وباالجتهاد  باال�ستنباط  اأمرهم  حيث 
اأجرين  منهم  للم�سيب  وجعل   ، يختلف  ذلك  باأن 
ما  على  وذلك   ، واحدا  اأجرا  منهم  وللمخطئ 
 ، فيه  اأخطاأ  ما  عنه  ورفع  االجتهاد  من  يحتمل 
فهذا االختالف غري ما ذم اهلل تعاىل وذمه ر�سوله 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم  ، فمن �سلك من فقهاء 
اأجمعوا  فيما  والتابعني  ال�سحابة  �سبيل  االأم�سار 
عليه واختلفوا فيه ، كانوا كالفرقة الواحدة وهي 
الفرقة الناجية التي اأ�سار اإليها ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم ، فكل منهم اأخذ بوثيقة فيما يرى 

فيما تبع فيه من الكتاب اأو ال�سنة اأو االإجماع.
اأن  ميكن  ال  الراأي  يف  االختالف  من  النوع  وهذا 
اإذا  اإال  لفرقة  مورثًا  اأو   ، فتنة  اإىل  موؤديًا  يكون 
ا�ُس  �ساحبه بغى ، اأو هوى كما قال تعاىل: )َكاَن النَّ
ِريَن َوُمنِذِريَن  نَي ُمَب�سِّ ِبيِّ ُ النَّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللَّ اأُمَّ
ا�ِس ِفيَما  قِّ ِلَيْحُكَم َبنْيَ النَّ َواأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباحْلَ
اأُوُتوُه ِمن  اإِالَّ الَِّذيَن  اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه 
فينبغي   ، َبْيَنُهْم(  َبْغًيا  َناُت  اْلَبيِّ َجاآَءْتُهُم  َما  َبْعِد 
تختلط  ال  حتى  اخلالف  نوعي  على  يقا�س  اأن 
االأوراق، خالف يف اأ�سل امللة وهو �سر كله ، وخالف 

يف امل�سائل الفرعية واالجتهادية. 
والعداوة والبغ�ساء والتدابر والقطيعة يف خالف 
الفروع من حمدثات االأمور ال�سالة التي نهى اهلل 
ُقوْا  َتَفرَّ َكالَِّذيَن  َتُكوُنوْا  )َواَل  تعاىل عنها بقوله: 
َناُت َواأُْواَلِئَك َلُهْم  َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاآَءُهُم اْلَبيِّ
َعَذاٌب َعِظيٌم( ، وحذر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
اْخِتاَلًفا  َيَرى  ِمْنُكْم  َيِع�ْس  َمْن  فقال:)َفاإِنَُّه  ؛  منها 

اَلَلٌة(.  َدَثاِت ااْلأُُموِر َفاإِنََّها �سَ اُكْم َوحُمْ َكِثرًيا َواإِيَّ
قد  عنهم  اهلل  ر�سي  فال�سحابة  ال�ساطبي:  قال 
يفرتقوا  ومل  الدين  اأحكام  يف  اختالفهم  ثبت 
واإمنا  الدين  يفارقوا  مل  الأنهم   ، �سيعا  �ساروا  وال 
ف�ساروا  الراأي  اجتهاد  من  لهم  اأذن  فيما  اختلفوا 
 ، وتنا�سح  مودة  اأهل  هذا  مع  وكانوا   ، حممودين 
حدثت  فلما  قائمة،  بينهم  فيما  االإ�سالم  اأخوُة 
�سلى  اهلل  ر�سول  منها  حذر  التي  املردية  االأهواء 
اأهلها  وحتزب  العداوات  وظهرت  و�سلم  عليه  اهلل 

من  ذلك  حدث  اإمنا  اأنه  على  دل  �سيعا  ف�ساروا 
اأفواه  األقاها ال�سيطان على  امل�سائل املحدثة التي 
اأوليائه ، فكل م�ساألة حدثت يف االإ�سالم واختلف 
بينهم  االختالف  ذلك  يورث  ومل   ، فيها  النا�س 
عداوة وال بغ�ساء وال فرقة علمنا اأنها من م�سائل 
فاأوجبت   ، وطراأت  حدثت  م�ساألة  وكل   ، االإ�سالم 
والتنابز  والتنافر  والتدابر  والبغ�ساء  العداوة 
والقطيعة علمنا اأنها لي�ست من اأمر الدين يف �سيء، 
و�سلم  �سلى اهلل عليه  ر�سول اهلل  التي عنى  واأنها 
ُقوْا ِديَنُهْم  بتف�سري االآية وهي قوله ) اإِنَّ الَِّذيَن َفرَّ
، فاإذا اختلفوا  ِمْنُهْم ِفى �َسْىٍء(  لَّ�ْسَت  َوَكاُنوْا �ِسَيًعا 
 ، الهوى  اإتباع  من  اأحدثوه  حلدث  كان  وتقاطعوا 
والرتاحم  والتحاب  االألفة  اإىل  يدعو  واالإ�سالم 
والتعاطف ، فكل راأي اأدى اإىل خالف ذلك فخارج 

عن الدين. 
بني  االأهواء  اإىل  يوؤول  الذي  االختالف  واأكرث 
االأموال  وا�ستباحة  الدماء  �سفك  واإىل  االأمة 
، الأن  والعداوة والبغ�ساء هو من اختالف الفروع 
اإحدى الطائفتني ال تعرتف لالأخرى مبا معها من 

احلق وال تن�سفها. 
وي�سلح   ، قلوبنا  بني  يوؤلف  اأن  امل�سئول  هو  واهلل 
من  ويخرجنا   ، ال�سالم  �سبل  ويهدينا  بيننا  ذات 
ظهر  ما  الفواح�س  ويجنبنا   ، النور  اإىل  الظلمات 
اأ�سماعنا واأب�سارنا  ، ويبارك لنا يف  منها وما بطن 
�ساكرين  ويجعلنا   ، اأبقانا  ما  وذرياتنا  واأزواجنا 

لنعمه مثنني بها عليه قابليها ويتممها علينا.

أنواع الخالف

اأ.د.م وليد ها�سم كردي
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ال تخلو احلياة من عرثات ت�سيبنا من النا�س..
فهذه مزحة ثقيلة ..
وتلك كلمة نايبة ...

وتعد على حاجات �سخ�سية ..
خ�سومة بني اثنني يف جمل�س ...

 اأو اختالف يف وجهات النظر .. اأو اأراء ...
عنده  ولي�س   .. نف�سه  يف  املو�سوع  يكرب  وبع�سنا 
عن  يتكرب  رمبا  او  الن�سيان..  او  للعفو  ا�ستعداد 

قبول اأعذار االآخرين والعفو عنهم ... 
ميالأ   ... عفوه  بعدم  نف�سه  يعذب  النا�س  بع�س 
�سدره باأحقاد ت�سغله وتعذبه ... وهلل در احل�سد 

ما اأعدله .. بداأ ب�ساحبه فقتله...
اأن  ميكن  ال  اأ�سياء  هناك   ... نف�سك  تعذب  فال 

تعاقب عليها .. فكن كبريًا... 
ان�س املا�سي وع�س حياتك ...

مكة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  دخل  ملا 
فاحتًا...

واطمئن النا�س .. خرج حتى جاء الكعبة فطاف 
بها �سبعًا على راحلته..

فلما ق�سى طوافه .. دعا عثمان بن طلحة فاخذ 
منه مفتاح الكعبة .. ففتحت له فدخلها .. فراأى 
قري�س  كانت  مما  وغريهم  املالئكة  �سور  فيها 

ت�سوره بجهلها وكفرها .. 
وراأى اإبراهيم عليه ال�سالم م�سورًا يف يده االأزالم 
 : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ..فقال  بها  ي�ستق�سم  

قاتلهم اهلل .. جعلوا �سيخنا ي�ستق�سم باالأزالم !!
ما �ساأن اإبراهيم واالأزالم ؟!

كان  ولكن  ن�سرانيًا  وال  يهوديًا  اإبراهيم  كان  ما 
حنيفًا م�سلمُا وما كان من امل�سركني ..

كلها  ال�سور  بتلك  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اأمر  ثم 
فطم�ست ..

بيده  فك�سرها  عيدان  من  حمامة  فيها  وجد  ثم 

 .. الكعبة  باب  على  وقف  ثم   .. طرحها  ثم   ..
وقد اجتمع له كل النا�س يف امل�سجد من امل�سلمني 

والكفار ينظرون اليه ..
فاطلع  زمزم..  اىل  ان�سرف  ثم  ركعتني  �سلى  ثم 

فيها .. ودعا مباء ف�سرب منه وتو�ساأ..
اثر  من  تبقى  الذي  املاء  بقايا  يبتدرون  والنا�س 

و�سوئه ..
وامل�سركون يتعجبون من ذلك .. ويقولون ما راأينا 

ملكًا قط وال �سمعنا مبثل هذا ..
 : فقال  ال�سرعية  االأحكام  بع�س  يقرر  جعل  ثم 
اال وقتيل اخلطاأ �سبه العمد بال�سوط والع�سا .. 
ففيه الدية مغلظة مائة من االإبل .. اأربعون منها 
مباركة  خطبة  يف  وم�سى   .. اأوالدها  بطونها  يف 

...
قري�س  روؤو�س  اىل   .. روحي  فدته   .. نظر  ثم 
ان   .. قري�س  مع�سر  يا   : بهم  ف�ساح   .. و�ساداتها 
اهلل قد اذهب عنكم نخوة اجلاهلية .. وتعظمها 
باالباء .. النا�س من ادم .. وادم من تراب .. ثم 

تال : 
واأنثى  ذكر  من  خلقناكم  انا  النا�س  اأيها  يا   (
اأكرمكم  ان  لتعارفوا  وقبائل  �سعوبًا  وجعلناكم 
�سورة   ..) خبري  عليم  اهلل  ان  اتقاكم  اهلل  عند 

احلجرات -13-
قمة  يف  وهو   .. الكفار  وجوه  يف  يتاأمل  جعل  ثم 
غاية  يف  وهم   .. الكعبة  باب  عند    . وملكه  عزه 

ذلهم و�سعفهم ..

يف مكان طاملا كذبوه فيه .. واأهانوه ..
والقوا االأو�ساخ على وجهه وهو �ساجد ..

 .. مهزومني   .. يديه  بني  اليوم  قري�س  وكفار 
اأذالء.. �ساغرين ..

اأين فاعل  ما ترون   .. يا مع�سر قري�س   : ثم قال 
فيكم ؟

اأخ  اأنت   . خريًا  بنا  تفعل   : وقالوا   .. فانتف�سوا 
كرمي وابن اأخ كرمي ... عجبًا!!!

اليوم تقولون اأخ كرمي ؟!
امل�سلمني  مع  الكرمي  النبي  لهذا  حب�سكم  اأين 
ال�سعفاء .. ثالث �سنني يف �سعب بني عامر .. حتى 

اأكلوا ورق  ال�سجر من �سدة اجلوع ؟!!!
ما رحمتم بكاء ال�سغري ..

وال اأنني ال�سيخ الكبري ..
وال حاماًل وال مر�سعًا!!

اأين حربكم له يف بدر .. واأحد وحتزبكم عليه يف 
اخلندق ؟واليوم.. هو اأخ كرمي !!

بهمته  ويحلق   .. االأحقاد  على  يدو�س  به  فاإذا 
عاليًا .. ويقول كلمة يهتف بها التاريخ : اذهبوا 

.. فانتم الطلقاء ...
فينطلقون .. م�ستب�سرين .. تكاد اأرجلهم تطري من 

الفرح .. اأحقا عفا عنا ؟!!!
واختم بقوله تعاىل : )) ولكم يف ر�سول اهلل اأ�سوة 

ح�سنة (( . 

العفو عن اآلخرين 

 ا.م.د. �سلمان عبود اجلبوري
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)�سلى  حممد  الر�سول  حمبة  جعل  الذي  هلِل  احلمُد 
اإنَّ  بل  الدين،  اأ�سول  من  عظيمًا  اأ�ساًل  و�سلم(  عليه  اهلل 

املحبة،  هذه  وجود  على  متوقف  العبد  اإميان 
حالوته  وتذوق  االميان  لتحقيق  �سرط  واملحبة 
ِعداد  يف  امل�سلم  يدخل  فال  معانيه،  واإدراك 
عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  يكون  حتى  الناجني  املوؤمنني 
ومن  جنبيه  بني  التي  نف�سه  من  اإليه  اأحبَّ  و�سلم( 

اإميان  يكتمل  فال  اأجمعني،  والنا�س  ووالده  ولده 
العبد اإال بحبه هلل ور�سوله بداللة اقرتان حمبة 
من  كثري  يف  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  ر�سوله  حمبة  مع  اهلل 
االآيات واالأحاديث، وال تقبل املحبة اإال اإذا كانت 
وملحبته  العمل،  م�سداقها  حقيقية  قلبية  حمبة 
احرتامه  منها:  كثرية،  عالمات  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى 

�سنته  واتباع  وتوقريه،  موته،  وبعد  حياته  حال 
اآَباوؤُُكْم  َكاَن  اإِْن  وهديه؛ بدليل قوله تعاىل:}ُقْل 
ْمَواٌل  َواأَْبَناوؤُُكْم َواإِْخَواُنُكْم َواأَْزَواُجُكْم َوَع�ِسرَيُتُكْم َواأَ
َوَم�َساِكُن  َك�َساَدَها  َتْخ�َسْوَن  اَرٌة  َوجِتَ ْفُتُموَها  اْقرَتَ
َوِجَهاٍد  َوَر�ُسوِلِه   ِ اهللَّ ِمَن  اإَِلْيُكْم  اأََحبَّ  ْوَنَها  َتْر�سَ
 ُ َواهللَّ ِباأَْمِرِه   ُ اهللَّ َياأِْتَي  َحتَّى  وا  �سُ بَّ َفرَتَ �َسِبيِلِه  يِف 
ويف   .)24 اْلَفا�ِسِقنَي{)التوبة:  اْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل 
ال�سحيحني عن اأن�س )�سلى اهلل عليه و�سلم( قال: قال ر�سول 
اهلل )ر�سي اهلل عنه(:) ال يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحب 
اإليه من والده وولده والنا�س اأجمعني(، فقد و�سح 
هذا احلديث املبارك العالقة املبا�سرة بني االإميان 
واملحبة للر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(، وهذا احلب �سرط 
من  �ساحبه  ينجي  الذي  االإميان  عليه  يتوقف 
العقاب وي�ستحق دخول اجلنة، وحمبته )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( طريق و�سبب رئي�سي لدخول اجلنة، وبوابة 

اإىل حب اهلل عز وجل، وعبور اإىل منازل اجلنان، 
ودليل كبري على اإميان املرء واإخال�سه هلل، وذلك 
امتثال  يف  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  حمبة  بتطبيق 
)�سلى  �سنة حممد  فاتباع  نواهيه،  اأوامره واجتناب 
�سدق  على  برهان  واأعظم  دليل  اأكرب  و�سلم(  عليه  اهلل 

حمبته  كانت  ومن  حبه،  يف  واالإخال�س  حمبته 
لر�سوله )�سلى اهلل عليه و�سلم( مرتبعة يف نف�سه على بقية 

النا�س فاإنه يحظى بثواب من اهلل عظيم، ودليل 
رجل  جاء  قال:  عنه(  اهلل  )ر�سي  اأن�س  عن  ورد  ما  ذلك 
يا  ال�ساعة  متى  فقال:  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اإىل 
ما   " قال:  لها؟(  اأعددت  )ما  قال:  اهلل؟  ر�سول 
�سدقة،  وال  �سوم  وال  �سالة  كثري  من  لها  اأعددت 
من  مع  )اأنت  قال:  ور�سوله  اهلل  اأحب  ولكني 

اأحببت( رواه البخاري.
به �سيكون  فجزاء حمبته )�سلى اهلل عليه و�سلم( هي اأن حُمِ
)�سلى اهلل عليه و�سلم( يف اجلنة، و�سيكون قريبًا منُه  معُه 
يف املنزلة والدرجة، روي اأن رجاًل اأتى النبي )�سلى 
اهلل عليه و�سلم( فقال يا ر�سول اهلل؟ الأنت اأحب اإيل من 

نف�سي ومايل، واإين الأذكرك فما اأ�سرب حتى اأجي 
فاأنظر اإليك، واإين ذكرت موتي وموتك فعرفت اأنك 
اإذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني، واإن دخلتها ال 
اهلّلَ  ُيِطِع  قوله:}َوَمن  تعاىل  اهلل  فاأنزل  اأراك. 
َن  مِّ َعَلْيِهم  اهلّلُ  اأَْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  َفاأُْوَلِئَك  �ُسوَل  َوالرَّ
نَي َوَح�ُسَن  احِلِ َهَداء َوال�سَّ يِقنَي َوال�سُّ دِّ نَي َوال�سِّ ِبيِّ النَّ
فقراأها  به  فدعا   ،)69 الن�ساء:  َرِفيًقا{)  اأُوَلِئَك 
عالية،  ودرجة  رفيعة،  منزلة  من  لها  يا  عليه. 
الكرمي  النبي  حمبة  ثمرة  اإنها  عظيمة،  ومكانة 
وطبيب  احلبيب  حمبة  ثمرة  و�سلم(،  عليه  اهلل  )�سلى 

امتالأت  اإذا  وترتاح  القلوب  ت�سعد  من  القلوب 
وترتاح  بحبِه،  اأن�ست  اإذا  النفو�س  وت�سموا  بحبِه 
االأج�ساد اإذا تعبت يف اتباع �سنتِه، يقول النبي )�سلى 
اهلل عليه و�سلم(: )من اأحبني كان معي يف اجلنة(. وهل 

من ثواب اأف�سل واأرجى من اأن ُيح�سر املرء مع من 
الر�سول حممد  املحبوب هو  اإذا كان  اأحب خا�سة 

)�سلى اهلل عليه و�سلم(. 

اأَنَّ ابُن  )�سلى اهلل عليه و�سلم(  لُه  ومن مناذج حب ال بيته 
كان  كيف  عنه(:  اهلل  )ر�سي  �ُسئل  قد  بنته  وزوج  عمِه 
ُحبكم لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(؟ قال: كان واهلل 
واأمهاتنا،  واآبائنا  واأوالدنا  اأموالنا  من  اإلينا  اأحب 
من  عنه(  اهلل  )ر�سي  وهو  الظماأ.  على  البارد  املاء  ومن 
�سدة حبه لُه )�سلى اهلل عليه و�سلم( نام يف فرا�س النبي )�سلى 
اهلل عليه و�سلم( ليلة اأن اأراد الكفار قتله فهذا هو الفداء 

واحلب وااليثار بالنف�س ملن يحب.    
واأما �سحابته )ر�سي اهلل عنهم( قد �سربوا اأروع 
اأعظم  وبرهنوا  امل�ساهد،  اأبرز  و�سدروا  االأمثلة، 
)�سلى  حممد  اهلل  لر�سول  حمبتهم  �سدق  على  دليل 
اهلل عليه و�سلم( فقدموا من اأجله الغايل والنفي�س، فلم 

اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  حب  مقابل  �سيء  عليهم  يهن 
والزوجة تهون  يهون  والولد  يهون  فاملال  و�سلم(،  عليه 

اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  حب  مقابل  تهون  والنف�س  بل 
خالطت  فمحبته  غرابة  وال  عجب  وال  و�سلم(،  عليه 

يف  وجرت  عروقهم،  يف  ف�سرت  قلوبهم  ب�سا�سة 
اأرواحهم، و�سيطرت على  �سرايينهم، وت�سبعت بها 
اأغلى  و�سلم( هو  )�سلى اهلل عليه  اأفكارهم، فر�سولنا حممد 

�سيء يف حياتهم ولي�س اأدل على ما قلته اإال قول 
اخلليفة االول ابو بكر )ر�سي اهلل عنه(: )والذي نف�سي 
بيده لقرابة ر�سول)�سلى اهلل عليه و�سلم( اأحب اإيل اأن اأ�سل 
من قرابتي(، وال عجب من قول اأبي �سفيان عندما 
قال لقومه: )ما راأيت يف النا�س اأحًدا يحب اأحًدا 

كحب اأ�سحاب حممٍد حممًدا(.
حمبة  تغلغلت  فقد  اأجمعني  عنهم  اهلل  ور�سي   
يحبوا  فلم  قلوبهم  يف  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
�سيئًا يف الدنيا مهما كان اأمره ومهما كانت مكانته 
)�سلى اهلل عليه و�سلم(، وهنا  اأعظم من حبهم لر�سول اهلل 
واالإميان  املحبة  بني  الوثيق  االرتباط  لنا  يربز 
متوقف  اأحدهما  فوجود  �سرط  االرتباط  وهذا 

على وجود االخر.
فهي  احلقيقية  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  حمبته  اآثار  واأما 
عمل قلبي تظهر على �سلوك املُحب واأفعالُه والتي 
)�سلى اهلل  بارزة ومنها: تعزيرة وتوقريه  اأو�ساف  لها 
ًرا  عليه و�سلم( قال تعاىل: )اإِنَّا اأَْر�َسْلَناَك �َساِهًدا َوُمَب�سِّ

ُروُه  َوُتَوقِّ ُروُه  َوُتَعزِّ َوَر�ُسوِلِه   ِ ِباهللَّ ِلُتوؤِْمُنوا  َوَنِذيًرا 
ياًل()الفتح9(.والتعزيز:  َواأَ�سِ ُبْكَرًة  ُحوُه  َوُت�َسبِّ
ما  كل  من  ومنعه  وتاأييده  لن�سرته  جامع  ا�سم 
�سكينة  فيه  ما  لكل  جامع  ا�سم  والتوقري:  يوؤذيه، 
من  يعامل  واأن  واالإكرام،  االإجالل  من  وطماأنينة 
عن  ي�سونه  مبا  والتعظيم  والتكرمي  الت�سريف 
التوقري  هذا  واإنَّ  الوقار،  حد  عن  يخرجه  ما  كل 
واحلب له دالالت عديدة منها: االأدب بح�سرته 
و�سلم(.  عليه  اهلل  )�سلى  عليه  وال�سالة  ال�سوت،  رفع  بعدم 
ومن االآثار اي�سا: الدفاع عنُه وعن �سنتِه )�سلى اهلل عليه 
و�سلم(، ومن االآثار اأي�سا: ت�سديقُه واإتباعُه وطاعتُه 

واالقتداُء بهديِه والتحاكُم فيما جاء بِه)�سلى اهلل عليه 
حمبة  وجوب  لنا  يتبني  املقال  هذا  وبختام  و�سلم(، 

رب  هلل  واحلمد  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  الر�سول 
العاملني.

لماذا ُأمرنا بحب النبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم(

اأ.م.د علي قا�سم زيدان
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يف  بقوة  نف�سه  املاكروبايوتك  م�سطلح  فر�س 
و�سدى  قويًا  تفاعاًل  ووجد   ، االخرية  ال�سنوات 
اهمها  يكون  قد  عدة  ال�سباب   ، النا�س  لدى  مهما 
الع�سر  الأمرا�س  حلول  ايجاد  عن  الطب  عجز 
م�ساكل  من  يعانون  من  بع�س  جلاأ  لذا   ، الكثرية 
�سحية اىل البحث هنا وهناك عن حلول بديلة، 
بهذا  العالج  اأو  االأع�ساب  اإىل  يلجئون  فرناهم 
ال�سيء اأوذاك ، وبذلك ينتهي بهم احلال فري�سة 
االأقوام  م�سائب  تكون  ومن  للدجالني  مثالية 

عندهم فوائد .
جديد  نظام  ال�سطح  اىل  ظهر  حتمية  وكنتيجة 
مبني   ) طب   ( وهو   ، املاكروبايوتك  نظام  يدعى 
ان  فحواها   ، االأ�سا�س  يف  فل�سفية  اأفكار  على 
االإن�سان - نف�سًا وج�سدًا - هو ا�سا�سًا نتاج ما ياأكل 
 ، فيها  يعي�س  التي  البيئة  نتاج  هو  ثم   ، وي�سرب 
متوازنًا،  ج�سمه  ف�سيكون  متوازنًا  غذاوؤه  كان  فاإن 
وبالتايل �سيكون فردًا يتمتع ب�سحة جيدة وطاقة 

متدفقة . 
كل  اأن  هو  العلم  هذا  عليه  يقوم  مبداأ  اهم  ان 
�سيء يف العامل خلق على �سكل زوج ، واأن الطاقات 
تقييم  اأ�سا�س  هي   - الغذائية  القيمة  ولي�س   -
 ( و   ) ين   ( من  جممله  يف  مكون  فالعامل  الغذاء، 

ياجن ( :
الني : هو طاقة االنكما�س ، مثل الربودة والظالم 
واحلجم ال�سغري ، وهي طاقة تتجه من اأ�سفل اإىل 

اأعلى .
والنور  احلرارة  مثل  التمدد  طاقة  هو   : والياجن 
اإىل  اأعلى  من  تتجه  طاقة  وهي  الكبري،  واحلجم 

اأ�سفل .
من  فهناك   ، مذاهب  اأ�سحاب  علم  كل  يف  اأن  وكما 
لهذه  معاك�سة  ب�سورة  والياجن"  "الني  ي�سنف 
ال�سورة ، املهم اأن الكل يتفق على اأن العامل مكون 

من طاقتني مت�سادتني ، وال يوجد �سيء يف العامل 
) ين خال�س (  اأو ) ياجن خال�س ( ، ولكن قد تزيد 
والعك�س   ، احيانا  الني  عن  �سيء  يف  الياجن  ن�سبة 

�سحيح ، وهكذا...
ي�سعى نظام املاكروبايوتك اىل التوازن يف كل �سيء 
على  كثرًيا  يركز  النظام  وهذا   ، والياجن  الني  بني 
واخلالية  وراثيا  املعدلة  غري  ال�سحية  االغذية 
من اأي اإ�سافات �سناعية من مواد حافظة اأو ملونة 
اأو منكهة اأو مثبتة اأو مبيدات ح�سرية اأو اأ�سمدة 

كيمائية .
احل�سول  اال�ستحالة  من  ان  البع�س  يقول  قد 
على غذاء بهذه املوا�سفات ، لكن هذا غري �سحيح 
بهذه  كله  كان  عاًما   70 منذ  الغذاء  اأن  علمنا  اذا 
بعد  اإال  االإ�سافات  هذه  تظهر  ومل   ، املوا�سفات 
ل�سخ  ت�سعى  �سخمة  غذائية  �سركات  تكونت  اأن 
ممكنة  اإنتاجية  تكلفة  باأقل  كله  للعامل  اغذية 
وباأعلى ربح ممكن ، وقاوم الكثريون هذه ال�سركات 
لتظهر االغذية الع�سوية ، وهي منت�سرة بكرثة يف 

الغرب ويف بع�س الدول العربية .
يركز نظام املاكروبايوتك على العادات الغذائية 
اأهم من نوعية  البع�س  ، وهي عند  ب�سورة كبرية 
املالمح  لبع�س  ايجاز  وادناه   ، احيانًا  الغذاء 
يتعلق  فيما  املاكروبايوتك  لنظام  اال�سا�سية 

بنوعية الغذاء والعادات الغذائية:
1( البد ان يحتوي الغذاء على 60% من احلبوب 
وعلى   ) الكامل  القمح  اأو  الكامل  الرز   ( الكاملة 
ن�سبة 20% من اخل�سراوات الطازجة اأو املطبوخة 

و10%  بقوليات و10% على هيئة ح�ساء او خملل 
بامللح ) ولي�س اخلل ( .

 ،) لي�س يوميًا   ( ا�سبوعيًا  الفواكه  يتم تناول   )2
فقط،  ال�سباح  فرتة  خالل  تناولها  يتم  ان  على 
تتناول  ال  وان   ، الفاكهة  ع�سري  جتنب  ويف�سل 

الفاكهة بعد الطعام مبا�سرة .
وترك  با�سرتخاء  للطعام  اجللو�س  يف�سل   )3
الهموم جانبًا ، كما ان ريا�سة امل�سي مهمة جدًا كل 

يوم .
4( ال ي�سرب املاء اإال عند العط�س وال يوؤكل اإال عند 
عندما  وال�سرب  االأكل  جتنب  �سرورة  مع   ، اجلوع 
تكون احلالة النف�سية �سيئة ، وعدم ال�سرب قبل 
بعد  اإال  بعده  او  الطعام  او خالل  ب�ساعة  الطعام 
 ، مرور �ساعتني ، وي�سرب املاء على ر�سفات وببطاأ 
مع اهمية م�سغ الطعام جيدًا ، والتوقف عن االأكل 

قبل النوم ب�ساعتني على االأقل .
5( مينع ال�سكر االأبي�س منعًا باتًا وي�ستعا�س عنه 

بالدب�س او الع�سل . 
6( يق�سل االبتعاد عن اللحوم والبي�س ومنتجات 
اأو مرتني يف  اإال مرة  ناأكلها  ، فال  اأمكن  ما  االألبان 

االأ�سبوع ،  ويف�سل حلم ال�سمك . 
من  امل�سنوعة  الطبخ  اأواين  ا�ستخدام  يجب   )7
الفخار اأو الفوالذ غري القابل لل�سداأ ) ال�ستينل�س 
�ست�سل ( ، وينبغي الطبخ با�ستعمال الغاز واالبتعاد 

عن الطبخ با�ستعمال الكهرباء واملايكروويف.

علم الماكروبايوتك

د. زياد طارق ال�سدرة
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الطرق  اإحدى  التكميلي  الري  يعترب   
وامل�سادر  االأمطار  مياه  كفاءة  رفع  يف  امل�ستخدمة 
بع�س  تقدمي  اأن  حيث   ، املتاحة  االأخرى  املائية 
االأمطار  انحبا�س  عند  القمح  ملح�سول  ال�سقايات 
يف  كبرية  زيادة  اىل  يوؤدي  حمددة  اأطوار  يف 
يف  املردود  م�ساعفة  حد  اإىل  ت�سل  قد  اإنتاجيته 
حم�سوال  بو�سفه   املح�سول  لهذا  امل�ساحة  وحدة 
احلبوب  منو  فرتة  يف  اننا  ومبا  ا�سرتاتيجيا 
بجدية  التح�سري  يف  االنطالق  الفالح  على  وجب 
وب�سكل خا�س يف هذه الفرتة لهذه التقنية ماديا 
اإ�سافة  عن  عبارة  التكميلي  الري  اذن  وتقنيا. 
مو�سم  خالل  االأر�س  اىل  الري  مياه  من  كمية 
املائية  االحتياجات  لتغطية  وذلك  النبات  منو 
الهطول  يفي  ال  عندما  الزراعية  للمحا�سيل 
املطري باحتياجات النبات، بتعبري اآخر هو عبارة 
ا�ستقرار  اأجل  من  اإ�سافية  مياه  عن عملية توفري 
التي  العادية  الظروف  حتت  وزيادته  االإنتاج 
املتاحة.  باالأمطار  املح�سول  اإنتاج  فيها  ميكن  ال 
املياه  من  احتياجاته  تاأمني  يف  العراق  يعتمد 
املوارد  وهي  رئي�سة  مائية  م�سادر  ثالثة  على 
والفرات  دجلة  بنهري  متمثلة  ال�سطحية  املائية 
والثالث  االأمطار  هي  الثاين  وامل�سدر  وروافدهما 
االأر�س.  باطن  يف  املوجودة  اجلوفية  املياه  هو 
ظروف  حتت  يقع  العراق  من  االأكرب  اجلزء 
اإنتاجية غري مالئمة ويكون خا�سعا اىل التقلبات 
لكميات االأمطار املت�ساقطة �سنويا، اإ�سافة اىل اأن 
جميع االإيرادات املائية لنهر الفرات م�سدرها من 
خارج العراق وان 68 باملئة من االإيرادات املائية 
خ�سوع  مدى  ذلك  ويعك�س  اخلارج  من  دجلة  لنهر 
اإيرادات العراق املائية من هذه االأنهار اىل اإرادة 
وم�سالح دول متعددة.  من هنا جاءت اأهمية الري 
ا�ستقرار  اأجل  العراقية من  الزراعة  التكميلي يف 
فر�سة  يعطي  وهذا  وزيادته،  الزراعي  االإنتاج 

وا�سعة لزيادة كفاءة ا�ستغالل املياه.

احل�سول  يف  ت�ساعد  عدة  فوائد  التكميلي  للري 
على اأعلى مردود للمح�سول ومنها:

االإنتاج  و�سائل  ا�ستخدام  يف  التو�سع  ت�سجيع   -1
ا�ستخدام  الزراعية،  املكننة  مثل  احلديثة 
اال�سمدة الكيمياوية واملبيدات يف عمليات االإنتاج 
يف  االنتاجية  رفع  على  ي�ساعد  قد  ما  الزراعي، 
للتو�سع  االإمكانيـة  اإتاحة  مع  امل�ساحة  وحدة 

االأفقـي فـي الزراعـة.
مالءمة  املواعيد  اأكرث  اختيار  على  ي�ساعد   -2  
اأو  رية  اإ�سافة  ب�سمان  وذلك  املح�سول  لزراعة 
اأو  املو�سم   بداية  عند  املطر  يتوقف  عندما  اأكرث 

اآخره.
قد  الزراعة،  يف  املخاطرة  عن�سر  من  يقلل   -3
ياأتي من عدم انتظام هطول االأمطار خالل بع�س 

املوا�سم وذلك با�سافة كميات م�ساندة من املياه.
4- زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه املتاحة بالزراعة 

الإنتاج املحا�سيل.
تعوي�س  يف  التكميلي  الري  اأهمية  تنح�سر   -5
النق�س يف املياه الذي ال تفي االأمطار املت�ساقطة 

بتوفريه الإكمال منو اأو زراعة النبات.
مقومات ومتطلبات

من اأهم مقومات الري التكميلي هو وجود م�سادر 
ظهور  عند  اال�ستخدام  تكفي  وبكميات  للمياه 
التنقيب  م�سبقا  يتطلب  وذلك  اإليها  احلاجة 
برت�سيد  واالهتمام  اجلوفية  املياه  عن  والدرا�سة 
ا�ستخدام  وباإعادة  ال�سطحية  املياه  ا�ستخدامات 
االإمداد  يكون  اأن  ويجب  ال�سحي،  ال�سرف  مياه 
باملياه كافيا لكي يفي باحتياجات الري املتوقعة، 
كما اأن نوعـية املـياه امل�ستخدمـة مهمـة، بحيـث اذا 

ما مت ا�ستخدام مياه ذات نوعية متدنية ينعـك�س 
ذلك �سلبا عـلى االإنتـاج، الأن امل�ساكل التي ترتتب 
حيث  من  تتباين  املياه  هذه  مثل  ا�ستخدام  على 
والتاأثري  النبات  على  خطورتها  ودرجة  نوعيتها 
كما  ونفاذيتها،  املياه  لت�سرب  الرتبة  مقدرة  يف 
خماطره  له  االيونات  لبع�س  ال�سام  التاأثري  اأن 
متدنية  فاملياه  النبات،  على  ال�سارة  وعواقـبه 
اخل�سري  النمـو  اىل  توؤدي  اأن  ميكن  النوعية 
الكثيف للنبات، ما يـوؤدي اىل تقلـيل اإنتـاج اجلـزء 
تـوؤدي  اأن  اأنها ميكن  للمحـ�سول، كـما  االقتـ�سادي 
املح�سول  ن�سـج  تاأخري  على  تعمل  اأو  الغـدق  الـى 
من  اأكرث  غذائيـة  عنا�سر  مــن  ت�سيـفه  ملا  نتيجة 
الرت�سبات  بعـ�س  ترك  عـلى  تعـمل  اأو  املطلـوب 

امللحية على اأوراق وثمار النبات.
اجلانب االقت�سادي

يعمل الري التكميلي على زيادة املردود االإنتاجي 
النفقات  بع�س  ي�سيف  قد  نف�سه  الوقت  يف  ولكن 
الري  اأجهزة   تركيب  نفقات  منها  اجلديدة، 
االإ�سافية  االأ�سمدة  قيمة  الري"،  "اأجورعمال 
وغريها، ولكن بدرجة اأقل من املردود، وبالنتيجة 
ويحقق  عائدا  واالأكرث  ربحية  االأكرث  هو  يكون 
ا�ستخدام  تر�سيد  نتيجة  االقت�سادية  اجلدوى 
اإنتاجـية  اأعلـى  عـلى  للح�سـول  املحـدود  الري 
ممكـنة. اإن حاجة العراق الـى تر�سيد ا�ستخـدام 
"االأنهـار  الرئي�سة،  املـ�سـادر  مـن  املتاحة  املياه 
الإنتاج  م�ستمرة  اجلوفية"  واملياه  واالأمطار 
املحا�سيـل املختلفـة، جاء ذلك م�ساحـبا لتناقـ�س 
معـدل املوارد املائية املتاحة التي تعتمد الزراعـة 

عليـها ب�سكـل كبيـر فـي تنميتهـا امل�ستدامـة.

الري التكميلي في الزراعة العراقية

د.حممد علي عبود 
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العدد )31( ل�سنة 2016

النظيفة  الزراعة  تقانات  نحو  العامل  يتجه     
فاإن  ثم  التلوث، ومن  من  االأمكان  التقليل قدر  مع 
الع�سوية  االأ�سمدة  مثل  طبيعية  مواد  اأ�ستخدام 
منا�سبا  بديال  يعد  املزرعة،  وخملفات  واحليوية 
املمهد  اأو  الرائد  وهي  الكيميائية  االأ�سمدة  عن 
تدوير  واأعادة  االأكفاأ  االإ�ستعمال  يف  للطريق 
الزراعة  تتميز   ، ال�سرورية  املغذية  العنا�سر 
بنوعيتها  التقليدية  بالزراعة  قيا�سا  الع�سوية 
بكافة  الزراعية  واملنتوجات  للمحا�سيل  اجليدة 
الزراعة  ملنتجي  الرئي�سان  التحديان  انواعها، 
كال  املغذيات،  واإدارة  االأمرا�س  هما  الع�سوية 
اإ�ستعمال  متنع  التي  بالتعليمات  حمدد  العاملني 
احل�سرية  واملبيدات  الكيميائية  املخ�سبات 
لتقليل  النمو  ومنظمات  ال�سناعية  والفطرية 
احليوانات  خملفات  اإ�سافة  وجتنب  املدخالت، 
املتغذية على العالئق املكملة، واإ�ستعمال الو�سائل 
واحل�سرات  االأمرا�س  على  لل�سيطرة  احليوية 
EU- االأوربية  التعليمات   ( ال�سارة  واالأدغال 
البقايا  اأ�ستخدام  ان   ،)9/2092  requlation
من  املهمة  االأمور  من  يعد  الع�سوية  واملخلفات 
اأجل حتقيق اإنتاج زراعي منا�سب ال�سيما يف نظام 
الزراعة الع�سوية، الذي هو �سل�سلة من اخلطوات 
التعليمات  من  قانوين  هو  ما  كل  مع  للتعامل 
موا�سفات  يحمل  حم�سول  الإنتاج  واخلطط 
ال�سحي  االإنتاج  يوؤمن  الع�سوي  الغذاء  وتعليمات 
املطلوب لتغذية االن�سان، وتهدف اىل جعل نوعية 
اجلوانب  من  الكمال  اىل  اأقرب  والبيئة  الزراعة 
اإنتاج  يف  الع�سوية  الزراعة  ت�ستخدم  جميعها. 
والفاكهة  كاخل�سروات  الغذائية  املواد  من  كثري 
باإ�سافة  العناية  يجب  لذا  واالألياف،  واالأع�ساب 
من  اخلالية  االأخرى  وامل�ستح�سرات  الكومبو�ست 
امليكروبات املر�سية لالن�سان اإذ تتم االإ�سافة قبل 
الزراعة، واإذا اأ�ستخدم يف اأثناء منو النبات فيجب 
ان الي�ساف نرثًا على النبات، وهناك من ي�سري اىل 
احتياج مدة بحدود  5-2�سنوات كي ي�ستقر االإنتاج 
بعد التحول من الزراعة التقليدية اىل الزراعة 

ان  من  بالرغم  الع�سوية  املزارع  ان  الع�سوية. 
االإنتاج يقل مبعدل  15-10% عن املزارع التقليدية 
اإال ان اإنتاجها يكون مرغوبًا لدى مي�سوري احلال 
مقارنة  عند  ا�سعارها.  اإرتفاع  من  الرغم  على 
التقليدية  بالزراعة  للخ�سار  الع�سوية  الزراعة 
والفيتامينات،  املغذيات  من  حمتواها  حيث  من 
من  اأعلى  حمتواها  ع�سويا  املزروعة  اخل�سار  فان 
الزراعة التقليدية ال�سيما حمتواها من  فيتامني  
CوFe و Mgو P واالأمالح املعدنية واأقل حمتوى 
ان  الثقيلة.  والعنا�سر  والربوتينات  النرتات  من 
تقدربـ23  العامل  يف  ع�سويا  املزروعة  امل�ساحة 

مليون هكتار، وهي موزعة كما يف جدول 
جدول  ينب امل�ساحة املزروعة بالزراعة الع�سوية 

وعدد املزارع.

علم الماكروبايوتك الزراعة العضوية  

د. با�سم رحيم بدر 

امل�ساحة الدولة
عدد املزارعاملزروعة هكتار

1 12380 294 290ا�سرتاليا
2 2910 300 000ال�سني
6 1949 620 351امريكا

49 1489 148 162ايطاليا
15 825628 539املانيا

4 604057 571بريطانيا
11 552177 824فرن�سا
5 528147 171الهند

154409 793تون�س
18 100385 275تركيا
301 493�سوريا

14460 165م�سر
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الو�سع احلايل للعالقة بني الكيمياء والبيئة
على  ن�ساأته  منذ  بالبيئة  االإن�سان  عالقة  بداأت 
وجهلة  وق�سوتها  اأخطارها  من  باخلوف  االأر�س 
وينا�سل  يعمل  فاأخذ   . اأ�سرارها  مع  بالتعامل 
ويكافح من اأجل تطويعها ملتطلباته وتاأمني حياته 

ليحمى نف�سه من اأخطارها .
الكون  اأ�سرار  فى  يتعمق  بداأ  حياته  تطور  ومع 
ومظاهر البيئة فقامت بينهما عالقة من التناغم 
م�سادر  فتعطه  البيئة  ي�ستثمر  املتبادل  والتوافق 
وو�سل  جهد.  من  فيها  يبذل  ما  بقدر  احلياة 
اإىل  واهتدى  والتقنية  العلم  ع�سر  اإىل  االإن�سان 
اأ�سرار الطبيعة واإىل ما فى البيئة من  الكثري من 
املادة والطاقة و�سارت مهمة علمه  تفاعالت بني 
لنف�سه  ليحقق  خدمته  فى  البيئة  يوظف  اأن 

امل�ستوى االأف�سل. 
هذه  فى  االأعظم  بالدور  الكيمياء  اأ�سهمت  وقد 
جماالت  �ستى  �سملت  التى  احل�سارية  النه�سة 
االإن�سان  بني  التناغم  هذا  حتول  ثم  احلياة 
اأ�سرف  فقد   . اأخرى  مرة  عداء  اإىل  والبيئة 
االإن�سان اإ�سرافا �سديدًا فى ا�ستغالل اأ�سياء كثرية 

اأخلت بهذا التناغم .
من  الطبيعية  الرثوات  ا�ستغالل  فى  اأ�سرف  فقد 
م�سادر الوقود ومن خامات معدنية وغريها . حتى 
فى  اأ�سرف  كما   . يديه  بني  ت�سح  م�سادرها  بداأت 
الن�ساط ال�سناعى فلوث االأنهار والبحار والهواء. 
ا�ستخدام  فى  باإ�سرافه  الزراعية  االأر�س  واأف�سد 

املخ�سبات واملبيدات .
وتباينت االآراء حول من كانت الكيمياء �سناعتهم 
الكيميائيني هم مالئكة  اأن  النا�س  – فراأى بع�س 
التى  ب�ساعتهم  للب�سرية  قدموا  الذين  الرحمة 
وفرت لل�سعوب �سبل الرفاهية التى تاأ�س�ست عليها 
ح�سارتهم فى خمتلف مناحى حياتهم. حيث يرى 
الثورة  فى  االأعظم  الف�سل  للكيمياء  اأن  البع�س 
الطبية التى قدمت لهم العقاقري التى ق�ست على 
الآالف  الب�سرية  دمرت  التى  االأمرا�س  من  كثري 
ال�سنني فامتدت اأعمارهم اإىل معدالت مل تعرفها 

الب�سرية من قبل فقد ارتفع متو�سط   عمر الفرد 
فى  عاما   75 اإىل   1900 �سنة  فى  عاما   47 من 

الت�سعينات .
الزراعية  املخ�سبات  الكيمياء  اأنتجت  كما 
فزادت  احل�سرية  واملبيدات  النمو  وحمفزات 
لهذه  الغذاء  لتوفر  اأ�سنافها  وتنوعت  املحا�سيل 
واكب  كما   . ال�سكان  عدد  فى  املت�سارعة  الزيادة 
وازدهار  تطوير  الكيمياء  علم  فى  الكبري  التطور 
احلياة املادية لباليني االأفراد من امللب�س وامل�سكن 

وغريهما.
اأن  النا�س  بع�س  راأى  االآخر  اجلانب  وفى 
على  داأبوا  الذين  اجلن  �سياطني  هم  الكيميائيني 
النووية  فتفاعالتهم  والبيئة.  االإن�سان  تدمري 
اأبادت ماليني الب�سر ومتفجراتهم ) والتى منحوا 
عليها جائزة نوبل لل�سالم ( واأ�سلحة الدمار ال�سامل 
من اأ�سلحة كيميائية وبيولوجية وغريها . بجانب 
على  تق�سى  التى  الكيميائية  �سناعاتهم  خملفات 
والرتبة  والهواء  املاء  لوثت  والتى  وال�سرع  الزرع 
وت�سببت فى اأمرا�س جديدة مل تعرفها الب�سرية 
من قبل هذا اإىل جانب الكوارث البيئية العديدة 
وتدمري  احلرارى  واالحتبا�س  املناخ  فى  تغري  من 

طبقة االأوزون .
تعريف الكيمياء اخل�سراء

يعني  الذي  الكيمياء  علم  من  الفرع  ذلك  هو 
رفقا  اأكرث  كيميائية  منتجات  و  عمليات  بت�سميم 
الطرق  اأ�سكال  و  وجوه  بذلك  ت�سمل  و  بالبيئة 
الكيميائية التي تقلل من االأثر ال�سلبي على �سحة 
االإن�سان وبيئته باالإقالل او االإقالع عن ا�ستخدام 

اأو اإنتاج املواد ذات اخلطورة. 
الكيمياء  علم  فروع  من  حديث  فرع  اي�ساأ  وهي 
يهدف اإىل تقليل االنبعاثات الناجتة عن عمليات 
اأقل مدى ممكن  اإىل  االأخرى  الكيميائي  الت�سنيع 
كما يهدف اإىل ابتكار مواد كيماوية جديدة تعود 
باخلري على البيئة ومواد كيماوية تعمل كبدائل 
عمليات  تعود  التي  االأخرى  الكيماوية  املواد  عن 

ت�سنيعها بنتائج �سلبية على البئية.
ن�ساأة الكيمياء اخل�سراء

الواليات  يف  اخل�سراء  الكيمياء  ممار�سة  بداأت   
املتحدة عام 1990 بعد توقيع قانون منع التلوث 
طريق  عن  البئية  حماية  اإىل  هدف  والذي 
نف�سه.  امل�سدر  من  ال�سارة  االنبعاثات  تخفي�س 
ومبوجب القانون قامت حكومة الواليات املتحدة 
من  الكيمائية  املنتجات  لتطوير  منح  بتقدمي 
خالل املعاهد واجلامعات املختلفة لتقليل خماطر 
الإنتاج  املقدمة  املنح  اأهداف  وتطورت  املواد.  تلك 
ال�سارة  املواد  معادلة  على  تعمل  كيمائية  مواد 
الكيمائية  للمواد  بدائل  وو�سع  التلوث  وتقليل 
البئية.  لتلويث  ا�ستخال�سها  عمليات  توؤدي  التي 
الكيمياء  علم  جلعل  ت�سعى  اخل�سراء  فالكيمياء 

علما متكامال عن طريق تقليل ما ي�سببه الت�سنيع 
الكيمائي الهام لل�سناعات ال�سيدالنية والدوائية 
وذلك  تلوث  من  والبال�ستيك  البرتول  و�سناعات 

مبنع تكون هذا التلوث يف املقام االأول.

مبادئ الكيمياء اخل�سراء
مبداأً  ع�سر  اثنى  العلم  لهذا  االأوائل  الرواد  و�سع 
واأن  امل�ستقبلية  اجتاهاته  وتو�سح  عليها  يتاأ�س�س 

هذه املبادئ هي : 
اأو  معاجلتها  عن  املخلفات  تكوين  منع  1.يف�سل 

التخل�س منها بعد تكوينها.
تندمج  بحيث  التح�سري  طرق  ت�سمم  اأن  2.يجب 

معظم املتفاعالت لتكون املنتج النهائى.
تكون  بحيث  الت�سنيع  طرق  ت�سمم  اأن  3.يجب 
املواد البادئة للتفاعل والناجتة لها اأقل قدر من 
�سحة  على  اإطالقا  خطرية  غري  تكون  اأو  ال�سمية 

االإن�سان و�سالمة البيئة.
درجة  باأعلى  الكيميائى  املنتج  يتميز  اأن  4.يجب 

من الكفاءة الوظيفية واأقل قدر من ال�سمية .
5.يف�سل اإجراء التفاعالت بدون ا�ستخدام مواد 
لزم  واإذا  الف�سل  مواد  اأو  املذيبات  مثل  اإ�سافية 

االأمر يجب اأن تكون هذه املواد غري خطرية.
6.يجب االأخذ فى االعتبار احتياج الطاقة نظرا 
لتكلفتها وتاأثريها البيئى – لذا يكون ا�ستخدامها 
فى اأ�سيق احلدود ويف�سل ت�سميم تفاعالت جترى 

فى درجة احلرارة املعتادة .
على  حتتوي  التي  اخلامات  تكون  اأن  7.يجب 
املواد البادئة ،  مواد متجددة بدال من ا�ستنزاف 

اخلامات غري املتجددة.
الكيميائية  العمليات  جتنب  اأمكن  ما  8.يجب 
ا�ستقاق  مثل  ال�سرورية  غري  والفيزيائية 
فى  موؤقتة  تعديالت  اإجراء  اأو  بعينها  جمموعات 

اجلزيئات .
متخ�س�سة  حفز  عوامل  ا�ستخدام  9.يف�سل 
من  املتكافئة  الن�سب  با�ستخدام  االكتفاء  عن 

املتفاعالت .
10.يجب اأن ت�سمم املنتجات بحيث ال ت�ستقر فى 
قابلة  تكون  اأن  اأداء وظيفتها ويجب  بعد  البيئة 
�سارة  غري  ب�سيطة  مواد  اإىل  البيئة  فى  للتحلل 

بها.
11. يجب تطوير طرق التحليل الكيميائى لتواكب 
�سري التفاعل حلظيا . بحيث تراقب وت�سيطر على 

التفاعل قبل تكوين اأى مواد خطرة .
من  االآمنة  الكيميائية  املواد  اختيار  يجب   .12
االإمكان  بقدر  تقلل  بحيث  والرتكيب  النوع  حيث 
انطالق  من  الكيميائية  احلوادث  حدوث  احتمال 

الغازات اأو االنفجارات اأو احلرائق .

  ) Green Chemistry ( الكيمياء الخضراء

اأ.د. كرمي هنيك�س ح�سن
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ادت الزيادة املت�سارعة يف عدد �سكان العامل من6 
ن�سمة بحلول منت�سف هذا  بليون  باليني اىل 10 
القرن اىل وجود حوايل 800 مليون �سخ�س يعانون 
التغذية . وان معظم هوؤالء من  من امرا�س �سوء 
االطفال ، وجاء االهتمام بزيادة معدالت االنتاج 
بني  احلا�سلة  الفجوة  تقليل  يف  لت�سهم  الغذائي 

زيادة عدد ال�سكان وقلة الغذاء املنتج . 
اغذية  النتاج  التقنيات  من  العديد  ظهرت  لقد 
فرتة  وطول  العالية  احليوية  بقيمتها  متتاز 
وامل�سببات  للح�سرات  ومقاومتها  وخزنها  حفظها 
التقنيات  هذه  ومن  بانواعها  واملبيدات  املر�سية 

ماتعرف بالهند�سة الوراثية .
خ�سائ�س  ادخال  هو  التقنية  هذه  من  الهدف  ان 
عن  انتاجيته  زيادة  له  يراد  حي  كائن  يف  معينة 
االنتاجية التقليدية عن طريق اجلينات ، ةيعني 
ادخال جني او جينات من نوع اىل اخر ، يف العام 
النبتات  اىل  غريب  جني  اأول  ادخال  مت   1983
ان  وبعد   ،  DNA الـ  اكت�ساف  من  عام   30 بعد 
البد  جمااًل  الوراثية  الهند�سة  تقنية  ا�سبحت 
منه و�سل عدد انواع النباتات املعدلة وراثيًا اىل 
60 نوعا حتى عام 1995 وان اكرث املحا�سيل التي 
عدلت وراثيًا وطرحت يف ا�سواق اوربا هي الذرة 
ال�سفراء والبنجر ال�سكري والبطاطا والطماطا . 

ال�سفات التي مت حتويرها وراثيًا   
1.رفع مقاومتها ملبيدات االأدغال .
2.تغيريات يف امل�سارات االأي�سية .

يف  عر�سها  فرتة  زيادة  او  التخزين  مدة  3.زيدة 
ال�سوق دون تلف .

والفطريات  والبكرتيا  للفايرو�سات  4.مقاومتها 
النيمانودا واحل�سرات .

كيف يتم التعديل الوراثي للنباتات ؟
يتم بو�ساطة الت�سرف يف اجلينات من حيث ف�سلها 
واعادة تركيبها وتتابعها ، اي اعادة بناء �سل�سلة 
تغيري  مت  الذي  احلي  الكائن  وي�سبح    DNA الـ 
 Genetically وراثيًا  معدل  الوراثية  �سل�سلته 
يحمل  الذي  اجلني  قطع  يتم  اذ   ،   modified
�سفة معينة يراد نقلها من كائن اىل اخر وغر�سه 

يف �سل�سلة الـ DNA  له .
كيف يتم نقل اجلينات ؟ 

الروا�سح  من  معينة  انواع  1.ا�ستعمال 
الـ  بتحويل  تقوم  حيث   )Rotroviruses(
 Reverse بوا�سطة انزمي DNA اىل الـ  RNA

. اخرى  كائنات  وباأ�ستعمال    Transciptase
2.اطالق اجلينات بوا�سطة م�سد�س خا�س يحتوي 
الذهب  من  ر�سا�سة  طريق  عن  الهيليوم  غاز  على 
 ballistics ت�سمى  نقله  الطلوب  اجلني  حتمل 

وت�ستخدم يف نقل اجلينات اىل احلنطة والرز .
ت�سمى  الرتبة  من  بكرتيا  3.ا�ستخدام 

  .   Agrobacterium tumefactions

النباتات المعدلة وراثيًا 

اأ.د. و�سام مالك داود
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ان  االف�سل  من  يقول  قدمي  �سيني  مثل  هناك 
ت�سوم عن الطعام ثالثة ايام بدال من ال�سيام عن 

�سرب ال�ساي االخ�سر ملدة يوم واحد .
ال�ساي  ق�سة  بداأت  فقد  ال�سينية  لال�ساطري  وفقا 
عهد  ويف  امليالد  قبل   2737 عام  يف  االخ�سر 
 Shen Nung ننك  �سني  ال�سيني  االمرباطور 
الذي كان يعرف بال�سايف املقد�س والذي كان يغلي 
املاء قبل �سربه وقد الحظ ان اال�سخا�س الذين 
ي�سربون املاء بعد غليه يعمرون اطول ويتمتعون 

ب�سحة جيدة . 
النباتات  يجمع  كان  عندما  االيام  احد  ويف 
ترك  واتباعه  معاونيه  من  جمموعة  مع  الطبية 
احد  من  وطلب  باملاء  مملوء  كبريا  خزفيا  وعاءا 
تربيده  بعد  منه  ي�سرب  لكي  غليه  م�ساعديه 
وعندما رجع ا�ستن�سق رائحة نفاثة زكية تنبعث 
ذات  وجده  املاء  من  �سرب  وعندما  املاء  اناء  من 
ال�سبب  عن  حتري  وعندما  نوعه  من  فريد  مذاق 
وجد بع�س االوراق املتطايرة من اال�سجار القريبة 
ال�ساي  ب�سجرة  ت�سميتها  اطلق  وبعدها  املكان  من 
االخ�سر  "ال�ساي  ال�ساي  �سراب  على  على  واطلق 
املقد�س " ومنذ ذلك احلني وحلد االن يعد ال�ساي 
جزء  االخ�سر  ال�ساي  وخا�سة  املختلفة  باأنواعه 
ثم  واال�سيويني  ال�سينيني  حياة  يف  وحيويًا  مهمًا 

ذاع �سيته يف جميع انحاء العامل . 
وياأتي  �سيوعا  امل�سروبات  اكرث  من  ال�ساي  يعد 
�سجرة  من  وي�سنع  املاء  بعد  الثانية  بالدرجة 
والتي   Camellia sinensis ت�سمى  واحدة 

تزرع االن يف اكرث من ثالثني بلدا . 
يف  �سيوعا  اكرث  ال�ساي  �سرب  ان  من  الرغم  وعلى 
البلدان اال�سيوية خا�سة ال�سني واليابان وبع�س 
اقطار افريقيا ال�سمالية اال انه ا�سبح االن �سائعا 
رابطة  لتقارير  ووفقا  العامل  انحاء  جميع  يف 

من  قفزت  ال�ساي  مبيعات  فاأن  االمريكية  ال�ساي 
1،64 مليون دوالر يف عام 1990 اىل 5،03 مليون 
دوالر يف عام 2002 ويف هذا املقال �سيتم الرتكيز 
على ال�ساي االخ�سر فقط ملا له من اهمية �سحية 
مل�سادات  الغنية  الطبيعية  امل�سادر  من  يعد  حيث 
مع  باالرتباط  بدورها  تقوم  والتي  االك�سدة 
تتولد  التي  االوك�سجني  على  احلاوية  اجلزيئات 
 Free يف اجل�سم والتي تعرفعادة باجلذور احلرة
radicals والتي تقوم بتخريب احلام�س النووي 
الديوك�سي رايبوزي )DNA( واالغ�سية اخللوية 
ابطال  ثم  ومن  اخللوية  املكونات  من  وغريها 
مفعولها وقد لوحظ باأن قدرة املواد الفينولية يف 
احلرة  اجلذور  مفعول  ابطال  يف  االخ�سر  ال�ساي 

. C و E تفوق تلك لفيتامينات
اىل  املن�سورة  الطبية  والتقارير  االبحاث  ت�سري 
ال�سرطان  معاجلة  يف  االخ�سر  ال�ساي  قدرة 
م�ستوى  وخف�س  الدماغية  ال�سكتة  خطر  وتقليل 
الدم  جتلط  حدوث  م�ستوى  وخف�س  الكول�سرتول 
باال�سافة اىل كونه عامل م�ساد اللتهابات العظام 

واملفا�سل . 
الفينولية  املواد  باأن  وعالوة على ذلك فقد وجد 
لها  االخ�سر  ال�ساي  يف  املوجودة   ) )الدباغية 
الروا�سح(   ( والفريو�سات  للبكرتيا  م�ساد  مفعول 
والطفيليات والفطريات ، كما اظهرت نتائج بع�س 
الدرا�سات قدرة ال�ساي االخ�سر واملواد الفينولية 
البائية  اخلاليا  تن�سيط  على  فيه  املوجودة 
اجلهاز  عمل  يف  فاعل  دور  لها  والتي   B-cell

املناعي الب�سري . 
ال�ساي  تاأثري  على  اليابان  يف  اجريت  درا�سة  ويف 
لال�سابة  عارمة  موجة  حدوث  اثناء  االخ�سر 

)يتغرغر  غرغرة  اعطاء  مت  حيث  باالنفلونزا 
الطفل مب�ستخل�س ال�ساي االخ�سر اوال ثم ي�سرب 
ق�سمًا ( ومت اال�ستنتاج باأن ال�ساي االخ�سر يحمي 
�سد اال�سابة باالنفلونزا بدليل ان املدار�س التي 
ومل  ابوابها  تغلق  مل  الدرا�سة  هذه  يف  �سارمت 
املدار�س  من  العك�س  على  فيها  الدوام  يتوقف 
نتيجة  فيها  الدوام  تعطيل  مت  التي  االخرى 

لال�سابة بفريو�س االنفلونزا . 
ال�ساي  فعالية  اىل  كثرية  درا�سات  نتائج  وا�سارت 
االخ�سر يف منع حدوث جتلط الدم التي تعد من 
وان  القلبية  ال�سكتة  حدوث  يف  الرائدة  العوامل 
هذا  يف  اال�سربين  فعالية  متاثل  الفعالية  هذه 

ال�سدد . 
ال�ساي  من  واحد  قدح  �سرب  ان  بالذكر  وجدير 
االخ�سر ميد اجل�سم ب 10 -40 ملغراما من املواد 
احلرة  اجلذور  مقاومة  يف  قدرته  وان  الفينولية 
وابطال مفعولها تفوق تلك التي متتلكها الفراولة 

وال�سلق والقرنابيط واجلزر . 
ويف درا�سة اجراها باحثة عيادة مايو االمريكية 
مرة  االأَّول  اكت�سفوا   Mayo Clinic ال�سهرية 
باأن موادا موجودة يف ال�ساي االخ�سر لها القابلية 
 Leukaemia الدم  ابي�سا�س  خاليا  قتل  على 
cells يف ثمانية موخرا من جمموع ع�سرة مر�سى 

خ�سعوا لهذه الدرا�سة . 
ي�سربون  اال�سيويني  فاأن  اخرا  ولي�س  واخريا 
�سرابا  ويعتربونه  ال�سنني  ملئات  االخ�سر  ال�ساي 
مقد�سا و�سحيا وهدية الهية للب�سر لذا ا�ستعجلك 
اخي القارئ على �سرب ال�ساي االخ�سر ليت�سنى لك 

احل�سول على الفوائد ال�سحية لهذا االك�سري . 

معجزة الشاي االخضر 
The miraele of the green tea

اأ.د. عبد اللطيف موالن
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*هل تعلم اأن بع�س النحل ي�سرب اخلمر ويعاقب 
عليه ..!

من عجائب النحل ظاهرة ي�سميها العلماء ظاهرة 
اأثناء  يتناول  النحل  فبع�س  النحل،  عند  كر  ال�ُسّ
وهي  االإيثانول  مثل  املخدرة  املواد  بع�س  رحالته 
يف  النا�سجة  الثمار  بع�س  تخّمر  من  تنتج  مادة 
من  ق�سمًا  بل�سانها  النحلة  تلعق  فعندما  الطبيعة، 
الب�سر،  مثل  متامًا   " �سكرى   " ت�سبح  املواد  هذه 
وميكن اأن ي�ستمر تاأثري هذه املادة ملدة 48 �ساعة. 
بعد  النحل  عند  حتدث  التي  االأعرا�س  واإن 
التي  االأعرا�س  ت�سبه  امل�سكرات  لهذه  تعاطيه 

حتدث لالإن�سان بعد تعاطيه امل�سكرات.

وال  �سليمًا  ليبقى  الع�سل  لهذا  اهلل  اأ  هَيّ فماذا 
يتعر�س الأي مواد �سامة؟ 

الع�سل  يف  جعل  والأنه  بنا  تعاىل  اهلل  رحمة  من 
�َسَراٌب  ُبُطوِنَها  ِمْن  َيْخُرُج   ( تعاىل  قوله  يف  �سفاء 
(]النحل:  للنا�س  �ِسَفاٌء  ِفيِه  اأَْلَواُنُه  َتِلٌف  خُمْ
69[. فمن الطبيعي اأن يهيئ اهلل و�سائل للنحل 
لال�ستخدام.  �ساحلًا  وبقائه  الع�سل  عن  للدفاع 
الظاهرة  هذه  لدرا�سة  العلماء  دفع  ما  وهذا 
ومتابعتها خالل 30 عامًا، وبعد املراقبة الطويلة 
تدعى  نحالت  هناك  خلية  كل  يف  اأن  الحظوا 
اأجهزة  ي�سبه  زودها اهلل مبا    bee bouncers
وحار�سة  مدافعة  تقف  النحالت  وهذه  االإنذار، 
تتعاطى  التي  النحلة  جيدًا  وتراقب  للخلية، 
اأفاقت  ما  واإذا  طردها،  على  وتعمل  امل�سكرات 
اإىل  بالدخول  لها  �ُسمح  �سكرها  من  النحلة  هذه 
اأن  النحالت  اأن تتاأكد  اخللية مبا�سرة وذلك بعد 
التاأثري ال�سام لها قد زال نهائيًا. واإن النحالت التي 
تتعاطى هذه امل�سكرات ت�سبح �سيئة ال�سمعة واإذا 
اأرجلها  �سيك�سرون  احلرا�س  فاإن  الكرة  عاودت  ما 

لكي مينعوها من اإعادة تعاطي امل�سكرات!

* الوقفة الثانية مع االعجاز النبوي
اأن�س  النحل: عن  ل�سورة  جاء يف تف�سري ابن كثري 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�سي 
اأربعون يومًا والذباب  عليه و�سلم ))عمر الذباب 
كله يف النار اإال النحل((. قيل: كونه يف النار لي�س 
على  بوقوعه  النار  اأهل  به  ليعذب  اإمنا  لعذابه، 
ال�سريف  احلديث  من  ُيفهم  املحرتقة.  اج�سادهم 
املجنحة  احل�سرات  هي  بالذباب  املق�سود  اأن 
ال�سغرية احلجم و لهذا اللفظ يف اللغة عدة معاٍن، 
من هذه املعاين ما يدل على ح�سرات طائرة منها 
النحل. وعلينا اأن نتذكر اأّن كَلّ ما كان ُيعرف عن 
عن  يخرج  ال  قبله  وما  الر�سالة  ع�سر  يف  النحل 
واالأطباء،  النحالني  من  م�ستمدة  قليلة  معلومات 
تتناول تربية النحل يف خاليا حملية، وانت�سارها 
يف اجلبال والرباري، وحتى القرن الع�سرين متكن 
 Karl Von و   C. A . Rosch العاملان        
حياة  دقائق  معرفة  اإىل  الو�سول  من    Frisch
التي  ومراقباتهم  درا�ساتهم  خالل  من  النحل 
واجهات  ذات  خاليا  يف  نحل  طوائف  على  ُطبقت 
على  مميزة  عالمات  و�سع  مّت  اأن  بعد  زجاجية 
احل�سنة.  نخاريب  من  خروجها  فور  منها  عدد 
الحظ هذان العاملان اأن حياة النحلة يف االأحوال 
الع�سل  البي�س وفي�س  االعتيادية يف مو�سم و�سع 
يف الربيع وال�سيف ت�ستمل على مرحلتني، االأوىل: 
اخللية  داخل  منزلية  باأعمال  النحل  فيها  تقوم 
الثانية:  ويف  املنزلية(،  )املرحلة  عليها  اأطلقوا 
اأطلقوا  احلقول  يف  اخللية  خارج  اأعمااًل  متار�س 

عليها )املرحلة احلقلية (.
اأول   املرحلة املنزلية: تبداأ املرحلة االأوىل منذ 
رطبة  تكون  حيث  نخروبها،  من  النحلة  خروج 
يجف  �ساعات  خالل  ويف  اللون،  باهتة  اجل�سم 
اليوم  من  ن�ساطها  وتبا�سر  لونها  وي�سفو  ج�سمها 
و�سقلها  احل�سنة  نخاريب  تنظيف  يف   )  3-1(
ال�ستقبال البي�س اجلديد، وتنت�سر فوق احل�سنة 

حتافظ على دفئها، و يف الوقت نف�سه متّد خرطومها 
اإىل النحالت االأكرب �سنًا ملّدها بالع�سل، ويف اليوم 
كميات  وتلتهم  بنف�سها  غذاءها  تتناول   )7-4(
وتقوم  ج�سمها  فيكتنز  اللقاح  حبوب  من  كبرية 
بتغذية كبار الريقات بالع�سل وحبوب اللقاح، ويف 
وتفرز  البلعومية  غددها  تن�سج   )11-  8( اليوم 
الريقات، ويف  امللكة و�سغار  به  ملكيًا تغذي  غذاًء 
اليوم ) 12- 21 ( ت�سمر غددها البلعومية وتنمو 
غددها ال�سمعية فتبني اأقرا�س ال�سمع ثّم تغطي 
رقيقة،  �سمعية  بطبقة  النا�سج  الع�سل  نخاريب 
من  الرحيق  فت�ستلم  اللعابية  غددها  وتكتمل 
يف  وخزنه  اإن�ساجه  على  وتعمل  احلقلية  النحل 
اللقاح  حبوب  وتعجن  به،  اخلا�سة  النخاريب 
اأقرا�س  هيئة  على  نخاريبها  يف  وجتعلها  بالع�سل 
بع�سها فوق بع�س. ويف هذه الفرتة تغادر اخللية 
بعد الظهر يوميًا لتتدرب على الطريان، و تتعرف 
على املعامل اخلارجية من اأ�سجار وبنايات ومدخل 
تنظيف  على  وتعمل  املنحل،  يف  وموقعها  اخللية 
واالأج�سام  الهالك  والنحل  الف�سالت  من  اخللية 
اأيام  بثالثة  املرحلة  هذه  ختام  وقبل  الغريبة، 
مدخلها  اأمام  تنت�سر  اإذ  اخللية،  بحرا�سة  تقوم 
وتهاجم  والزنابري،  ال�سارقة  النحل  من  حلمايتها 
من يقرتب منها من اإن�سان اأو حيوان، وبذلك تنتهي 
املرحلة املنزلية من حياة النحلة و قد ا�ستغرقت 

ثالثة اأ�سابيع.
 املرحلة احلقلية : تغادر النحلة خليتها يف بداية 
االأ�سبوع الرابع من عمرها وت�سرح يف احلقول بحثًا 
عن الغذاء، وقد ميتد طريانها م�سافة ) 8 ( اأميال، 
تن�سرف فئة منها اإىل جمع الرحيق واأُخرى اإىل 
حبوب اللقاح وثالثة اإىل املاء ورابعة اإىل الِعكرِب، 
وال ُيعرف النظام الذي يتّم مبوجبه حتديد هذه 
الواجبات وتوزيعها على الفئات االأربع، لتعود اإىل 
اخللية حمّملة بوجبة غذاء كامل. تعي�س النحلة 
هذه املرحلة ال�ساقة نحو ثالثة اأ�سابيع، ويتوقف 
طول عمرها على ما تبذل من جمهود �سخم وعمل 
هالك  اإىل  ُثمَّ  ومن  اإرهاقها  اإىل  يوؤدي  دوؤوب 
عدد غفري منها ب�سب تك�سر اجنحتها. وبذلك ال 
من  ابتداء  اأ�سابيع،  �ستة  عمرها  جمموع  يتعدى 
بيوم هالكها،  وانتهاء  النخروب  من  يوم خروجها 
و تكون فرتة االأربعني يومًا التي ذكرت يف احلديث 
عمر  ملعدل  اعتماده  ميكن  تقدير  اأ�سلم  ال�سريف 
النحل. و�سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم(.

َمن الذي عَلّم النحل هذا ال�سلوك؟ 
اأن اهلل تعاىل هو من  اإ�سارة ابلغ من  رمبا ال جند 
اأمر النحل ب�سلوك طرق حمددة بل وذَلّل لها هذه 
)َفا�سُلكى  النحل:  خماطبًا  تعاىل  بقوله  الطرق، 

�ُسُبَل َرِبِك ُذُلاًل( ]النحل: 69.

وقفة اعجازية مع النحل

م.د. مثنى حممد ابراهيم
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قبل اأن تبداأ بربنامج امل�سي، يتطلب منك اأن تعرف 
لل�سحة  بالن�سبة  وتوقعاتك  امل�سي  برنامج  فوائد 
النف�سية  والنواحي  البدنية  واللياقة  العامة 
االأخرى. مزاولة برنامج امل�سي الريا�سي بانتظام 
كثرية  و�سحية  بدنية  عوامل  حت�سني  يف  ي�ساعد 

والتي بالتاأكيد متنع االإ�سابة باأمرا�س الع�سر..
يعتقد  منا  كثري   : اجل�سم  دهون  تقليل   / اأواًل 
ولكن  للج�سم بكثري،  الطبيعي  الوزن  نتجاوز  باأننا 
امل�سكلة  باأن  ما عرفنا  اإذا  اأهمية  لي�ست ذات  هذه 
الكربى هي زيادة ن�سبة الدهون يف اأج�سامنا والتي 
عالقة  لها  وهذه  اأج�سامنا،  اأ�سكال  علي  تظهر  ال 
و�سغط  وال�سكري  القلب  اأمرا�س  ببع�س  كبرية 
الدم املرتفع وارتفاع م�ستوى الكول�سرتول يف الدم 
وغريها  والروماتيزم  املفا�سل  واآالم  وال�سرطان 
تقليل  ي�ساعد يف  الريا�سي  وامل�سي  االأمرا�س.  من 
ن�سبة الدهون يف اجل�سم، وبخطوات ب�سيطة جدًا 
ميكن اجل�سم اأن يحرق تقريبًا ) 60 ( �سعر حراري 
ال�سعرات احلرارية يف  لكل ميل مقارنة باحرتاق 
احلالة الطبيعية للج�سم، ولكن اإذا ما زاد االإن�سان 
�سرعته وخطوته مبعدل ) 2.5 ( ميل يف )30 ( 
�سعر   )  200( يحرق  �سوف  اجل�سم  فاإن  دقيقة 

حراري.
ثانيًا / خف�س معدل نب�س القلب اأثناء الراحة : 
ُيعترب معدل نب�س القلب اأثناء الراحة يف الدقيقة 
) عدد �سربات القلب ( املوؤ�سر ل�سحة ودقة عمل 
القلب، حيث كلما ح�سل االإن�سان على لياقة اأثناء 
عمل  حت�سن  كلما  الريا�سي  امل�سي  برنامج  مزاولة 
من  عدد  باأقل  الدم  من  اأكرب  كمية  دفع  يف  القلب 

�سربات للقلب.
ثالثًا / خف�س م�ستوي الكول�سرتول يف الدم :

ي�سبب  الدم  يف  الكول�سرتول  م�ستوى  ارتفاع 
ال�سرياين  االن�سداد  اأو  الت�سلب  مبر�س  االإ�سابة 
اجلدار  علي  ترت�سب  دهنية  مادة  والكول�سرتول 
وخا�سة  الدموية  والأوعية  لل�سرايني  الداخلي 

ي�سبب  مما  القلب  يغذي  الذين  التاجي  ال�سريان 
بعد مرور الزمن �سيق ال�سريان بالت�سلب وو�سول 
حاالت  ويف  القلب،  اإيل  الدم  من  قليلة  كميات 
الدم  تدفق  انقطاع  اإىل  يوؤدي  لالإ�سابة  متقدمة 

نهائيًا اإىل القلب مما ب�سبب ال�سكتة القلبية.
وباإتباع  الريا�سي  امل�سي  برنامج  مزاولة  وعند 
والكول�سرتول  الدهون  من  خال  غذائي  نظام 
لالإ�سابة  االإن�سان خف�س عوامل اخلطورة  ي�سمن 
باأمرا�س القلب وذلك بخف�س م�ستوي الكول�سرتول 
الذي  ال�سار  الكول�سرتول  م�ستوى  وكذلك  الكلي 
واالأوعية  ال�سريان  ان�سداد  عن  م�سوؤواًل  يكون 
الدموية باالإ�سافة اإىل ذلك يعمل امل�سي الريا�سي 

على زيادة م�ستوي الكول�سرتول املفيد..
رابعًا / خف�س �سغط الدم :

ارتفاع �سغط الدم من العوامل الرئي�سية لالإ�سابة 
الدماغية  ال�سكتة  وكذلك  القلب  باأمرا�س 
مزاولة  باأن  واخلرباء  العلماء  ويوؤكد  املفاجئة 
على  االإن�سان  ي�ساعد  بانتظام  الريا�سي  امل�سي 
خف�س �سغط الدم يف االأوعية الدموية وال�سرايني 
بارتفاع  امل�ساب  االإن�سان  حاجة  من  يقلل  وكذلك 
�سغط الدم من ا�ستخدام االأدوية والعقاقري التي 

ت�ساعد يف خف�س معدالت �سغط الدم.
خام�سًا / التمثيل الغذائي :

احرتاق  معدل  عن  عبارة  الغذائي  التمثيل 
والتي  اجل�سم  يف  املخزونة  احلرارية  ال�سعرات 
تاأتي من تناول االأغذية اليومية، ويوؤكد العلماء 

واخلرباء باأن كلما متيز االإن�سان بال�سمنة وزيادة 
الوزن  اإنقا�س  يف  ال�سعوبات  واجه  كلما  الوزن 
تتميز  والتي  الدهنية  االأن�سجة  لوجود  وذلك 
الغذائي وكّلما زادت  التمثيل  ن�ساطها خالل  بقلة 
التمثيل  معدل  كان  الع�سالت  يف  الدهون  معدالت 
برنامج  اإتباع  وعند  بطيئًا.  اجل�سم  يف  الغذائي 
معدالت  علي  االإن�سان  يح�سل  الريا�سي  امل�سي 
العادي  االإن�سان  من  واأكرث  اأكرث  الغذائي  التمثيل 
الذي ال يزاول امل�سي الريا�سي وحتى بعد �ساعتني 

من اأداء برنامج امل�سي
يف  املخزونة  احلرارية  ال�سعرات  بحرق  وذلك 

اجل�سم..
�ساد�سًا / كثافة و�سالبة العظام :

كلما كرب وتقدم العمر باالإن�سان قلت قدرة العظام 
العظام  بناء  وقل  الكال�سيوم  امت�سا�س  من  لديه 
وتعر�س لالإ�سابات. يوؤكد العلماء باأن )25%( من 
وي�سمي  العظام  التهاب  مر�س  من  يعانون  العامل 
خطرية  ك�سور  اإىل  يوؤدي  مما   ) العظام  )حتجر 
ينادي بع�س  ال�سن وكذلك  كبار  جدًا وخا�سة مع 
العلماء بتناول الكال�سيوم اإ�سافة للمواد الغذائية 
للح�سول علي �سالبة العظام اإال اأن معظم العلماء 
يعتقدون ويوؤكدون باأن هذا ال ياأتي اأال عن طريق 
االإن�سان به  الذي يح�سل  الريا�سي  امل�سي  مزاولة 
من  العظام  ووقاية  العظام  و�سالبة  كثافة  علي 

االمرا�س وال�سعف عند الكرب.
 

فوائد المشي ..

د. عادل عبا�س ذياب
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و�سائل  ان�سغلت  االأخرية  االآونة  يف   
تف�سي  مبو�سوع  والغربية  العربية  االأعالم 
فايرو�س زيكا ومما زاد االهتمام به تاأثريه ال�سديد 
يف الن�ساء احلوامل وتاأثريه يف املواليد اجلدد عند 
ما هو هذا  لذلك وجب علينا معرفة  االم  ا�سابة 

الفايرو�س وما هو تاأثريه يف احلمل.
�ساللة)Flavivirus(ينقل  من  زيكا  فايرو�س 
 Aedes aegypti  ( ت�سمى  بعو�سة  بوا�سطة 
البعو�سة  هذه  حتمل  حيث   )mosquitoes
مثل  زيكا  فايرو�س  جانب  اىل  اخرى  فايرو�سات 
وتوجد   )dengue and chikunguny  (
يف معظم القارتني االأمريكيتني واجزاء كبرية من 
الواليات االأمريكية املتحدة ، 80% من االأ�سخا�س 
امل�سابني بهذا الفايرو�س ال تظهر عليهم اعرا�س 
ولكن اعرا�س املر�س عادة تكون )حمى �سديدة، 
طفح جلدي ، اآالم املفا�سل، رمد غري تقرحي( هذه 
ب�سعة  من  عادة  ت�ستمر  حدوثها  عند  االأعرا�س 
�سديدة  االإ�سابة  ما تكون  ونادرا  ا�سبوع  ايام اىل 
الوفاة  ن�سب  اأن  كما  امل�ست�سفى  دخول  اىل  توؤدي 
حاالت  بع�س  ان  بالذكر  اجلدير  من  جدا.  نادرة 
 Guillain Barre ي�سمى  ما  او  الع�سالت  وهن 
بفايرو�س  ا�سابتهم  �سخ�ست   ))syndrome

زيكا.
من اأهم االأمور التي توؤخذ بنظر االعتبار يف هذا 
املر�س هو ا�سابة الن�ساء احلوامل حيث من املمكن 
مراحل  من  مرحلة  اأي  يف  االإ�سابة  حتدث  ان 
االإ�سابات  عدد  حتدد  مل  االأن  حلد  ولكن  احلمل 
او  تثبت  درا�سات  توجد  ال  كما  قاطع  ب�سكل 
من  اكرث  معر�سات  احلوامل  الن�ساء  ان  تدح�س 
غريهن لالإ�سابة بفايرو�س زيكا او تكون ا�سابتهن 

ا�سد من غري احلوامل.
اثناء  الطفل  اىل  االأم  من  ينتقل  زيكا  فايرو�س 
زيكا  فايرو�س  اكت�ساف  من  بالرغم  ولكن  احلمل 
بعد  حتليلها  عند  االأجنة  ان�سجة  يف   )  RNA(
الفايرو�س  هذا  كون  يثبت  مل  انه  اأال  االأ�سقاط 
مثبت  هو  ما  ولكن  ال  او  االأ�سقاط  عن  م�سوؤواًل 
حاليا ا�سابة االأجنة يف بطون امهاتهم بت�سوهات 
اجلمجمة  حجم  ب�سغر  واملتمثلة  اجلمجمة  يف 
الربازيل  يف  وخ�سو�سا   )  microcephaly(
هذه  من  حالة   2100 من  اكرث  �سجلت  حيث 
من  الكثري  ادى  مما  اجلدد  املواليد  يف  الت�سوهات 
من  للتاأكد  م�ستفي�سة  درا�سات  لعمل  الباحثني 
الفايرو�س وبني  االإ�سابة بهذا  وجود عالقة بني 
اذا  وما  اجلدد  املواليد  عند  اجلمجمة  ت�سوهات 

كان هناك عوامل اخرى موؤثرة قد تكون لها االأثر 
)ا�سابة  مثل  الت�سوهات  من  النوع  هذا  حدوث  يف 
اخرى،  بكرتيا  او  بفايرو�سات  قدمية  او  حديثة 
ان  كما  وغريها(  املحيطة  البيئة  التغذية،  نوع 
تاأثري الفايرو�س يف �سري احلمل وتاأثري احلمل يف 

الفايرو�س الزال خا�سعًا للدرا�سات والتجارب.
ال�سيطرة  مركز  قام  �سابقا  تقدم  ما  كل  ب�سبب 
 center for  (( االمرا�س  من  واحلماية 
diseases and preventionبو�سع تعليمات 

للن�ساء احلوامل متمثلة مبا يلي:-
1-تعليمات للن�ساء احلوامل اللواتي ينوين ال�سفر 
اىل املناطق امل�سابة:ب�سبب لقاح او عالج لفايرو�س 
زيكا حلد االن لذلك على جميع احلوامل تاأجيل 
�سفرهن اىل هذه املناطق اما اذا ا�سطررن لل�سفر 
دقيق  ب�سكل  احلماية  خطوات  يتبعن  ان  فيجب 
للفريو�س  احلاملة  البعو�س  ل�سعة  بتجنب  وذلك 
والتي ممكن ان تكون داخل او خارج املنزل وذلك 
تغطي  التي  الطويلة  املالب�س  لب�س  خالل  من 
االذرع وال�سيقان، وو�سع املراهم التي متنع ل�سعات 
اجليدة  التهوية  ذات  الغرف  يف  النوم  البعو�س، 
واملكافحة باملبيدات امل�سادة للح�سرات والبعو�س. 
عند  لال�ستخدام  ت�سلح  التي  للمراهم  بالن�سبة 

 )Zika virus( تفشي فايروس زيكا
وتأثيره على الحمل

اأ.م. د. �سو�سن طالب �سلمان
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  DEET الن�ساء احلوامل تكون حمتوية على مادة
امنة  تكون  والتي   IR3535 او   Picaridin او 

اال�ستعمال عند احلوامل.
اىل  �سابقا  �سافرن  اللواتي  للحوامل  2-تعليمات 
املناطق امل�سابة: يجب ان يتم �سوؤال احلوامل اذا 
كن قد �سافرن حديثا اىل مناطق الزالت م�سابة 
عن  للك�سف  حتليل  عمل  يجب  احلالة  هذه  ففي 
فايرو�س زيكا باالإ�سافة اىل الفايرو�سات االخرى 
زيكاوالتي  فايرو�س  مع  البعو�سة  حتملها  التي 

ذكرت انفا.
اجراء  خالل  من  زيكا  فايرو�س  عن  الك�سف  يتم 
حتليل الدم للحوامل اللواتي لديهن اعرا�س خالل 
 )  maternal serum( اال�سابة  من  ا�سبوع 
 reverse transcription لغر�س الك�سف عن
polymerase chain reaction RT-
 neutralizing Ab فح�س  وكذلك   )  )PCR
يوؤخذ خالل  الذي  الدم  and IgM على منوذج 
الفحو�سات  ايام من ظهور االعرا�س، هذه  اربعة 
حتمل  التي  الفايرو�سات  بقية  عن  تك�سف  اي�سا 
التمييز  ي�سعب  ولذلك  البعو�سة  نف�س  بوا�سطة 
االخرىلذلك  والفايرو�سات  زيكا  فايرو�س  بني 
باالإ�سافة  للتمييز  مبخت�سني  اال�ستعانة  يجب 
الت�سوه  لت�سخي�س  ال�سونار  اجراء  يجب  هذا  اىل 
)  microcephaly( اجلنني  جمجمة  يف 
 intracranial( الدماغ  داخل  التكل�س  او 

.)calcification
بالن�سبة للحوامل اللواتي ال يظهر عليهن اعرا�س 
املر�س فيتم اجراء ال�سونار لهن فقط للك�سف عن 
ت�سوه اجلنني الذي ذكر م�سبقا وعند عدم وجود 

او  فحو�سات  اي  باإجراء  يو�سى  فال  ت�سوه  اي 
حتاليل للك�سف عن فايرو�س زيكا لهن .

فيتم  اجلنني  ت�سوه  عن  الك�سف  حالة  يف  اما 
اجراء فح�س ال�سائل االمنيو�سي من خالل �سحب 
فح�س  واجراء  االمنيو�سي  ال�سائل  من  كمية 
)RT- PCR( ويكون ذلك يف اال�سبوع اخلام�س 
اىل  اال�سابة  انتقال  من  للتاأكد  احلمل  من  ع�سر 
والوقائية  العالجية  االجراءات  التخاذ  اجلنني 

الالزمة.
بفايرو�س  ا�سابتها  �سخ�ست  الأم  طفل  والدة  عند 
ال�سري  واحلبل  امل�سيمة  من  عينة  اخذ  يتم  زيكا 

وار�ساله اىل الفح�س الن�سيجي لت�سخي�س 
))   Zika virus RNA وفح�س دم الطفل من 
خالل ال�سحب من احلبل ال�سري وار�ساله للمخترب 
 ، neutralizing Ab and IgM للك�سف عن
اما يف حالة اجها�س املري�سة امل�سخ�سة باالإ�سابة 
امل�سيمة  على  جميعها  الفحو�سات  هذه  فتجرى 

واحلبل ال�سري للجنني املجه�س.
باالإ�سابة   امل�سخ�سات  احلوامل  عالج  يتم  كيف 

بفريو�س زيكا ؟
ال يوجد عالج م�ساد للفايرو�سات خا�س بفايرو�س 
عالج  هو  ي�ستخدم  الذي  العالج  ولكن  زيكا 
م�ساعد او داعم حلالة املري�سة وي�سمل الراحة، 
 ، احلرارة  وخاف�س  امل�سكنات  ا�ستخدام  ال�سوائل، 
بالن�سبة للحرارة تعالج بالربا�سيتول بالرغم من 
الغري  والكثري من م�سادات االلتهاب  ان اال�سربين 
اال  احلمل  اثناء  بكرثة  ت�ستخدم  ال  �ستريويدية 
اال�سابة  ا�ستثناء  بعد  فقط  يتم  ا�ستخدامها  ان 
اال�سابة  خطر  لتقليل   )  dengue  ( بفايرو�س 

بوجود  االدوية  هذه  ا�ستخدام  حالة  يف  بالنزف 
هذا الفريو�س املذكور.

بفايرو�س  احلامل  املراأة  ا�سابة  من  التاأكد  عند 
زيكا عن طريق الفحو�س املختربية بفح�س الدم 
يجب  احلالة  هذه  ففي  االمنيو�سي  ال�سائل  او 
اجلمجمة  ت�سوهات  وظهور  الطفل  منو  متابعة 
اىل  احلامل  واحالة  ا�سابيع   4-3 كل  والدماغ 
االم  ت�سيب  التي  باالأمرا�س  متخ�س�سة  مراكز 
والطفل او مراكز االمرا�س االنتقالية التي لديها 

خربة يف هذا املجال.
ال�سحة  منظمة  حذرت  العربي  ال�سعيد  على 
بع�س  اىل  ينتقل  قد  الفايرو�س  ان  من  العاملية 
الدول العربية ما مل تتخذ االجراءات الوقائية 
ال�سرق  يف  دول  �سبع  وهناك   . ل�سده  الالزمة 
االو�سط معر�سة اكرث من غريها خلطر اال�سابة 
ال�سودان،  ال�سعودية،  الفايرو�س وهي م�سر،  بهذا 
هذه  يف  وجيبوتي  باك�ستان  ال�سومال،  اليمن، 
ولكن  ب�سرعة  الزاعج(  )البعو�س  ينت�سر  الدول 
الفايرو�س  انت�سار  ان  العربية  الدول  حل�سن حظ 
تزامن مع ف�سل ال�ستاء والطق�س البارد ، فالبعو�س 
غالبا ما يتكاثر خالل ف�سلي الربيع وال�سيف. اما 
العربية  الدول  اىل  الفايرو�س  انتقال  طريقة 
م�سابا  م�سافرا  ان  لنفرت�س  احتماالن:  فهناك 
بالفايرو�س قدم من امريكا الالتينية اىل احدى 
هذه  يف  بعو�سة،  لل�سعة  يتعر�س  الدول،  هذه 
احلالة تنتقل العدوى اىل البعو�سة، وهي بدورها 
تنقل العدوى اىل ا�سخا�س اخرين. اما االحتمال 
موقعا  تعترب  والتي  الراكدة،  املياه  فهو  الثاين 

خ�سبا لتكاثر االأمرا�س والبعو�س.
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نافعًا  يكون  ان  راجيًا  املقال  هذا  يف  بكم  مرحبًا 
العلمي  بالبحث  اخلا�سة  االفكار  لطبيعة  ومغريًا 
وزارة  حتدد  مل  العراقية....  اجلامعات  يف 
اأهدافًا  املوقرة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
�سرتاتيجية  اعتماد  اإن   ، العلمي  للبحث  �سنوية 
يف  ت�ساهم  العلمي  للبحث  �سنوية  اأهداف  و�سع 
لكافة  اجلامعي  لالأداء  امل�ستمر  التطوير  عملية 
اجلامعات العراقية من خالل ابتكار بيئة بحثية 
 ، للتناف�س العلمي البناء يف جانب البحث العلمي 
اإن اأهداف البحث العلمي حتدد من خالل قاعدة 
عامة اأ�سا�سية وهي اإن كل ما يدعم تطوير البحث 
العلمي فمثاًل  البحث  اأهداف  العلمي هو هدف من 
انتاج حما�سرات منهجية حمو�سبة ميكن ان يكون 
لكون  ال�سنوية  العلمي  البحث  اهداف  من  هدفًا 
تكون  ان  ميكن  املحو�سبة  املنهجية  املحا�سرة 
مرجعًا بدياًل عن التدري�سي يف حال عدم تواجده 
و  والتغيب  وال�سفر  كاملر�س  عديدة  ال�سباب 
االإيفاد لالأغرا�س العلمية او تعذر ح�سوره للحرم 
اجلامعي على وجه العموم . فال ميتلك اي م�سوؤول 
جامعي ّعما ميكن ما ميكن ان ي�ستعر�سه التدري�سي 
املنهاج  �سمن  معني  تاريخ  يف  علمية  معلومات  من 
اللجان  وخ�سو�سًا  الف�سلي  او  ال�سنوي  التعليمي 
يكون  ان  املمكن  فمن  الدرا�سي  الق�سم  يف  العلمية 
ا�ستعرا�س التدري�سي للمو�سوع املنهجي �سريعًا او 
على الهام�س او يغ�س الطرف عن تو�سيح معادلة 
علمية بابعادها املختلفة فيزيائيًا او كيميائيًا او 
ريا�سيًا  معاجلتها  وكيفية  بيولوجية  او  ريا�سيًا 
بالطرق  او  البطيئة  الكال�سيكية  بالطريقة 
املبتكرة ال�سريعة وهو اال�سل يف حتديث وتطوير 
من  والعديد  املثال  �سبيل  على  الريا�سيات  علوم 
تقدم  ومما  ذلك  ت�ستدعي  الهند�سية  التطبيقات 
ا�سبحت  املحو�سبة  املحا�سرة  ان  يتبني  ذكره 
ثابتًا من ثوابت البحث العلمي اما التدري�سي فهو 
متغري من متغرياته اال�سا�سية بدليل ان التدري�سي 
تبعًا  الدرا�سية  املواد  تدري�س  يف  ينتقل  ان  ميكن 
ال�سنوية  التدري�سية  اخلطة  حاجة  او  لرغبته 
لذلك وت�ساهم املحا�سرات املنهجية املحو�سبة يف 
حال اإكمال اإعدادها يف حتديد احلاجات العلمية 
توفري  يف  اي�سًا  وت�ساهم  وتطويرها  حتديثها  يف 
وقت منا�سب للتدري�سي لغر�س ا�ستثماره يف جمال 
ميتلك  ان  الميكن  املوؤلف  الن  والتاأليف  الرتجمة 
اجتيازه  بعد  اال  التاليف  يف  العلمية  الر�سانة 

ملرحلة الرتجمة لعدد من امل�سادر العلمية الر�سينة 
تكلف  اليومية  الدرا�سية  فاملحا�سرات  املرتجمة 
التدري�سي الوقت واجلهد الذي ي�سكل عائقًا اأمام 
العلمي  البحث  اأهداف  ومن  العلمي،  البحث  مهام 
فالكتب  املنهجي  الكتاب  تاأليف  اي�سًا  ال�سنوية 
املنهجية لكافة املواد الدرا�سية الي ق�سم درا�سي 
غري  كتب  هي  املثال  �سبيل  على  الهند�سة  كلية  يف 
موؤلفة من قبل اي تدري�سي من تدري�سيي االق�سام 
املثال وي�سري ذلك اىل عدم  �سبيل  الدرا�سية على 
وجود االمكانية او املقدرة االدارية على التاليف 
ال�سباب  الدرا�سية  االق�سام  تدري�سيي  قبل  من 
عديدة منها ان الكلية مل تخ�س�س �ساعات للتفرغ 
امل�سوؤول  يت�ساءل  ومل  التاليف،  الغرا�س  البحثي 
اجلامعي عن كيفية اإعداد تدري�سي الربعة بحوث 
ا�ستغراق  من  بالرغم  واحدة  �سنة  يف  اكرث  او 
العلمية ملدة اعداد قد ت�سل  العديد من البحوث 
تطبيقية  ال�سباب  اكرث  او  �سنوات  ثالث  اىل 
االعداد  �سرعة  �سر  عن  يت�ساءل  فلم  واختبارية 
فال�سر يكمن يف �سرقة بحث من اي جملة علمية 
ن�سو�س بحث  مع  ن�سو�سه  واعادة �سياغته ودمج 
املعرو�سة  االي�ساح  و�سائل  تغيري  مع  م�سابه  اخر 
كال�سور واملخططات والقيم االختبارية وبرنامج 
املحاكات ان وجد وهذا ال�سلوك يف اعداد البحث 
ق�سر  ومن  املتطور  البحثي  الغ�س  اعتربه  العلمي 
البحوث  من  النوع  هذا  يكت�سف  االعداد  مدة 
وهو  املفربك  البحث  ا�سطالحًا  عليه  ويطلق 
البحث االكرث �سيوعًا يف اجلامعات العراقية كافة 
اال�سف،ان  �سديد  مع  وطلبة  تدري�سيني  قبل  ومن 
خالل  من  يتم  ال�سيئة  الظاهرة  هذه  معاجلة 
حتقق �سرطني ا�سا�سيني االول حتويل الباحث يف 
اعداد البحث من االختيار اىل االجبار اي يفر�س 
اخت�سا�سه  جمال  يف  بحثيًا  عنوانًا  الباحث  على 
لغر�س اعداده اما ال�سرط الثاين فيتم من خالل 
حتديد عدد اخلطوات العلمية من خالل حتديد 
امل�ستخدمة  واالجهزة  خطوة  لكل  البحث  م�سادر 
انتاج  ي�سمنان  ال�سرطان  وهذان  االعداد  يف 
جلهد  ولي�س  فعلي  جلهد  مكلفة  ر�سينة  بحوث 
خيايل وتبني امل�ستوى احلقيقي للباحث العراقي ، 
وبتقديري ارى، ان اعتماد وزارتنا املوقرة الأهداف 
بحثية �سنوية لكافة اجلامعات العراقية ي�سرتط 
الدرا�سية  املقاعد  تخ�سي�س  لغر�س  حتقيقها 
االدارية  ال�سالحيات  وزيادة  العليا  للدرا�سات 

املالية  التخ�سي�سات  وتوفري  اجلامعية  للقيادات 
الت�سغيلية واال�ستثمارية وا�ستحداث اخت�سا�سات 
اجلامعات  تطوير  يف  كفيلة  جديدة  درا�سية 
فيها  العلمي  البحث  م�ستوى  على  كافة  العراقية 
ي�ساعد  مثاليًا  معيارًا  ويعترب  لن�سب االجناز  وفقًا 
الوزارة يف مواجهة حالة التق�سف التي يعاين منها 
بلدنا العزيز ورب �سارة نافعة فال ينبغي ان تدعم 
م�ستوى  بنف�س  املثابرة  اجلامعات  املوقرة  وزارتنا 

الدعم للجامعات غري مثابرة.

أهداف البحث العلمي لوزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي وتمويل 

الجامعات المنجزة لها.
د. بال�سم حممد ح�سني 



 اأ.د جليل وادي

قاريء   ومقروء 
كتابي  �ساحب  رم�سان  بن  فرج  التون�سي  املفكر  فرحا  انتف�س   
قراءة   : واملعراج  اال�سراء  )ق�سة  و  العربي(  املتخيل  يف  االم  �سورة   (
عابرة  درد�سة  �سياق  يف  جاء  الذي  �سوؤاله  عن  اجبته  عندما   ) ادبية 
تبعد  التي  �سفاق�س  مدينة  مطاعم  احد  يف  غداء  وجبة  نتناول  ونحن 
حقواًل  فيها  ي�سق  قطار  رحلة  يف  �ساعات  اربع  م�سري  تون�س  العا�سمة  عن 
كثيفة من ا�سجار الزيتون اخلال�س التي اليخالطها �سجر اخر اال ما ندر. 
اراد رم�سان املتوا�سع برغم علمه الغزير ب�سوؤاله جماملة �سيف جاء من 
اعناقهم  يف  له  باأن  يقرون  التون�سيون  مازال  بلد  من   ، االمة  �سرق  اق�سى 
ان  بعد  الطائفية  مزقته  كيف  ي�ستغربون  وطن  من   ، �سداده  يتعذر  دينًا 
وان  بفكرك  جال  الذي  ما   ، والتاألق  والت�سامح  التنوع  جمال  منه  تعلموا 
تزور تون�س اول مرة ، هكذا بداأ حديثه ؟ . فقلت له : لقد حتولت تون�س 
من ) قاريء اىل مقروء( ،فتوقف عن م�سغ ما بفمه، وبعينيه الغائرتني 
قراأت اعجابا بكثافة العبارة ولي�س ده�سة مب�سمونها ، وكنت اريد بذلك 
بينما   ، والعلم  والثقافة  للفكر  ان بغداد ودم�سق وبريوت كانت منبعا ثرا 
امل�سرق  مفكري  اذهان  يف  يجول  ملا  نهما  قارئا  واملغرب  واجلزائر  تون�س 
العربي ، بل ان هذا امل�سرق �سار مرجال يغلي فان�سهرت فيه ثقافة اجلنوب 
وال�سمال لتنتج تيارات التحول يف امل�سهد العربي على مدى قرن من الزمان. 
الرتاث  اغوار  يف  التجوال  ع�سق  الذي  رم�سان  ابن  حميا  على  ارت�سمت 
ال�سرق غدا قارئا لكنه  ان  ابت�سامة خفيفة قائال : واالن ؟ قلت  العربي 
بالرغم من  ان�سانها  �سر فخامة  ، وهذا  نهما كما هو احلال يف تون�س  لي�س 
نظري  لفتت  بزيتونها  لي�س  و  بثقافتها  اخل�سراء  تون�س   . عمرانها  بوؤ�س 
بثالثة ا�سياء يف زيارة علمية للم�ساركة يف موؤمتر ) ال�سورة والرمز وانتاج 
 ، االن�سانية بجامعة �سفاق�س  والعلوم  كلية االداب  الذي نظمته   ) املعنى 
بو�سفهم  ال�ساتذتهم  ينظرون  كانوا  الطلبة  ان  ذلك   ، النموذج   : اولها 
مناذج البد من االحتذاء بها ليت�سنى لهم الو�سول اىل املكانة العلمية التي 
انه ما كان باالمكان لال�ستاذ هناك ان يكون منوذجا  املوؤكد  ، ومن  بلغوها 
 ، الرفيع  الغزير واخللق  والعلم  الر�سينة  بالثقافة  لالحتذاء لوال حتليه 
ومل تكن تلك الثقافة وهذا العلم متعاليني على الطلبة ، بل التوا�سع كان 
�سمتهما االبرز، حتى ت�سعر وانت ترقب ان�سات اال�ساتذة ملداخالت طالبهم 
ان اميانا عميقا قد تر�سخ يف وجدان اال�ساتذة باأنهم حملة ر�سالة تن�سد 
ان  يف  فتمثل  اهتمامي  اثار  الذي  الثاين  ال�سيء  اما   . بالعقول  االرتقاء 
اغلب موؤلفات اال�ساتذة حظيت بدعم مادي من اجلامعات من خالل حتمل 
دالالت  ولذلك   ، اخلا�سة  املطابع  او  مطابعها  يف  �سواء  طبعاتها  تكاليف 
منها ان اجلامعة تفخر باجناز ا�ساتذتها ، وحتفزهم على االبداع العلمي، 
يف  كاأداء  عقبة  كانت  ما  كثريا  التي  اال�سدار  تكاليف  كاهلهم  عن  وتزيح 
طريق املبدعني يف بالدنا ، وان اجلامعة مل تكتف بالدر�س االكادميي ، بل 
اتخذت من نف�سها دارا للن�سر ، وهي بهذا تتكامل مع اجلهات غري االكادميية 
ان  ادري  ال  الثالث  االمر  ويف   . املجتمع  يف  والثقافة  الوعي  بن�سر  املعنية 
كان ما ح�سل جاء �سدفة ام ان الثقافة تاأتي يف عداد االولويات ، ذلك ان 
ثالثة معار�س للكتاب قد نظمت يف ثالث واليات بعيدة عن بع�سها : تون�س 
العا�سمة و�سفاق�س والقريوان ، ويف الثالثة كان االقبال �سديدا وبخا�سة 
بني ال�سباب ، ومع ان تون�س �سباقة يف جمال االلكرتونيات وما يتعلق بثورة 
للكتاب  مازال  فاعال  ح�سورا  ان  اال   ، العربية  بالدول  مقارنة  االت�ساالت 
الورقي الذي مل يرتدد التون�سيون يف اقتنائه برغم اثمانه الباهظة ، عند 
ذاك ادركت كيف متكنوا من عبور املحنة ، بينما نتخبط نحن يف اأوحالها ، 
ورمبا يذكرنا هذا باأن الثقافة مدخل لتفكيك الكثري مما و�سف بامل�ستع�سي 

من االزمات .

ت
شا

فال



1. ال توجد �سجرة مل يهزها ريح! وال يوجد اإن�سان 
ويوجد  �سلبة،  ا�سجار  توجد  لكن  ف�سل،  يهزه  مل 

اأ�سخا�س اقوياء..فكن منهم!
2. عندما يتمدد العقل ال�ستيعاب فكرة جديدة ال 

يعود اأبدا اإىل حجمه الطبيعي
يف  تتحكم  اأن  ت�ستطيع  حق  على  تكون  عندما   .3
اأع�سابك، اأما اإذا كنت خمطئًا فلن جتد اإال الكالم 

اجلارح لتفر�س راأيك
اأقرانك  و  مناف�سيك  على  تتفوق  اأن  حتاول  ال   .4

فقط ، بل حاول اأن تتفوق على نف�سك

الكلمات االفقية / 
1- م�سل�سل عراقي ا�ستهر يف الت�سعينات .

عليها  يعاقب  جرمية   – )م(  فنلندا  عا�سمة   -2
القانون . 

3- نادي كرة قدم ايطايل – احاط او ا�ستدار .
4- داري )م( – ممزوج ) مبعرثة ( .

5- اداة للتعريف .
 – 6- اال�سم الثاين لنجم املنتخب اال�سباين )م( 

دفاعنا عن ار�سنا )م( .
7- افعى – افتى )م( .

8- نادي كرة قدم ايطايل )م( .
9- والية امريكية .

10- من �سور القران الكرمي – اداة ا�ستفهام )م(. 
الكلمات العمودية/

املا  – ابكي   1919 �سنة  تا�س�س  ايطايل  نادي   -1
)م( .

2- جنتك ) مبعرثة ( – ي�سعى .
3- اعزم – تويل مهمة ما )م( .

الداخلية  اجل�سم  اع�ساء  من   – )م(  مقدام   -4
)م(.

5- اداة للتعريف – حرف مكرر – اوم )مبعرثة(.
6- غري متعلم )م( – يخفن )م( .

7- مدينة هولندية )م( .
8- تكلم )م( – م�سنع )م( .

حرف   – )م(  �سك�سبري  م�سرحيات  احدى   -9
مكرر.

10- نهر يقع يف اوربا طوله 3687 كم .
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5. ال تعطي احد اكرث من حجمه، فالنبات ميوت 
من كرثة املاء

6.  رحيل ال�سيء لالأبد اأهون بكثري من العي�س على 
اأمل عودته وال يعود

هي  احلياة  يف  �سعادة  اللحظات  اكرث  من  اإن   .7
ال  اأنك  عنها  النا�س  يقول  اأ�سياء  حتقق  عندما 

ت�ستطيع حتقيقها
بالياأ�س..  تق�سرها  فال  ق�سرية  حياتنا   .8
باللوم  واالأ�سدقاء احلقيقون قليٌل فال تخ�سرهم 

.. واالأعداُء كرٌث فال تزدهم ب�سوء اخللق .  

حكمة 
العلماء  اأم  اأف�سل  االأغنياء   : احلكماء  اأحد  �َسئل 

؟!
العلماء  بال  فما   : له  قيل   .... العلماء   : قال 
ياأتون اأبواب االأغنياء ، وال ياأتي االأغنياء اأبواب 
بف�سل  العلماء  ملعرفة   : احلكيم  ..قال  العلماء! 

املال ، وجهل االأغنياء بقيمة العلم

الكلمات المتقاطعة

اقوال وحكم




