
ق�سم آفـــا ق عن  ت�سدر  عامة  ثقافية  جملة 
الإعالم والعالقات العامة

 جامعة دياىل

جامعة دياىل تعلق دوامها الرسمي
                                      أستنكارًا إلستهداف رئيسها

جامع��ة دي��اىل تضع الخط��وط العام��ة لعقد 
أتفاقية علمية مع كربيات الجامعات العاملية



يستنكر منتسبوا جامعة دياىل احلادث االرهابي الذي تعرض له
 السيد رئيس اجلامعة االستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي 
والذي يعد استهدافا للكفاءات واملسرية العلمية يف اجلامعة 

سائلني العلي القدير ان حيفظ اجلميع.
مما أدى اىل استشهاد اثنني من مرافقيه 

سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدهم برمحته الواسعة
 ويلهم ذويهم الصرب والسلوان .

استنكار

العراق يف املرتبة 47 عامليًا يف مجال البحث العلمي
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اأعلن معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
الأ�ستاذ علي الأديب، عن ح�سول العراق املرتبة 

47 عامليا يف جمال البحث العلمي.
وقال معايل وزير التعليم العايل خالل ح�سوره 
يف  عقد  الذي  الطلبة  ل�سريحة  الأول  املوؤمتر 
اأن  يجب  اإنه  كربالء  مبحافظة  الثقايف  البيت  
ل نكون م�ستن�سخني لتجارب الدول املتقدمة بل 
التخ�س�سات،  كافة  يف  مبدعني  نكون  اأن  يجب 
والأهلية   احلكومية  اجلامعات  طلبة  داعيا 
واللتزام  ال�سيا�سي  التحزب  عن  البتعاد  اإىل 
اجلامعات  لن  اجلامعية،  والتقاليد  بالأعراف 
هي مراكز للتغيري يف املجتمع وت�ساهم يف بناءه 

اجتماعيا واقت�ساديا وعلميا و�سيا�سيا.
هي  العايل،  التعليم  مهمة  اإن  الأديب  واأ�ساف 
اإن  باعتبار  املجتمع  وبناء  الإن�سان  �سناعة 
م�سريا  والثقافة،  للعلم  �سروح  هي  اجلامعات 
التعليم و�سعت اخلطط لتحويل  اإن وزارة  اإىل  
ب�سوق  ترتبط  منتجة  جامعات  اإىل  اجلامعات 
عن  ف�سال  العراقي،  املجتمع  وحاجات  العمل 
متكاملة  جامعية  مدن  اإىل   اجلامعات  حتويل 

دور  من  اخلدمية  املرافق  جميع  على  حتتوي 
�سكنية لالأ�ساتذة واأق�سام داخلية وم�ست�سفيات 

وجممعات جتارية وحدائق ومالعب ريا�سية.
يف  القبول  قاعدة  و�سعت  الوزارة  اإن  وتابع 
والزمالت  والبعثات  والعليا  الأولية  الدرا�سات 
خلفتها  التي  العلمية  الفجوة  ل�سد  الدرا�سية 
اإىل  الطلبة  داعيا  واحل�سار،  احلروب  �سنوات 

التقدمي للزمالت الدرا�سية الرو�سية والكورية 
واملاليزية والهندية والإيرانية. 

اجلامعات  ا�ستحدثت  الوزارة  اإن  وبني  
املحافظات  من  العديد  يف  والكليات  املتخ�س�سة 
جمل�س  مطالبا  حاجتها،  لتلبية  والق�سية 
الوزراء بتخ�سي�س األف درجة وظيفية  ملوظفي 

العقود يف الوزارة. 

العراق يف املرتبة 47 عامليًا يف مجال البحث العلمي

احمد عبد ال�ستار 
اجلامعات  كربيات  على  والنفتاح  التفاعل  ج�سور  مد  ب�سرورة  اميانًا 
العامة لعقد  ، و�سعت جامعة دياىل اخلطوط  العاملية  البحثية  واملراكز 

اتفاقية علمية مع جامعة كال�سكو الدولية .
فا�سل  عبا�س  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

الدليمي والوفد املرافق له اإىل مقر جامعة كال�سكو يف ا�سكتلندا .
وقال رئي�س اجلامعة لقد انطلقنا يف التمهيد لهذة التفاقية من منطلق 
تر�سني امل�ستوى العلمي يف جامعتنا والرتقاء به اإىل املعايري العاملية اإذ يعد 
الطرف الثاين من التفاقية وهو جامعة كال�سكو من اجلامعات العريقة 
والر�سينة عامليًا حيث بلغ ت�سل�سلها )45( من بني اجلامعات العاملية ومتتد 
عراقتها اإىل ما يزيد على )550( �سنة . واأ�ساف الدكتور عبا�س ، �سوف 
 ، املقبلة  والن�سف  ال�سهر  خالل  تفاهم  مذكرة  اإىل  التفاق  هذا  يرتجم 
حيث و�سعنا اخلطوة الأوىل واللبنة الأ�سا�سية وكذلك ح�سلت املوافقة 
املبدئية على قبول �سبعة طالب عدا قناة الإجازة الدرا�سية وللتخ�س�سات 
املختلفة وكذلك لإر�سال �سبعة طالب لإكمال درا�ستهم العليا يف تخ�س�سات 
علمية خمتلفة ومت اإ�سعارنا من قبل جامعة كال�سكو بح�سول املوافقة على 
جامعتنا  اأ�ساتذة  اإيفاد  كذلك  لهم،  م�سرفني  وت�سمية  موا�سيعهم  اإقرار 
لغر�س التدريب وال�ستفادة من التطور العلمي والتقني الذي و�سلت اإليه 
اجلامعة متمنيا" اأن ينعك�س هذا النفتاح على املجتمع الكادميي العاملي 
اإيجابًا على جمالت تطوير املناهج الدرا�سية واملهارات العلمية لالأ�ساتذة 

والباحثني يف جامعتنا .
وقد اطلع ال�سيد رئي�س اجلامعة والوفد املرافق له على هام�س توقيع 

العلمية  وخمترباتها  ومراكزها  كال�سكو  جامعة  مفا�سل  على  التفاقية 
حمافظتنا  اإىل  دياىل  جامعة  طريق  عن  التجربة  هذه  لنقل  متهيدا" 
احلبيبة لعتماد معايري اجلودة والتقنية يف حت�سني الواقع اخلدمي لها.

ومن اجلدير بالذكر اإن جامعة كال�سكو مل توقع اأي اتفاقية مع اجلامعات 
كلية  اأو  التفاق مب�ستوى ق�سم  يتم  كان  ولكن  العراقية مب�ستوى جامعة 
كلية  فان  لدينا  املتوفرة  املعلومات  ح�سب  وعلى  جامعة  مب�ستوى  ولي�س 
توقيع  يف  �سبقتنا   التي  الوحيدة  الكلية  هي  الب�سرة  جامعة  يف  الطب 

اتفاقية مب�ستوى كلية ولي�س جامعة. 
الأ�ستاذ  الهند�سة  كلية  عميد  ي�سم  وفد  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  ورافق 
الدولية يف  والعالقات  البعثات  دائرة  املنعم عبا�س ومدير  الدكتور عبد 
اجلامعة �سابقًا واملن�سق احلايل مع جامعة كال�سكو الدكتور عبا�س مهدي.
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مجلس جامعة دياىل يعلق  الدوام الرسمي
 يومًا  واحدًا  أستنكارًا  إلستهداف

 السيد رئيس الجامعة

الجامعة تستضيف املؤتمر العلمي
 األول ملحافظة دياىل 

التح�سري الطباعي وفرز اللوان املطبعة املركزية جامعة دياىل

تدريسي يف جامعة دياىل يرأس الوفد العراقي اىل فلسطني

 جامعة دياىل 
تضع الخطوط العامة لعقد اتفاقية علمية مع كربيات 

الجامعات العاملية



العلمية  املجالت  كافة  يف  مت�سارعا  تغيريا  املعا�سر  العامل  ي�سهد 
والجتماعية ومن اهمها حتول الن�سانية من ع�سر النه�سة ال�سناعية 
اىل ع�سر جديد له م�سميات عديدة ا�سهرها ع�سر املعلومات، وقد القت 
النامية   الدول  �سعوب  على  الت�سال  جمال  يف  التكنلوجية  التطورات 
الزمة  من  نوع  اوجد  مما   ، القيمية  ملنطلقاتها  مغايرة  اطروحات 
مل�سلمات  ال�ساملة  املراجعة  من  نوع  تتطلب  التي  والثقافية  القيمية 
الفكر واملعرفة داخل هذه املجتمعات، وما يرتتب عن ذلك من حاجة 

اىل التغيري.
البيئة  على  تغريا  احدثت  التي  التكنلوجية  التحولت  هذه  وامام 
على  لزاما  فا�سبح  التعليم،  على  ذلك  ينعك�س  ان  لبد  الجتماعية 
موؤ�س�سات التعليم ان تزود طلبتها مبهارات الت�سال والتوا�سل وكذلك 
مقدرتهم  من  ويزيد  يوؤهلهم  مبا  احليات  مدى  الذاتي  التعليم  مهارات 
التناف�سية على تغيري عاملهم احلايل نحو الف�سل والدخول اىل عامل 
جمرد  ولي�س  كباحثني  طلبتها  اعداد  اجلامعة  فعلى  اجلديد،  املعرفة 
وعي  بناء  تتطلب  التغيري  ثقافة  ان  على  والتاأكيد  للمعلومات،  متلقني 
دائمة  اجتماعية  ثقافة  وبناء  واجلماعات  الفراد  لدى  جماهريي 
عملية  جناح  ان  للمجتمع.  الثقافية  بامل�سامني  ومرتبطة  للتغيري، 
املجتمع   يف  والتنمية  التقدم  احداث  على  قدرتها  على  تعتمد  التغيري 
هذه  ان  املجتمع،  عليها  يقوم  التي  الجتماعية  القيم  على  وامل�ستندة 
القيم يف حياة الفراد  العملية  تكون اكرث جناح عندما تتحول هذه 
اىل �سلوكيات وعادات فعالة ،وهنا يربز الدور الرتبوي ملوؤ�س�سات التعليم 
باعتبارها  ملمو�سا.واجلامعة  وواقعا  حقيقة  التغيري  عملية  جعل  يف 
املوؤ�س�سة  تكون  اأن  من  لها  لبد  فيه،  التغيري  ورائدة  املجتمع  عقل 
يف  ثم  اول،  اجلامعي  الو�سط  يف   ، التغيري  ثقافة  تكري�س   يف  الرائدة 
لها من  اطر فكرية  يتوافر  ما  و ذلك بحكم  ثانيا،  املجتمعي،  حميطها 
جت�سد ثقافة التغيري فيها، وقيادات علمية متتلك ارادة التغيري وقادرة 
على ادارته وتوجيهه نحو تطوير اجلامعة نف�سها مبا ميكنها من تطوير 
وتعزيز  الراهن   الع�سر  يف  اجلامعات  جناح  فاإن  وبالتايل  جمتمعها. 
مكانتها القيادية يف تغيري املجتمع مرهون مبدى قدرتها على مواجهة 
اإحداث التغيري والتطوير الفاعل يف  اإىل  التحديات من خالل املبادرة 
التدري�سية  واأ�ساليبها  وبراجمها  الدارية  وقياداتها  الفكرية  اطرها 

وم�ساريعها البحثية. 
ان العملية احلالية من التعليم حتتاج اىل الكثري من الدعم والتعزيز يف 
خمتلف قواعد وا�س�س العملية التعليمية لكي نحظى مب�ستوى تعليمي 
ناجحة  التغيري  عملية  تكون  ولكي  طلبتنا.  م�ستوى  على  اثره  ينعك�س 
لها، ففي مرحلة التخطيط يتم  فانه من املهم جدا التخطيط  املنظم 
حتديد ما نحتاج من تغيري وحتديد اخلطوات املهمة يف عملية التغيري 
لكيفية حث  ال�سبل  اف�سل  والبحث عن  املفرط،  مع جتنب ال�ستعجال 
 ، للتغري  واملقاومة  امل�ساعدة  العوامل  وحتديد  التغيري،  على  العاملني 

وكذلك ن�سر الثقة وال�ستعداد حلل امل�سكالت قبل ظهورها.
وعملهم  الفراد  على  يعتمد  الناجح  التغيري  بان  القول  ميكن  واخريا 

اجلماعي، والقيادة الناجحة هي التي تزرع الثقة بينهم .  ية
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أ

رئي�س التحرير
التعليم  وتنمية ثقافة التغيري
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 2013-2012 الدرا�سي  للعام  الثقافية  الن�ساطات  �سمن   
ا�ست�ساف ق�سم التاريخ يف كلية الرتبية الأ�سا�سية الأ�ستاذ 
الرتبية  الأ�ستاذ يف كلية  اإ�سماعيل كنعان  الدكتور عا�سم 
التاريخ  للعلوم الإن�سانية لإلقاء حما�سرة بعنوان ) منهج 
كلية  يف  الأ�سمعي  قاعة  على  فيه(  البحث  وطريقة 
الرتبية الأ�سا�سية .وقد متحورت املحا�سرة حول التعريف 
التاريخي  والبحث  التاريخ  لن�ساأة  الأوىل  بالبدايات 
وامل�ست�سرقني  امل�سلمني  العرب  والفال�سفة  املوؤرخني  واأراء 
اإىل   اإ�سافة  الكتابة  وطريقة  التاريخ  منهج  بخ�سو�س 
فيه.  الكتابة  ومو�سوعية  التاريخ  منهج  اإ�سكاليات  بع�س 
وقد ح�سر املحا�سرة الأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور حامت جا�سم 
عزيز عميد كلية الرتبية الأ�سا�سية وعدد من التدري�سيني 

ولفيف من الطلبة . 

ق�سم التاريخ ينظم حما�سرة علمية 

ق�سم علوم احلياة يقيم ندوة 
علمية 

العا�سرة  جل�سته  خالل  دياىل  جامعة  جمل�س  قرر 
ملا  ا�ستنكارًا  واحدا  ليوما   الر�سمي  الدوام  تعليق 
الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  له  تعر�س 
عن  اأ�سفر  ارهابي  حادث  من  الدليمي  فا�سل  عبا�س 

ا�ست�سهاد اثنني من مرافقيه.
 والذي يعد ا�ستهدافًا للجامعة وم�سريتها العلمية.

متمنني له دوام ال�سحة والنجاح 

الجامعة تعلق دوامها الرسمي يومًا واحدًا

دياىل  جامعة  رئي�س  الدليمي  فا�سل  عبا�س  الدكتور  الأ�ستاذ  برعاية 
واإ�سراف الأ�ستاذ الدكتور عبا�س عبود فرحان عميد كلية الرتبية للعلوم 
ال�سرفة ، اأقام ق�سم علوم احلياة يف الكلية ندوته العلمية املو�سومة )دور 
الإحياء املجهرية يف ال�سيطرة على الإمرا�س النباتية ( على رحاب قاعة 
والباحثني  بال�سيوف  ترحيبية  بكلمة  الندوة  بداأت   ، العليا  الدرا�سات 
الندوة  هذه  يف  ونوق�ست   ، الندوة  هذه  يف  واملوفقية  النجاح  متمنيا" لهم 
عدة بحوث البحث الأول لالأ�ستاذ الدكتور فار�س �سهيل بعنوان )املعاجلة 
اأما البحث الثاين فكان لالأ�ستاذ  احليوية با�ستخدام الأعداء الطبيعيني( 
لالآفات  الكاملة  البايولوجية  املعاجلة   ( بعنوان  نعمة  عدنان  الدكتور 
الزراعية ( والبحث الثالث لالأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور نغم يا�سني )ا�ستخدام 
الطفيليات يف املعاجلة الإحيائية للح�سرات ( وقد ح�سر الندوة عدد من 

التدري�سيني والطلبة .

الأ�سا�سية  الرتبية  كلية  ا�ست�سافت 
البالغة  اأ�ستاذ  دياىل  جامعة  يف 
والنقد الأ�ستاذ الدكتور فا�سل عبود 
فكرة  عن  حما�سرة  لإلقاء  التميمي 
)الباقالين  بعنوان  الأدب  جتني�س 
وتخللت  الأدب(  جتني�س  وفكرة 
وطرح  النقا�س  باب  فتح  املحا�سرة 

تفاعل  عن  عربت  التي  الت�ساوؤلت 
عميد  املحا�سرة  وح�سر  احل�سور 
الدكتور  امل�ساعد  الأ�ستاذ  الكلية 
الكلية  واأ�ساتذة  عزيز  جا�سم  حامت 
وروؤ�ساء الأق�سام ف�سال" عن عدد من 

طلبة ق�سم اللغة العربية .

كلية الرتبية 
الأ�سا�سية 

تنظم حما�سرة عن 
الأدب العربي 
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 ا�سعد �سحاب 
كلية  عميد  التميمي  عودة  اإبراهيم  خلفية  الدكتور  الأ�ستاذ  قبل  من  مبا�سر  باإ�سراف 
القانون والعلوم ال�سيا�سية �سهدت الكلية حملة اأعمار وا�سعة واإعادة تاأهيل الكثري من 
املرافق احليوية يف الكلية ، اإذ تاأتي هذه الجنازات �سمن الن�ساطات الكثرية التي قامت 
واإن�ساء مكتبة  تاأهيل احلدائق   : ، ومن هذه الجنازات  الآونة الأخرية  الكلية يف  بها 
النافورات  وبناء  احلدائق  ري  م�سروع  اإىل  بالإ�سافة  الأق�سام  �سيانة  واإعادة  للطلبة 

وتاأثيث قاعة جمل�س الكلية واإن�ساء ممرات للحدائق وو�سع مقاعد للطلبة .

ح�سور متميز لكلية
 العلوم ال�سالمية 

ال�سيا�سية اإعادة تاأهيل وا�سعة يف كلية القانون والعلوم 

العلوم  لكلية  ومتميز  فعال  بح�سور 
الإ�سالمية متمثاًل بعميدها الأ�ستاذ امل�ساعد 
الدكتور اميان ال�سامرائي يف اجتماع الهيئة 
العلوم  كليات  لعمداء  املو�سع  القطاعية 
العراق  يف  والأهلية  احلكومية  الإ�سالمية 
الإ�سالمية  اجلامعة  مبنى  يف  عقد  والذي 
بكلمة  الجتماع  بداأ   . ال�سرف  النجف  يف 
اإلهيتي  املنعم  عبد  للدكتور   ترحيبية 
العراقية  باجلامعة  ال�سريعة  كلية  عميد 
املوفقية  لهم  متمنيًا  بال�سيوف  فيها  رحب 
على  و�سكرهم  هذا  اجتماعهم  يف  والنجاح 
حتملهم عناء ال�سفر . وقالت الدكتور اميان 
املوؤمتر  يف  دياىل  جامعة  ممثل  ال�سامرائي 
حمافظات  من  الكليات  عمداء  ح�سر  لقد 
العراق كافة ملناق�سة عمل وتطوير امل�ستوى 
العلمي واملناهج التدري�سية يف كليات العلوم 
الفكري  التطور  مع  يتما�سى  مبا  الإ�سالمية 

واملنهجي يف كليات العامل الإ�سالمي .

عمادعبدال�ستار 
امل�ساعد  الأ�ستاذ  العلمية  لل�سوؤون  رئي�س جامعة دياىل  م�ساعد  بح�سور 
الدكتور منتهى عذاب ذويب، جرت على قاعة مركز التطوير والتعليم 
)اخلام�سة  التدري�س  طرائق  دورة  امتحان  اجلامعة  رئا�سة  يف  امل�ستمر 
ع�سر( والتي ابتداأت يف الثالث ع�سر من �سهر ت�سرين الثاين وا�ستمرت 
ع�سرين يومًا و�سارك يف هذا المتحان 50 م�ساركًا من خمتلف التخ�س�سات 
وبع�س  الأكادميية  املوؤ�س�سات  كافة  منت�سبي  �سملت  والإن�سانية  العلمية 

اجلامعات احلكومية والأهلية ومديريات الرتبية. 

اختتام دورة طرائق التدري�س اخلام�سة ع�سر

الرتبية  ملديرية  الكثرية  الن�ساطات  �سل�سلة  �سمن 
اأعادة  على  املديرية  عملت  والفنية  الريا�سية 
لوحات  بعمل  لها  التابع  الدائري  امل�سرح  تاأهيل 
واأو�سح   . الدائري  امل�سرح  جدران  على  كبرية  فنية 
ال�سيد مدرب فنون قائد احمد �سلمان م�سوؤول �سعبة 
الرتبية الفنية يف املديرية اأن هذه الأعمال جاءت 
فنية  بلوحات  القدمية  اجلدران  تغري  فكرة  من 

متمثلة بال�سنا�سيل البغدادية والأزقة القدمية وما 
اأن  واأ�ساف   . دياىل  حمافظة  يف  �سروح  من  موجود 
بدعم  الأعمال  هذه  بتنفيذ  قامت  املديرية  كوادر 
من ال�سيد مدير الرتبية الريا�سية والفنية املدر�س 
املدر�س  الفنان  وجهود  ذياب   عبا�س  عادل  امل�ساعد 
امل�ساعد عماد خ�سري عبا�س ومدرب فني اأقدم عمر 

قا�سم علي . 

اأعادة تاأهيل امل�سرح الدائري 
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جامعة  يف  الأ�سا�سية  الرتبية  كلية  اأقامت 
)املكتبة  بعنوان  علمية  حما�سرة  دياىل 
العلمي(  البحث  يف  ودورها  اجلامعية 
للمدر�س جعفر ح�سن الطائي اأمني املكتبة 
املركزية يف اجلامعة على قاعة املعلم يف 
حما�سرته  يف  الطائي  وناق�س   . الكلية 
الذي  الدور  بينها  من  املحاور  من  عدد 
العلمي  البحث  املكتبة اجلامعية يف  تلعبه 
عليها  ي�ستند  اأن  يجب  التي  واملعايري 
التي  التحديات  عن  ف�سال"  تاأ�سي�سها 
تواجه املكتبة اجلامعية يف ظل تكنولوجيا 
املعلومات اأو البيئة اللكرتونية اجلديدة ، 
اأ.م.د  الكلية  املحا�سرة عميد  وقد ح�سر 
الأ�ساتذة  من  وعدد  عزيز  جا�سم  حامت 

ولفيف من الطلبة 

�سمن  فلورن�سا  يف  الكفاءات  تطور  دورة  يف  ت�سارك  دياىل  جامعة 
وتطيور  العلمي  بامل�ستوى  اجلامعة  واهتمام  اخلارجية  امل�ساركات 
الكفاءات �ساركت جامعة دياىل يف الدورة التدريبية اخلا�سة بتطوير 
الكفاءات التدري�سية التي اأقيمت يف مدينة فلورن�سا اليطالية ، ومثل 
اجلامعة فيها عميد كلية العلوم اأ.م.د حت�سني ح�سني مبارك �سمن وفد 
�سم �سبعة اأ�ساتذة من خمتلف اجلامعات العراقية ، وتلقى املتدربون يف 
 )lNO-CNR( الدورة التي اأقيمت يف املعهد الوطني للب�سريات
الديناميكية  موا�سيع  تناول  مكثفًا  منهاجا"  املذكورة  املدينة  يف 
الليزر، ف�سال" عن ح�سور  اأ�سعة  التطبيقية والالخطية يف ب�سريات 
املحا�سرات املختربية . وعلى هام�س امل�ساركة اأبدى اجلانب اليطايل 
دياىل  جامعة  ومنها  العراقية  اجلامعات  بتطوير  امل�ساهمة  يف  رغبته 
وتفعيل التعاون العلمي مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لإر�سال 
طلبة البعثات الدرا�سية األيها ، ومن جانب اأخر و�سعت �سيغة ملذكرة 
املراكز  مع  العراقية  اجلامعات  ممثلي  قبل  من  توقيعها  يتم  تفاهم 
البحثية اليطالية . يذكر اأن الدورة كانت قد ا�ستمرت �سهرا" كامال"  

�ساركت جامعة دياىل يف موؤمتر )الإمام احل�سني 
عليه ال�سالم( الذي نظمته جامعة كربالء حتت 
وحركة  للذات  حترير  احل�سينية  �سعار)النه�سة 
لل�سعوب( ومثلت اجلامعة يف هذا املوؤمتر عميدة 
كلية العلوم الإ�سالمية اأ.م.د اإميان جليل اإبراهيم 

ال�سامرائي . وقدمت فيه بحوث من قبل جامعات 
عراقية ولبنانية واإيرانية �ساركت يف هذا املوؤمتر. 
كربالء  جامعة  رئي�س  بح�سور  مناق�ستها  ومتت 

وعدد من اأ�ساتذتها وعلماء دين اأجالء.

املكتبة الجامعية ودورها يف البحث العلمي

يف خطوة لتفعيل سبل التعاون العلمي جامعة دياىل تشارك يف مؤتمر اإلمام الحسني بكربالء 
بني اجلامعة وايطاليا

جا�سم  ن�سيف  اأ.م.د  الإن�سانية  للعلوم  الرتبية  كلية  عميد  برعاية 
حممد و�سمن مو�سمه الثقايف نظم ق�سم اللغة العربية ندوة علمية 
على قاعة العالمة م�سطفى جواد ، وقد األقى الدكتور حممد عبد 
الر�سول �سلمان حما�سرة بعنوان )النحو اجلمايل ( اقرتاب ل�ساين 
الك�سف عن جمالية  . متحورت حول  القران  ونحو  ال�سعر  نحو  من 
، وح�سر الندوة عميد الكلية وعدد من الأ�ساتذة وجمع من  النحو 

الطلبة .

قسم اللغة العربية ينظم ندوة عن النحو اجلمايل 

دورة  ال�سرفة  للعلوم  الرتبية  كلية  نظمت 
 High( جهاز  على  ملنت�سبيها  متقدمة  تعليمية 
 Pressure Liquid Chromato
موزعة  اأيام  ا�ستمرت خم�سة  والتي   )Gaphy

على خم�سة اأ�سابيع وبواقع يوم واحد من كل اأ�سبوع 
و�سارك يف الدورة اأ�ساتذة وطلبة الدرا�سات العليا 
من  والهدف   . احلياة  وعلوم  الكيمياء  لق�سمي 
اإقامة هذه الدورة هو تدريب املنت�سب على كيفية 

ا�ستخدام هذا اجلهاز .

كلية الرتبية للعلوم الصرفة تنظم 
دورة تدريبية ملنتسبيها
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باأ�سراف عميد كلية الفنون اجلميلة الأ�ستاذ الدكتور عالء �ساكر حممود 
الت�سميم  على  للتدري�سيني  تدريبية  دورة  امل�ستمر  التعليم  ق�سم  نظم 
)الفوتو�سوب( ا�ستمرت ثالثة اأيام . واألقى الدكتور منري قا�سم خلف يف 
الدورة عدد من املحا�سرات يف كيفية ا�ستخدام هذا الربنامج الذي يعد 
من الربامج املتقدمة يف الت�سميم . وياأتي ذلك �سمن �سل�سلة الن�ساطات 

العلمية التي تقيمها الكلية بهدف تنمية قدراتهم .

التدريب  ومركز  دياىل  زراعة  مديرية  مع  بالتعاون 
الإر�سادي ، اأقامت كلية الزراعة يف جامعة دياىل ندوتها 
العلمية املو�سومة )اثر مكافحة الأدغال يف حت�سني الإنتاج 
النباتي ( على قاعة الدرا�سات العليا يف الكلية . وقد األقى 
الزراعيني  املهند�سني  رئي�س  وهم  املحا�سرين  من  عدد 
من مركز التدريب الإر�سادي الزراعي يف دياىل الأ�ستاذ 
يف  الزراعيني  املهند�سني  ورئي�س  الرحمن  عبد  عبا�س 
الوهاب  عبد  ال�سالم  عبد  الأ�ستاذ  دياىل  زراعة  مديرية 
ومن كلية الزراعة األقى الدكتور نادر فليح علي حما�سرة 
الأدغال(  مكافحة  يف  املتبعة  احلديثة  )التقنيات  بعنوان 
التي  الأهداف  �سلب  يف  الندوة  حما�سرات  ومتحورت 
يف  العلمية  الأ�ساليب  مناق�سة  وهي  حتقيقها  اإىل  ت�سعى 
اجل  من  الأدغال  ملكافحة  يف  احلديثة  ال�ستخدام  طرق 
الأ�سلي على  النبات  تناف�س  التي  الإنتاج ونوعيته  حت�سني 
ج�سور  مد  اإىل  تهدف  اأنها  عن  ف�سال"  وال�سوء  الغذاء 
من  عدد  الندوة  وح�سر  املحافظة  دوائر  مع  التوا�سل 

الأ�ساتذة وجمموعة من الطلبة .

فا�سل  عبا�س  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  برعاية 
امل�ساعد  الأ�ستاذ  العلوم  كلية  عميد  واإ�سراف  الدليمي 
�سعار)مبعرفة  وحتت  مبارك  ح�سني  حت�سن  الدكتور 
احلياة  علوم  ق�سم  اأقام   ) جمتمعنا  على  نحافظ  بيئتنا 
 ) وتاأثرياتها  ال�سامة  )النباتات  املو�سومة  العلمية  ندوته 
بداأت الندوة بتالوة اإَي من الذكر احلكيم وقراءة �سورة 
كلمة  تالها  ثم  ال�سهداء  اأرواح  على  ترحما"  الفاحتة 
رئي�س الق�سم التي اأكد فيها باأن الهدف من انعقاد هذه 
الندوة هو حتقيق توجيهات وزارة التعليم العايل والبحث 
لدى  وا�ستخدامه كمخدرات  الرابتون  نبات  العلمي حول 

الإن�سان  على  النباتات  هذه  وتاأثري  ال�سباب  من  الكثري 
واحليوان . بعدها �سمن اجلل�سة الأوىل للندوة القى اأ.د 
حكمت عبا�س العاين حما�سرة بعنوان ) معامل اأولية عن 
النباتات ال�سامة وال�سارة يف العراق(  اعقبها حما�سرة 
بعنوان )النباتات الرعوية يف البادية العراقية ( لال�ستاذ 
األقى عدد من الأ�ساتذة  اليون�س ثم  الدكتور موؤيد احمد 
الندوة  حمور  نف�س  يف  ت�سب  املحا�سرات  من  جمموعة 
 . ال�سنوية  ن�ساطاتها  �سل�سلة  �سمن  الكلية  اأقامتها  التي 
ولفيف  الأ�ساتذة  من  وعدد  الكلية  عميد  الندوة  وح�سر 

من الطلبة .  

تعليم الفوتوشوب 
يف كلية الفنون اجلميلة 

كلية العلوم تناقش موضوع النباتات السامة وتأثرياتها البيئية 

كلية الزراعة تناقش اثر مكافحة 
األدغال يف حتسني اإلنتاج

الدكتور عالء  الأ�ستاذ  اجلميلة  الفنون  كلية  برعاية عميد 
�ساكر حممود وبالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر العراقي 
فرع دياىل ، نظمت الكلية  معر�سا" لل�سور الفوتوغرافية 
الأن�سطة  �سمن  ياأتي  الذي  املعر�س  وج�سد   ، رحابها  يف 
بني  العالقة  جت�سد  ان  �ساأنها  من  والتي  للكلية  الثقافية 
املدين  املجتمع  ومنظمات  املحافظة  ودوائر  اجلامعة 

الن�ساطات الإن�سانية والعمل الطوعي للجمعية .

كلية الفنون اجلميلة تنظم 
معرضا" للصور الفوتوغرافية

كتب / ا�سعد �سحاب  
رئي�س  الدليمي  فا�سل  عبا�س  الدكتور  الأ�ستاذ  برعاية 
امل�ستمر يف  والتعليم  التطوير  مركز  اأقام  دياىل  جامعة 
رئا�سة اجلامعة ندوة بعنوان )التعريف باآليات احلرائق 
يف  الداخلية  الأق�سام  لطالبات   ) الأولية  والإ�سعافات 

اجلامعة على رحاب قاعة العالمة م�سطفى جواد يف كلية 
الرتبية للعلوم الإن�سانية وت�سمنت الندوة حمورين الأول 
 ، معاجلتها  وكيفية  احلرائق  باآليات  تعريفية  حما�سرة 
الدفاع  مديرية  ممثل  احمد  كامل  خالد  املقدم  األقاها 
من  الثاين  املحور  وتناول   . دياىل  حمافظة  يف  املدين 
الأولية  الإ�سعافات  يف  واإر�ساد  توعية  حما�سرة  الندوة 
األقاها الأ�ستاذ )مهند ذياب احمد ( ممثاًل عن دائرة 
�سحة دياىل ، وقال مدير املركز املدر�س امل�ساعد ماهر 
مبدر عبد الكرمي اأن هذه الندوة تاأتي �سمن الن�ساطات 
الكثرية التي يقوم بها املركز وان الهدف منها هو ن�سر 
الوعي يف ال�سالمة العامة لطالبات الأق�سام الداخلية ، 
وقد ح�سر الندوة مدير الأق�سام الداخلية ال�سيد �سيف 

�سلمان وعدد من املوظفني والطلبة .

مركز التطوير والتعليم 
املستمر يقيم ندوة علمية
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 . العلمية  بالكفاءات  ورعايتها  اجلامعة  اهتمام  �سمن 
عبا�س  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد  ح�سر 
الأ�ستاذ  الإداري  امل�ساعد  يرافقه  الدليمي  فا�سل 
الدكتور عامر حممد اإبراهيم مناق�سة ر�سالة ماج�ستري 
ولهان حميد  احمد  للطالب  الريا�سية  الرتبية  كلية  يف 
البالي�ستي يف تطوير  التدريب  هادي واملو�سومة )تاأثري 
بع�س القدرات البدنية اخلا�سة وعالقتها بدقة مهارة 

ال�سرب ال�ساحق لالعبني ال�سباب بكرة الطائرة .

يف  الزراعة  كلية  اأقامت  دياىل  �سحة  دائرة  مع  بالتعاون 
جامعة دياىل ندوة علمية عن مكافحة املخدرات والأدوية 
حول  حما�سرتني  األقاء  الندوة  خالل  وجرى   ، املمنوعة 
املخدرات  ظاهرة  انت�سار  من  للحد  الكيفية  ال�سبل 
والق�ساء عليها ان وجدت خ�سو�سًا ، ان املجتمع العراقي  
كان وما يزال يخلو من الرتويج لهذه الآفة التي تنت�سر بني 
الندوة  هذه  ت�سمنت  كما   ، العامل  دول  معظم  جمتمعات 
تعاطي  عن  الناجمة  ال�سحية  املخاطر  حول  حما�سرة 
املخدرات والتعامل بها هي الأدوية املمنوعة التي لتعطى 
األ بو�سفة طبية وفق حماذير معينة . وقد ح�سر الندوة 
التميمي  �سياء عبد حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  الكلية  عميد 

وعدد من الأ�ساتذة ولفيف من الطلبة .  

رئيس اجلامعة يثني على جهود طلبة 
الدراسات العليا 

ندوة حول مكافحة املخدرات يف كلية الزراعة 

تفقد رئي�س جامعة دياىل الأ�ستاذ الدكتور عبا�س 
فا�سل الدليمي موقع البنى التحتية لكلية الرتبية 
للعلوم الإن�سانية يف املرادية ، واطلع �سيادته على 
اجلديدة  الأبنية  لإن�ساء  املخ�س�سة  امل�ساحات 
خدمية  ومواقع  وخمتربات  درا�سية  قاعات  من 
اأخرى. واأكد الدكتور عبا�س على �سرورة ح�سر 
البنايات  اأماكن  حتديد  ليت�سنى  امل�ساحات 

والأماكن التي يجب اأن حتول اإىل واحات خ�سراء 
لتظهر الكلية بال�سكل اجلميل ،ورافق �سيادته يف 
اجلولة م�ساعد رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الإدارية 
وعميد  اإبراهيم  حممد  عامر  الدكتور  الأ�ستاذ 
ن�سيف  الدكتور  الإن�سانية  للعلوم  الرتبية  كلية 
جا�سم حممد ومدير ال�سوؤون الهند�سية املهند�س 

ح�سام . 

رئي�س اجلامعة يتفقد البنى التحتية لكلية الرتبية 
للعلوم الإن�سانية

نظمت كلية الهند�سة يف جامعة دياىل معر�سًا للوحات الفنية لطلبتها، 
وقد افتتح املعر�س عميد كلية الهند�سة الأ�ستاذ الدكتور عبد املنعم عبا�س 
الذي اثنى على اجلهود التي بذلتها اللجنة املنظمة والطلبة امل�ساركني . 
وت�سمن  املعر�س الذي اأ�سرفت علية �سعبة الأن�سطة الفنية والريا�سية 
اأنامل الطلبة عك�ست م�ساعر الطلبة  العديد من اللوحات التي اأبدعتها 

وواقع املجتمع العراقي .

كلية الهند�سة تقيم معر�سًا 
للوحات الفنية   ا�سعد �سحاب 
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الأ�ستاذ  دياىل  جامعة  رئي�س  برعاية 
الدكتور عبا�س فا�سل الدليمي وباأ�سراف 
ال�سيا�سية  والعلوم  القانون  كلية  عميد 
عودة  اإبراهيم  خليفة  الدكتور  الأ�ستاذ 
ندوته  القانون  ق�سم  اقام   ، التميمي 
بني  املياه  حرب   ( املو�سومة  العلمية 

بح�سور عدد من عمداء   ) واملرفو�سة  املفرو�سة  احللول 
الكليات وجمموعة من ال�ساتذة ولفيف من الطلبة ، بداأت 
�سورة  الذكر احلكيم تالها قراءة  اية من  بقراءة  الندوة 
الفاحتة على اأرواح �سهداء العراق بعدها ا�ستمع احل�سور 
اىل الن�سيد الوطني . والقى ال�سيد العميد كلمته التي اكد 
فيها على اهمية املو�سوع الذي �سوف تعاجله الندوة وهو 
�سحه املياه والنزاع عليه بني الدول وما يتعر�س له العراق 
لالتفاقيات  وخرقها  املائية  للموارد  دويل  ح�سار  من 
الن�ساطات  �سل�سلة  �سمن  الندوة  هذة  تاتي  اذ  الدولية 
مير  التي  امل�ساكل  ملعاجلة  الكلية  تقيمها  التي  ال�سنوية 
البلد ورفع تو�سيات من �ساأنها ايجاد حلول منا�سبة،  بها 
الناحية  من  امل�سكلة  هذة  يا�سني  علي  ال�ستاذ  ناق�س  ثم 
بان  فيها  اكد  التي  حما�سرته  يف  والجتماعية  ال�سيا�سية 
للم�سكلة جوانب متعددة وقد نوق�س يف كثري من املنا�سبات 
لها  حلوًل  ن�سع  ان  اأردنا  ما  مبينا" اذا   ، الانها مل حتل 

حتديدها  ميكن  والتي  امل�سببات  على  نتعرف  ان  علينا 
بعدد من النقاط منها ، التوزيع ال�سكاين والتغري املناخي 
وارتفاع امل�ستوى املعي�سي للفرد والتطور التكنولوجي الذي 
الرئي�سية  الق�سية  ا�سافة اىل  وتلوثه  املياه  كمية  اثر على 
وهي �سوء التن�سيق بني ادارات املوارد املائية للبلد وغريها 
من اجلهات احلكومية ، اما الدكتور عبد العزيز احلديثي 
اىل  تتطرق  اذا  القانوين  جانبها  من  امل�سكلة  ناق�س  فقد 
والتي  هل�سنكي  معهد  و�سعها  التي  ال�سا�سية  املبادىء 
عام  الدولية  التفاقات  جلنة  العتبار  عني  يف  و�سعتها 
يف  املياه  جماري  تق�سيم  مبادئ  اقرارها  عند   1997
بال�سم  الدكتور  تراأ�سها  التي  الندوة  واختتمت   . البلدان 
التو�سيات  بعدد من  القانون  رئي�س ق�سم  الدليمي  عدنان 
من  للم�سكلة  املنا�سبة  احللول  ت�سع  ان  �ساأنها  من  التي 
فيما  والتن�سيق  احلكومية  لالدارات  الكلمة  توحيد  اهمها 

بينهم ملواجهة هذة امل�سكلة .

كلية القانون والعلوم 
السياسية تناقش 

مشكلة شح املياه يف 
العراق ودول الشرق 

األوسط 

فا�سل  عبا�س  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  تفقد 
املرادية  موقع  الطب يف  لكلية  التحتية  البنية  الدليمي 
من  حتققت  التي  الجناز  ن�سب  اأخر  على  للوقوف 
وقد   . للكلية  والعلمي  اخلدمي  بالواقع  النهو�س  اجل 
واملختربات  املركزية  املكتبة  بناية  على  �سيادته  اطلع 
والقاعات الدرا�سية ف�ساًل عن بناية العمادة الرئي�سية 
اجلهود  وبذل  العمل  يف  الإ�سراع  �سرورة  على  موؤكدًا 
املبذولة  ل�ستكمال كافة مفا�سلها  مثنيًا على اجلهود 
رافق  وقد  للكلية  والعلمي  اخلدمي  بالواقع  لالرتقاء 
كلية  عميد  التفقدية  جولته  يف  اجلامعة  رئي�س  ال�سيد 

الطب الأ�ستاذ الدكتور طالب جواد كاظم .

رئيس اجلامعة يتفقد البىن 
التحتية لكلية الطب 

علينا  ميليه  وما  الإن�ساين  الهتمام  �سمن 
للم�سنني  واهتمام  رعاية  من  احلنيف  ديننا 
ق�سم  نظم  اخلا�سة،  الحتياجات  وذوي 
ندوته  الإ�سالمية  العلوم  كلية  يف  ال�سريعة 
العلمية الأوىل للعام الدرا�سي 2013-2012 
الإ�سالمية  ال�سريعة  )رعاية  واملو�سومة 

للم�سنني وذوي الحتياجات اخلا�سة(.
برعاية  اأقيمت  التي  الندوة  وت�سمنت 
عبا�س  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س 
الأول  املحور  حمورين  الدليمي   فا�سل 
رعاية  حيث  من  ال�سرعي  املحور  فيه  نوق�س 
وتبيان  ال�سريحة  لهذه  الإ�سالمية  ال�سريعة 
املكانة احلقيقية لهم يف �سوء تعاليم الدين 
املحور  وجاء  ال�سمحاء،  و�سريعته  الإ�سالمي 
الثاين حلث موؤ�س�سات املجتمع املدين لرعاية 
املجتمع  اأدت واجبها يف  التي  ال�سريحة  هذه 
واجتاهه والدور التي ت�سطلع وتقوم به دور 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  ومعاهد  امل�سنني 

لهم.
وح�سر الندوة عميد كلية العلوم الإ�سالمية 
ال�سامرائي  جليل  اإميان  الدكتور  الأ�ستاذ 

وعدد من اأ�ساتذة الكلية ولفيف من الطلبة 

رعاية املسنني وذوي 
االحتياجات اخلاصة يف 

الشريعة اإلسالمية

منتهى  الدكتور  امل�ساعد  الأ�ستاذ  العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  م�ساعد  تفقد 
�سري  على  لالطالع  الكليات  من  عدد  يف  الأول  الف�سل  امتحانات  ذويب  عذاب 

المتحانات وواقع اخلدمات املقدمة للطلبة وطبيعة الأ�سئلة.
املالزم  ظاهرة  انت�سار  بينها  من  امل�سائل  من  عدد  على  منتهى  الدكتورة  واأكدت 
العلمي  و�سرورة معاجلتها ملا حتدثه من جمود فكري وتاأثري �سلبي على امل�ستوى 

للطالب .  
وتاأتي هذه الزيارة التفقدية بعد حتويل نظام الدرا�سة يف ق�سم احلا�سبات التابع 
لكلية العلوم من النظام ال�سنوي اىل النظام الف�سلي ح�سب تعليمات وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي الذي �سيتم وفقه حتديث املناهج يف املرحلة الأوىل . 

مساعد رئيس 
اجلامعة للشؤون 
العلمية يتفقد 
سري االمتحانات 
)الفصل األول( 
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اذا كييانييت ثيييورة االتيي�ييصييال قييد غييرت وجه 
العامل ، وبدلت الكثر من مفاهيمه ، وعادت 
بيياالتيي�ييصييال عيير الييو�ييصييائييط املييتييعييددة اىل 
التوا�صل ، وجعلت من املر�صل متلقيا واملتلقي 
للر�صالة  جديدة  اعماقا  واوجييدت   ، مر�صال 
ال�صيا�صية  االنظمة  و�ييصييارت   ، االت�صالية 
حملي  �صعبي  حييراك  وفق  على  لي�س  تتبدل 
اجلماهري  االت�صال  بتاأثرات  بل   ، فح�صب 
مبا  حتديدا،  الف�صائي  التلفزيوين  وب�صكله 
التغرات  يف  اوىل  قييوة  االت�صال  ميين  جعل 
او  ال�صيا�صية  التعبئة  عر  �صواء  ال�صيا�صية 
ادارة االزمات النا�صبة ، او الرتويج للخطاب 
االت�صال  ثييورة  ك�صر  عن  ف�صال   ، ال�صيا�صي 
ال�صيقة  االجييتييميياعييييية  االطييير  ميين  للكثر 
تكون  ان  دون  ميين  حييال  عائقا  �صكلت  التي 
املفرت�صة  الفاعلة  ادوارهييم  املجتمع  الفراد 
املتوا�صلة  وعملياتها   ، التغير  عمليات  يف 
التقليدية  امناطها  من  باملجتمعات  لالنتقال 
بخ�صائ�صه  اجلماهري  املجتمع  منط  اىل 
خمتلفة  تاأثرات  لها  �صيكون  التي  اجلديدة 
هذه  كييل   ، االن�صانية   احلييييياة  جممل  على 
التبدالت والتاأثرات وغرها كثر ، قادت اىل 
ان يكون االت�صال بو�صائطه متغرا ا�صا�صيا يف 
الواقع الراهن الذي الميكن النظر اىل اي من 
مفرداته من دون ان يكون االت�صال حا�صرا 

املغايرة  الروؤية  الروؤية . ولن توؤدي  يف تلك 
يفاقم من  تر�صيخ اجلمود مبا  اال اىل  لذلك 
حالة التخلف التي عليها راهن جمتمعاتنا ، 
ذلك ان الو�صيلة االت�صالية كانت على الدوام 
الب�صرية  انتقلت  خالله  من  الييذي  العامل 
ميين طييور اىل طييور وميين ثيييورة اىل اخيييرى ، 
عمليات  خلدمة  الو�صيلة  تكييف  عر  وذلك 
الب�صيطة  امليكانيكية  ان  عن  ،ف�صال  التحول 
ال�صهولة  ميين  جعلت  االت�صالية  للو�صيلة 
الو�صيلة،وجرت  ملقت�صيات  االن�صان  تكييف 
عمليات التكييف يف اطر زمنية معقولة ، لكن 
اىل  قادت  التي  املذهلة  التقنية  التطورات 
ثورة االت�صال واملعلومات وما جنم  عنها من 
اليكون  قد  منها  والبع�س  خمتلفة  تاأثرات 
والبيئة  الظروف  تهيئة  ي�صتدعي   ، متوقعا 
املنا�صبة لكي يت�صنى للمجتمعات التكيف مع 
توظيفها  من  ميكن  الييذي  بال�صكل  الو�صيلة 
التي  الييتييحييول  عمليات  يف  مثلى  بطريقة 
با�صرتها جمتمعات عديدة بغية توفر بيئة 
البحث يف كيفية  ، ف�صال عن  اف�صل  حياتية 
حاجات  مييع  يتنا�صب  مبييا  الو�صيلة  تكييف 

جمتمعاتنا النامية .
مرهون  الييتييحييول  عمليات  جنيياح  كييان  واذا 
فان   ، فاعلة  تكييفات  ايجاد  على  بقدرتنا 
ا�صرتاتيجاتنا  تتبدل  مامل  يحدث  لن  ذلك 
املختلفة مبا  يتنا�صب مع املعطيات املتجددة 
اخر  مبعنى   . واملعلومات  االت�صاالت  لثورة 

  ثورة االتصال وحركة البحث العلمي العربي

 د.جليل وادي 
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وو�سائله  ا�سكاله  مبختلف  االت�����س��ال  ان 
احلا�سم  املتغري  بو�سفه  له  ينظر  ان  الب��د 
وان   ، اال�سرتاتيجيات  تلك  يف  والرئي�س 
اليجري القفز عليه بدواعي االهمية التي 
ب�سرف  االخرى  للمتغريات  املعنيون  يوليها 
ارتباطها  �سدة  ومدى  م�سامينها  عن  النظر 

باال�سرتاتيجيات التي يراد و�سعها .
االن�����س��ان مع  ت��ك��ي��ي��ف  ان ع��م��ل��ي��ات  وم���ع 
الو�سيلة ترتبط ا�سا�سا باملوؤ�س�سة الرتبوية 
الو�سيلة  تكييف  طرق  ان  اال   ، والتعليمية 
بحركة  منوطة  التنمية  عمليات  خلدمة 
غيابا  واقعها  يك�سف  التي  العلمي  البحث 
وا�سحا لهذا املتغري وان تباينت ن�سبة الغياب 
من دولة اىل اخرى يف عاملنا العربي. يتجلى 
البحوث  م��ن  لعينة  ب�سيطة  بنظرة  ذل��ك 
التقنيات  ع��ام��ل  الي�����س��ك��ل  اذ   ، امل��ن��ج��زة 
�سئيلة  ن�سبة  اال  امل�ستحدثة  االت�سالية 
تكاد التذكر ،والي�سكل هذا الغياب مفاجئة 
من  هو  بل   ، االت�سايل  املجال  يف  للمعنيني 
،وب�ساأن  عديدة  ال�سباب  املتوقعة  االم��ور 
احلركة  يف  االت�سايل  املتغري  ح�سور  م��دى 

البحثية العربية ن�سري اىل ما ياأتي:
الجهل با�ستخدام الو�سيلة

التي  العربية  البحثية  االو���س��اط  ت�سود 
تندرج ا�سا�سا يف املراكز البحثية واملوؤ�س�سات 
ا�ستخدام  معرفة  يف  كبرية  امية  اجلامعية 
املعلومات  ب�سبكة  وارتباطاته  احلا�سوب 
على الرغم من الطاقات الهائلة التي تتوفر 
انتاج  عملية  ت�سهيل  يف  الو�سيلة  هذه  عليها 
ون�سرها  وا�سرتجاعها  وتخزينها  املعرفة 
االمية  هذه  والترتبط   ، وا�سع  نطاق  على 
التقنيات  هذه  ا�ستخدامات  تعلم  ب�سعوبة 
من  اجل��دي��دة  اجيالها  ع��ر  متكنت  ال��ت��ي 
بعدم  ب��ل   ، اال���س��ت��خ��دام  عمليات  ت�سهيل 
او  الرغبة  انعدام  ب�سبب  للتعلم  التهيوء 
هيمنة ت�سورات غري واقعية لهذه التقنيات 
عدم  او  التعلم،  معها  ويتعذر  معقدة  بانها 
جتعل  ال��ت��ي  ال�سخ�سية  االج��ه��زة  ت��وف��ر 
، مما يجعل عمليات  الباحثني يف مواجهتها 
اخلرات  بع�س  باك�سابهم  كفيلة  التجربة 
التتيح  اعمارهم  ان  الظن  او   ، ال�ساأن  بهذا 
املالية  التكاليف  ،او  التعلم  امكانية  لهم 
االج��ه��زة  ه���ذه  ام��ت��اك  يقت�سيها  ال��ت��ي 
�سبكة  توفره  مما  واال�ستفادة  وماحقاتها 
مازالت  اذ   ، علمية  خدمات  من  املعلومات 
هذه التكاليف تعد عالية قيا�سا اىل م�ستوى 
املعرفة  عدم  فاأن  الباحثني.وبالتايل  دخل 
باال�ستخدام يقود اىل االبتعاد عن اختيار 
بهذا  تت�سل  ال��ت��ي  البحثية  امل��و���س��وع��ات 
امليدان ، االمر الذي جعل من حاالت تكييف 
الو�سيلة حمدودا يف اال�ستخدام والتوظيف 
،مم���ا ي��ت��ع��ذر م��ع��ه ال��ك�����س��ف ع��ن ت��اأث��ريات 
من  املعنيني  ميكن  ال��ذي  بال�سكل  التوظيف 
عن  والبحث  االيجابية  التاأثريات  تعزيز 

�سبل الت�سدي للتاأثريات غري املرغوب بها .
ان توظيف الو�سائل االت�سالية امل�ستحدثة 
خمتلف  يف  التنمية  وتائر  بت�سريع  كفيل 
واجلهود  نفقاتها  من  والتقليل  القطاعات 
تعرث  فان  لذا   ، اهدافها  لتحقيق  املبذولة 
املجال  م��ع  التعاطي  يف  البحثية  احل��رك��ة 
االت�������س���ايل ي��ع��ن��ي ات�����س��اع ال��ف��ج��وة بني 
ا�سرع  ب�سكل  واملتقدمة  النامية  املجتمعات 
الو�سيلة  فيها  ���س��ادت  ال��ت��ي  احل���االت  م��ن 

االت�سالية التقليدية  .  
نمطية البحث التدريبي

العليا  الدرا�سات  طلبة  بحوث  من  ينتظر 
اقتحاما  والدكتوراه  املاج�ستري  مرحلتي  يف 
املزاوجة  وحماولة  جديدة  علمية  مليادين 
بني تخ�س�ساتهم والعلوم امل�ستحدثة ، وغدا 
االت�سال  علم  مع  امل��زاوج��ة  ال�سروري  من 
البحوث  ان  بخا�سة   ، اجل��دي��دة  وو�سائله 
على  تدريب  عمليات  اال  هي  ما  الطابية 
العلمي  امل��ج��ال  يف  العلمي  املنهج  تطبيق 
او  الظواهر  احدى  لدرا�سة  يت�سدى  الذي 
عددا  هناك  ان  .اال  به  املتعلقة  امل�سكات 
اقتحام  دون  من  حت��ول  التي  العوائق  من 
الطلبة للمزاوجة بني جماالت تخ�س�ساتهم 
اجليل  ان  بينها  م��ن   ، االت�����س��ال  وجم���ال 
ا�سندت  ال��ذي��ن  التدري�سيني  م��ن  ال��ق��دمي 
البحوث  ه��ذه  على  اال���س��راف  مهمة  اليهم 
الكافية  املعرفة  لهم  تتوفر  مل  التدريبية 
باالت�سال وتقنياته املت�سارعة يف جتددها، 
باجتاه  الطلبة  يوجهون  ما  دائما  ولذلك 
معرفة  فيها  لهم  تتوفر  التي  التخ�س�سات 
توؤهلهم لا�سراف الناجح الذي يتيح ح�سول 
يف  حتى   ، العلمية  ال�سهادة  على  الطالب 
احلاالت التي يقدم فيها الطلبة على درا�سة 
مو�سوعات بحثية ي�سكل االت�سال وتقنياته 
متغريا فيها ، فان امل�سرفني  يعملون على يل 
التي  البحثية باالجتاهات  العناوين  اعناق 
تتنا�سب مع تخ�س�ساتهم ، ما يحرم العملية 
متغريا  االت�سايل  املجال  جعل  من  العلمية 
مهما يف املو�سوعات البحثية ، وهوما يتطلبه 
الواقع الراهن ، االمر الذي انتج مو�سوعات 

بحثية منطية غري مواكبة .
التعليمي  وال���ت���وا����س���ل  االت�������س���ال 

والتربوي
جانب  يف  والرتبوية  التعليمية  العملية  ان 
املعلم  ب��ني  ت��وا���س��ل��ي��ة  عملية  منها  ك��ب��ري 
والتلميذ ، وتتباين فيها الو�سيلة التوا�سلية 
ذلك  يكون  فقد  املتاحة  االمكانيات  بح�سب 
او  كاملحا�سرة  التقليدية  بالطرق  التوا�سل 
التلفزيونية  عر تقنيات حديثة كال�سبكة 
الهدف  ك��ان  واذا   ، االن��رتن��ي��ت  او  املغلقة 
امل�سامني  اي�سال  التعليمية  العملية  م��ن 
العلمية اىل الطلبة باعلى م�ستوى من الفهم 
الرتبوية  الثقافة  واك�سابهم   ، واال�ستيعاب 
ذلك  ف��ان   ، وح�ساريا  اجتماعيا  املطلوبة 

امل�ستخدمة  االت�سالية  بالو�سائل  مرتبط 
يف اي�سال تلك امل�سامني واملهارات االت�سالية 
التي يتوفر عليها املعلم ، ومدى توفر و�سائل 
توظيفها  على  والقدرة  الرتبوية  االع��ام 
واالذاع���ة  كالتلفزيون  الرتبية  اج��ل  م��ن 
يكت�سب  هنا  م��ن   . املدر�سية  وال�سحافة 
العملية  يف  اهميته  والتوا�سل  االت�سال 
ان  نلحظ  اننا  اال   . والتعليمية  الرتبوية 
وو�سائلهما  وال��ت��وا���س��ل  االت�����س��ال  م�ساألة 
غائبة عن البال ، واليجري احلديث عنهما، 
وكاأنهما من االمور املن�سية ، ولذلك مل جند 
املعلمني  تاأهيل  عمليات  يف  ح�سورا  لهما 
واملدر�سني ،كما ان و�سائل االعام الرتبوية 

الحتظى بكثري اهتمام من املعنني اي�سا .
ان االت�سال والتوا�سل يف العملية التعليمية 
يتمثل يف طرائق التدري�س التي يفرت�س ان 
االت�سالية،  التقنيات  من  باجلديد  ت�ستعني 
املجتمع  رفدت  العلمية  التطورات  ان  ذلك 
متعددة  بالتقنيات  التعليمية  والعملية 
بكل  توظيفها  ي��ف��رت���س  ال��ت��ي  ال��و���س��ائ��ط 
التدري�سية  الطرق  من  بو�سفها  طاقاتها 
ا�سارت  ما  بح�سب  غريها  من  فاعلية  االكرث 
يف  اجريت  التي  العلمية  البحوث  ذلك  اىل 
فروقا  هناك  ان  ك�سفت  فقد   ، ال�ساأن  هذا 
ذات دالالت اح�سائية يف م�ستوى التح�سيل 
واك�سابهم  مهاراتهم  وتنمية  للطلبة  العلمي 
املعارف العلمية ل�سالح التعليم عر الو�سائط 
املتعددة على ح�ساب الطرائق التقليدية يف 
التعليم . اال ان البحوث العلمية التي تعقبت 
الو�سائط  ال�ستخدام  املتحققة  التاأثريات 
املتعددة مازالت حمدودة ، ولذلك فاحلاجة 
قائمة الجراء املزيد من البحوث ، بخا�سة 
ان ميدان االت�سال ي�سهد تطورات مت�سارعة 
او  العاملة  الو�سائل  حت�سني  م�ستوى  على 
ابتكار اجلديد من الو�سائل ، ومن املوؤكد ان 
واملعرفية  واملهارية  التح�سيلية  التاأثريات 
االت�سالية  ال��و���س��ائ��ل  ب��اخ��ت��اف  تختلف 

امل�ستخدمة يف التعليم . 
ر�سم  ت��ق��ت�����س��ي  ال�������س���رورة  ف���ان  ول���ذل���ك   
لتوجيه  ج��دي��دة  وطنية  ا�سرتاتيجيات 
العامل  فيها  ي�سكل  العلمي  البحث  م�سارات 
االت�سايل م�ساحة مهمة �سواء على م�ستوى 
التي  التدريبية  او  االعتيادية  البحوث 
ا�ستخداماتها يف جمال  او  الطلبة  بها  يقوم 
الدعوة  هذه  وتنطلق   . والتعليم  الرتبية 
يف  اهمية  من  االت�سال  لثورة  مما  العلمية 
حركة  ان  علمنا  اذا  .بخا�سة  اليوم  عامل 
بطريقة  مت�سي  ال��ع��رب��ي  العلمي  البحث 
قلة  بداللة  بدقة  مر�سومة  غري  ع�سوائية 
الدعم املايل املخ�س�س لها ، اذ الي�سكل هذا 
الدعم اال ن�سبة �سيئلة من ميزانية الدولة 
والتي التعد ذات قيمة قيا�سا للتخ�سي�سات 
املالية التي يحظى بها البحث العلمي عامليا 
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يتفق اجلميع على اأن ان�سيابية العملية 
عديدة  بعوامل  حمكومة  التعليمية 
ت�سكل فـي جمملها الإطار العام اأو املناخ 
وملا  فيه.  تقع  الــذي  واخلــدمــي  العلمي 
كان اهتمام القائمني على كلية القانون 
دياىل  جامعة  يف  ال�سيا�سية  والعلوم 
التعليمية  العملية  �سريان  على  من�سبًا 
بــخــطــى واثـــقـــة و�ــســلــيــمــة فــقــد �سعى 
م�ساريع  مبجموعة  القيام  اإىل  اجلميع 
وترفيهه  وخدمية  علمية  فائدة  ذات 
باأن  اإدراكــهــم  مــن  الــرغــم  على  للطلبة 
املهمة كبرية وما كانت لتتحقق األ بتاآزر 
اجلهود وال�سراكة يف العمل بني من ي�سع 
الكلية  جمل�س  وهم  الكلية  �سرتاتيجية 

والإدارية  التدري�سية  والكوادر  املوقر 
والفنية . 

القانون  كلية  ن�سور  اأن  لنا  فاليوم ميكن 
الرتبة  مبــثــابــة  ال�سيا�سية  والــعــلــوم 
فهي  الإبداع  فيها  يغر�س  التي  اخل�سبة 
الربيع  ...مــنــه  ربيع  مــن  اأكــر  ت�سهد 
حدائقها  ربوع  يف  انت�سر  الذي  الأخ�سر 
احلمراء  الورود  مع  فنية  لوحة  ليكون 
العلمية  الجنــازات  وربيع   . والبي�ساء 
يف  يلوح  اأخــر  وربيع  الأفقي.  والتو�سع 

الأفق وهو فتح الدرا�سات العليا .
الكلية  اأروقـــة  يف  جتولت  ــاق  اآف جملة   
لت�سلط  الــلــقــاءات  مــن  واأجــــرت عـــددًا 
حتققت  التي  ـــازات  الجن على  ال�سوء 
وانعكا�سها على امل�ستوى العلمي للطلبة ، 

وكانت وقفتها عند ثالث حمطات . 
عميد  �ــســيــافــة  يف   . الأوىل  املــحــطــة 
الكلية الأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور خليفة 

ابراهيم التميمي ليحدثنا قائاًل : 

ال�سيا�سية  والعلوم  القانون  كلية  تعد 
دياىل  جامعة  يف  الرائدة  الكليات  من 
طياتها  يف  وت�سم   2002 �سنة  تاأ�س�ست 
 ، ال�سيا�سية  والعلوم  القانون  ق�سمي 
وخــرجــت عـــددًا كــبــريًا مــن الــطــالب يف 
،ولها  وامل�سائية  ال�سباحية  الدرا�سات 
ون�سر  القانوين  التعليم  يف  الكبري  الدور 
عمومًا  الــعــراق  يف  القانونية  الثقافة 
حيث   ، خا�س  ب�سكل  ديــاىل  وحمافظة 
نظمت الكلية موؤمترات وندوات عديدة 
وخــارج  داخــل  عمل  ور�ــس  يف  و�ساركت 

العراق .
وعونه  اهلل  بف�سل  الكلية  حققت  وقد 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  دعــم  و 
تعزيز  على  حتر�س  دائمًا  التي  العلمي 
والرتبية  والتعليم  التعلم  مفاهيم 
للنهو�س بامل�ستوى العلمي لبلدنا العزيز 
وجهود  العنقاء  جامعتنا  دعم  وكذلك 
املنت�سبني الكثري من الجنازات العلمية 
واخلدمية من اجل الو�سول اإىل م�ستوى 
القانوين  اجلانبني  يف  التعلم  من  عال" 
وال�سيا�سي ، فمن بني الجنازات العلمية 
القانوين  ال�ست�ساري  املكتب  ا�ستحداث 
العلوم  جملة  من  الأول  العدد  وا�سدار 
القانونية وال�سيا�سية وا�ستحداث جلنة 
ل�ستحداث  اإ�سافة  العلمية  الرتقيات 
العيادة القانونية التي ت�سهم يف عملية 
مل  الــذيــن  وم�ساعدة  الطلبة  تــدريــب 
يف  الفر�سة  املادية  الظروف  لهم  تتح 
توكيل حمامني للدفاع عنهم يف املحاكم 
بتوفري  الكلية  تقوم  حيث  العراقية 
مقرتح  وهناك   . جمانًا  الفر�سة  هــذه 
يف  العليا  الدرا�سات  لفتح  الدرا�سة  قيد 

الكلية .
اأما الجنازات على امل�ستوى اخلدمي فقد 
لالجتماعات  خا�سة  قاعة  اإن�ساء  مت 
وناد" طالبي ذي �سعة كبرية اإ�سافة اإىل 
تاأهيل حدائق الكلية ومكتبتها التي مت 
التي  الكتب   من  قليل  غري  بعدد  رفدها 

كلية القانون والعلوم السياسية تشهد ربيع االنجازات 



15العدد )26( ل�سنة 2013

لكي  والقانوين  العلمي  التطور  تواكب 
ي�ستفيد منها الطلبة . اإذ اإننا ندرك اأن 
نقوم  واإمنا  التعليم  فقط  لي�ست  مهمتنا 
التي  القيم  على  والتن�سئة  بالرتبية 
�سبيل  يف  احلبيب  عراقنا  لها  يطمح 

التطور والنه�سة .  
اآفاق  جملة  ح��اورت   . الثانية  املحطة 
املدر�س  العلمية  لل�سوؤون  العميد  معاون 
ر�سا خليل عبد حول عدد من  الدكتور 

املحاور وهي: 
* هل ميكن حتديد عدد الطلبة الذين 

خرجتهم الكلية منذ تاأ�سي�سها ؟ 
عام  تاأ�سي�سها  منذ  الكلية  خرجت   _
2002 ت�سع دفعات بواقع 5000 طالب 

وطالبة .
ا�ستقبلتهم  الذين  الطلبة  عدد  كم   *

الكلية لهذا العام ؟ 
- ا�ستقبلت الكلية لهذا العام 301 طالب 
لق�سم   150 ب��واق��ع  مق�سمني  وطالبة 
القانون و151 لق�سم العلوم ال�سيا�سية. 
من  ع��دد  عن  العميد  ال�سيد  حت��دث   *

الجنازات العلمية 
التي  واخل��دم��ي��ة 
الكلية  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
تقيمني  ك��ي��ف   .
ان���ع���ك���ا����س ه���ذه 
على  الجن������ازات 
العلمي  امل�����س��ت��وى 

للطلبة ؟ 
ما  ب��ال��ت��اأك��ي��د   _

حتقق من اجنازات على امل�ستوى العلمي 
اأن  وا�ستطيع  بالقليل  لي�س  واخلدمي 
منوذجا  ك��ان  اجلميع  تعاون  اأن  اوك��د 
ما  اإن  ال��ق��ول  ميكن  لذلك  ب��ه  يحتذى 
�سليمة  خطوة   هو  يقدم  وم��ازال  قدم 
بالواقع  النهو�س  اجل  من  و�سحيحة 
لينعك�س  للكلية  وال��ع��ل��م��ي  اخل��دم��ي 
وهو  للطلبة  العلمي  امل�ستوى  على  ذلك 
الهدف الرئي�سي الذين نتطلع لتحقيقه 
عمادة وتدري�سيو كلية القانون والعلوم 
ال�سيا�سية خدمًة مل�سرية التعليم العايل 

يف بلدنا احلبيب . 
امل���ح���ط���ة ال���ث���ال���ث���ة . 
ال��ت��ق��ت جم��ل��ة اآف����اق 
الكلية  طلبة  من  عددًا 
�سدى  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
الجن�������������ازات ال���ت���ي 
وانعكا�ساتها  حتققت 

على م�ستواهم العلمي 
ال���ب���داي���ة ك���ان���ت مع 
جبار  ع��م��ر  ال��ط��ال��ب 
امل���رح���ل���ة   ( اح����م����د 
ق�����س��م   / ال����راب����ع����ة 
قال:  ال��ذي   ) القانون 
كليتنا  رب��ي��ع  حل��ظ��ن��ا 
يومًا  يخ�سر  احلبيبة 

نالحظ  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي  ي��وم  بعد 
والتي  م�ستمر  ب�سكل  اخلدمات  حت�سن 
الزاهية  احلدائق  ازده��ار  منها  نذكر 
وتاأهيل القاعات الدرا�سية وبناء نادي 
طالبي نالحظ اأي�سا تطورًا كبريًا      يف 
النتيجة احلقيقية  العلمي وهو  الواقع 

للجهود التي بذلت . 
 ) ح�سن  اإدري�����س  معاين  الطالبة)  اأم��ا 
يكونوا  اىل  الطلبة  زمالئها  دعت  فقد 
اجلميل  رد  يف  امل�سوؤولية  من  قدر  على 
فيه  اأثمن  ال��ذي  الوقت  يف   : قالت  اإذ 
العمادة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
املتطلبات  جميع  لتوفري  والتدري�سيني 
يقدروا  اأن  الطلبة  زمالئي  من  اأمتنى 
بالتفوق  اجلميل  وي��ردوا  اجلهود  تلك 

والنجاح يف م�سريتهم العلمية .     
حممد  احمد  الطالب  توجه  ح��ني  يف 
رئا�سة  اإىل  اجل��زي��ل  بال�سكر  اح��م��د 
الكايف  الدعم  لتوفريها  دياىل  جامعة 
ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم  ال��ق��ان��ون  لكلية 
للنهو�س بالواقع العلمي واخلدمي الذي 
ارتقى بجهود عمادة وتدري�سي الكلية.   

ومازال  ُقدم  ما   .. العلمية  للشؤون  العميد  معاون 
يقدم هو خطوة  سليمة وصحيحة من اجل النهوض 

بالواقع الخدمي والعلمي للكلية

االستشاري  املكتب  استحدثنا   .. العميد 
القانوني ولجنة الرتقيات العلمية   ويف النية 

استحداث الدراسات العليا

،
، ،
،

،
، ،
،



16

 يف مؤتمره العلمي الرابع وعلى قاعات املركز الثقايف

فا�ضل  عبا�س  الدكتور  الأ�ضتاذ  برعاية 
ال��دل��ي��م��ي رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دي���اىل وحتت 
"حقوقهم اأمانة" اأقام مركز اأبحاث  �ضعار 
دي��اىل  جامعة  يف  والأم���وم���ة  الطفولة 
)حقوق   املو�ضوم  الرابع  العلمي  موؤمتره 
التمكني  بني  العراق  يف  والن�ضاء  الأطفال 
متتاليني  ليومني  ا�ضتمر  والذي  والتهمي�س 
وذلك يف رحاب املركز الثقايف والجتماعي 
يف كلية الهند�ضة . بداأت مرا�ضيم الفتتاح 
كلمة  تلتها  احلكيم  الذكر  من  اأّي  بقراءة 
املوؤمتر األقاها مدير املركز الأ�ضتاذ الدكتور 
بال�ضيوف,   مرحبا  العزاوي  مهدي  �ضامي 
الأول  ال��ي��وم  يف  امل��وؤمت��ر  وق��ائ��ع  ب����داأت 
كلية  اأ�ضتاذ  تراأ�ضها  افتتاحية  بجل�ضة 
الدكتور  الأ�ضتاذ  بغداد  بجامعة  الآداب 

ت�ضمنت  وال��ت��ي  اخلفاجي  م��ه��دي  ط��ال��ب 
ورقتني بحثيتني, الأوىل بعنوان " ترقية 
اأ�ضا�ضية  احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة و�ضيلة 
يف بناء الدميقراطية والدولة احلديثة" 
والثانية اندرجت حتت ا�ضم "حق الزوجة 
للأ�ضتاذ   " املفقودة  جن�ضيتها  ا�ضرتداد  يف 
الدكتور رعد مقداد احلمداين من جامعة 
اجلل�ضة  اأعقب  ثم  الآداب,  كلية  تكريت 
راأ�ضها  التي  الأوىل  اجلل�ضة  الفتتاحية 
ثامر  �ضليمان  ح���ازم  ال��دك��ت��ور  الأ���ض��ت��اذ 
حما�ضرات  خم�ضة  فيها  األ��ق��ي��ت  وال��ت��ي 
اأ�ضالة  بني  ورعايته  الطفل  "حقوق  هي 
و�ضمانه"  التمكني  وم��ن��اه��ج  الت�ضريع 
من  الكرمي  �ضهرزاد عبد  الدكتور  للأ�ضتاذ 
كلية الرتبية ابن ر�ضد , والثانية للأ�ضتاذ 
النا�ضر من جامعة  �ضليمان  الدكتور حازم 
بغداد كلية الرتبية ابن الهيثم واملو�ضومة 

القوى  وتنمية  تطوير  يف  التعليم  اثر   "
البحث  اأم���ا  املراأة("  ال��ع��ام��ل��ة)ت��ع��ل��ي��م 
ال�ضخ�ضية  احل��ري��ة  املو�ضوم"�ضمانات 
فقد  اجلنائية"  التحقيقات  يف  للن�ضاء 
األقاه الأ�ضتاذ امل�ضاعد الدكتور براء منذر 
القانون,  كلية  تكريت  جامعة  من  كمال 
تله البحث املو�ضوم"دور موؤ�ض�ضات املجتمع 
املدين يف اإ�ضاعة  حقوق الإن�ضان يف العراق 
علء  اإ�ضراء  للدكتورة   "2003 عام  بعد 
الدين نوري من جامعة النهرين, واختتمت 
"حقوق  املو�ضوم  بالبحث  اجلل�ضة  ه��ذه 
املهم�ضة"  ال��ف��ق��رة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ط��ف��ل 
للمدر�س امل�ضاعد وفاء قي�س كرمي, وتلتها 
الأ�ضتاذ  تراأ�ضها  التي  الثانية  اجلل�ضة 
فيها  واألقيت  �ضالح  مهدي  �ضالح  الدكتور 
بعنوان  الأوىل  كانت  بحثية  اأوراق  �ضتة 
الف�ضائية يف تنمية  الإعلم  و�ضائل  "دور 

مركز اأبحاث الطفولة والمومة 
يناق���س حقوق الطفال والن�ساء

عالء جمال فريق 
ت�سوير. حممد عامر علي                              
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حق املعرفة لدى الأطفال للأ�ستاذ الدكتور 
ال�سوق  بحوث  مركز  من  لفتة  �ستار  �سامل 
وحماية امل�ستهلك, اأعقبه البحث املو�سوم " 
اأطفال الريا�ض ببع�ض بنود اتفاقية  وعي 
الدكتور  امل�ساعد  للأ�ستاذ  الطفل  حقوق 
فرات اأمني جميد من مركز اأبحاث الطفولة 
والأمومة, لياأتي بعده البحث امل�سرتك "حق 
للأ�ستاذ   " اللغوي  من��وه  رعاية  يف  الطفل 
علي  اإبراهيم  اإ�سماعيل  الدكتور  امل�ساعد 
حم�سن  كفاح  والدكتور  بغداد  جامعة  من 
البحث  اأعقبه  وا�سط,  جامعة  من  الطائي 
اجلب�ض  اأن���واع  "درا�سة  املو�سوم  امل�سرتك 
ومدى  بغداد  مدينة  يف  البطاطا(  )رقائق 
حمدية  للدكتورة  لل�ستهلك"  �سلحيتها 
حممد �سهوان والباحث �سليم �سالح التميمي, 
واختتمت اجلل�سة بالبحث املو�سوم " درا�سة 
نوعية ب�سكت الأطفال املتوفرة يف الأ�سواق 
املحلية ملدينة بغداد والذي �سارك فيه كل 
واملدر�ض  التميمي  �سالح  �سامل  الدكتور  من 
امل�ساعد  وامل��در���ض  ح�سن  ن��ادي��ة  امل�ساعد 
يومه  يف  امل��وؤمت��ر  وت�سمن  ج��ه��اد.  اإ���س��راق 
الأ�ستاذ  تراأ�سها  الأوىل  جل�ستني  الثاين 
امل�ساعد الدكتور خ�سري خلف الكيايل وجرى 
بعنوان  ك��ان  الأول  بحثني  اإل��ق��اء  خللها 
)الألعاب  العراقي  للطفل  ال�سائع  "احلق 
جامعة  من  قحطان  �سراب  للدكتورة  منه( 
�سلح الدين والدكتور عا�سور رفعت �سرحت 
الثانية  اجلل�سة  اأم��ا  ب��غ��داد,  جامعة  م��ن 
مهدي  �سامي  الدكتور  الأ�ستاذ  تراأ�سها  فقد 
 " العزاوي والتي ت�سمنت ت�سعة بحوث هي 
حقوق الطفل النف�سية للدكتور �سهيد كرمي 
النف�سية  "امل�سكلت  و   , دي��اىل  جامعة  من 
للتهجري  الأط��ف��ال  تعر�ض  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
األق�سري" للأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور حممود 

�سمال من اجلامعة امل�ستن�سرية , تله اإلقاء 
نحو  الن�ساء  "اجتاهات  امل��و���س��وم  البحث 
امل�ساعد  للأ�ستاذ  حقوقهم"  على  احل�سول 
امل�ساعد  والأ�ستاذ  يا�سني  األطاف  الدكتور 
الدكتور عدري را�سد حممد, اأعقبه البحث 
يف  ودوره��ا  الف�سائية  القنوات   " املو�سوم 
الرزاق  عبد  عزة  للدكتورة  املراأة"  تغريب 
ح�سني واملدر�ض امل�ساعد �سجلء فائق ها�سم 
اجلل�سة  هذه  يف  بغداد,واألقيت  جامعة  من 
البحوث التالية                                                                                       

ملبادئ  دياىل  جامعة  طلبة  وعي  قيا�ض   *
للأ�ستاذ  الإن�سان"  حلقوق  العاملي  الإع��لن 
الدكتور �سامي مهدي العزاوي وهيام �سعدون 
عبود من مركز اأبحاث الطفولة والأمومة.                                          

الفكر  يف  ال�سيا�سية  وحقوقها  املراأة  مكانة 
كاظم  حممد  امل�ساعد  للمدر�ض  ال�سيا�سي" 

ها�سم من جامعة دياىل.   
يف  العراقية  للمراأة  ال�سيا�سية  احلقوق   *
الد�ساتري املعا�سر بني التهمي�ض والتمكني" 

للدكتور ح�سن تركي عمري من جامعة 
دياىل                                                                                              

الأب"  فاقدي  للأطفال  التعليمي  احلق   *
للمدر�ض امل�ساعد وفاء قي�ض كرمي واملدر�ض 
امل�ساعد ح�سن عبداهلل العطايف من جامعة 
دياىل                                                                               

* وعي الأ�سرة العراقية لقيم الدميقراطية 
اأ�سماء  امل�ساعد  " للمدر�ض  الإن�سان  وحقوق 

عزيز عبا�ض من جامعة 
دياىل.                                                                                                 

اإدارة  تكرمي  امل��وؤمت��ر  هام�ض  على  وج��رى 
املركز لل�سخ�سيات 

املبدعة يف املحافظة والكادميني امل�ساندين 
للمركز. وح�سر املوؤمتر 

العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ض  م�ساعدا 
منتهى  الدكتور  امل�ساعد  الأ�ستاذ  والإدارية 
عذاب عويد والأ�ستاذ الدكتور عامر حممد 
جلنة  رئي�ض  امل��وؤمت��ر  ح�سر  كما  اإبراهيم 
العراقي  النواب  جمل�ض  يف  الإن�سان  حقوق 
دياىل  وحمافظ  اجلبوري  �سليم  الدكتور 
عن  ف�سل  احل��م��ريي  عزيز  عمر  الدكتور 
عمداء الكليات يف اجلامعة وبع�ض الأ�ستاذة 
فيها و�سخ�سيات املجتمع املدين.                                            
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ا�ضت�ضافت جامعة دياىل على رحاب املركز 
ملحافظة  االول  العلمي  امل���ؤمت��ر  الثقايف 
دياىل الذي عقد برعاية ال�ضيد املحافظ 
معايل  وبح�ض�ر   ، احلمريي  عمر  الدكت�ر 
الدكت�رة  امل���راأة  ل�����ض���ؤون  ال��دول��ة  وزي���ر 
اأع�ضاء  من  وع��دد  الزيدي  كا�ضد  ابتهال 
جم��ل�����س ال���ن����اب وجم��ل�����س امل��ح��اف��ظ��ة ، 
ملناق�ضة امل�ضاكل التي ت�اجه املراأة واإيجاد 
النه��س  اج��ل  م��ن  لها  املنا�ضبة  احل��ل���ل 
من  اي��ًه  بقراءة  امل�ؤمتر  ا�ضتهل  ب�اقعها. 
الذكر احلكيم وقراءة �ض�رة الفاحتة على 
اأرواح �ضهداء ال�طن ، ثم رحب مدير ق�ضم 
�ض�ؤون املراأة يف املحافظة االأ�ضتاذة عفاف 
�ضالح بال�ضي�ف معربتًا عن �ضكرها لكل من 
مقدمتهم  ويف  امل�ؤمتر  هذا  اإقامة  يف  اأ�ضهم 
)جامعة  للمحافظة  ال��ع��ل��م��ي  ال�����ض��رح 
للم�ؤمترين،  �ضيافتهم  ُح�ضن  على   ) دياىل 
ل�ض�ؤون  الدولة  وزي��ر  معايل  األقى  بعدها 
م�ضاهداتها  عن  فيها  حتدثت  كلمة  امل��راأة 
باأنها  اي��اه��ا  وا���ض��ف��ت��ًا  دي���اىل  ملحافظة 
جندها  والتي  املحن  على  ال�ضرب  مدينة 

وهمة  ب�ض�اعد  احلياة  اىل  تع�د  الي�م 
�ضاهدته  ملا  فخرها  عن  معربتًا  املخل�ضني 
ه�  امل�ؤمتر  ه��ذا  ان  واأ�ضافت   ، اأعمار  من 
حل�ل  الإيجاد  ال�ضحيح  باالجتاه  خط�ة 
للم�ضاكل التي تعاين منها املراأة يف العراق 
�ضيما  خا�س  ب�ضكل  واملحافظة  عام  ب�ضكل 
وان املراأة يف دياىل تعر�ضت اإىل الرتحيل 
والع�ز واال�ضطهاد داعيتًا جميع امل�ض�ؤولني 
امل��راأة  وم�ضاندة  دع��م  اىل  املحافظة  يف 
والتن�ضيق مع كافة املنظمات التي حتر�س 
 ، امل���راأة  ب�اقع  والنه��س  االرت��ق��اء  على 
م�ؤكدًا على انها �ض�ف تبذل كل ما ب��ضعها 
من اجل اإي�ضال �ض�ت املراأة يف املحافظات 
اىل املركز والتن�ضيق مع احلك�مات املحلية 
لتفعيل دور املراأة . من جانبه قال رئي�س 
فا�ضل  عبا�س  الدكت�ر  االأ�ضتاذ  اجلامعة 
التاريخ  تعني  :امل��راأة  كلمته  يف  الدليمي 
حق�قها  يف  اجن��از  نحقق  اأن  اأردن���ا  واإذا 
فيجب اأن ن�ضتذكر التاريخ ، وبهذا ال�ضدد 
الدولية  امل���ؤمت��رات  على  �ضيادته  ع��رج 
االربعة التي عقدت للنه��س ب�اقع املراأة 
ني�رك  مدينة  يف   2000 عام  اخرها  كان 

الجامعة تستضيف املؤتمر العلمي األول ملحافظة دياىل 
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والذي ناق�س اإ�سرتاتيجية الدول 
اأ�سافه  املراأة،  متطلبات  لتحقيق 
اإىل القرارات املهمة التي تناولت 
يف  القرار  �سيما  امل��راأة  موا�سيع 
العام 1990 والذي �سمح لل�سلطات 
 ، للمراأة  احل��ق��وق  توفري  العليا 
الأ�سا�سية  امل�سكلة  ان  م�سيفًا 
ال�سرقية  جمتمعاتنا  يف  للمراأة 
الت�سريعات  تطبيق  ع���دم  ه��ي 
تخرج  التي  التو�سيات  وجتاهل 
بتفعيل  للمطالبة  املوؤمترات  بها 
يكون  اأن  متمنيًا   ، امل��راأة  حقوق 
ه���ذا امل���وؤمت���ر ب�����ادرة خ���ري ملنح 
اأن  يجب  ال��ت��ي  احل��ق��وق  امل����راأة 
بها. وقال حمافظ دياىل  تتمتع 
يف  احلمريي  عزيز  عمر  الدكتور 
كلمته: اأن الن�ساء اأ�سا�س لتطوير 

املجتمع فهي مدر�سة الأجيال ون�سف املجتمع 
وهي التي تنجب الن�سف الأخر وبذلك تكون 
بوجه  للوقوف  اجلميع  ودع��ى  كله  املجتمع 
اأن  العنف الذي ميار�س �سد املراأة موؤكدًا على 
العنف لي�س فقط ال�سرب على الأج�ساد واإمنا 
تناول  حني  يف   . حقوقها  من  امل���راأة  حرمان 
رئي�س جلنة حقوق الإن�سان يف جمل�س النواب 
القوانني  اجل��ب��وري  �سليم  الدكتور  العراقي 
والت�سريعات التي ن�س عليها الد�ستور العراقي 
القوانني  تلك  ان  على  موؤكدًا  املراأة  بخ�سو�س 
يقلل  مل  ذلك  اأن  األ  لها  احلقوق  جميع  كفلت 
من حجم امل�ساكل التي تعاين منها املراأة جلملة 
من الأ�سباب من بينها املراأة نف�سها نتيجة قله 
العمل  موا�سلة  اإىل  م�سريًا  بحقوقها  وعيها 
الجتماعي  النظام  ق��ان��ون  على  وال��رتك��ي��ز 
�سعادته  عن  معربًا  الأرام��ل  م�ساكل  ومالم�سة 
ودعت   . دي��اىل  لن�ساء  الفاعلة  للم�ساركة 
ع�سو جمل�س النواب العراقي الدكتورة غيداء 
حالت  ملعاجلة  دي��اىل  يف  امل�سوؤولني  كمب�س 
على  تطفو  ظاهرة  اليوم  باتت  التي  الطالق 
اإح�سائية  . ويف  ال�سطح وتزداد يوم بعد يوم 
ذكرتها الدكتورة ناهده الدايني ع�سو جمل�س 
النواب العراقي اأظهرت ان اأعلى ن�سبة لالأرامل 
ترتكز يف حمافظة دياىل من دون املحافظات 
مراكز  فتح  اإىل  داعيتًا  الأخ���رى،  العراقية 
وحمايتها  دعمها  اىل  وكذلك  امل��راأة  مل�ساعدة 
. واختتم رئي�س املوؤمتر الأ�ستاذ ح�سني فا�سل 
هذا  يكون  ان  باأمنيته  الفتتاح  وقائع  جا�سم 
التي  امل�ساكل  ح��ل  طريق  يف  خطوة  امل��وؤمت��ر 
بداأت  بعدها   . جمتمعنا  يف  امل���راأة  تواجهها 
ناق�سوا  الباحثني  لعدد من  البحثية  اجلل�سات 
فيها جمموعة من ق�سايا املراأة وخرجوا بعدد 
املراأة  م�ساركة  دعم  اأهمها  من  التو�سيات  من 
والجتماعية  ال�سيا�سية  املجالت  يف  للرجل 
واملجالت الأخرى من اجل النهو�س بواقعها .   
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 ا�سعد �سحاب 
     ت�سوير. عماد عبد ال�ستار

مت  التي  والتعليمات  ال�سوابط  •ماهي 
بني  الطلبة  انتقال  بخ�سو�ص  اعتمادها 

اجلامعات وكذلك بني اأق�سام الكلية 
اعتمادها  التي مت  والتعليمات  ال�سوابط  -اأن 
على  مركزيا"  املقبولني  الطلبة  توزيع  يف 
والطاقة  والرغبة  املعدل  هي  الكلية  اأق�سام 
اال�ستيعابية لكل ق�سم ، اأما بخ�سو�ص الطلبة 
مت  فقد  كليتنا  اإىل  اجلامعات  من  املنتقلني 

اخ�ساعهم لنف�ص ال�سوابط اأعاله
؟  العام  لهذا  املقبولني  الطلبة  •اأعداد 

-اأعداد الطلبة املقبولني للعام 2012- 2013 
هي كاالآتي )) القبول املركزي �ستمائة واثنان 
�ستمائة  فعليا"  امل�سجلني  طالبا"،  وت�سعون 
طالبًا  وثالثني  اثنني  قبلنا   ، و�سبعون  و�ستة 
على  االأوائل  من  واثنني  االإ�سالمي  الفرع  من 
املعاهد وواحدًا من الطلبة العرب وواحدًا من 

اأبناء االأ�ساتذة .
؟ العليا  الدرا�سات  يف  العمودي  •التو�سع 

عام  من  كليتنا  يف  العمودي  التو�سع  عن  -اأما 
فتح  ي�سمل  الذي   2012 نهاية  اإىل   2011
درا�سة الدكتوراه يف اأق�سام ) اللغة العربية، 
 ) والنف�سية  الرتبوية  العلوم   ، اجلغرافية 
فقد مت فتح درا�سات عليا )دكتوراه ( يف ق�سم 
للعام  واالأدب  اللغة  تخ�س�ص  العربية  اللغة 
الدرا�سي 2010-2011 . فتح الدرا�سات العليا 
)الدكتوراه ( يف ق�سم اجلغرافية يف  تخ�س�ص 
الطبيعية   واجلغرافية  الب�سرية  اجلغرافية 
فتح  مت  واأخريًا   2011-2010 الدرا�سي  للعام 
درا�سات عليا دكتوراه يف ق�سم العلوم الرتبوية 
والنف�سية تخ�س�ص علم النف�ص الرتبوي للعام 

الدرا�سي 2012-2011 .
•ابرز الن�ساطات العلمية )ندوات ، موؤمترات( 

التي اأقامتها الكلية والتي تروم اإقامتها ؟ 
الكلية  اأقامتها  التي  الن�ساطات  اأهم  -وعن 
فهي كثرية واحلمد هلل من ندوات ، موؤمترات ، 
حما�سرات ، حلقات نقا�سية . الميكن ح�سرها 
اللغة  لق�سم  ن�ساط  اأهمها  من  ولكن  االآن 
للدكتور  حما�سرة  الق�سم  اأقام  اإذ  العربية 

بعنوان  الزيدي  الر�سول  عبد  حممد 
)النحو اجلمايل (، 

وحما�سرة اأخرى للدكتور �ساحب جعفر اأبو 
جناح بعنوان )يف نظرية النحو العربي ( 
كذلك اأقام الق�سم حلقة نقا�سية بالتعاون 
مع وحدة االأبحاث املكانية بعنوان ) املكان 

و�سورته يف اللغة ال�سعرية 
علوم  لق�سم  العلمية  الن�ساطات  -ومن 
بعنوان  ندوة  الق�سم  اإقامته  القران 
لدى  االأخالقية  القيم  �سعف  )ظاهرة 
بع�ص الطلبة ومدى تاأثري القانون عليهم( 
بعنوان  الق�سم  اأقامها  اأخرى  وحما�سرة 

)اثر التدخني من الفرد واملجتمع (
العديد  اأقام  فقد  اجلغرافية  ق�سم  -اما 
من احللقات النقا�سية منها، حلقة نقا�سية 
عبد  عبا�ص  االأمري  عبد  الدكتور  لالأ�ستاذ 
االروائية  اخلزنية  امل�ساريع   ( بعنوان 
واأثرها  الفرات  نهر  حو�ص  اأعايل  لدول 
واأخرى   ) العراقي  البيئي  النظام  على 
�سعيد  حممد  هالة  الدكتورة  لالأ�ستاذ 
يف    GPS ل  الفاعلة  االأهمية   ( بعنوان 

اخلرائط اجلغرافية ، 
-اماعن ق�سم التاريخ فحاله حال االأق�سام 
واالجنازات  الن�ساطات  حيث  من  االأخرى 

للعلوم  الرتبية  كلية  نحو  خطاك  تتجه  عندما 
الأ�سياء  من  العديد  انتباهك  يلفت  الإن�سانية 
اجلميلة والأبنية امللونة واحلدائق الزاهية التي 
مل تكن تراها قبل فرتات لي�ست بالبعيدة وكاأنها 
بعد  اإليه،  ذهبت  اإذا  احلبيب  ب�سمالنا  تذكرك 
فرتة قليلة من ذهابك باملرة الأوىل جتد العديد 
هو  هذا  جتملت  واأبنية  تغريت  قد  املعامل  من 
اآلن تراها  حال كلية الرتبية للعلوم الإن�سانية 
بف�سل اجلهود  كلها  يوم  بعد  يوم  تتجدد وتتغري 
الكلية  عمادة  عاتق  على  تقع  التي  اجلبارة 
متمثلة بعميدها الأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور ن�سيف 
جا�سم حممد ذلك ال�سخ�س الذي ا�ستطاع وبفرتة 
الكلية  يف  هائلة  تغريات  اإحداث  جدا"  وجيزة 
ال�سوء  ولت�سليط  والحرتام  بالبنان  لها  ي�سار 
اإىل  الآفاق  جملة  اجتهت  الكلية  هذه  على  اأكرث 
متجها"  مكتبه  ترك  الذي  العميد  ال�سيد  مكتب 
بداأنا  بعدها  املجلة  بكادر  ومرحبا"  ل�ستقبالنا 

نحاوره ونوجه  الأ�سئلة اإىل �سيادته  

                   كلية الرتبية للعلوم االنسانية :
               خطوات واثقــة وانجازات كبرية 



2121العدد )26( ل�سنة 2013

 ا�سعد �سحاب 
     ت�سوير. عماد عبد ال�ستار

مت  التي  والتعليمات  ال�سوابط  •ماهي 
بني  الطلبة  انتقال  بخ�سو�ص  اعتمادها 

اجلامعات وكذلك بني اأق�سام الكلية 
اعتمادها  التي مت  والتعليمات  ال�سوابط  -اأن 
على  مركزيا"  املقبولني  الطلبة  توزيع  يف 
والطاقة  والرغبة  املعدل  هي  الكلية  اأق�سام 
اال�ستيعابية لكل ق�سم ، اأما بخ�سو�ص الطلبة 
مت  فقد  كليتنا  اإىل  اجلامعات  من  املنتقلني 

اخ�ساعهم لنف�ص ال�سوابط اأعاله
؟  العام  لهذا  املقبولني  الطلبة  •اأعداد 

-اأعداد الطلبة املقبولني للعام 2012- 2013 
هي كاالآتي )) القبول املركزي �ستمائة واثنان 
�ستمائة  فعليا"  امل�سجلني  طالبا"،  وت�سعون 
طالبًا  وثالثني  اثنني  قبلنا   ، و�سبعون  و�ستة 
على  االأوائل  من  واثنني  االإ�سالمي  الفرع  من 
املعاهد وواحدًا من الطلبة العرب وواحدًا من 

اأبناء االأ�ساتذة .
؟ العليا  الدرا�سات  يف  العمودي  •التو�سع 

عام  من  كليتنا  يف  العمودي  التو�سع  عن  -اأما 
فتح  ي�سمل  الذي   2012 نهاية  اإىل   2011
درا�سة الدكتوراه يف اأق�سام ) اللغة العربية، 
 ) والنف�سية  الرتبوية  العلوم   ، اجلغرافية 
فقد مت فتح درا�سات عليا )دكتوراه ( يف ق�سم 
للعام  واالأدب  اللغة  تخ�س�ص  العربية  اللغة 
الدرا�سي 2010-2011 . فتح الدرا�سات العليا 
)الدكتوراه ( يف ق�سم اجلغرافية يف  تخ�س�ص 
الطبيعية   واجلغرافية  الب�سرية  اجلغرافية 
فتح  مت  واأخريًا   2011-2010 الدرا�سي  للعام 
درا�سات عليا دكتوراه يف ق�سم العلوم الرتبوية 
والنف�سية تخ�س�ص علم النف�ص الرتبوي للعام 

الدرا�سي 2012-2011 .
•ابرز الن�ساطات العلمية )ندوات ، موؤمترات( 

التي اأقامتها الكلية والتي تروم اإقامتها ؟ 
الكلية  اأقامتها  التي  الن�ساطات  اأهم  -وعن 
فهي كثرية واحلمد هلل من ندوات ، موؤمترات ، 
حما�سرات ، حلقات نقا�سية . الميكن ح�سرها 
اللغة  لق�سم  ن�ساط  اأهمها  من  ولكن  االآن 
للدكتور  حما�سرة  الق�سم  اأقام  اإذ  العربية 

بعنوان  الزيدي  الر�سول  عبد  حممد 
)النحو اجلمايل (، 

وحما�سرة اأخرى للدكتور �ساحب جعفر اأبو 
جناح بعنوان )يف نظرية النحو العربي ( 
كذلك اأقام الق�سم حلقة نقا�سية بالتعاون 
مع وحدة االأبحاث املكانية بعنوان ) املكان 

و�سورته يف اللغة ال�سعرية 
علوم  لق�سم  العلمية  الن�ساطات  -ومن 
بعنوان  ندوة  الق�سم  اإقامته  القران 
لدى  االأخالقية  القيم  �سعف  )ظاهرة 
بع�ص الطلبة ومدى تاأثري القانون عليهم( 
بعنوان  الق�سم  اأقامها  اأخرى  وحما�سرة 

)اثر التدخني من الفرد واملجتمع (
العديد  اأقام  فقد  اجلغرافية  ق�سم  -اما 
من احللقات النقا�سية منها، حلقة نقا�سية 
عبد  عبا�ص  االأمري  عبد  الدكتور  لالأ�ستاذ 
االروائية  اخلزنية  امل�ساريع   ( بعنوان 
واأثرها  الفرات  نهر  حو�ص  اأعايل  لدول 
واأخرى   ) العراقي  البيئي  النظام  على 
�سعيد  حممد  هالة  الدكتورة  لالأ�ستاذ 
يف    GPS ل  الفاعلة  االأهمية   ( بعنوان 

اخلرائط اجلغرافية ، 
-اماعن ق�سم التاريخ فحاله حال االأق�سام 
واالجنازات  الن�ساطات  حيث  من  االأخرى 

العميد : فتح دراسة الدكتوراه يف اقسام
العلوم   ، الجغرافية   ، العربية  )اللغة   

الرتبوية و النفسية (

قبول )692( طالبًا وطالــبًة لهذا العام 
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اأهمها حما�سرة لالأ�ستاذ الدكتور عا�سم اإ�سماعيل 
القيم واملثل اخللقية الإ�سالمية  كنعان بعنوان ) 

ووجوب اللتزام ( 
اللغة النكليزية ومن  لدينا ق�سم  -واأخريا" بقي 
اأهم ن�ساطاته هي اإقامته معر�س اللوحات الفنية 
اللغة وغريها  ، وندوة يف �سعرو  لالأدب النكليزي 

من الن�ساطات .
؟ الكلية  ت�سدرها  التي  ال�سدرات  •ماهي 

ن�ساطات  �سمن  تقع  اأي�سًا  فهي  الإ�سدارات  -اأما 
الأق�سام وهي على النحو الآتي : يقوم ق�سم اللغة 
ق�سم  وي�سدر  جملة)لكم(،  باإ�سدار  النكليزية 
التاريخ جملة تاريخية ، وجريدة دياىل ي�سدرها 

ق�سم اجلغرافية . 
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م.م. عبد الح�سين احمد الخفاجي
م.م. نجاة حمدي

المواف��ق  الأح��د  ي��وم  �س��باحها  ليل��ة  ف��ي 
اأن  بع��د  الكلي��ة  غف��ت    2012  12\16
اأكملت ا�س��تعداداتها لالأ�س��بوع الثقافي الذي 

�سيتج�سد في اأروقتها المتنوعة .
ما اأن انبلج فج��ر الأحد وعلى الحان زقزقة 
الع�سافير تنف�ست كليتنا ن�سمات ال�سباح وهي 
تحت�سن كرنفال علميا ابتداأ في قاعة المعلم 
بت��الوة للق��ران الكري��م تالها الحاج قا�س��م 
اأمير وكلمة لل�سيد عميد الكلية )اأ.م.د حاتم 
جا�س��م عزيز (اأ�سار فيها اإلى دور الثقافة في 
تنمية وتقدم المجتمعات وال�سير في تحقيق 
الأهداف المن�سودة ل�سعادة المجتمع ،بعدها 
األق��ى الطال��ب احم��د �س��امي في ق�س��م اللغة 
العربية المرحلة الرابعة ق�س��يدة �س��عرية 
بعنوان )الوطن( ،ثم  قدم الأ�س��تاذ الدكتور 
محمد علي غناوي والمدر�س الم�س��اعد عبد 
الح�س��ين احمد الخفاجي محا�س��رة بعنوان 
المدر���س  اأدارته��ا   ) العراقي��ة  )المدر�س��ة 
الم�س��اعد يا�س��مين احمد وتط��رق الباحثان 
اإل��ى اأهمية المدر�س��ة العراقي��ة ودورها في  
بن��اء المجتم��ع وما لها  من اثر بالغ في ن�س��ر 
العل��م والثقاف��ة ورفد المجتم��ع بمخرجات 

علمي��ة متنوعة ف��ي العلوم والفنون ل�س��يما 
عل��ي  والدكت��ور  ج��واد  م�س��طفى  الدكت��ور 
الوردي ثم عر���س الباحثان المنهجية التي 

كانت تدر�س في منت�سف القرن الما�سي .
ف��ي قاع��ة الدكت��ور ح�س��ن احم��د  مهاو���س 
ب��داأت  بكلم��ة ع��ن الع��ام الدرا�س��ي الجديد 
األقتها الطالبة حنان محمد هادي  من ق�س��م 
اللغ��ة العربي��ة ،تاله��ا محا�س��رة لالأ�س��تاذ 
الدكتور فليح ح�س��ن كاظم بعنوان )الت�سحر 
و�س��بل مكافحته(  تط��رق فيها اإل��ى تناق�س 
الم�س��احات الزراعي��ة مم��ا يه��دد الإن�س��ان 
بالنق���س ال��ذي �س��وف يح�س��ل ف��ي الم��واد 
الغذائية  وان ظاهرة الت�س��حر بداأت ت�سكل 
الخط��ر الأكبر ف��ي المناط��ق �س��به الجافة 
و�س��به الرطب��ة ف��ي ق��ارة اآ�س��يا واأفريقي��ا . 
واأ�سباب الت�سحر والت�سحر في العراق و�سبل 

مكافحته. 
.كم��ا  افتت��ح ال�س��يد عمي��د الكلي��ة مختب��ر 
الأحي��اء لق�س��م العل��وم ومختبر الحا�س��بات 
لق�سم الريا�س��يات  بح�سور ال�سيد مدير عام  
البيئ��ة في المحافظة   ورئي�س ق�س��م العلوم 
ونخب��ة م��ن التدري�س��يين والطلب��ة ومختبر 
الحا�سبات لق�س��م الريا�سيات بح�سور ال�سيد 
مدير عام  البيئة  ورئي�س ق�س��م الريا�سيات 
اأ.م.د من��ذر مب��در عب��د الكري��م وتدري�س��ي 

الحا�س��بات  مختب��ر  افتت��اح  ،ويع��د  الق�س��م 
انج��ازا مهما لما يقدمان��ه  من خدمة للطلبة 
في المج��الت العلمي��ة والتطبيقي��ة اإذ زود 
مختب��ر الحا�س��بات  باأربعي��ن حا�س��وب لب 
 )) LCDت��وب ،ف�س��ال ع��ن �سا�س��ة كبي��رة
وداتا �س��و وعار�س��ة كبيرة ،وله��ذا المختبر 
فائدة كبيرة للق�سم من خالل تطبيق الطلبة 
للبرامج الخا�س��ة بالريا�سيات ومنها برنامج 
الإح�س��ائي  التحلي��ل  وبرنام��ج  لب  م��ات 
اإذ يتج��ه الق�س��م نح��و الهتم��ام بالجوان��ب 
العلمي��ة والتطبيقية لمادة الريا�س��يات لما 
لها م��ن اأهمية في تنمي��ة الجوانب المهارية 

للطلبة . 
  كما �س��هدت اأروقة الكلية معار�س ومل�سقات 
لق�سم الجغرافية حول الظواهر الجغرافية 
وخرائط الدول والقارات،   كما واأجريت في 
اليوم نف�س��ه  مباراة لكرة ال�سلة بين اأ�ساتذة 
ق�س��م التربي��ة الريا�س��ية  ومنتخ��ب الكلية 

على ملعب الكلية  .
اأما ف��ي اليوم الثاني تب�س��مت الكلية لترانيم 
ق��دم    .اإذ  المتنوع��ة  الثقافي��ة  الفعالي��ات 
ق�س��م الإر�س��اد النف�س��ي والتوجيه التربوي  
فعاليات��ه  عل��ى قاع��ة المعلم  بداأه��ا بكلمة 
األقاه��ا الأ�س��تاذ الدكت��ور مهن��د  ترحيبي��ة 
محمد عبد ال�س��تار رئي�س الق�س��م رحب فيها 

األسبوع الثقايف األول 
لكلية الرتبية األساسية 
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بال�سيد العميد،وعميد كلية الفنون الجميلة 
اأ.د عالء �ساكر الذي حل �سيفا عزيزا علينا  
وبالح�س��ور الكرام ،ث��م  قدم لفيف من طلبة  
الق�س��م م�س��رحية بعنوان )لو كن��ت مكاني (  
ويع��د هذا الن�س��اط خط��وة اأولى ف��ي تاريخ 
الق�س��م من��ذ تاأ�سي�س��ه ،لأن ال�س��يكودراما من 
والت��ي  الحديث��ة  النف�س��ي  الع��الج  اأ�س��اليب 
تواج��ه  الت��ي  الم�س��كالت  لع��الج  ت�س��تعمل 
�س��يكولوجية  فك��رة  ،وتق��وم عل��ى  الأف��راد 
مفاده��ا ان��ك ل��و كنت م��كان الآخ��ر لتفهمت 
اأ�س��باب �س��لوكه نحوك ،ثم وجه رئي�س ق�سم 
الإر�س��اد النف�س��ي والتوجيه الترب��وي كلمة 
ولدة  ف��ي  العمي��د   لل�س��يد  وامتن��ان  �س��كر 
وال��ى   ، الم�س��رحي  النت��اج  وه��ذا  الفك��رة 

الأ�س��تاذ الدكتور اإبراهيم نعمة الذي ا�سرف 
عل��ى كتابة الن���س واإخراجه والى الأ�س��تاذ 
خال��د ج��دوع وم�س��طفى خال��د لتفانيهم في 

تدريب الطلبة .
كما و�س��هدت قاع��ة مختبر العلوم محا�س��رة  
بعنوان )النباتات المهند�س��ة وراثيا واأثرها 
على ال�س��حة العامة(  األقاها الدكتور �س��عيد 
حميد اإذ وتراأ�س الجل�سة الدكتور فالح عبد 
الح�س��ن الطائ��ي وتن��اول الباح��ث النباتات 
المعدل��ة وراثي��ا واأثره��ا على �س��حة الفرد 
وكيفي��ة تعديل ه��ذه النباتات وال�س��تفادة 
منه��ا  ف��ي مج��ال الحي��اة العامة وف��ي مجال 
الأم��ن الغذائ��ي وتاأثي��ر ه��ذه النباتات على 
ال�س��حة العام��ة م�س��تقبال نتيج��ة تناوله��ا 
من قبل الإن�س��ان والحيوان ح�س��ر لفيف من  
طلبة ق�س��م العل��وم الذين فعلوها بالأ�س��ئلة 
وال�ستف�سارات  عن المحا�سرة عن المو�سوع 
ال��ذي ن��ال اإعج��اب الجمي��ع ، وق��دم عر�س 
تقديم��ي )ب��ور بوين��ت ( ع��ن تاريخ ون�س��اأة 
الكلي��ة الذي  يعد جهدًا علمي��ا اأنجزه طلبة 
ق�س��م الحا�س��بات المرحلة الثالثة باإ�سراف 
المدر���س الم�س��اعد عقي��ل العام��ري والذي 
الكلي��ة   تاري��خ  ع��ن  مف�س��ال  �س��رحا  تن��اول 
واأهدافها ومنجزاتها والعمداء الذين تقلدوا 

من�سب العمادة .   
انطلق��ت في ملعب ق�س��م التربية الريا�س��ية 
مب��اراة لك��رة الق��دم بي��ن فريق��ي منتخ��ب 

الكلي��ة وفري��ق الأ�س��اتذة وكان��ت النتيج��ة  
ل�س��الح ف��وز فري��ق منتخ��ب الكلي��ة بثالث��ة 
اأهداف مقابل ل �س��يء ، ف�س��ال عن محا�سرة 
بعنوان )الإ�س��عافات الأولية ( األقاها  ممثل 

عن جمعية الهالل الأحمر فرع ديالى .
في  اليوم الثالث اأ�س��رقت �س��م�س الن�س��اطات 
قدمه��ا  م�س��رحية  الثقافي��ة    والفعالي��ات 
لفي��ف م��ن طلب��ة ق�س��م اللغ��ة النكليزي��ة 
على قاع��ة المعلم ، تالها محا�س��رة بعنوان 
)برنام��ج فولبراي��ت ( األقاه��ا كل م��ن رئي�س 
ن��زار ح�س��ين   اللغ��ة النكليزي��ة م.د  ق�س��م 
ول��ي و)م. نغ��م جعفر مجي��د( ،  وعلى قاعة 
ال�س��هيد ح�س��ن مهاو�س تراق�س��ت  محا�سرة 
بعنوان)التط��ورات في التطبيقات المناعية 

ماج��دة  اأ.م.د  األقته��ا   ال�س��رطان(  وع��الج 
ال�س��يد  محم��ود ح�س��ن الكرخ��ي وح�س��رها 
عميد الكلية وال�س��ادة تدري�س��يو الق�سم ومن 
طلبة ق�سم العلوم وقام باإدارة الجل�سة رئي�س 
ق�س��م العل��وم  م.د توفي��ق ق��دوري، تطرقت 
الخالي��ا  مخاط��ر  لمو�س��وع  فيه��ا  الباحث��ة 
ف�س��العن  عالجه��ا  وكيفي��ة  ال�س��رطانية 
الإجراءات الحديثة والكت�س��افات العلمية 
الجذعي��ة  الخالي��ا  ا�س��تخدام  مج��ال  ف��ي 
والجنينية للتخل�س من الخاليا ال�سرطانية 
ف��ي حال��ة التهابه��ا، وف��ي ختام المحا�س��رة  
الت��ي  ال�ستف�س��ارات  ع��ن  الباحث��ة  اأجاب��ة 
اأثيرت عن المو�س��وع  �س��هد ق�س��م الحا�سبات 
معر�س��ا لل�س��ور الفوتوغرافية المحولة اإلى 
لوح��ات زيتي��ة اأو بقلم الر�س��ا�س بوا�س��طة 
برنامج خا�س بالحا�سبة والذي ا�سرف عليه 
الأ�ستاذ ع�سام �سرحان،.وجرت  مباراة لكرة 
الطائ��رة  بين فريق��ي منتخب الكلية وفريق 
الأ�ساتذة وكانت النتيجة فوز فريق منتخب 

الكلية بثالثة اأ�سواط  مقابل ل �سيء .
ف��ي الي��وم الراب��ع وكان��ت هن��اك م�س��اركة 
فاعل��ة لجمعي��ة اله��الل الأحم��ر العراقية 
الجمعي��ة  ه��ذه  قام��ت  اإذ  ديال��ى  \ف��رع 
ع��ن  الكلي��ة  اأروق��ة  عل��ى  دائ��م   بمعر���س 
الن�س��اطات الت��ي قام��ت بها خالل م�س��يرتها 
،كما تم اإلقاء محا�س��رة بعنوان )الإ�سعافات 
الأولية ( وب�سكل نظري وعملي على �ساحات 

التربية الريا�س��ية وت�سمنت ن�ساطات اليوم 
الرابع فعاليات المخيم الك�س��في �سارك فيه 
ع��دد م��ن الطلب��ة والتدري�س��يين ف��ي ق�س��م 
التربية الريا�س��ية وطلبة مدر�سة الخمائل 
البتدائي��ة وبالتع��اون م��ع جمعي��ة اله��الل 
ق�س��م  �س��احات  وعل��ى  العراقي��ة  الأحم��ر 
التربي��ة الريا�س��ية حي��ث ب��داأ الحتف��ال 
برف��ع العلم العراقي وكلمة لل�س��يدة رئي�س��ة 
حمي��د  ماج��دة  اأ.م.د   ( وكذل��ك  الق�س��م  
كمب�س( واأنا�سيد لتلميذات مدر�سة الخمائل 
وم��ن ث��م ق��ام مجموع��ة م��ن المحا�س��رين 
باإلقاء محا�س��رات عن الن�س��اطات الك�س��فية 
العمي��د  لل�س��يد  ميداني��ة  زي��ارة  رافقته��ا 
ومعاونيه، وعر�س تقديم��ي بور بوينت اأخر 
ذلك اليوم عر�س تقديمي )بور بوينت ( عن 
ق�س��م الحا�س��بات في مختبر ق�سم الحا�سبات 
،.وفي قاعة الدرا�س��ات العليا لق�سم التربية 
الريا�س��ية األق��ى الأ�س��تاذ احم��د الخزرجى 
محا�س��رة بعن��وان )تاأثي��ر ا�س��تخدام بع�س 
التمرينات ذات ال�س��دة المتو�سطة في زيادة 

الخ�سوبة لدى الرجال ( .
تو�س��حت قاعة الدكتور ح�س��ن مهاو�س بحثا 
األق��اه الطال��ب )احم��د اإبراهي��م( من ق�س��م 
الحا�س��بات باإ�سراف م. هديل طارق ، واجرى  
ق�س��م الريا�سيات م�س��ابقة علمية بين طلبة 
المرحل��ة الثاني��ة والمرحل��ة الثالث��ة ف��ي 
طلب��ة  بف��وز  وانته��ت   الحا�س��بات  مختب��ر 
المرحل��ة الثالث��ة ف�س��ال ع��ن عمل ن�س��رات 

جداريه علمية خا�سة بالق�سم .
و�س��هدت قاع��ة المعلم �س��ابقه حي��ث تم في 
ذل��ك الي��وم  تكري��م  كوكب��ة م��ن المعلمي��ن 
المتقاعدي��ن ف��ي المحافظ��ة احتف��اءا بهم 
وبدورهم الريادي في رفد المجتمع بالعديد 
م��ن المحرج��ات العلمي��ة ف��ي التخ�س�س��ات 
المتنوع��ة العلمي��ة والإن�س��انية  وبح�س��ور 
ال�س��يد عمي��د الكلي��ة وال�س��يد نائ��ب رئي�س 
مجل�س المحافظة ال�سيد �سادق الح�سيني . 

وتب�سمت الكلية بمحا�سرة اإر�سادية و�سهدت 
فعاليات اليوم الخام�س محا�س��رة اإر�س��ادية   
لق�س��م الإر�س��اد والتوجيه الترب��وي بعنوان 
ظاه��رة  م��ن  للح��د  الإر�س��ادي  )التداخ��ل 
المخ��درات ( األقاها اأ.د �س��الح مهدي �س��الح  
ف��ي قاع��ة ال�س��هيد الدكتور تط��رق فيها اإلى 
تاأثير المخدرات على الواقع العراقي ب�سكل 
عام وتاأثيره ال�س��لبي عل��ى المجتمع بجميع 
فئاته �س��واء اأكانوا  اأذكورا اأم اإناثا اإلى ن�سب 
كل محافظ��ة م��ن محافظ��ات الع��راق وه��ذه 
الإح�س��ائيات لع��ام 2008  ، كم��ا قدم ق�س��م 
العلوم م�س��ابقة علمي��ة بين طلبة   المرحلة 
ت�س��منت   و  الأحي��اء  مختب��ر  ف��ي  الرابع��ة 
وكان��ت  علمي��ا  �س��وؤال  ثالث��ون  الم�س��ابقة  

. B النتيجة ل�سالح  فريق
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   د. دحام علي ح�سين  
يتفق علماء النف�س على ان ال�سلوك الإن�ساني 
ف��ي معظمه �س��لوك مدف��وع يرمي اإلى اإ�س��باع 
حاج��ات م��ا، واإل��ى تحقي��ق اأه��داف معينة، 
فالإن�س��ان ل ياأتي ن�س��اطًا دون �سبب يحركه، 
ويدفع��ه اإل��ى القي��ام ب��ه �س��واء كان واعي��ًا 
او غي��ر واٍع ب��ه. ولأهمي��ة الدواف��ع في فهم 
�س��لوك الفراد فقد حظي��ت باهتمام الكثير 
م��ن الباحثي��ن، وتبع��ًا لذل��ك فق��د تع��ددت 
الت��ي تناول��ت مفه��وم الدواف��ع  التعريف��ات 
تبع��ًا لتع��دد المداخل الت��ي تناوله��ا هوؤلء 
الباحث��ون اذ يذه��ب اغلبه��م اإل��ى ان الدافع 
ه��و: )حالة من التوتر الداخل��ي الناتج عن 
نق���س ف��ي حاجة م��ن حاجات الكائ��ن الحي 
من �س��اأن هذه الحاجة ان تدفع الكائن الحي 
اإلى القيام ب�س��لوك خا�س �س��وب ا�س��باع تلك 

الحاجة(.
اأن�س��طته  اذ يمت��از الكائ��ن الب�س��ري بتن��وع 
ال�س��لوكية وتعدده��ا، فه��ي ل تاأخ��ذ الطابع 
النمطي كما هو الحال عند الحيوان، فنجدها 
ت�س��مل الجوانب العقلية والجتماعية. كما 
تختلف هذه الأن�س��طة في �سدتها وتكرارها. 
فعلى �سبيل المثال نجد الفرد مندفعًا ومهتمًا 

بالقيام ب�سلوك معين وغير مهتمًا في جوانب 
اخرى.

ان مث��ل ه��ذا التباي��ن والتن��وع ف��ي الأنماط 
ال�س��دفة  او  ف��راغ  م��ن  ياأت��ي  ل  ال�س��لوكية 
انم��ا يع��زى اإل��ى وج��ود الحاج��ات والدوافع 
ف��رد  ل��كل  ان  اإذ  الإن�س��ان.  ل��دى  وتعدده��ا 
ق��درات معين��ة تختل��ف ع��ن الآخري��ن، وان 
ه��ذه الق��درات تختلف عن��د الف��رد الواحد 
فه��ي ت��زداد في جان��ب معين وتق��ل في اخر، 
وقد ل يبذل الف��رد قدراته كلها في مواقف 
الحياة جميعها ،ويت�سح ذلك من خالل �سلوكه 
في الوقت الذي هو فيه، ويتوقف ا�س��تخدام 
الف��رد لقدرات��ه الأدائية عل��ى الدافع الذي 

يجعله ي�سلك �سلوكًا معينًا.
كم��ا ان الدواف��ع  ت�س��كل الق��وى المحرك��ة 
لل�س��لوك وتتمث��ل ف��ي الرغب��ات والحاج��ات 
الت��ي يري��د الإن�س��ان اإ�س��باعها، او تلك التي 
يري��د الف��رد تجنبها والبع��د عنه��ا، فالفرد 
تتع��دد رغباته فهو يريد النفوذ الجتماعي 
ويريد القوة والمرك��ز الجتماعي المرموق 
ويخ�س��ى ال�س��طهاد. وان تحلي��ل الدواف��ع 
يح��دد رغب��ات وحاج��ات الف��رد الت��ي تقوم 
بدوره��ا بتوجي��ه ال�س��لوك وم��ن ث��ّم يح��دد 

الأف��راد  ي�س��عى  الت��ي  والنتائ��ج  الأه��داف 
لتحقيقه��ا. فالدافع ه��و الق��وة التي تحرك 
خا���س  باأ�س��لوب  التعر���س  اإل��ى  ال�س��خ�س 
كا�ستجابة لحاجة �س��يكولوجية اجتماعية 
داخلية او خارجية ب�س��كل واع �س��واء اأكانت 
غريزية ام مكت�س��بة وذلك من اجل الو�سول 
لحال��ة الت��وازن، واذا ل��م ي�س��ل الف��رد لهذا 
او  ت�س��رفات  م��ع  الداف��ع  يتك��رر  الت��وازن 
�س��لوكيات مختلف��ة. فهن��اك عالق��ة وطيدة 
ما بين الحالة الدافعية للفرد وال�سلوكالذي 
�س��واءا كان بيولوجي��ًا  ب��ه، فالداف��ع  يق��وم 
اأم �س��يكولوجيا يعم��ل عل��ى ا�س��تثارة �س��لوك 
الن�س��ان، ف��اإذا كان ذلك الداف��ع على درجة 
كافي��ة م��ن القوة ف��اإن احتم��ال قي��ام الفرد 
بال�س��لوك المعين يكون قويًا اأي�سا، فال�سلوك 
ع��ادة يتج��ه نحو تحقيق هدف ما هو اإ�س��باع 
الحاج��ة القائم��ة �س��واء كان��ت بيولوجي��ة 
ام �س��يكولوجية.    وتع��د الدوافع الب�س��رية 
م��ن الموا�س��يع المهمة في درا�س��ة ال�س��لوك 
ال�س��لوك  تف�س��ير  اأ�س��ا�س  وه��ي  الت�س��الي، 
بمظاه��ره كاف��ة، فال�س��لوك الإن�س��اني عل��ى 
اختالف اإ�سكاله ومظاهره ل بد له من دوافع 
تثي��ره وتوجه��ه نحو وج��ه معين��ة لتحقيق 

الدوافع السلوكية واالتصالية
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الأهداف التي ي�س��عى الأف��راد اإلى تحقيقها، 
فال �سلوك من دون دوافع تكمن وراءه وتحدد 
له اأهدافه ، لذلك فان معرفة الدوافع وفهمها 
بدقة ي�س��اعد القائمين على اأم��ور المجتمع 
في المجالت كاف��ة ومنها المجال الإعالمي 
عل��ى تحديد اأنماط ال�س��لوك والحتياجات 
الحقيقي��ة للجماهي��ر، وم��ن ث��ّم العمل على 
اإر�س��ائها وتوجيهه��ا بال�س��كل ال�س��حيح وبما 
ي�س��من تط��ور المجتم��ع وتحقيق ا�س��تقراره 

واأمنه. 
ولأهمية الدوافع في فهم ال�س��لوك الب�س��ري 
فاأن��ه يتوجب عل��ى كل �س��خ�س الهتمام بها 
للتعام��ل م��ع  لمعرف��ة الطريق��ة الناجح��ة 
الآخري��ن، اذ ان الجمه��ور ه��و اه��م  عن�س��ر 
ف��ي العملي��ة الت�س��الية ، واإذا ل��م يكن لدى 
القائمين على الت�سال معرفة ودراية جيدة 
ع��ن طبيع��ة الجمه��ور ودوافعه وخ�سائ�س��ه 
ف�س��وف يحد ذلك م��ن قدرتهم عل��ى التاأثير 
ف��ي ه��ذا الجمه��ور، وم��ن ثّم ف�س��ل ر�س��التهم 
ف��ي الو�س��ول الي��ه . اإذ ان الجمه��ور عن�س��ر 
ايجاب��ي في تعامله مع الو�س��ائل العالمية ، 
فهو ينتقي الم�س��امين ويختار الو�س��ائل التي 

تتوافق مع رغباته وتلبي حاجاته.
كبي��رًا  دورًا  الجمه��ور  دواف��ع  ت��وؤدي  وهن��ا 
والم�س��امين  الو�س��ائل  اختي��ار  عملي��ة  ف��ي 
الإعالمية. وقد ك�س��فت الدرا�سات الحديثة 
الإع��الم  و�س��ائل  ي�س��تخدم  الجمه��ور  ان 
بن��اء عل��ى دوافع��ه وحاجات��ه الت��ي ي�س��عى 
اإل��ى ا�س��باعها ع��ن طري��ق و�س��ائل الإعالم . 
لذلك يعم��ل المخططون في مج��ال الإعالم 
والإع��الن على ا�س��تغالل ه��ذه الدواف��ع بما 
ويع��ود   ، اأهدافه��م  ويحق��ق  عمله��م  يخ��دم 
عليه��م بالنفع والفائ��دة. كما يجب درا�س��ة 

دوافع وم�ساعر   واأحا�سي�س الجمهور من اجل 
معرفة كيفية ا�ستغاللها في الو�سول اإليه.

 وقد ركزت الدرا�س��ات الخا�س��ة با�س��تخدام 
و�س��ائل الإعالم على اأهمية معرفة الأ�سباب 
الت��ي تق��ف وراء تعر���س الجمه��ور لو�س��ائل 
ه��ذه  بي��ن  للرب��ط  محاول��ة  ف��ي  الإع��الم 
الت��ي  النف�س��ية  والدواف��ع  ال�س��تخدامات 
تحرك الفرد لتلبية حاجات معينه في وقت 

معين. 
نظري��ة  ف��ي  المهم��ة  الفترا�س��ات  فم��ن 
دواف��ع  ان  والأ�س��باعات  ال�س��تخدامات 
التعر���س لو�س��ائل الأع��الم تنتج ا�سا�س��ًا عن 
الحاج��ات النف�س��ية والجتماعي��ة لالأفراد 
والجمهور، وت��وؤدي اإلى توقعات معينة يمكن 
اتباعها عن طريق ا�ستخدام و�سائل الأعالم، 
و�س��ائل  ا�س��تخدام  وراء  تق��ف  فالدواف��ع 
الأعالم، وان هذه الدوافع مرتبطة بالأفراد 
وتوؤثر على �س��لوكهم وتفاعلهم مع الأخرين، 
وم��ن ث��م فهي تعد م��ن العوام��ل المهمة التي 
توؤث��ر على عالق��ة الفرد بو�س��ائل الأعالم . 
واهتم باحثو الت�سال بالدوافع بعدها احد 
اهم العنا�س��ر في ا�ستخدام الجمهور لو�سائل 
الأع��الم . وق��د ر�س��م الكثي��ر م��ن الباحثين 
ال�س��تخدامات  نظري��ة  ف��ي  نماذجه��م 
والأ�س��باعات عل��ى ا�س��ا�س دواف��ع وحاج��ات 
متباين��ة  نظ��ر  وجه��ات  وهن��اك  الجمه��ور. 
ح��ول دوافع جمه��ور و�س��ائل الع��الم تجاه 
ا�س��تخدامه لتل��ك الو�س��ائل يمك��ن تلخي���س 

هذه الآراء على النحو التي:- 
1-يمك��ن النظ��ر اإلى الدواف��ع بعدها حالت 
داخلي��ة يمك��ن ادراكه��ا وفهمها مبا�س��رة من 
جانب افراد الجمهور ، وترتبط هذه الروؤية 
بنظري��ة القيمة المتوقع��ة ، وتفتر�س هذه 

النظري��ة ان المتلق��ي لديه الوع��ي والقدرة 
عل��ى التعبير عن اتجاهاته ب�س��كل مبا�س��ر ، 
وي�سعى اإلى ا�سباع دوافعه من خالل التعر�س 
النظري��ة  ه��ذه  وتق��دم  الع��الم.  لو�س��ائل 
ال�س��ا�س للبح��وث الت��ي تقي�س ال�س��باعات 
من خ��الل دوافع الجمهور ، وه��ي تقارب بين 
دوافع الفرد وا�س��تخدام هذه الدوافع للتنبوؤ 

ب�سلوك التعر�س لو�سائل العالم. 
2-تفتر���س وجه��ة النظر الثاني��ة ان دوافع 
ب�س��كل  ادراكه��ا وفهمه��ا  الجمه��ور ل يمك��ن 
مبا�س��ر ، ولك��ن يمك��ن ادراكها وفهمها ب�س��كل 
ال�س��لوك  انم��اط  خ��الل  م��ن  مبا�س��ر  غي��ر 

والتفكير. 
دواف��ع  ان  الثالث��ة  النظ��ر  وجه��ة  3-ت��رى 
التعر���س لو�س��ائل الع��الم يمك��ن الو�س��ول 
اليه��ا ع��ن طريق م��ا يق��رره الجمهور ب�س��كل 
ق��د  مث��اًل  ال�سا�س��ية  معنى،فالحاج��ة  ذي 
توؤثر على تعر�س الجمهور لو�س��ائل العالم 
ب�س��كل مبا�س��ر ، ولكن الجمهور ق��د ل يدرك 
ه��ذه الحاج��ات ال�سا�س��ية بو�س��فها دواف��ع 
للتعر���س. وه��ذه الدواف��ع ق��د تك��ون نت��اج 
الالوعي لل�سراعات غير المح�سومة وهذا ما 
يوؤكد عليه ماكجوايروماكويل عند مناق�سته 
مفهوم الدفاع عن الذات بعده دافعًا للتعر�س 

لو�سائل العالم. 
4-ام��ا وجه��ة النظ��ر الرابع��ة الت��ي تبناها 
اأو�س��تن بابرو )Babrow( فترى ان �سلوك 
تعر�س الجمهور لو�سائل العالم لي�س له اأي 
داف��ع وتتفق هذه النظرة م��ع الفكرة العامة 
التي ت��رى ان �س��لوك الفراد يرتب��ط غالبًا 
بالتع��ود اأو الالمعق��ول ، وف��ي ه��ذه الحال��ة 
عندما يحدد افراد الجمهور دوافع التعر�س 
فاأن��ه يعب��ر ع��ن تف�س��يره للتعر�س ب��دًل من 
كون��ه ناتج��ًا ع��ن حاج��ات داخلي��ة تدف��ع 

ل�سلوك التعر�س. 
ويالح��ظ مما �س��بق اهمي��ة وجه��ات النظر 
تج��اه  الجمه��ور  �س��لوك  لفه��م  الربع��ة 
و�س��ائل الع��الم، اإذ ان كل حال��ة م��ن ه��ذه 
الح��الت يمك��ن ان تك��ون واقعي��ة ودقيقة 
ف��ي تف�س��يرها ودرا�س��تها الدواف��ع بح�س��ب 

الحالت والمواقف. 

الدوافع السلوكية واالتصالية
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 اإن ثورة تكنولوجيا المعلومات التي ي�سهدها 
ويعي�سها عالم اليوم في العديد من المجالت 
من  العديد  تطوير  في  فعال  وب�سكل  ت�سهم 
يعد  هنا  وم��ن  الإن�سانية.  الحياة  جوانب 
التعليم الجامعي الإلكتروني واحدًا من اأبرز 
تقنيات  ا�ستخدام  تمثل  التي  الجوانب  تلك 
الحا�سوب في عملية التعليم. اإن النطالقة 
التي ي�سهدها التعليم الإلكتروني في العديد 
ذلك  ويبدو  �سريع،  ب�سكل  تنمو  البلدان  من 
الموؤ�س�سات  من  كبير  عدد  اهتمام  في  جليًا 
في  الأك��ادي��م��ي��ة  وال��ج��ام��ع��ات  التعليمية 
عدد  ويزيد  الكبير.  الحيوي  القطاع  هذا 
التعليم  اإط��ار  �سمن  تعمل  التي  الموؤ�س�سات 
الوليات  الإلكتروني في دول مثل  الجامعي 
على  وغيرها  وكندا،  وبريطانيا،  المتحدة، 
المعاهد  اآلف  اإلى  المئات، بل و�سل عددها 

والجامعات.
الإلكتروني  الجامعي  التعليم  اأ�سبح  لقد 
هذا  بها  يتميز  متطورة  اأكاديمية  ظاهرة 
الحياة  جوانب  تطور  يعك�س  وه��و  الع�سر، 
والنتقال  التقنية،  التغييرات  من  النابعة 
نحو  للتعلم  التقليدية  الأنماط  من  ال�سريع 
التي  والتغيرات  ت��ت��الءم  ج��دي��دة  اأن��م��اط 
الكثيرون  اتفق  وقد  اليوم،  عالم  ي�سهدها 
الجامعي  التعليم  اأن  على  التربويين  م��ن 
الإلكتروني هو اأكثر من مجرد و�سيلة للتعليم، 
وفق  قيا�سها  يمكن  ل  مت�سعبة  منظومة  فهو 
الجامعي.  للتعليم  التقليدية  الأن��ظ��م��ة 
يجعل  ال���ذي  التقليدي  للنموذج  وخ��الف��ًا 
لعملية  مراقبين  والمعلمين  الأ�ساتذة  من 
الجامعي  التعليم  ف��اإن  الجامعي،  التعليم 
ويق�سي  التعليم،  وظيفة  يجزاأ  الإلكتروني 
خالل  م��ن  وذل��ك  ال�سخ�سية،  �سفتها  على 
الإلكترونية  الحوا�سيب  تلعبه  الذي  الدور 
الحاجة  اإن  التعليمية.  العملية  تي�سير  في 
التعليمي  النمط  هذا  على   الطلب  وزي��ادة 

دليل وا�سح على نجاح هذه التجربة.
تبقى الم�سكالت التي تواجه و�سول التعليم 
اإلى اللذين تتوافر لهم فر�س التعليم كثيرة 
و�سعبة، ول �سيما في �سوء ما ت�سهده الدول 
و�سيق  الموارد،  �سح  من  والنامية  الفقيرة 
ا�ستخدام  نحو  التوجه  وراء  ويبقى  اليد، 
�سعار رفعته تكنولوجيا المعلومات مفاده: اإن 
التعليم متاح للجميع، في وقت وقفت العديد 
اأف���راد  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��وج��ه  ال�سعوبات  م��ن 
المجتمع من الح�سول عليه في الوقت الذي 

تتوفر لهم قدرة الفهم وال�ستيعاب والتفوق 
مقارنة مع زمالئهم الذين و�سلوا في تحقيق 
تكنولوجيا  ج��اءت  وهنا  العلمي،  طموحهم 
ه��وؤلء  لم�سكالت  ح��اًل  لتمثل  المعلومات 
التعليم  اأو  الإلكتروني  فالتعليم  النا�س. 
كاأحد  مهمًا،  دورًا  يلعب  اأن  يمكن  بعد  عن 
عن  التعليم  اإن  الم�سكالت.  لهذه  الحلول 
بعد يمكن اأن يلعب دورًا مهمًا، كاأحد الحلول 
الإلكتروني  التعليم  اإن  الم�سكالت.  لهذه 
ولكنه  الم�سكالت  جميع  يحل  لن  بالتاأكيد 
�سي�سهم في اإي�سال معلومات ربما لن يح�سلوا 
التقليدي  التعليم  في  الطلبة  ذات  عليها 
كبيرة  اأع��داد  اإل��ى  ت�سل  ذات��ه  الوقت  وف��ي 
من  والآلف  المئات  ب��ل  المحرومين،  م��ن 
حرمتهم  الذين  والمعاهد  الجامعات  طلبة 
ظروفهم الجتماعية من موا�سلة تعليمهم، 
في وقت ل يمكن لهم ال�ستمرار في التعليم 
اإنها فر�سة قلما تجود بها الأيام  التقليدي، 
التي  المعلوماتية  ال��ث��ورة  ع�سر  اأن  بيد 
حدود  وت��ج��اوزت  والمكان  الزمان  �سغطت 
فر�سًا  وخلقت  بها  اأجادت  وال�سلطان  الدول 
عديدة للمحرومين من المعاقين والمعوقين 
حرمتهم  والذين  البيوت  وربات  ال�سن  وكبار 
الظروف القت�سادية والمر�سى من موا�سلة 
حين  في  والمكان  الزمن  اأنف  رغم  تعليمهم 
التقليدي ومن يديرها،  التعليم  اأن منظومة 
حرمت  ال�سائدة  القيم  منظومة  اإلى  اإ�سافة 

كل هوؤلء.
في  وي�ساهم  �ساهم  الإلكتروني  التعليم  اإن 
اأولئك  من  للعديد  التعليم  فر�سة  توفير 
من  القت�سادية  الظروف  حرمتهم  الذين 
جهة، وعدم وجود موؤ�س�سات علمية تعليمية 
ي�ستطيع من خاللها الطالب موا�سلة تعليمه 
التالي  المكان  ُبعد  حتى  اأو  منتظم،  ب�سكل 
كانت  فكلها  لأخ���رى،  مرحلة  م��ن  للتعليم 
مبررات ودواعي ا�ستطاع التعليم الإلكتروني 
للن�ساء  فر�سة  منح  وبالتالي  عليها،  الق�ساء 
الذين  والأطفال  الطالب  وكذلك  والفتيات 

ت�سربوا من المدار�س لالأ�سباب  المذكورة.
يت�سح دور الثورة الإلكترونية والمعلوماتية 
في التعليم من خالل العديد من الم�سروعات 

منها:

الدرو�س  ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  1.التعليم 
الخ�سو�سية الذاتية با�ستخدام الحا�سب.

2.تقوية التعليم من خالل ا�ستخدام تمارين 
العمق والممار�سة.

3.توفير خبرة تعليمية متداخلة ت�ستخدم 
ما  في  المحاكاة  اأو  الفترا�سية  الحقيقية 

اإذا كان التدريب بو�سع اليد مكلفًا جدًا.
نطلق  اأن  يمكن  الآخر  مع  بعد  عن  التوا�سل 
مفهوم  وهو  الم�سافة(  )تعليم  ت�سمية  عليه 
بعيدة  مواقع  في  الموجودين  النا�س  يمكن 
اإلكترونية  درا�سية  بقاعة  الت�سال  م��ن 
ل  ال��ذي��ن  وه���وؤلء  اآخ��ري��ن.  م��ع  ويتعلمون 
ي�ستطيعون ح�سور قاعات درا�سية فعلية يظل 
التعليمية.  بالخبرة  التمتع  مقدورهم  في 
للحو�سبة  ال�ستخدامات  هذه  مثل  تعزز  ول 
في التعليم والتعلم فقط واإنما تجعله متاحًا 
اأو  بعد  التعليم عن  اأي�سًا. دور  اأو�سع  ب�سورة 
خالل  من  بجالء  يظهر  الإلكتروني  التعليم 
ال�سابق  التعليم  يمنحها  لم  فر�سة  توفيره 
لفئة خا�سة من اأبناء المجتمع، اإنهم اأولئك 
ي�ستطيع  اإذ  العوق.  عاهة  من  يعانون  الذين 
للتعبير  الحا�سبات  ي�ستخدموا  اأن  المعاقون 
عن اأنف�سهم، والتداخل مع الآخرين، وب�سفة 
من  وذل��ك  اأف�سل،  ات�سالت  عمل  في  عامة 
مع  المرتبطة  ال�سخ�سية  حا�سباتهم  خالل 
�سبكة الإنترنت، اأو من خالل ح�سولهم على 
عليها  والمحمل   CD. Rom( اأق��را���س) 
الدرو�س الخ�سو�سية في مجال اخت�سا�سهم 
حوا�سيبهم  رب����ط  اإل�����ى  ال��ح��اج��ة  دون 
ينطبق  الأمر  كذلك  بالإنترنت.  ال�سخ�سية 
البيوت  رب���ات  الن�ساء  م��ن  الغالبية  على 
الجتماعية  الظروف  لهن  ت�سمح  لم  الالئي 
موا�سلة درا�ستهن، وبالتالي يمكن ال�ستعانة 
بتكنولوجيا المعلومات لتحقيق طموحاتهما 
والح�سول على �سهادات من جامعات ومعاهد 
وفرت الفر�س للح�سول على �سهادات معترف 

بها وتمنح وفق �سوابط علمية معترف بها.
اإدارات  فكرت  هل   ، تقدم  لما  وتاأ�سي�سًا      
التعليم التقليدي في وطننا العربي في اإيجاد 
التعليم  نعمة  من  للمحرومين  فر�س  وخلق 
ول�سيما تلك ال�سرائح التي تم ذكرها وذلك 
من خالل وجود دور للتعليم الإلكتروني في 
تطبق  تجربة  ولتجعله  التعليم  منظومة 

على هوؤلء اإذا كانت ل توؤمن به . 

    م.م جعفر ح�سن الطائي   

التعليم اإللكرتوني ودوره
 يف تعليم احملرومني     
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    حاوره / احمد عبد ال�ستار 
التدري�سي  اخلزاعي  فا�سل  عبا�س  اأ.م.د  تراأ�س 
يف جامعة دياىل ورئي�س الهيئة الدارية لنادي 
املتوجه  الر�سمي  الوفد  الريا�سي  اجلوية  القوة 
اىل فل�سطني ملالقاة نادي الظاهرية الفل�سطيني 
التي  العربية  الندية  بطولة  ت�سفيات  �سمن 

نظمتها اجلامعة العربية – احتاد كرة القدم .
جملة  معه  اجرته  لقاء  يف  الوفد  رئي�س  وق��ال 
العراق  ممثل  اجلوية  القوة  ن��ادي  يعد   : اآف��اق 
الوحيد يف هذه البطولة التي �سارك فيها ثمان 
ا�ستطاع  وقد  العربية  البلدان  خمتلف  من  فرق 
الفريق بعون من اهلل ان يحقق الفوز يف املباراة 
التي جرت على ملعب الظاهرية مبدينة اخلليل 
بنتيجة )1-0(  رغم الظروف ال�سعبة التي مر 
بها الوفد متج�سدًة بعدم ح�سول مدرب الفريق 
الفريق  لعبي  من  وخم�سة  اودي�سو(  )اي��وب 
الأ�سا�سيني على ت�سريح العبور اىل فل�سطني من 
الفريق  ا�ستطاع  اذ   ، ال�سرائيلي  اجلانب  قبل 
ان  وا�سرارهم  الالعبني  ومهارت  اجلهود  بتاأزر 
العراقية  الكرة  مب�ستوى  تليق  مباراة  ي��وؤدون 
الفريق  ملعب  يف  الثالثة  النقاط  وح�����س��دوا 

امل�سيف .
واأ�ساد الدكتور عبا�س بحفاوة ا�ستقبال الوفد من 

قبل اجلانب الفل�سطيني متمثلة برئي�س اللجنة 
الوملبية الوطنية الفل�سطينية ) اللواء جربيل 
يف  نلعب  �سوف  اهلل  اأن�ساء  قال  الذي   ) الرجوب 
معتربًا  العراقية  املحافظات  وجميع  ب��غ��داد 
مبثابة  فل�سطني  اىل  العراقي  ال��ن��ادي  و�سول 
يلعب  ان  تعود  الذي  الفل�سطيني  لل�سعب  تهنئة 
ل�سعوبة  مبارياته على الرا�سي الردنية نظرًا 

و�سول فريق اخل�سم .
الرئي�س  بفخامة  الوفد  رئي�س  جمع  لقاء  ويف 
حممود عبا�س )ابو مازن ( ا�ساد فخامته مبوقف 
والو�سول  ال�سعاب  كل  وجت��اوزه��م  العراقيني 
الفرق  لكافة  الكامل  دعمه  مبديًا  فل�سطني  اىل 
الريا�سية العراقية متمنيًا لهم طيب القامة يف 

بلدهم الثاين .
حمافظ  ال��وف��د  التقى  امل��ب��اراة  هام�س  وع��ل��ى 
الت��ريي(  )عنان  الدكتورة  وم�ساعده  نابل�س 
اىل  زيارة  يف  ورافقتهم  النجاح  جامعة  م�سوؤول 
اجلامعة  اليه  و�سلت  ما  على  لالطالع  اجلامعة 
دعمها  ع��ن  م��ع��رب��ت��ًا  وع��ل��م��ي  تقني  ت��ط��ور  م��ن 
عام  ب�سكل  العراقية  للجامعات  وم�ساندتها 
رغبتها  ابدت  اذ   ، خا�س  ب�سكل  دياىل  وجامعة 
خالل  من  واداري���ًا  علميًا  اجلامعتني  توئمة  يف 
تبادل اخلربات مبختلف الخت�سا�سات العلمية 

والن�سانية . 

من  الفل�سطينية  امل��دن  من  ع��دد  الوفد  زار  كما 
مقربة  فيها  تقع  ال��ت��ي  جنني  حمافظة  بينها 
يدافعون  وهم  ا�ست�سهدوا  الذين  العراق  �سهداء 
العربية يف معركة جنني عام  المة  عن كرامة 
1948 ، وقد و�سعوا اكلياًل من الزهور تعبريًا عن 

اعتزازهم وفخرهم بال�سهداء البطال .
بقي ان نقول ان الدكتور عبا�س فا�سل اخلزاعي 
ي�سغل من�سب رئي�س فرع العلوم النظرية يف كلية 
على  وتخرج  دياىل  بجامعة  الريا�سية  الرتبية 
يده العديد من طلبة الدرا�سات الولية والعليا  

 

تدريسي يف جامعة دياىل يرأس 
الوفد العراقي اىل فلسطني



2828

 هرمون يفرز من غدة �سغرية توجد يف املخ تعرف بالغدة ال�سنوبرية ي�سنع من 
احلم�س الميني الرتبتوفان واملادة الكيميائية املخية)ال�سريوتونني(، وهو مركب 
طبيعي موجود يف احليوانات والنباتات وامليكروبات اأي يف جميع خاليا كل كائن حي 
وهو م�سوؤول عن تنظيم الإيقاع احليوي يف كل من الإن�سان واحليوان يفرز يف الإن�سان 
عندما تواجه اأعيننا الظالم ونق�سه بالدم ي�سبب الأرق، ويعمل كم�ساد لالأك�سدة.
وي�سار اإىل اأن اإفراز هرمون امليالتونني يف الإن�سان يعتمد على وجود ال�سوء، حيث 
ال�سوء،  كمية  زيادة  عند  اإف��رازه  يقل  بينما  ال�سوء،  يقل  عندما  اإف��رازه  يزداد 
الإن�سان  بج�سم  اخلا�س  املنبه  بدور  يقوم  التعبري،  �سح  اإن  امليالتونني  وهرمون 
لياًل  اأن هرمون امليالتونني يفرز  املعتقد  فهو ينظم الدورة اخلا�سة بنومه، فمن 
لكي ي�ساعد الإن�سان على النوم ويتوقف اجل�سم عن اإنتاجه نهارًا، ويفرز هرمون 
امليالتونني بوفرة يف فرتة الطفولة ولكن مع بداية البلوغ يقل اإفرازه تدريجيا 
وي�ستمر يف التناق�س كلما تقدم العمر، ورمبا تكون �سعادة الأطفال مرتبطة ولو 

جزئيا بوجود هذا الهرمون.
طرق توافره وحتفيزه 

اأو على �سكل حبوب  �سكل م�سحوق  ال�سناعية على  الهرمون يتوفر بالطرق  هذا 
ت�سويق  يف  املتخ�س�سة  والأماكن  ال�سيدليات  من  الكثري  يف  اأقرا�س  �سكل  على  اأو 
علميا  يعرف  ل  اإذ  لأقرا�س  هذه  لتناول  دعوة  لي�ست  وهذه  الغذائية،  املكمالت 
ا�ستبدال ذلك بالطرق الطبيعية لتوفري  البعيد وميكن  مدى تاأثريها على املدى 
الطبيعية وهناك  بالطرق  الهرمون  يتوفر هذا  اإذ  العامل،  اأو هذا  الهرمون  هذا 
وخا�سة  ال�سوكولته  ومنها  امليالتونني  بهرمون  الغنية  الأغ��ذي��ة  من  الكثري 
وال�سعري  واملوز  والطماطم  والزجنبيل  والأرز  احللوة  والذرة  وال�سوفان  الداكنة 
اأغذية غنية بهذا الهرمون ومن  الأكالت   التي   تزيد  من  وال�ساي الأخ�سر فكلها 
الربوتينات   قليلة   الدهون   مثل  امليالتونني  الأطعمة   التالية :    هرمون   ال�سعادة  
التونة وال�سمك والدواجن والبي�س  وكذلك الألبان   اخلالية   من   الد�سم   واخلبز  

 الأ�سمر  ونحوها. 
ممار�سة الن�ساط الريا�سي وامليالتونني

واجلانب املهم هو ما هو عالقة ممار�سة الريا�سة بهرمون امليالتونني، اإن ممار�سة 
الريا�سي  التدريب  ال�سارة جراء  العوامل  بالكثري من  الريا�سة تكون م�سحوبة 
العدو  اإن  من  وغريهم  الريا�سيني  من  الكثري  عن  ويغيب  احلرة   ال�سوارد  ومنها 
احلقيقي ملمار�سي الن�ساط الريا�سي بكافة م�ستوياته هو تكوين اجلذور احلرة 
)ال�سقوق الطليقة(، واأن اإغفال تكوينها وعدم مقاومة هذا العدو تكون نتيجته 
النهائية  ماأ�ساوية كما يجب اأن نكون على يقني من انه طاملا ن�ستخدم الأوك�سجني 
ويقوم اجل�سم مبعاجلته لإنتاج الطاقة الالزمة له فاإن حوايل من )2-5%( منه 
تت�سرب خارج نظام ال�سبط اخللوي وبالتايل �سيوؤدي اإىل تكوين اجلذور احلرة، 
كذلك يجب اأن نعرف اإن تلك اجلذور تعد �سواعق عنيفة تدمر اخلاليا وحتطم 
للجذور  التكوين  هذا  تقاوم  مانعات  اجل�سم  يف  توجد  ولكن  طريقها،  يف  �سي  كل 
احلرة وقد تكون تلك املانعات مثل اجللوتثيون غري كافية، واجلانب املهم الذي 
مت التو�سل األيه اإىل اأن هرمون امليالتونني يعمل كم�ساد لالأك�سدة يعادل خم�سة 
بحث  خالل  من  دياىل  جامعتنا  يف  التو�سل  مت  وقد  الأخ��رى،  امل�سادات  اأ�سعاف 
اأثناء  طبيعية  ب�سورة  الهرمون  هذا  م�ستوى  رفع  اىل  اهلل  عطا  وليد  الطالب 
ممار�سة الن�ساط الريا�سي ونعتقد اأنها اإ�سافة علمية على امل�ستوى العاملي حيث 
مت رفع هذا الهرمون مبجرد التحكم يف البيئة التدريبية من خالل ارتداء نظارات 
ال�سنوبرية  الغدة  اإىل  الأ�سعة  و�سول  ومتنع  العني  عن  ال�سوء  حتجب  �سم�سية 

وبالتايل منع التثبيط الذي ميكن ان يح�سل للغدة ال�سنوبرية جراء ال�سوء. 
خماطر ال�ستخدام

على الرغم من توفراقرا�س امليالتونني يف الكثري من املحالت املخت�سة باملكمالت 
الغذائية واماكن  �سرائها دون و�سفة طبية اإل اأن الإقدام على اقتنائها وتعاطيها 
الطبيب  اإىل  الرجوع  نن�سح دوما  الأعرا�س اجلانبية ولذا  اإىل بع�س  يوؤدي  قد 

حني تعاطي اأي عالج اأو اأي مكمل غذائي.

هرمون امليالتونني والنشاط الرياضي.
 يف مواجهة مخاطر الشوارد الحرة

 اأ.م.د. قي�س جياد خلف
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عامة  خدمة  لي�ست  الك�سفية  الحركة  اإن 
من  تتخذ  تربوية  حركة  اإنها  بل  فح�سب 
نف�س  ف��ي  وه���دف  و�سيلة  العامة  الخدمة 
حوله  تتركز  عما  �سليم  تعبير  وهي  الوقت، 
التي  الحديثة  التربوية  الفل�سفات  معظم 
بهف  للتربية  و�سيلة  ال��ح��ي��اة  م��ن  تتخذ 
حثيثة  جهودًا  وهنالك  بم�ستواها،  الرتقاء 
العالم  دول  تزال تبذل في جميع  بذلت ول 
قادرًا على  يكون  لكي  التربوي  النظام  لبناء 
تن�سئة جيل يت�سم بالقدرات والخ�سال التي 
تتما�سى مع روح الع�سر الذي يتميز ب�سرعة 
العلمية  الك��ت�����س��اف��ات  ���س��وء  ف��ي  التغيير 

العديدة . 
ن�ساط  اأ�سا�س  على  التربية  قيام  يجب  لذا 
بالبيئة  التربية  ربط  عن  ف�ساًل  المتعلمين 
بينهما  ال��ع��الق��ة  ت��ك��ون  بحيث  والمجتمع 
البيئة  ا�ستخدام  اإلى  ت��وؤدي  تفاعل  عالقة 
ثم  ومن  التربوية  العمليات  في  والمجتمع 
على  العتماد  كذلك  الأف���راد،  كفاية  رف��ع 
القت�سار  ولي�س  ال�سغار  وتدريب  التفكير 
اإلى  اإ�سافة  والحفظ،  والتلقين  النقل  على 
على  للتدريب  كو�سيلة  جماعات  في  العمل 
عن  ف�����س��اًل  ال��ج��م��اع��ي  والتنظيم  ال��ت��ع��اون 
مع  التربوي  التنظيم  يتما�سى  اأن  ���س��رورة 
اإمكانياتهم  وم���دى  الأف����راد  ن�سج  م��راح��ل 
عاتقهم،  على  الملقاة  بالم�سوؤوليات  للقيام 
ومن هنا نجد اإن الحركة الك�سفية من خالل 
فل�سفتها واأ�ساليبها وتنظيماتها ومناهجها هي 
حركة مجموعة من النا�س اختاروا لأنف�سهم 
وهو  األ  الحياة  في  معين  ب��دور  يقوموا  لن 
�ستى  في  النا�س  خدمة  اأي  العامة  الخدمة 
اتفاقا  والمجتمع  بالبيئة  والرقي  �سورها 
المجتمعات  معظم  في  ال�سائد  التجاه  مع 
ن�ساط  توجيه  ���س��رورة  اإل���ى  ي��دع��و  ال���ذي 
وخدمة  بيئته  وخدمة  نف�سه  لخدمة  الفرد 

المجتمع الإن�ساني بوجه عام .
والتنظيم الك�سفي ل يج�سد فل�سفة التربية 
الحديثة فقط واإنما ياأخذ الكثير من مبادئ 
واأ�س�سها التي تتما�سى مع الكثير من المبادئ 

التي تهتم بها التربية الحديثة 
اأوًل : ينق�سم اإلى اأربعة حلقات تتبع مراحل 
فالأولى  النف�س،  علم  في  المعروفة  النمو 

�سن  من  الأطفال  ت�سم  التي   )) الأ�سبال   ((
المتاأخرة،  الطفولة  مرحلة  اأي   )12�8(
تبداأ  التي   )) الك�سافة   (( الثانية  والحلقة 
ثم  ال��ب��ل��وغ،  مرحلة  اأي   )15�12( �سن  م��ن 
 )) المتقدم  الك�ساف   (( الثالثة  الحلقة 
المراهقة،  مرحلة   )18�15( �سن  من  وتبداأ 
وتبداأ   )) الجوالة   (( الرابعة  الحلقة  ثم 
المراهقة  مرحلة  اأي   )23�18( �سن  م��ن 
الخا�س  �سعارها  حلقة  ولكل  ال��م��ت��اأخ��رة، 
ت�ساير  التي  وطريقتها  الخا�س  ومنهجها 
وطبيعة  وا���س��ت��ع��دادات  وم��ي��ول  ح��اج��ات 
يتفق  الك�سفي  التنظيم  اإن  �سك  ول  اأفرادها 

مع التجاهات النف�سية الحديثة.
اأ�سا�س  على  الك�سفي  المنهج  يقوم   : ثانيًا 
الن�ساط  ف��ي  الأف�����راد   وم�ساهمة  ال��ع��م��ل 
والجماعة  ال��ف��رد  اأم���ام  الفر�سة  واإت��اح��ة 
اإمكانيتهما  وت��ن��م��ي��ة  كفايتهما  ل���زي���ادة 
وا�ستعداداتهما، وان جميع �سعارات الك�سافة 
)ابذل  الأ�سبال  ف�سعار  المبداأ  لهذا  تدعو 
جهدي( و�سعار الك�سافة )كن م�ستعد( و�سعار 
الك�ساف المتقدم )اأفق وا�سع( و�سعار الجوالة 
)الخدمة العامة( كلها �سعارات تدل ب�سورة 
وا�سحة على �سرورة تهيئة الفرد لنف�سه من 
اجل بذل جهده ليقدم م�ساعدته اأينما وجد 
من  تتخذ  الك�سفية  فالحركة  ممكنًا  ذل��ك 
والجولت  والمع�سكرات  الرحالت  اأ�ساليب 
كفاية  لرفع  و�سيلة  والن�ساط  العمل  م��ن 
الحا�سمة  النقطة  هو  المبداأ  وهذا  الأف��راد 
بما  التقليدية  التربية  بين  تف�سل  التي 
تفر�سه من �سلبية على الأفراد وبين التربية 
المتعلمين  ن�ساط  من  تتخذ  التي  الحديثة 

وايجابيتهم محورًا للتعليم.
ثالثًا : ل تعمل الحركة الك�سفية على اإعداد 
فح�سب  ثابتة  م��ح��ددة  لمواقف  اأف��راده��ا 
على  دوم���ًا  يكون  ب��اأن  منهم  ك��ال  تطالب  ب��ل 
التي  المختلفة  المواقف  لمواجهة  ا�ستعداد 
اأهم  من  التجاه  هذا  ويعد  بها،  تفاجاأ  قد 
ال�سالحة  التربية  في  الحديثة  التجاهات 
الأ�سياء  فيه  تتغير  ال��ذي  الع�سر  ه��ذا  في 
وان  متوقعة  غير  وب��ط��رق  هائلة  ب�سرعة 
كفاية  زيادة  هي  للتربية  الأ�سا�سية  المهمة 
الفرد على مواجهة الحياة مواجهة ناجحة 
حلول  اإي��ج��اد  على  قدرته  زي��ادة  خ��الل  من 
لم�ساكل لم يتعر�س لها اأحد من قبل وهذا ما 

يحاول المنهج الك�سفي اأن يحققه .
رابعًا : التدريب على مزيد من التفكير ال�سليم 
م�ستوى  رف��ع  نحو  الحقيقي  للعمل  كو�سيلة 
البيئة وحل م�ساكلها فالتفكير هو عملية حل 
الم�سكلة، وان المدر�سة اليوم التي تحاول اأن 
تالميذها  تدريب  اأ�سا�س  على  عملها  تبني 
اأهمية حركة  وان تدرك  التفكير لبد  على 
الك�سف التي عن طريقها يتدرب الأفراد على 

مواجهة م�سكالت حقيقية.
بالتكامل  الك�سفي  المنهج  يت�سم   : خام�سًا 
مثاًل  رحلة  كم�سروع  الك�سفية  فالم�سروعات 
يتطلب من الفرد التدرب على القيام باأوجه 
ن�ساط متعددة والطالع على م�سادر متنوعة 
المياه  ون���وع  المكان  كتحديد  للمعلومات 
التربة  ون��وع  �سالحيتها  وم��دى  المتوفرة 

واتجاه الرياح ...الخ .
اأ�سا�س  على  الك�سفي  العمل  يقوم   : �ساد�سًا 
التعاون من خالل تنظيم الجماعات الك�سفية 
من  الجماعي  العمل  عمليات  معظم  محققًا 
الجماعة  خدمة  على  الفرد  تدريب  حيث 
وتهيئة الفر�سة له لإيجاد عالقات اإن�سانية 
اأ�سا�س  على  الأف���راد  من  غيرة  وبين  بينه 
ت�سعى  م��ا  وه��ذا   ، المتبادل  الح��ت��رام  م��ن 
م�ستقبل  لبناء  تحقيقه  اإل��ى  المجتمعات 
م�سالح  م��ع  الأف����راد  م�سالح  فيه  تتكامل 

مجتمعهم .
تنمية  الك�سفي  المنهج  يت�سمن   : �سابعًا 
اختيار  طريق  عن  وميولهم  الأفراد  هوايات 
اإجبار  اأو  ق�سر  ب��دون  له  يحلو  كما  الك�ساف 
التي  الهواية  �سارة  على  الك�ساف  ويح�سل 
للبع�س  تبدو  قد  ال�سارة  وهذه  فيها،  ينجح 
اإنها اأمر �سكلي اإنما هي رمز ودافع لكي ينمي 
الفرد هواياته الخا�سة وهذا ال�سئ ما زالت 

التربية الحديثة ت�سعى اإلى تحقيقه.
ومن هذا العر�س ال�سريع يتبين لنا اإن الحركة 
الك�سفية هي حركة تربوية تقوم على اأ�س�س 
والمناهج  الأ�ساليب  جميع  ت�سعى  �سليمة 
ال�سروري  فمن  لذا  تحقيقها،  الى  الحديثة 
رفع  في  الفعال  ب��دوره��ا  الحركة  تقوم  اأن 
منها،  جزءًا  المدر�سة  تعد  التي  البيئة  �ساأن 
اإذا وجهنا اهتمامنا للحركة الك�سفية  ونحن 
في معاهد المعلمين واأق�سام وكليات التربية 
الريا�سية وباقي الكليات ونجحنا في تحقيق 

الأهداف المن�سودة التي �سبق تو�سيحها 

الحركة الكشفية والرتبية
اأ.م. ثائر ر�سيد ح�سن                   
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اأن   ) اهلل  )رحمه  علي  جواد  الدكتور  يرى 
الدين هو العتقاد ال�سائد بكائنات غيبية 
ذات قوى موؤثرة والقيام بطقو�س وعبارات 
النا�س وحلة  ، وهو يتوقف على عقلية  لها 
كبري  دور  القدمي  يف  له  فكان   ، الأفراد 
وفعال يف حياة الإن�سان �سيما وان الظواهر 
العرب  جمتمع  يف  املناخ  وق�ساوة  الطبيعية 
كل  وراء  يرون  فكانوا   ، الإ�سالم  قبل  ما 
غيبية  قوى  طبيعية  ظاهرة  اأو  حركة 
ت�سريها هذه الظواهر . وبعد جمئ الإ�سالم 
وانت�سار الدعوى الإ�سالمية على يد معلمنا 
الأول نبينا الكرمي حممد )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( تال�ست هذه الأفكار وهدمت الأ�سنام 
دينية  حياة  وبداأت  اجلاهلية  واندثرت 
تنظم  وقوانني  مببادئ  متمثلة  جديدة 
واجتماعيا"  اقت�ساديا"  الإن�سان  حياة 
و�سيا�سيا" . ونحن األن يف الع�سور احلديثة 
انت�سر  الذي  والعلمي  التكنولوجي  والتطور 
من  بقعة  كل  ويف   ، احلياة  مفا�سل  كل  يف 
عبادة  هل   : �سائل  ي�ساأل  قد   ، العامل  بقع 
والظواهر   ) الأوىل  )اجلاهلية  الأ�سنام 
الطبيعية موجودة األن يف عاملنا احلديث . 
اأن ازور الهند وكانت زيارتي  �ساء بي القدر 
لغر�س العالج لوالدي وكان ذلك يف منت�سف 
لي�ست  فرتة  ومكثت  م(   2012( العام  هذا 
والثقايف  التاريخي  ف�سويل  وزاد  بطويلة 
اأن اأتعرف على اأديان الهند اليوم ، فوجدت 

 ، الأ�سنام  وعبادة  الأوىل  اجلاهلية  فعال" 
ما  عقلي  ي�ستوعب  ومل   ، ماراأيت  ا�سدق  مل 
الأديان  مئات  فوجدت   ، كامرتي  التقطته 
ومنهم  الطبيعية  الظواهر  يعبد  من  منهم 
من يعبد احليوانات ومنهم من يعبد الأ�سنام 
، وكانت كلها مو�سوعة يف  اإن�سان  على هياأة 
، وزاد ا�ستغرابي   املعابد وعلى مكان مرتفع 
التقط  اأن  املعبد  خادم  من  طلبت  عندما 
بع�س ال�سور ، �سيما واناأ حما�سر يف التاريخ 
ملو�سوع  درا�ستنا  يف  تفيدنا  لعلها  الإ�سالمي 
الدخول  من  منعني  اإذ  جئت  تفا   ، الأديان 
وقال يل : اأرجوك اخلع نعليك وادخل فهو 
، فراأيت  مكان مقد�س : ففعلت ماطلب مني 
�سنمًا على هياأة رجل فقلت من هذا ؟ قال : 
انه الإله )رام ( . ومن تلك الفتاة التي تقف 
جنبه ومعها اآلة مو�سيقية تعزف بها ؟ قال : 
اأنها زوجته الإله )�سيتا( . فقلت يف داخلي 
هل  ؟  نحن  ع�سر  اأي  ويف  اخلرافات  ماهذه 
يف الع�سور القدمية الأوىل ، اأم ماذا ؟ قلت 
وماتلك البقرة البي�ساء ؟ قال : اإنها خادمة 

الكامل  الغذاء  تعطيه  فهي  وزوجته  الإله 
 ، لأحد  يحتاج  فال  وم�ستقاته  احلليب  من 
نذبحها  ول  ونحرتمها  لذلك  نقد�سها  فنحن 
اأبدا". حينها اأدركت وتذكرت مادر�سته عن 
اجلاهلية الأوىل وعبادة الأ�سنام  فوجدت 
اجلاهلية الأوىل اجلديدة يف الهند اليوم ، 
اإنها موجودة اإىل يومنا هذا لعل الذي  نعم 
 ، عليها  يطلع  لبد  ما  يوم  يف  الهند  يزور 
وبعد خروجي من املعبد وقفت اإجالل" هلل 
مالك امللك ونظرت اإىل ال�سماء وقلت احلمد 
على  اهلل  و�سلى  م�سلمني  جعلنا  الذي  هلل 
ال�سالة  اأف�سل  عليه  حممد  ونبينا  �سيدنا 
الأمانة  وموؤدي  الر�سالة  حامل   ، وال�سالم 
النور ومن  اإىل  ال�ساللة  الب�سرية من  منقذ 
به  قلوبنا  ونور   ، الإ�سالم  اإىل  اجلاهلية 
وهدانا اإليه واحلمد هلل حمد كثريا" اأبدا" 
انه  جناته  ف�سيح  واأ�سكننا  الدين  يوم  اإىل 
عليكم  وال�سالم  املجيب  ونعم  املوىل  نعم 

ورحمته اهلل وبركاته .

اجلاهلية الأوىل وعبادة 
الأ�سنام يف �سبه القارة 

الهندية 

 م.م احمد نومان م�سري 
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تعد البت�سامة من اأهم الأفعال احليوية التي ميار�سها الإن�سان كل يوم ؛ وهو مبمار�سته 
لهذه الفعالية الإن�سانية بكرثة يحقق اإن�سانيته وابتعاده عن عامل احليوان ، وباإهماله 
اأن مييز  �ساء  ، لأن اهلل  تبت�سم  اأن  ت�ستطيع  التي ل  البهائم  اإىل ح�سي�س  ينتك�س  لها 

الإن�سان عنها بهذا الفعل اجلميل. 
اإذا ما �سعر الإن�سان ارتياحًا يف النف�س و�سعادة يف القلب وجماًل يف الروح اأ�سرق كل ذلك 
على وجهه ابت�سامة ت�سي مب�ساعره الداخلية وهذه البت�سامة طريقها من الداخل اإىل 
اخلارج ، تنطلق من القلب لرتت�سم على ال�سفتني. اأما اإذا ما اأح�س الإن�سان تعبًا يف نف�سه 
وتعا�سة يف قلبه وظلمة يف روحه فاأف�سل دواء لذلك كله اأن يبت�سم متغلبًا على العبو�س 
الناجم عن ما ي�سعر به. فاإذا ابت�سم تبدد كل ذلك من داخله ، وطريق هذه البت�سامة 

من اخلارج اإىل الداخل ، فتنطلق من ال�سفتني لت�ستقر يف القلب بني اجلوانح.
هناك اأنواع خمتلفة من البت�سامة : فهناك ابت�سامة متكلفة يوجبها العمل ، كابت�سامة 
الدوائر  من  كثري  يف  اأمنية  �سبه  اأ�سبحت  لنا  بالن�سبة  وهي   ، ال�ستعالمات  موظف 
احلكومية. وقد يتملق املوظفون مديرهم بالبت�سامة. وهناك البت�سامة اللغز التي 
ت�سفي على �ساحبها نوعًا من الغمو�س اللطيف املحمود كابت�سامة املوناليزا. والبت�سامة 
َ ابت�سم ؟ وللتهديد  الغبية هي تلك البت�سامة اخلالية من املعنى ، ول يدري �ساحبها ملمِ
حظ من البت�سامة ، فلي�س كل من يبدو ناجذاه مبت�سمًا فال تنخدعن بابت�سامة العدو ؛ 

فاإن وجهه مبت�سم ، وقلبه عاب�س. فالظاهر ابت�سامة ، وباطنها العداء. قال املتنبي : 
َّ اأن الليَث يبت�سُم  اإذا راأيَت نيوَب الليَث بارزًة    فال تظنَّ

ويبت�سم الكرمي للكرم ، وال�سجاع للحرب ، والذكي عندما تفتح عنده مغلقات امل�سائل ، 
وكل �سالح ل�سالحه يبت�سم ، كما قال زهري بن اأبي �سلمى ي�سف كرميًا :

تراه اإذا ما جئته متهلاًل     كاأنك تعطيه الذي اأنَت �سائُلْه
اإنها  والنوى.  البعد  اأ�سباح  ، وتبعد عنها  القلوب  التي تقرب  واأ�سدق البت�سامات تلك 
اأجمل لغة تنطقها اجلوارح ، اإنها دليل املحبة والقرب وو�ساية بكنز امل�ساعر الكامن بني 

اأ�سلع املبت�سم. اإنها اأجمل كلمة يف قامو�س لغة اجل�سد. 
ومدر�سة ال�سجاعة هي ابت�سامة ال�سهيد حني يرى مقعده من اجلنة يف حلظاته الأخرية 

؛ عند الإدبار عن الدنيا ، والإقبال على الآخرة ، قال ال�ساعر يف و�سف �سهيد :
ما ن�سينا اأنت قد علمتنا    ب�سمة املوؤمن يف وجه الردى

بع�س النا�س تعبريات وجوههم العتيادية حتمل مالمح للعبو�س عن غري ق�سد منهم. 
فال بد يل اأن اأنظر يف املراآة مرة بعد مرة ، فاإذا كنُت من هذا النوع َفَعَليَّ اأن اأك�سر �سنم 

العبو�س ، واأجعل من وجهي وطنًا للب�سمة حتى تكون يل �سجية. 
حني  يف   ، الوجه  يف  ع�سالت  خم�س  تقلي�س  تقت�سي  البت�سامة  اأن  علميًا  ثبت  لقد 
اأو  خم�سًا  اأقل�س  اأن  َعَليَّ  اأ�سهل  فاأيهما  ع�سلة.  ع�سرة  اثنتي  تقلي�س  العبو�س  يقت�سي 

اثنتي ع�سرة ؟ 
؛ فحني  ال�سالم  �سلعة الأنبياء وال�ساحلني عليهم  اإن البت�سامة  وبعد كل ذلك وفوقه 
مر �سيدنا عي�سى على رجل ي�ستمه اأجابه بابت�سامة ، وكلما زاد الرجل �ستمًا زاد عي�سى 
الرجل  هذا  �سلعة  كانت  فاإذا  �سلعته  من  ينفق  كل  فقال   ذلك  عن  ف�ساألوه   ، ابت�سامًا 
ال�ستيمة ف�سلعة عي�سى البت�سامة. لي�سطر لنا كلمة ذهبية تكون جزءًا من ذاكرتنا 
كان  وقد   ! رواجًا  منها  واأكرث  منها  اأربح  �سلعة  واأية  غرينا.  عن  متيزنا  التي  اجلمعية 
ر�سول اهلل حممد َب�ّسامًا براق الثنايا ، ت�سفه الروايات باأنه كان ها�ّسًا با�ّسًا ، وقد حث 
على التب�سم بقوله ابت�سامتك يف وجه اأخيك �سدقةفقد كان يكرث التب�سم ولكرثة ما 
حث على البت�سامة ولكرثة ما ن�سره من اخلري يف هذا العامل فقد كان النبي ابت�سامة 
القدر لالأر�س جمعاء. فاإذا كانت البت�سامة لغرينا ُخُلقًا فح�سب فهي لنا خلق وعبادة 
نتقرب من خاللها اإىل اهلل . فهال ا�ستزدنا منها لنزداَد قربًا من اهلل ، ويكون لنا اأجر 
املت�سدقني دون اأن ننفق املال ! اإنها من اأ�سهل العبادات ممار�سة واأكرثها مردودًا. اإنك 

تعطي لالآخرين الأمان ، وتقول لهم : اأنتم ت�ستحقون اأن ُيْبَت�َسَم لكم.
اإنها ثمن القلوب ، فاأنفق الب�سمة لت�سرتَي قلوَب الآخرين. 

م.م. ح�سام الربيعي
االبتسامة بريد القلوب
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      يعاني كثير من النا�س خلال في وظائف 
مر�ضية  ع��وار���س  نتيجة  الج�ضم  مفا�ضل 
النظام  ا���ض��ط��راب  ال��ى  ت���وؤدي  نف�ضية  او 
ح��االت  ال��م��ف��ا���ض��ل.  لتلك  الف�ضيولوجي 
كثيرة يمكن ان تت�ضبب في حدوث  تاأثيرات 
ت�ضيب  عامة   تكون  ما  منها  المفا�ضل  على 
المفا�ضل  كالتهابات  الج�ضم   مفا�ضل  جميع 
 Reumatoid(( ال���روم���ات���ي���زم���ي���ة 
المعالجة  تكون  ما  .وغالبا   arthritis
وم�ضكنات  االلتهاب  بم�ضادات  المر�س  لهذا 
المو�ضعية  اأو  الجزئية  الحاالت  اأو  االالم. 
التي  قد ت�ضيب احدى تلك المفا�ضل الأ�ضباب 
مثل  وال�ضدمات  للحوادث   كالتعر�س  اخرى 
 traffic accident(( ال�ضير  ح���وادث 
الى  ت��وؤدي  قد  التي  الريا�ضية  واالإ�ضابات 
قد  مما   )  ankylosis( العظمي  االلتحام 
ت�ضتدعي في بع�س االحيان تدخال جراحيا 
لبع�س  الجانبية  االآثار  كاإحدى  تظهر  قد  و 
الأ�ضباب  او  الطبية  والعقاقير  االدوي����ة 
المهمة  المفا�ضل  واأح���د  نف�ضية.  اأخ���رى 
باإحدى  ي�ضاب  قد  الذي  االن�ضان  ج�ضم  في 
ال�ضدغي  الفكي  المف�ضل  هو  الحاالت  تلك 

)tempromaadibular joint(. ويعد 
هذا المف�ضل الوحيد في ج�ضم االإن�ضان الذي 
يتحرك بكافة االتجاهات مما يعطيه ميزة 
قد  والذي  الج�ضم  مفا�ضل  بقية  عن  خا�ضة 
ي�ضاب مع االأن�ضجة المرتبطة به من ع�ضالت 
التي ذكرت  العوار�س  واأربطة الإحدى هذه  
انفا. وقد تكون الم�ضاكل في المف�ضل الفكي 
العلوية  اال�ضنان  بانطباق  متعلقة  مو�ضعية 
والفكين  اال�ضنان  نمو  في  خلل  او  وال�ضفلية 

.) abnormal occlusion(
الفكي  المف�ضل  ي��ت��ع��ر���س  ع���ام  ب�ضكل     
والع�ضالت المحيطة به الى بع�س التاثيرت 
ال�ضلبية  ب�ضبب العوامل النف�ضية  الناجمة 
عن الم�ضاكل االجتماعية او �ضغوط العمل. 
عادات  �ضكل  على  ال�ضغوط  تلك  تظهر  اذ 
�ضبيل  على  ومنها  االن�ضان  بها  يقوم  �ضلبية 
تحت  اليد  وو�ضع  االأظ��اف��ر,  ق�ضم  المثال  
وا�ضتعمال  عليها,  واالت��ك��اء  ال�ضفلي  الفك 
اأق��الم  ق�ضم  او  المريحة  غير  ال��و���ض��ائ��د 
خالل  تظهر  وقد  االأطفال.  عند  الر�ضا�س 
طحن  ي�ضبب  الاإرادي  ك�ضلوك  النوم  فترة 
طبيا  يعرف  ما  او  الليلي  ال�ضرر  او  االأ�ضنان 
ويكون   )Bruxisim( بالبروك�ضي�ضم 
المرتبطة  الع�ضالت  لم�ضاكل  م�ضاحبا 
هذه  تحدث  م��ا  وع���ادة  الفكي.  بالمف�ضل 
الذي  االإجهاد  ب�ضبب  الليل  خالل  الظاهرة 
�ضماع  يتم  اذ  النهار  خالل  المري�س  يعانيه 
اأقارب  من  النوم  خالل  االأ�ضنان  طحن  �ضوت 
هذه  ت�ضبب  وق��د  الم�ضتيقظين.   المري�س 

الحالة المر�ضية عدة م�ضاكل �ضحية منها
عليها  الت�ضطحات  ظهور  او  االأ�ضنان  تاآكل   *

 )wear facets( او ما ي�ضمى
االأ�ضنان  وخ�ضو�ضا  االأ���ض��ن��ان  تح�ض�س   *

االأمامية 
للح�ضوات  المتكرر  واال�ضتبدال  *التحطم 

ال�ضنية 
االأطراف  )Scalloping(في  *تعرجات 
الجانبية لل�ضان وظهور اأخاديد في البطانة 

الداخلية للخد على طول م�ضتوى االإطباق.
عن  الناجمة  الم�ضاكل  اإي��ج��از  ويمكن         
او  ال�ضدغي  الفكي  المف�ضل  ا�ضطرابات 
الموؤلم  ال��وظ��ي��ف��ة  ���ض��وء  ت��ن��اذر  ي�ضمى  م��ا 
 )dysfunction syndrome (  pain
والذي غالبا ما ي�ضيب االإناث اكثر من الذكور 

بن�ضبة  4الى 1 :
االأذن  ح���ول  م��ا  ومنطقة  ال���راأ����س  *اآالآم 

اضطرابات المفصل الفكي ،
 االسباب والعالج

 د. عمر ابراهيم اأحمد 
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العراق  يف  والإذاع��ة  بالراديو  الهتمام  بداأ 
عام 1932 .ويف هذه الفرتة بداأ البث الإذاعي 
اإن  اأعلنت  . وقد مهدت ال�سحافة لذلك حيث 
دائرة  يف  الال�سلكي  (مهند�س  )ب��رات  امل�سرت 
الربق والربيد �سوف يلقي حما�سرة عن اأجهزة 
الراديو والتي األقاها يف املدر�سة الثانوية ويف 
باأول  العراقية  احلكومة  قامت  نف�سها  ال�سنة 
 10،30-  8،30 ال�ساعتني  مابني  اإذاع���ي  بث 
�سيلقيه  الذي  اخلطاب  اإىل  الإذاع��ة  واأ�سارت 
التجاري  ال�سناعي  املعر�س  افتتاح  عند  امللك 

يف بغداد .
�ستكون  �ستعمل  التي  املوجات  طول  اإن  واأ�سار 
 22 يوم  يكون  وبهذا  مرتًا  و67-12  530م��رتًا 
الإذاع��ي  البث  ب��داأ  ي��وم  اأول  هو   1932 اآذار 
ال�ساعة  يف  اجلماهري  �سمعت  وقد  العراق  يف 
مدير  �ساكر  فائق  بثها  التي  الكلمات  التا�سعة 
ذلك  من  الهدف  وك��ان  العام  وال��ربق  الربيد 
اإنحاء  يف  البث  �سمع  وقد  البث  اآلت  جتربة 
من  برقية  وردت  كما   ال��ع��راق  م��ن  متفرقة 
األقاها  التي  الكلمة  ب�سماع  تفيد  القاهرة 
اىل  كلمته  يف  اأ�سار  الذي  �ساكر  فائق  الأ�ستاذ 
بتاأ�سي�س  الأم���وال  روؤو����س  اأ�سحاب  ت�سجيع 
متناول  يف  ليكون  ال��رادي��و  الإن��ت��اج  م�سانع 
اجلميع من اجل بث الوعي العام بني اجلماهري 
ويف الأول من ن�سيان عام 1932 قام امللك في�سل 
الأول بافتتاح  املعر�س الزراعي ال�سناعي وقد 
ح�سرت املعر�س �سخ�سيات عراقية واأجنبية 
كما قام امللك باإلقاء كلمته اإمام الآلة )الإخوة 
حما�سرة  ب��ث  مت  املعر�س  وم��ن  (امليكرفون 
ال�ساعر  وق�سيدة  الريحاين  اأم��ني  ل��الأدي��ب 
جميل �سدقي الزهاوي بعدها مت البث الإذاعي 
اجلديد يف 7 �سباط 1935 وان البث الإذاعي 
ويت�سمن  م�ساء  والن�سف  ال�ساعة  يتم  �سوف 
�سيكاه2-مو�سيقى  1-اأربانه  الآتية  الفقرات 

افراجنة 3-دور كل ما يزداد للمطربة �سليمة 
مراد 4- طقطوقة داء الهوى للمطربة �سليمة 
كمان  6-تق�سيم  فرجنية  5-مو�سيقى  م��راد 
حكم  ق�سيدة  7-غناء  الكويتي  �سالح  للعازف 
الدهر للمطرب عبدو �سعادة 8-تق�سيم قانون 
10-حما�سرة  9-ا�سطوانات  ب��الط  ع��زوري 
للدكتور حنا بيك اخلياط ومن اأوائل املذيعني 
الذين عملوا يف اإذاعة بغداد )ح�سني الكيالين 
املطربني  اأوائ��ل  اإم��ا   ) اللطيف  عبد  وحممد 
القبنجي  حممد  هم  الإذاعة  يف  عملوا  الذين 
ور�سيد القندرجي وعبد الرحمن األبنة وعزيز 
علي و �سليمة مراد و زكية جورج واأمري جمال 
لتطوير  والفنيني  الفنانني  بع�س  اإر�سال  ومت 
امكاينياتهم يف اإعداد وتقدمي الربامج . وكان 
اجلميلة  الفنون  وكلية  اجلميلة  الفنون  ملعهد 
ومعهد التدريب الإذاعي دورًا فاعاًل يف اإعداد 
لعبت  وق��د  الإذاع��ي��ة  الفنون  يف  املخت�سني 
العام  ال��راأي  توحيد  يف  كبريا  دورًا  الإذاع��ة 
والجتماعية  الوطنية  املواقف  يف  وخا�سة 

والدينية . 
ويف ع�سر الف�ساء ازداد عدد الإذاعات املحلية 
مثل  متخ�س�سة  اإذاع���ات  وظهرت  ال��ع��راق  يف 
اإذاعة بغداد واإذاعة �سوت اجلماهري واإذاعة 
الربامج  من  الكثري  وكذلك  امل�سلحة  القوات 
الأ�سرة  )ب��رام��ج  مثل  والتنموية  اخلدمية 
والربامج  العامة  ال�سالمة  وبرنامج  وامل���راأة 

الريا�سية والدينية والزراعية .
عدد  ازداد   2003 عام  العراق  احتالل  وبعد   
لكن  خمتلفة  موا�سيع  تناولت  التي  الإذاعات 
وينق�سها  واملنوعات  الإخبار  على  ركز  اغلبها 
الق�سية  وهذه  الإعالمي  واخلطاب  التن�سيق 
فاأن  اأرائ���ه  ت�ستت  اإذا  اجلمهور  لن  خطرية 
ذلك �سينعك�س على �سلوكه نتمنى من العاملني 
النظر يف اخلطاب  اإع��ادة  الإذاع���ات  ه��ذه  يف 

الإعالمي خدمة لل�سعب والوطن 

اإلذاعة العراقية 
من دائرة الربيد 

إىل األقمار الصناعية 

اأ.د اإبراهيم نعمة

بع�س  وفي  ال�سدغي  الفكي  والمف�سل 
الحالت األم في الفقرات العنقية  .

* في بع�س الحالت ال�سديدة يحدث 
و�سعوبة  ال�سفلي   الفك  في   انحراف 

اأثناء فتح الفم .
*اإح�������س���ا����س ال���م���ري�������س ب�����س��وت  
المف�سل  عمل  اثناء   )clicking(

الفكي
*اآلآم في الأربطة الع�سالت المرتبطة 

بالمف�سل الفكي ال�سدغي .
معظم  اأن  ال���ى  ال����س���ارة  وت��ج��در   *
ا�سطرابات  يعانون  الذين  المر�سى  
اأعمارهم  تتراوح  الفكي  المف�سل  في 
في  وي��ح��دث  ���س��ن��ة،   40-20 م��اب��ي��ن 
األما  ي�سبب  تدريجي   ب�سكل  البداية 
ويزداد  الم�سدر  مبهم  خفيفامتوا�سال 
طبيب  ويعتبر   ، الم�سغ  عند  ���س��وءا 
يتم  التي  الأول���ى   المحطة  الأ�سنان 
من خاللها  ت�سخي�س الحالة  ومن ثم 

معالجتها
 وت�سمل المعالجة :

1-تقديم الم�سورة وطماأنة المري�س.
2-ا�ستخدام العالج ال�سلوكي والإدراكي 
بتغيير العادات ال�سلبية الموؤثرة لدى 

المري�س. 
الطبيعي  ال���ع���الج  3-ا����س���ت���خ���دام 

.) Physiotherapy(
 4- ا�ستخدام اأجهزة وجبائر اطباقية 
)Mouth guard(اوواقيات  

الأ�سنان . 
الأمد  ق�سير  ال�ستعمال  واأخيرا   -5
من  تو�سف  التي  الب�سيطة   للم�سكنات 

قبل الطبيب اوطبيب الأ�سنان.
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بعد اأن يم�سي اأكثر من ت�سعين �سنة اأو اقل 
من ذلك بقليل على ن�سوء حوارات ونقا�سات 
اأخذت حيزها في �سفحات ال�سحف العربية 
,هل  والمثقف  الثقافة  ح��ول   والعراقية 
هناك جدوى لنفتح باب النقا�ش وا�ستيالد 

الروؤى من جديد ؟
اأن   ج��دوى  ما   : الأت��ي  ال�سوؤال  ي�سح  وه��ل 

نتحدث في ذ لك ؟
ذلك   يعد  اأف���ال  ج���دوى  ه��ن��اك  ك��ان��ت  وان 
موقف  مراجعة  يحتمل  خطيرا  موؤ�سرا 
المثقف ودوره وفاعليته في الوقت الراهن 
,هل طراأ  الأتي  الت�ساوؤل  ,وقبل هذا وذاك 
تغيير ما على مفهوم الثقافة وبالتالي على 

تعريف المثقف ؟
في الإجابة عن هذة الت�ساوؤلت ولكي نحدد 
موقفنا بو�سوح علينا تبني مفهوما للمثقف 
المثقف  اأن  ليكرك  جيرار  يراه  فيما  ونرى 
هو منتج الأثر  اأيا كان ذاك كتابا اأو مقالة 
اأو  �ستى �سنوف الإبداع ,ومن وجهة نظري ان 
مثل هذا المفهوم تنق�سه جوانب تو�سيحية 
اأخرى ,فال يكفي المثقف ان يكون هو منتج 
الأثر واإنما ما يقف موازيا لذاك هو الوعي 
باإنتاج الأثر ويتم هذا الوعي بتحويل الأثر 
اإلى معرفة �سلوكية من خالل ان�سجامها مع 
العامة  بالبنية  تفعيلها  اإلى  و�سول  الذات 
من  او  الأثر  منتج  من  ذلك  ,ويتم  للمجتمع 
المثقف  الفهم يت�سع دور  واإزاء هذا  متلقيه 

بات�ساع تاأثيره  والعك�ش �سحيح اأي�سا.
المثقف ينظر ويتعامل مع المجتمع بو�سفه 
مديني  مظهر  وفق  ومن�سجمة  منظمة  بنية 
الثقافة  اإيجاد  اأولى �سروط  فالمدينية من 
اإلى  متعلق  وج��وده  اأن  كما  المثقف  وتبني 

حد بعيد بن�سوئها ,
حد  اأي  فاإلى  المفهوم  ه��ذا  نتبنى  كنا  اإذا 

الحالي؟  العراقي  المثقف  تو�سيف  يمكن 
اأنموذجا  دي��ال��ى  محافظة  م��ن  و�سنتخذ 
للتعامل مع اإدراكنا اأن ما �سيرد من تو�سيفات 
العراق  �ساحة  الى  �سحبها  بال�سرورة  لي�ست 
واحدة  المهيمنات  ان  من  الرغم  على  كلها 
التنويه  المنا�سب  من  ان  ال  العام  بالو�سف 
اأنماطا  اأف��رزت   2003 بعد  ما  فترة  ان  اإل��ى 
الثقافات  من  األوانا  وطرحت  المدينة  من 
ا�ستجابات  اختلفت  وبالنتيجة  المهيمنة 
بناءًا على  الدواعي وتذبذب  لتلك  المثقف 

ذلك اأداوؤه وفاعليته .

من الن�سجام الى الت�س�سي
    قد ل ي�سح ان ن�سف المثقف بالمن�سجم 
ان  دون  م��ن  يتقبل  �سكوني  ذاك  اذ  ,ف��ه��و 
يهيوؤه  ,مما  قناعة  دون  من  وير�سى  ير�سى 
الذات  وتفتيت  الت�س�سي  هاوية  في  للوقوع 
المفتر�ش  دوره  يتحول  اأو  يخف  وب��ذاك 
بالن�سجام  نعنيه  ما  ولتو�سيح   , به  القيام 
البنية  ت��ث��وي��ر  ع��ل��ى  ال��م��ث��ق��ف  ق����درة  ه��و 
ايجابيا  تثويرا  اإليه  ينتمي  الذي  والو�سط 
وا�سحة  روؤي���ة  ا  ذ  م�ستقال   .. طامحا   ..
ا�ستنتاجات وتحليالت وبالتالي  مبنية على 
بال�سرورة  ولي�ش  الأ�سلح  ال��روؤي��ة  تقديم 
الوفق ويعتمد ذلك بالدرجة الأ�سا�ش على 
توافرها  ينبغي  التي  الأ�س�ش  من  مجموعة 
الن�سواء  بعدم  اأبرزها  وتتمثل  اإيجادها  او 
تحاول  ال��ت��ي  الر�سمية  الموؤ�س�سة  تحت 
يعني  ما  ل�سالحها  المثقف  تدجين  دائما 
�سيرورتها  ل�سمان  الثقافة  ا�ستقالل  �سرورة 
المثقف  ي�سمن  ,ولكي  ال�سحيح  بالتجاه 
ان  م��ن  لب��د  وفاعليته  م�سروعه  حيوية 
اإنتاج الذات وفق ما تفر�سه المرحلة  يعيد 
بو�سفها  تعمل  التي  الذات  ان�سجام  ليحقق 
اغلب  وفي  الثقافة  اإنتاج  �سروط  من  �سرطا 
العمل  تفعيل  خالل  من  ذلك  يتم  الأحيان 
فعل  وبالتالي  عمل  الثقافة  لن  الجماعي 
جماعي وهو ما يقت�سي عمال تتدخل به اإلى 
وتفعيل  لإنتاج  الو�سطى  الطبقة  كبير  حد 
ما  وه��ذا  ودع��م��ه  الثقافي  العمل  وت��روي��ج 
عك�سنا  ما  ج����دا,واإذا  �سئيال  تاأثيره  نجد 
الثقافي  الم�سهد  واقع  على  الت�سورات  هذه 
بخيبة  ن�ساب  قد  فاإننا  ديالى  محافظة  في 
الرغم  وعلى  الم�سهد  ان  ,ذاك  كبرى  اأم��ل 
اذ  ال�سعداء بعد 2008  انه بداأ يتنف�ش  من 
حد  اإلى  اأمنينا  ا�ستقرارا  المحافظة  �سهدت 
�سيما  ول  توا�سال  للمثقفين  اأت��اح  _ما  ما 
ابان  الموؤقت  المنفى  بع�سهم من  بعد عودة 
الأمل  خيبة   _ الطائفية  ال�سطرابات 

اأن   ,الأول  م�سدرين  من  تنبع  ت�سوري  في 
فالنخبة  اأنف�سهم  على  انق�سموا  المثقفين 
منهم كما اأود ت�سميتهم من م�سى في ا�ستكمال 
األن  اإلى  ما حققه  اأن  ال  الثقافي  الم�سروع 
من  الرغم  على  الثقة  عليه  تعقد  يكاد  ل 
فكرية  روؤى  النخبة  هذه  .اأنتجت  جديته 
تمثلت باإ�سدارات كتب وبلورت روؤى من خالل 
تقدمية  اأف��ك��ار  وت��روي��ج  اللقاءات  توا�سل 
تحاول زحزحة �سبابية الروؤية التي �سادت 
المثقف   تغييب  بفعل  �سنتين   عن  يزيد  ما 
اإذ  الأ�سعب   الخطوات  اأمامها  اأن  ظني  وفي 
تتمثل بالقدرة على نقل الأفكار اإلى م�ستوى 
التاأثير بال�سارع وتقديم ما يك�سب قناعاته. 
يمثل  بخطاب  الجمهور  على  النفتاح  اإن 
روؤى  فيه  ويبث  همومه  ويختزل  طموحاته 
قبل  واأمامها  متمدن  ح�ساري  مجتمع  بناء 
تبني  بعدم  اأدائ��ه��ا   لتح�سين  ال�سعي  ذل��ك 
اأية اديولوجية من �سانها تعمل على اإق�ساء 
.والآخر  طائل  اأي  تحت  تهمي�سه  اأو  الأخر 
 " "الن�سجام  لثقافة  مروجا   ذهب  من  هو 
مفتر�سا  الأحيان  اغلب  اإليها   انزلق  التي 
المرحلة  تحديات  لتخطي  الوف���ق  اأن��ه��ا 
اأو من دونه  كانت �سرعنه لآلية  وعن وعي 
جرى  وق��د  ثقافة  لإن��ت��اج  ولي�ش  �سيا�سة 
وفق  قليلة  حالت  في  اإل  المثقف  ت�سيي�ش 
الموؤ�س�ساتي  العمل  ,بفعل  التو�سيف  ه��ذا 
وا�ستدرج المثقف ليكون وا�سفا وتابعا عند 

البع�ش واتخذ البع�ش الأخر 
لتمثيل الثقافة الر�سمية بما يعني الترويج 
ال�سطح  وتمثيل  وهمية  ان�سجام  لحالة 
هذا  ,ويفتقد  وا�ستقطابه   الجمهور  الهادئ 
والو�سط  الذات  مع  الن�سجام  بنية  النمط 
وينتهي  التما�سك  الت�س�سي بدل  اإلى  لينزلق 

اإلى قيادة الموؤثر ال�سلبي بدل اليجابي . 
    واإذا كنا نفتر�ش ان المجتمع اأي مجتمع 
م�سارات  عبر  ت�سكلت  قيم  من  منظومة  هو 
من  المزيحة  ثقافتها  معها  واختلقت  الزمن 
اأخرى  وموؤثرات  وديانات  وتقاليد  اأع��راف 
,فان تعزيز المنظومة وت�سحيح  انحناءات 
التجربة وتالفي انحناءاتها  وفقا لمعطيات 
اأول��ى  م��ن  ه��ي  الم�ستقبل  وروؤى  الحا�سر 
بكل  ذل��ك  وين�سحب   , المثقف  واج��ب��ات 
 , للمجتمع  المعرفية  الجوانب  الى  تاأكيد 
ال ان ما جرى هو تفكيك تلك البنية وفقا  
يتبناه  ما  اخطر  وهي  المهيمن  ليدولوجيا 

المثقف . 
الجدل  ح��اف��ز  لتكون  اأدات����ه  وظ��ف  اذ      
لتفكيك البنية بدل اأن يكون جدله معرفيا 
كنا  قيم  يديه  على  فانهارت  الثقافة,  لبناء 
نعتقد ب�سحتها وظهرت مجموعة من مثقفي 
ور�سخوها  الحالة  هذه  تبنوا  ممن  الو�سط 
ومما   . ال�سدية  التعبئة  اإلى  اقرب  بو�سف 
المتوقع  غير  النفتاح  ذلك  على  �ساعدهم 
في الن�سر المرئي والمقروء الذي ي�ستقطب 

 المثقف والمزيف                   

اأ.م.د علي متعب جا�سم
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ال�ستجابة  فيهم  ويثير  الجمهور  م�ساعر 
بوعي جمعي 

   والم�سدر الثاني لخيبة الأمل ان محافظة 
المدينة  م�ستوى  األن  ال��ى  تبلغ  لم  ديالى 
ماك�س  يرى  كما  الغربية  للت�سنيفات  وفقا 
فيبر ،ويبدو ان ذلك اأ�سهم الى حد كبير في 
فيها  تن�سا  لم  اذ  لها  الثقافي  الوجه  تعطيل 
الخا�سة  والم�ساريع  ال�سناعات  تنمي  طبقة 
وبالتالي لم يعتد اأهلها الحياة المدينية كما 
قربها  كان  وربما  العراق  مدن  من  كثير  في 
الكثير  ففي  الجانب  بهذا  اثر  له  بغداد  من 
نزوحا  المحافظة  هذه  ت�سهد  الأحيان  من 
ل�سكانيا فح�سب واإنما ثقافيا اأي�سا اذ ما ينبغ 
اأديب او مبدع في اأحيان كثيرة حتى يجد له 
في بغداد ف�سحة وفر�سة نادرا ما تتوافر له 
في محافظته  وقد تعر�ست هذه المحافظة 
لهجرات على مر الأزمان لدواع اقت�سادية او 

ثقافية او اأمنية .
البطالة الثقافية 

الثقافي  الم�سهد  عن  الحديث  ي�ستكمل  ل     
الدور  الى  اللتفات  دون  من  المحافظة  في 
ان  ،والمعروف  فيها  لالأكاديميين  المفتر�س 
الجامعة جزء اأ�سا�س ل يمكن التغا�سي عنه 
في كل الأحوال ل ب�سناعة الثقافة وتخريج 
الم�سروع  وب��ق��ي��ادة  ب��ل  فح�سب  المثقف 
الثقافي في المحافظة التي تنتمي اإليها على 
الم�ستوى  "موؤ�س�سات الدولة"والخا�س وهو ما 
يحملها م�سوؤولية ويلقي على عاتقها م�ساريع 
الموؤ�س�سات  في  اكاديمييها  �سخ  اقلها  كثيرة 
الر�سمية وعقد الندوات المفتوحة لمناق�سة 
المبدعين  واحت�سان  الثقافية  الم�ساريع 
والم�سالة  العام  الثقافي  بال�ساأن  والمهتمين 
ا�ستثناء الجامعة  اأي�سا اذ ل يمكن  معكو�سة 
الثقافي،  الم�سروع  تطوير  خطط  و�سع  في 
كما  يبدو  ل  ال�ساأن  لمتابع  الأم��ر  اأن  غير 
مفتر�س له اأن يكون ،ان الأكاديمي با�ستثناء 
اأ�سهموا وي�سهمون في تحريك  قلة معروفين 
على  انفتاحهم  خ��الل  من  الثقافي  الم�سهد 
وتوا�سلهم  والثقافي  الجماهيري  الو�سط 
بعيدا  الإب��داع��ي  ول�سيما  الفكر  اإنتاج  في 
اأنهم  يبدو  ،ل  ال�ساغطة  الأكاديميات  عن 
متحم�سون  لممار�سة دورهم بو�سفهم مثقفين 
والر�سا بمزاولة التعليم وهو وان كان  ل يقل 
اأن  ال  لهم  الرئي�سة  المهمة  اأهمية عن تلك 
مزاولة الثقافة اإنتاجا ومتابعة هو اأي�سا من 
المهام التي ل ت�ستثنى ولذلك ي�سح تو�سيف 
جزءا  لن  الثقافة  ببطالة  الحالة  ه��ذه 
اأن  يفتر�س  مرحلة  في  الإنتاج  عن  معطال 

ت�سغل به كل خطوط الإنتاج .
بح�سافة  دوره  وع���ي  الأك��ادي��م��ي  ع��ل��ى     
والنخراط �سمن البنية الثقافية للمجتمع 
ديالى  لجامعة  ودع���وة  فيه  يعي�س  ال���ذي 

لرعاية هذا الجانب ب�سكل اأكثر فاعلية .

القمم  اإل���ى  وان��ه�����س  ق��م  العلم  ط��ال��ب  ي��ا 

مجت����هدًا  الأح����الم  ذروة  اإل���ى  وان��ظ��ر 

وانعرفت  بالخير  علت  ال�سعوب  ه��ذي 

م��ن��������در���س  ال��ع��ل��م  غ��ي��ر  اأن  واأي���ق���ن���ت 

ل������ه  مثيل  ل  اه��ت��م��ام��ًا  ال��ع��ل��م  ف��اأول��ت 

وح��ق��ق��ت ك����ل  م���ا ت���رج���وه م���ن اأم�����������ل 

يعدل��ها   ����س���يء  ل  دوًل  واأن���������س����اأت 

ه�����ذي ال����ب����الد ك���ث���ي���رات م��واج��ع��ه��������ا

تطلبك�م  فالعلياء  الجهد  �ساعفوا  اأن 

موطنن�ا  ت�سييد  ف��ي  ت�����س��اه��م��وا  ح��ت��ى 

قراءتك�م   ف��ي  ج���دوا  ال��ح�����س��د  اأي��ه��ا  ي��ا 

كامل�����ة  التح�سيل  فر�سة  وا�ستثمروا 

يطلب��ه  ال���ع���ز  ه����ذا  ن��ي��ل  ي��ب��ت��غ��ي  م���ن 

ي��وف��ق��ك��������������م اأن  رب�����ي  ا�����س����األ  ف�����اهلل 

لالأم��م ال���ع���ز  ����س���روح  ي��ب��ن��ي  ف��ال��ع��ل��م 

وال���ن���ع�����������م الآء  ط���ل���ب  ف�����ي  وج������د 

ل���م���ا ت��ب��ن��ت ���س��ب��ي��ل ال���ع���ل���م ب��ال��ه��م�����م

الع���دم اإل���ى  فيه  م��ا  ك��ل  و�سائ����������ر 

القم����م ملتقى  ف��ي  غ��ي��ره��ا  و���س��اب��ق��ت 

الظل����م ف��ي  الأن�����وار  �سعلة  واأوق�����دت 

والنظ�م البنيان  ف��ي  العلم  على  قامت 

ال��ل��������ب ذي  م����ن  ال���ن�������س���اأ  ت�����س��ت�����س��رخ 

ملت��زم ك����ل  ف����ي  ع���زم���ه���م  وج��������ددوا 

والعظ���م الأم���ج���اد  ق��ل��ع��ة  وت��ب��ت��ن��وا 

بالحك����م ال��ط��اق��ات  ه���ذه  واف���رغ���وا 

والوه��م ال��ل��ه��و  ف��ي  وق��ت��ك��م  ت��ن��زف��وا  ل 

وي��ع��ت��ل��ي ���س��ل��م ال��ت��ت��وي��ج وال��و���س�����������م

مختت�م ب��خ��ي��ر  ج���ه���دك���م  وي���ن���ت���ه���ي 

د/ احمد علي بري�سم

يا طالب العلم
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يبدو اأن هناك فرقا واختالفا تاريخيا بني ال�سعر 
والنرث يف جميع الآداب العاملية، وذلك بال�ستناد 
به  يتميز  ال��ذي  الأ�سلوبي  الت�سكل  طبيعة  اإىل 
النرث  فاأ�سلوب  اجلن�سني،  هذين  من  واح��د  كل 
الوا�سحة،  والعبارة  العقلية،  باملنطقية  ميتاز 
ال�سعر يف  ي��وج��د  ال����وزن،يف ح��ني  م��ن  اخل��ال��ي��ة 
املعنى  يجعل  مم��ا  ال��ن��رث،  ج��و  ع��ن  يختلف  ج��و 
اإىل  خاللها  من  ينزع   ، ممو�سقة  بطريقة  مكثفا، 
العواطف والوجدان ،وقد بقي هذا الفارق حتى 
وعندها   ، التقليدية  املذاهب  على  الثورة  قيام 
اجتهت اجلهود اإىل اإزالة احلواجز بني الأجنا�س 
اأدبي  بجن�س  جن�س  تطعيم  خالل  من  الأدبية، 
 ، جديدة  اأدبية  فنون  ابتكار  حماولة  اآخ���ر،اأو 
نتائج  اإح��دى  كانت  الأخ��رى  هي  النرث  وق�سيدة 

هذه الأجنا�سية.
    ونتيجة النقلة الكبرية التي اأحدثتها ق�سيدة 
برزت  فقد  العرو�سية،  الهيكلية  يف  التفعيلة 
من  تتمكن  مل  لكنها  كثرية،  وح���وارات  نقا�سات 
ق�سيدة  فر�ست  فقد  ال��ت��ط��ور،  عجلة  اإي��ق��اف 
ملحوظ،  ب�سكل  وهيمنتها  اأمنوذجها  التفعيلة 
والأمر نف�سه تكرر مع ق�سيدة النرث ، فقد جتدد 
باأنها  الق�سيدة   هذه  اتهام  يف  وال�سجال  احلوار 
اإىل �سجرة  اأن تنتمي  لها  �سعرا، ول ميكن  لي�ست 

ال�سعر.
    ولعل اأ�سل الإ�سكالية يدور حول مدى اإمكانية 
اأن نخرج من النرث  ق�سيدة ، وقد اأجيب عن ذلك 
ال�سعر  بني  احلقيقي  الفارق  هو  لي�س  النظم  باأن 
والنرث، فمادام ال�سعر ل يعرف بالوزن والقافية، 
اأن يربز من النرث �سعر،  فلي�س هناك ما مينع من 
النرث  ق�سيدة  اإن  ،ث��م  نرث  ق�سيدة  ال�سعر  وم��ن 
وا�ستطراد،  �سرد،  من  النرث  اأدوات  اإىل  تلجاأ  قد 
اأن تكون هذه الأدوات لغايات  ، �سريطة  وو�سف 

�سعرية لي�س اإل.
    وهذا يعني اأن ق�سيدة النرث مكتملة  فيها جميع 
م�ستقال،  حيا  كائنا  بو�سفها  الق�سيدة  عنا�سر 
يبداأ  الذي  ال�سعر،والنرث  وغايتها  النرث،  مادتها 
يتميز  �سعرا،  معها  ي�ستحيل  تكوينية  مادة  فيها 
بها  اأحلقت  العادي،وقد  النرث  عن  وا�سح  ب�سكل 
كلمة نرث لبيان من�سئها ، و�سميت ق�سيدة لالإ�سارة 
اإىل اأن النرث ميكن اأن ي�سري �سعرا من دون نظمه 
تخلت  وان  املعروفة،فهي  التقليدية  ب���الأوزان 
الإيقاع  عن  تتخل  مل  فاإنها  والقافية،  الوزن  عن 

بو�سفه اأمرا لزما لل�سعر. .
امل��ح��اولت  جميع  اإن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت���در      
التجديدية قد ارتكبت فعل التغيري حتت �سقف 
الوزن والتفعيلة ، اأما  ق�سيدة النرث فقد خرجت 

�سابقا،  ماألوف  ، فتجديدها غري  عن ذلك الإطار 
بل  امل��ع��روف،  التقليدي  ب��ال��وزن  تعرتف  ل  فهي 
تقيم وزنها من داخل الكلمة، متجردة عن الوزن 
اإقامة  يف  اللغوية  املفردة  تعتمد  فهي  والقافية  
اإيقاعها ، من خالل التعبري باللغة املعطاة تعبريا 
داخل  م��ن  لغة  خلق  على  تعمل  فهي   ، ج��دي��دا 
اللغة، وهذا ما يتوافق مع اإنتاجية العمل الأدبي 
ب�سكل عام، ف�سانع الأدب ينطلق من لغة  موجودة 
ليبعث منها لغة جديدة، فاللغة يف طبيعة ن�ساأتها 
ذات بعد �سوري ،وق�سيدة النرث تعمل على اإعادة 
البعد ال�سوري للغة ، فهي ن�سال لغوي ي�سعى اإىل 

خلق لغة جديدة من هذه اللغة املوجودة
املو�سيقى  يخ�س  فيما  احلديثة  للروؤية  ووفقا   
يف  �سرطا  لي�س  ال��وزن  ف��ان  ال�سعر،  يف  والإي��ق��اع 
راأى  عندما  الفارابي  روؤية  اأكدته  ما  ال�سعر،وهو 
له  يقال  فال  ال��وزن  من  خال  ما  متى  ال�سعر  اأن 
يقابل  ما  وهو  �سعري،  قول  له  يقال  واإمنا  �سعر، 
اإ�سارة اإىل  القول النرثي،ويف كالم الفارابي هذا 
التخلي  ،دون  ال��وزن  عن  ال�سعر  تخلي  اإمكانية 

التي  النرث  ق�سيدة  يف  جتلى  ما  الإيقاع،وهو  عن 
مبو�سيقى  والقافية  ال��وزن  عن  تعو�س  اأخ��ذت  

والق�سرية،  الطويلة  اجلملة  تعتمد  داخلية 
جملة،كما  اإىل  جملة  من  الإيقاع   من��اذج  وعلى 
اأنها تلجاأ اإىل التوازي يف العبارة، واىل التكرار، 
�سعري  خطاب  فهي  الأ�سوات،   وجتاوب  والنرب  
املنتجة  اأدواتها  اأهم  وي�ستهدف  املخيلة  يداهم 
بها  التالعب  خالل  من  التي  اللغة  مقدمتها  ويف 
املكون  هي  فاللغة  اخليال،  على  الواقع  يزحف 
الأهم  يف م�سرية الت�سكيل ال�سعري لبنيان  ق�سيدة 
النرث، فهي حتاول فتح منافذ متجددة با�ستمرار 
للن�س، لذلك  اأ�ساءات جديدة  �سبيل  حتقيق  يف 
يف  دائما  متوترة  الق�سيدة  هذه  يف  اللغة   فان 
ال�ستفزاز  من  كبري  قدر  على  وتنطوي  م�سافتها، 

وعدم ال�ستقرار
جن�س  النرث  ق�سيدة  اإن  القول  ميكن  واأخ��ريا     
اأدبي ي�ستك�سف ما يف لغة النرث من �سور �سعرية 
تتوافر فيها ال�سفافية والكثافة يف اآن واحد، كما 
 ، اعرتاف  اإىل  بحاجة  �سعريا  �سكال  تعد  مل  اأنها 
�سعريا  واقعا  واأ�سبحت  اأمنوذجها  فر�ست  فقد 

�سا�سع احل�سور والتداول.
    

قصيدة النثر ومنظومتها املجددة
  اأمنار اإبراهيم اأحمد
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مو�سوعه  علٌم     POETICS ال�سعرية         
الأدائية  النقلة  ت�سّنف  اأ�سا�سه  وعلى  الأدب، 
فاعٌل  م�سطلٌح  وال�سعرية  الأدب،  ع��وامل  اإىل 
ول�سيما  امل��ع��ا���س��رة،  ال��ن��ق��دي��ة  الأو����س���اط  يف 
الأكادميية، ومل يعرفها العرب مبعناها احلديث، 
لكنهم بحثوها �سمن اهتماماتهم الن�سّية الكبرية، 
فرتّددت عندهم األفاظ مق�سودة حتيل على اأكرث 
هذه  من  املعا�سر؛  النقد  يف  لل�سعرية  مفهوم  من 
الألفاظ: ) ال�ساعرية، القول ال�سعري، حم�سول 

الأقاويل ال�سعرية، وغريها(.

      وقد بدا املفهوم ال�سطالحي لل�سعرية اإ�سكاليا 
وك��رثة  ال��رتج��م��ات،  ب�سبب  ج��وان��ب��ه  بع�س  يف 
)ال�ساعرية(  جن��ده  ف��م��ّرة  ال��ردي��ف��ة؛  ال���دوال 
واأخرى  )الن�سائية(،  وم��ّرة  )الأدب��ي��ة(،  وم��ّرة 
ترجمة   اإىل  ذل���ك  ت��ع��ّدى  ب��ل  )ال��ب��وي��ط��ي��ق��ا(، 
)فن  وكذا  ال�سعر(  )نظرية  اإىل   POETICS

ال�سعر( اأو )فّن النظم(، وغريها.
     ثّم ا�ستقّرت ثالث نظريات تك�سف عن امليدان 

الذي يحّقق )ال�سعرية( من مداخل متعّددة:
فيها  حت��ّدث  التي  التماثل  نظرية  الأوىل:      

)رومان ياكوب�سون(.

 ، DEVIATION الثانية: نظرية النزياح   
وقد قال بها جان كوهني.

   الثالثة: نظرية الفجوة وم�سافة التوّتر التي 
قال بها الأملانيَّني: ياو�س، و هاوزر.

اأقول  اأنني  بيد  اأك��رث  للتو�ّسع  هنا  جمال  ول       
لل�ساعرة  )ح��ط��ب(  ال�سعرية:  املجموعة  اإن 
حّققت  قد  ن��وري(  )كاللة  الكردية  العراقية 
الإبداعية  النقلة  حتقيق  يف  متباينة  م�ستويات 
التماثل  من  اأفادت  فقد  ال�سعرية،  العوامل  جتاه 
املتلقي  ج��ذب  يف  متعّددة  وط��رائ��ق  والن��زي��اح 
اأن  وميكن  ذلك،  غري  التوّتراإىل  م�سافة  وحتقيق 
نلحظ هذا التوظيف من خالل )البواعث( التي 

ت�ستدعي النقلة الإبداعية جتاه ال�سعرية.

      اأظهرت املجموعة ال�سعرية ل� )كاللة( �سبعًة 
خم�سة  ن�سّنف  اأن  ميكن  �سعريا  مثال  وثالثني 

ب�سبب  )التوقيعات(  �سمن  منها 
املدّلل،  بطوؤك  وه��ي:  رها  �سَ قمِ
مّرة  كم  جميل،  عزلته،  ميدان 
وظهرت  معاد.  اإيقاع  �سرقتها، 
جمتمعة  ال��ت��وق��ي��ع��ات  ه���ذه 
املجموعة  قلب  يف  ومت�سل�سلة 
�سعريتها  تكن  ومل  ال�سعرية، 
لف���ت���ة ب���ق���در م���ا ُت���ظ���ه���ُرُه 
)الق�سائد  يف  امل��ج��م��وع��ة 
ال��ن��رثي��ة( ال��ت��ي اأف����ادت من 
تقانات معا�سرة ميكن متثيلها 

ببواعث جنملها يف الآتي:
1(العنوانات: ابتداء ب� )حطب( مرورا ب� )ك�سور 
واإذا  القدمي،  املحارب  نيا�سني  الع�سرية،  ال��روح 
متاما،  ُي�سبهك  البيت  هذا  عّني،  عبادي  �ساألك 
ُمعاد،  اإي��ق��اع   ،CROSSING MOODS

اأخطاء املالك، كرز معّلق، الرثثارون(.
2(الإهداء الداخلي: وقد اتخذ طابعا اإغرابيا، 
الل�س  اإىل  الق�سائد  اإحدى  اإهدائها  يف  ول�سيما 
الذي �سرق حقيبتها، واإىل  TOMY  الكلب الذي 
الدليمي  عمر  واإىل   ، ل  ُقتمِ ذنب  باأّي  اهلل:  ي�ساأل 
ال�سخ�سية البعقوبية الفاعلة واملبت�سمة، ويبدو 
وا�سحا اأن هذه الإهداءات طاَبُعها كنائّي، تبحث 

يف املعاين املتخّفية.
ت�سع  الق�سائد:  بها  ُت�سَتهّل  التي  الديباجة   )3
ال�ساعرة تعليقا غالبا ما يكون م�ستعارا من عبارات 
موؤثرة ترتبط بعالقات تواز مع العمل الإبداعي 
ذلك؛  اأمثلة  ومن  الديباجة،  تلك  اعتلته  الذي 
الليل  اأ�سابع  ق�سيدة  اأعلى  املكتوبة  الديباجة 
حتّرك  ل  ب�سرف،  ))اطعن  ها:  ون�سّ الرمادية، 
اأكرث من مّرتني يف كّوة اجلرح!((، وكذا  ال�سّكني 
معّلق،  ك��رز  ق�سيدة  اأعلى  املكتوبة  الديباجة 
على  النارية  لعبتي  واأن��ت  ع��ام  ))ك��ل  ها:  ون�سّ

�سّباكي املغلق((. وغريها من ديباجات.
4( لغة الغياب: وهي غالبا ما تّت�سم بروح الكناية  
وظالل املعاين، ومظاهر التعالق والتنا�ّس، ويّت�سح 
ذلك يف ثالث ق�سائد:) ملن اأهدي الورد يابائعة 

الورد، يف هذا البلد الأ�سمر، الرثثارون(.
هذا  ق�سيدة  يف  وتت�سح  والغرابة:  5(الذاتية 
البيت ي�سبهك متاما، و�سباح اآخر، واملوّلد الأ�سا�س 
فال�ساعرة  الثقافات،  ت��داخ��ل  �سببه  للغرابة 
ومن  جديد،  ح�ساري  بن�سق  وت��اأث��رت  مغرتبة 

ال�ساعرة:  ق��ول  ذل��ك  يف  ال��وا���س��ح��ة  الأم��ث��ل��ة 
امل�سم�س  ي��وم��ه  يف  ي��ت��ج��ّول  بط�ْريق  ))ك��اأن��ك 
الأّول((. زيادة على ذلك جتد ملمح املواَطنة قد 
ظهر يف املجموعة لي�سهم هو الآخر يف تاكيد تلك 
وغري  الكليجة..   الدوملة،  الب�سطال،  الغرابة: 
تلك الرموز الذاتية، وقد وردت عبارات: ي�سحب 
تعبريا  وغريها  علّي،  متوتني  ل  واأنت  ال�سيفون، 

عن الذاتية املرتبطة بالوطن.
6(اخلواتيم: متيزت جمموعة )حطب( لكاللة 
مبهمِرة،  خ��وات��ي��م  ذات  ك��ث��رية  بق�سائد  ن���وري 
عناوين  م��ع  ال��ت��وازي  م��ن  مب�ستويات  ترتبط 
ف�سال  اأحيانا  واإهداءاتها  وديباجاتها  الق�سائد 
اخلواتيم  ه��ذه  اأن  والطريف   ، امل��دل��ولت  ع��ن 
مّثلت م�ستوى وا�سحا من ال�سعرية اأفاد من جميع 
اخلواتيم  هذه  ومن  خمتلفة،  بطرائق  البواعث 
 THE GAME IS :قولها يف اإحدى الق�سائد

.OVER

       اأخريا اأقول: اإن )حطب( جمموعة �سعرية 
مباء  ومعجونة  ال�سم�س  خيوط  من  من�سوجة 
املطر، مل اأجد كالما يالئمها غري ال�سعر، فاخرتت 
جمموعتها  عند  �سعرّيتها  بواعث  يف  اأق���راأ  اأن 
يف  تغلغلي  اأن  بيد  نارا،  ت�ستدعي  التي  )حطب( 
اأن  اأعلن  الأنوثة املفرطة  يف املجموعة، جعلني 
املتلقي  هذا احلطب عن�سر ت�سويري ي�ستح�سره 

عند كل ن�سمة �سعر. 

بواعث الشعرية يف 
)حطب( كاللة نوري

اأ.د اإياد عبد الودود عثمان احلمداين
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لعلم  ي��ك��ون  �أن  �ل�����ض��روري  م��ن  ب���ات        
�القت�ضاد خ�ضو�ضية �لتد�ول بين �ضر�ئح 
�عتاده  يومي  �ضلوك  فهو   ، كافة  �لمجتمع 
�الإن�ضان فطريا وفقا" لمعادلة ) حاجة – 
�لمورد(، بل �أن م�ضالة )�لر�ضد �القت�ضادي 
هذ�  تو�ضيفات  �إح��دى  هي  و�لعقالنية( 
�لعلم ، فا�ضبح م�ضلما" �أن  �الأكثر تدبير�" 
هو �الأكثر ر�ضد�" و�إبد�عا" ، ودخول �لعالم 
مرحلة ما بعد �ل�ضناعة- بفعل مخرجات 
قد   - و�الت�ضاالت  �لمعلومات  تكنولوجيا 
�ألزم �لجميع �أن يدر�ضو� خطو�ت تطورهم 
م����ر�ت وم����ر�ت ق��ب��ل �ت��خ��اذ �ل���ق���ر�ر�ت 
تنعم  دوال"  نرى  ما  فغالبا"   ، �لم�ضيرية 
خطوط  م��ن  ت��ع��ان��ي  ولكنها  ب��ال��خ��ي��ر�ت 
�لروؤية  بفعل   ، �لمتنوعة  �لفقر  ودو�ئ��ر 
�الإد�رية   لكو�درها  �ل�ضعيفة  �لتخطيطية 
على م�ضتويات �القت�ضاد بفرعيه �لجزئي 

و�لكلي .
 ، �لعر�قية  �القت�ضادية  و�لتجربة      
مما  مركزيا" ،  تد�ر  كانت   ، م�ضت  ولعقود 
�القت�ضادية  �لم�ضاكل  مع  �لتعاطي  جعل 
ي��ب��ت��ع��د ع����ن ت���ف���اع���الت �ل��م��ن��ظ��وم��ة 
�لجانب  ر�أ���ض��ه��ا  وع��ل��ى   ، �لمجتمعية 
�لطبيعة  �إن  ذلك  �إل��ى  ي�ضاف   ، �الإعالمي 
�لعر�قي،  لالقت�ضاد  و�لمع�ضكرة  �لريعية 
�لجماهيري  �لتو��ضل  مز�يا  �أفقدت  قد 
مخيلة  في  فتر�ضخت   ، �القت�ضاد  هذ�  مع 
ح�ضريا  يتمثل  �القت�ضاد  �أن  �ل��ع��ر�ق��ي 
�أن  حين  ،في  و�لبندقية  �لخبز  برغيف 
�لمادية  �الأه����د�ف  م��ن  �ل��ع��دي��د  هنالك 
وغير �لمادية لالقت�ضاد ، با�ضتطاعتها �أن 
تنقل �لمجتمع من �لهام�ضية �إلى �لفاعلية 
يمكن  �لروؤية  هذه  خالل  ومن   ، �لم�ضرقة 

فاأ�ضو�ت   ، �قت�ضاديا"  يكون  �أن  لالإعالم 
خالل  من  تتم  وتطلعاتهم  �القت�ضاديين 
�لم�ضتثمر  وو�ضول   ، �الإعالمية  �لقنو�ت 
�الأجنبي من �أقا�ضي �لمعمورة البد �أن يمر 
، وخيار�ت  من بو�بة �الإعالم �القت�ضادي 
�الإعالم  ببريق  تح�ضم  �ل�ضائحين  ماليين 
�لتوظيف  �أخر  بتعبير  �نه   ، �القت�ضادي 
خدمة  في  �الإعالمية  للقنو�ت  �اليجابي 
تحقيق  ن��ح��و  �الق��ت�����ض��ادي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�الأهد�ف �لمخطط لها .
في  ح�ضل  �ل��ذي  �ل�ضيا�ضي  �لتغيير  �إن      
�ضيا�ضية  تغير�ت  مع  تز�من  قد  �ل��ع��ر�ق 
ذ�ت  دول��ي��ة  وتكنولوجية  و�قت�ضادية 
مما   ، �لخطورة  �ضديدة  وتاأثير�ت  نتائج 
�أن  ينبغي  �لفعل  ردة  �أن  بالنتيجة  يعني 
وتاأتي   ، �لتحديات  تلك  ق��در  على  تكون 
�إيجاد  ف��ي  �الق��ت�����ض��ادي  �الإع����الم  مهمة 
تلك  م��ع  للتعاطي  �لنموذجية  �لبيئات 
�إل��ى  بحاجة  �الأم���ر  وه���ذ�   ، �لمتغير�ت 
�لقطاع  لهذ�  و�لمهنية  �لدعم  من  �لمزيد 
باعتقادنا  �الأم���ر  ين�ضحب  ،ب��ل  �لحيوي 
جزء�  �القت�ضادي  �الإع���الم  �عتبار  �إل��ى 
مو�زنة  �ضمن  �ال�ضتثمارية  �لخطة  م��ن 
ف�ضائيات  بتاأ�ضي�س  و�لمتمثلة   ، �لدولة 
�قت�ضادية  مطبوعات  و�إ�ضد�ر  متخ�ض�ضة 
ودعم �لكو�در �الإعالمية معرفيا" وماديا" 
�لوعي  ون�ضر  �ال�ضتثمار  ثقافة  لتاأ�ضي�س 
يمثل  �ل��دع��م  ه��ذ�  �أن  �إذ   ، �الق��ت�����ض��ادي 
للم�ضروع  ��ضتر�تيجيا"  دعما"  �ضمنيا" 
جد�  �لبديهي  فمن   ، �لعر�ق  في  �ل�ضيا�ضي 
�ل�ضامل ال يتحقق  �أن �ال�ضتقر�ر بمفهومه 

�إال من خالل �لمدخل �القت�ضادي .
للمرحلة  �ال�ضتعد�د  �أول��وي��ات  من  �إن      
�لمقبلة ، �لتركيز على نوعين من �ال�ضتثمار 
غير �لحكومي ، �أولهما ، ��ضتثمار�ت �لقطاع 
�الأجنبي  �ال�ضتثمار   ‘ وثانيهما   ، �لخا�س 
�إل��ى  بحاجة  �لنوعين  وك��ال   ، �لمبا�ضر 
�ضو�هما  ع��ن  تختلف  خا�ضة  ت��ع��ام��الت 
ولظروف  �ل��ع��ر�ق��ي-   �لخا�س  ،فالقطاع 
ذ�ت��ي��ة وم��و���ض��وع��ي��ة - م����از�ل ف��ي طور 
�ل��ت��اأه��ي��ل ، وم���ن خ���الل ت��ج��رب��ة �إط���الق 
�ل�ضابقة،  �لقليلة  �ل�ضنو�ت  في  له  �لعنان 
في  وتحديد�"   ، مخرجاته  �ضعف  تبين 
�لتقييمات �لنوعية ، وهذ� مرده بالتاأكيد 
و  �ضعف   ، �أهمها   ، �لعو�مل  من  عدد  �إل��ى  
�لتحتية  �لبنى  و�نهيار   ، �لتجربة  ق�ضر 
�لمعايير  �ع��ت��م��اد  وع���دم   ، �ل��م�����ض��ان��دة 
�لدولية في تقييم �الأد�ء، وبالتالي �أ�ضبح 
للمزيد  �لقطاع  ه��ذ�  يخ�ضع  �أن  لز�ما" 
ويدخل  و�لمتابعة،  �لتقييم  �إع���ادة  من 
�الإع����الم �الق��ت�����ض��ادي ف��ي ه���ذ� �الإط���ار 

 

  الدكتور مهدي �سالح دّواي

  اإلعالم االقتصادي : 
االستحقاق املفقود
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عن  الن��ح��راف  لتجنب  ومقوم  كرا�سد 
في  فالمالحظ   ، المر�سومة  الأدوار 
الذي  الوا�سع  المدى  المتقدمة  التجارب 
تاأخذه ال�سحافة – على �سبيل المثال – 
في اإي�سال نب�س ال�سارع واأراء المخت�سين 
ما  فكثيرا   ، القطاع  ه��ذا  اأن�سطة  ح��ول 
اتجاهات  من  ال�سحافة  �سلطة  غيرت 
القت�سادية  والأن�����س��ط��ة   ال���ق���رارات 

باتجاه اأهدافها الحقيقية. 
    ودور الإعالم القت�سادي يزداد اأثرا" 
ال�ستثمار  ج��ذب  بق�سية  يتعلق  فيما 
عقود  م��دى  فعلى   ، المبا�سر  الأجنبي 
طويلة ا�ستطاع الإعالم ان ير�سخ مفاهيم 
ال�ستثمار  من  النوع  هذا  اتجاه  م�سو�سة 
غير  �سيا�سية  بمفاهيم  ربطه  خالل  من 
حين  ف��ي   ، الأح��ي��ان  اغلب  ف��ي  واقعية 
مع  تما�سيا  نحوه  العالم  دول  تت�سابق 
وك�سب  التطور  مراحل  وحرق  المواكبة 
التقنيات المعا�سرة ، بخا�سة وان العراق 
اإمكانيات يعد من المناطق  بما يملك من 
الأكثر ا�ستعدادا" لال�ستثمار  في العالم، 
اأن  القت�سادي  الإع���الم  وبا�ستطاعة 
مع  التعامل  ف��ي  الفاعلة  الأداة  يكون 
اأكثر  وجعله  الأجنبي  ال�ستثمار  ق�سية 

ان�سباطا" في تحقيق المكا�سب .
    وتاأ�سي�سا" لما �سبق فان الأمر يقت�سي 
اإيجاد نوافذ متخ�س�سة تعزز من قدرات 

الإعالم القت�سادي وعلى النحو الآتي 

1-  بناء القدرات الأكاديمية :
اأكاديمية  روؤي����ة  اع��ت��م��اد  ينبغي  اإذ 
الإع��الم  ق�سايا  في  علميا"  متخ�س�سة 
القت�سادي يمكن اأن تزج �سمن متطلبات 
  ، الإع����الم  لكليات  العلمية  الأق�����س��ام 
المو�سوعية  الثقافة  تعزيز  منها  الغاية 
للمخرجات العلمية ، بما يوؤ�س�س لإعالم  
قادر  ع�سوائي  وغير  علمي  اقت�سادي 
بروؤية  الإعالمية  ر�سالته  اإي�سال  على 

معا�سرة .
 

2-تاأ�سي�س الف�سائيات 
القت�سادية:

�سيتيح  النافذة  ه��ذه  مثل  وج��ود  اإن       
م�ستوى  على  اقت�سادية  ثقافة  اإ�ساعة 
ال�سارع العراقي ، يمكن التعامل من خاللها 
مما  القت�سادية،  المتغيرات  كافة  مع 
الجميع،  لدى  المفاجاأة  عن�سر  من  يقلل 
با�ستطاعتها  متخ�س�سة  قنوات  فوجود 
تامين عدد من الم�سدات ال�سرورية لبقاء 
الم�ستثمر في دائرة الن�ساط القت�سادي 
عالية  درجة  للمواطن  و�ستوؤمن  الفعال، 
القت�سادي،  لالأداء  ال�سفاف  الر�سد  من 
بكافة  التعريف  اأي�سا  وبا�ستطاعتها 
يوميا"  تدخل  التي  والتقنيات  الظواهر 
في التعامالت القت�سادية ، وعليه ينبغي 
لالقت�ساد  اإعالمية  اإ�ستراتيجية  و�سع 
العراقي يمكنها اأن ت�سهم في تعزيز اأداء 

الخطط القت�سادية للبلد.

بوا�سطة  ال�ستثماري  الجذب    -3
العالم 

اإن التعريف بالقت�ساد اإعالميا" ل يقل 
اأهمية عن بناء القت�ساد نف�سه ، فعملية 
بهدف  وال��ت��روي��ج  ال�ستثماري  ال��ج��ذب 
اإعالمية  ماكينة  اإلى  بحاجة  الت�سويق 
متخ�س�سة وكفوءة ، وليقت�سر هذا العمل 
الطابع  ذات  الإنتاجية  الأن�سطة  على 
القطاعات  نحو  التجاه  واإنما   ، المادي 
في  المتنوعة  فال�سياحة   ، المادية  غير 
العراق با�ستطاعتها النهو�س بالقت�ساد 
 ، م�ستلزماتها  ت�ستكمل  عندما  العراقي 
العملية  هذه  �سلب  في  الإع��الم  ويدخل 
لتلك  المالئمة  البيئة  تهيئة  خالل  من 
الأن�سطة بهدف اإعادة الأعمار اأو الجذب 

ال�سياحي .
اأداة""  الإعالمي  المطبوع  اأ�سبح  لقد      
الأن�سطة  ت��ح��ري��ك  ف���ي  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
القت�سادية وعملية الجذب ال�ستثماري 
في مرحلة البناء والجذب ال�سياحي في 
المت�سارع  فالإيقاع   ، الترويج  مرحلة 
المعا�سرة  التكنولوجيات  بفعل  للحياة 
يحتاج اإلى اإعادة النظر بق�سية ا�ستثمار 
النمطي  الأداء  من  وتحويله  الإع���الم 
والمواكب  المبتكر  الأداء  اإل��ى  العقيم 
ي�ستلزم  ذات��ه  بحد  وه��ذا   ، والمتجدد 
اإيجاد الت�سريعات والإجراءات الداعمة 
ن�سيبا  له  ليكون  الحيوي  الحقل  لهذا 
القت�سادي  التحول  عملية  في  حقيقيا 

في العراق الجديد.
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َح���َرٍق  وم���ن  ���س��وٍق  م��ن  �سفحكمِ  َغ��ّن��ي��ُت 
ُخ����ْذ م���ا ت�����س��اُء ���س��ن��ي��ن��ًا دوَن���م���ا ع���دٍد   
عجٍل  ف��ي  ال��م��وتمِ  ب�سهم  ي��وم��ًا  م��تُّ  اإْن 
تح�سنني ال�����س��وقمِ  ري���اَح  َوَددُت  ق��د  ك��م 
اأغنيتي  اأوت�����ار  ي���ا  ال��ع�����س��قمِ  ك��ع��ب��ة  ي���ا 
مملكتي  م��ح��رابمِ  ف��ي  ال�����س��وقمِ  كعبَة  ي��ا 
�سحري  في  الخمر  بلون  �سلمى  ياوجه 
يارق�سَة  قافيتي  اأوزان  يا  ال�سعر  ياربة 
ال����ط����ي����ر ف������ي اأج�������������واء م�����اط�����رٍة 
ي��ا واح����ًة ف��ي ف��ي��اف��ي ال��ب��ي��د ف��ي ظلل 
��ه��ا اأي����ا ط���ع���وَم ده�����وَر الأر�������سمِ اأج��م��عمِ
ال��َت��ي��ه ف��ي ���س��ح��ٍو وف���ي �سَكٍر  ي��ا ���س��ك��َة 
���ن���ا  ي���ا ك��ع��ب��َة ال����ع����ربمِ م���ن اأي������ام اآدممِ
ت�����اَج م��م��ل��ك��ةمِ الأي�������اممِ خ����ْذ بيدي   ي���ا 
���س��ه��ي��ٌد ف���ي ه����وى بلدي   ال��ق��ت��ي��ُل  اأن����ا 
اأن�����ا ال���ذب���ي���ُح ج���ه���ارا دون���م���ا ���س��ب��ٍب  
فاتنتي  ال��ع�����س��ق  ب�����س��ي��فمِ  ال��ذب��ي��ح  اأن����ا 
فك�م  َق���َدٍر  وف��ي  ع��زٍم  في  مو�سى  ك��ّف  يا 
ت���ق���ه���ق���ه�������َر اأق���������������واٌم ع���ل���ى ح���ق���ٍب 

تح�سين  من  ت�ساعد  الجامعية  الأن�سطة 
الى  فالخروج  الدرا�سي  الطالب  م�ستوى 
خارج  الريا�سية  وال�����س��الت  المالعب 
دافعية  من  يعزز  الدرا�سي  اليوم  نطاق 
في  وي�����س��اع��د  التعليم  ت��ج��اه  ال��ط��الب 
تن�سيط الذاكرة ، وان ممار�سة التمرينات 
الدم  تدفق  زيادة  في  ت�ساعد  الريا�سية 
والأوك�سجين اإلى المخ مما يزيد من قدرة 
الطالب على التفكير كما نها ت�ساعد في 
ا�ستقبال  اإثناء  والقلق  التوتر  من  الحد 

المعلومات وتح�سين المزاج ..
مهما  جزءا  الجامعية  الأن�سطة  وتعتبر 

الحديثة،فالأن�سطة   الجامعة  منهج  من 
- اأيًا كانت ت�سميتها – ت�ساعد في تكوين 
ناجحة  واأ�ساليب  وقيم  ومهارات  عادات 
للم�ساركة  التعليم  ج�سرا"لموا�سلة  تعد 
ي�ساركون  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  اأن  فيه،كما 
الإنجاز  على  ق��درة  لديهم  الن�ساط  في 
ذكاء  بن�سبة  يتمتعون  الأكاديمي،وهم 
بالن�سبة  اإيجابيون  اأنهم  مرتفعة،كما 
.فالن�ساط  واأ���س��ات��ذت��ه��م  ل��زم��الئ��ه��م 
المرتفع،وهي  ال��ذك��اء  ف��ي  ي�سهم  اإذن 
الغير  الكليات  في  درا�سية  م��ادة  لي�س 
هي  ،ولكن  والفني  الريا�سي  اخت�سا�س 

بمعناه  الجامعي  المنهج  من  مهم  ج��زء 
الذي  ال�سفية(  غير  )الأن�سطة  الوا�سع 
والحياة  المنهج  مفهوم  فيه  ي��ت��رادف 
متنف�س  لتحقيق  ال�ساملة  الجامعية 
طاقاتهم  كافة  لتفريغ  للطالب  متكامل 
التربية  لتحقيق  ،وك��ذل��ك  المخزونة 
هذه  اأن  وال��م��ت��وازن��ة،ك��م��ا  المتكاملة 
الهامة  العنا�سر  اأح��د  ت�سكل  الأن�سطة 
و�سقلها،وهي  الطالب  �سخ�سية  بناء  في 
لدى  عميق  وتاأثير  بفاعلية  بذلك  تقوم 
اجتماعيين  لتجعلهم  الجامعة  ط��الب 

ومتوا�سلين مع الجميع.

األنشطة الجامعية ودورها يف تنمية ذكاء الطالب

المجانينمِ ق��ل��بمِ  م��ن  ال��ّن��اَر  يطفُئ  َم���ْن 
 ف�������اإّن ل����ْح����َظ����َك ع���م���ٌر ب��ال��م��الي��ي��ن 
�سُيحييني   ق��ب��ري  ف���ي  ط��ي��َف��ك  ف�����اإّن 
�����ن ري��اح��ي��ن  ع���ل���ى رب������اك ب���ع���ط���ٍر ممِ
ي��������اداَر م���ّي���ة ف����ي ب����غ����داد وا���س��ي��ن��ي  
اأح��ل��ى تالحيني ي��ا  ال��ُخ��ل��د  ن��غ��م��َة  ي��ا 
فا�سقيني ال��خ��ل��د  ب��ك��اأ���س  ليلى  ي��اري��ق 
ال�سرايين نب�س  ي��ا  ال��م��وت  �سكتة  ي��ا 
زيديني  ب��الأن��غ��ام  ��ع��ف  ال�����سّ رج��ف��ة  ي��ا 
ياتيَن  يرويني  الماء  بعذب  بئٍر  ياطهر 
ت�������م�������وٍز ي�������ا رم��������������اَن ت�������س���ري���ن 
ي���ا ج��ن��َة ال��خ��ل��دمِ م���ن ف����وٍق وم���ن دون
ب����ك ال���خ���الئ���ُق ط����اف����ْت ب��ال��م��الي��ي��ن
النون  ذا  ال��ح��وتمِ  ببطن  ال��غ��ري��ُق  اأن���ا 
م���ن ي���ات���ران���ي ب���ال غ�����س��ٍل ُي���واري���ن���ي 
وق����ان����ون   ������س�����رٍع  ب�����ال  م����������راٌق  دٌم 
ال�سكاكين  جمر  م��ن  ال�����س��اَة  ينقُذ  َم��ن 
فك��اَن  وتكويني  بدٍء  من  الدهرمِ  دورة  يا 
�������ك ق�����������ب�����را ل���ل���ف���راع���ي�����������ن    ي�������مُّّ

د.جالل عبدهلل خلف

يا كعبَة ال�سوق

  احمد عريبي �سبع 
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حزورات
له اأوراق وما هو بنبات، له جلد وما هو بحيوان، وعلم وما هو 

باإن�سان. من هو ؟
- - - الح������ل - - - الكتاب

رقم اإذا �سرب فى الرقم الذي يليه كان حا�سل ال�سرب ي�ساوي 
ناتج جمعهما + 11 ؟

- - - الح������ل - - - اربعة و خم�سة
ماهو ال�سيء الذى اإذا لم�سته �ساح ؟

- - - الح������ل - - - الجر�س

هل تعلم

ا�ستراحة العدد

حزورات

هل تعلم اأن ف�سيلة الدم )OH ( ؟؟
* ليحملها �سو ى ) 3 ( اأ�سخا�س

 هل تعلم ان معنى اأ�سم )) ليبيا (( ؟؟؟
* تعني )) بالد ال�سمر ((

 هل تعلم ان �سوريا كانت تعرف ؟
* باأ�سم ))) خيتا (((

 هل تعلم ان جزر هاواي كانت تعرف ؟
* باأ�سم جزر )) ال�ساندوي�س ((

بهذا  �سميت  الح�ساء  مدينة  ان  تعلم  هل   
الأ�سم ؟

* لكثرة عيونها وابارها والح�سو يعني البئر
 هل تعلم ان اعلى جبل تحت البحر

* يوجد في اندوني�سيا ويبلغ ارتفاعه 8700م 
من قاع البحر

الطريق   ( مجرتنا  م�ساحة  ان  تعلم  ه��ل   
اللبني (

كم2  ترليون  ترليون  و384  مليار   110  *
�سبحان اهلل

 هل تعلم ان ) الجم�ست ( هو حجر كريم
* من نوع الكوارتز وهوبنف�سجي اللون
 هل تعلم ان ا�سرع الطيور هو الخطاف

* ذو الحلق ال�سمر ا يطير ب�سرعة 350 كم 
في ال�ساعة

 هل تعلم ان ال�سم القديم لالفغان�ستان
* كانت ت�سمى اريانا ثم اطلق عليها الم�سلمون 

خرا�سان
 هل تعلم ان الماء الثقيل هو مركب كيميائي 

�سيغته
* d2o وي�سكل 0.014 % من الماء العادي

هل تعلم ان وم�سة البرق الخاطفة
من  اللف  على  واحد  الزمن  من  ت�ستغرق   *

الثانية
 هل تعلم ان �سوت القماري ؟

* هو �سجع
 هل تعلم ان �سوت النعامة ؟

* هو ه�سه�سة
 هل تعلم ان �سوت الغزال ؟

* هو �سليل

اعداد . عماد عبد ال�ستار
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اأخ���ي���رًا  واآب�����ل  ج��وج��ل  ل�����س��رك��ة  اأذن 
الخ��ت��راع  ب����راءات  على  بال�ستحواذ 
تزيد  والتي  "كوداك"  ب�سركة  الخا�سة 

عن 1000 براءة اختراع
جوجل  ل�سركة  المخت�س  القا�سي  اأذان 
عمالقة  م��ن  اأخ����رى  وم��ج��م��وع��ة  واآب����ل 
التقنية المهتمين بال�سفقة بال�سروع في 
اإجراءات ال�ستحواذ الخا�سة ب� كوداك 

وب�سعر ي�سل اإلى 527 مليون دولر.
ا�ستيائها  عن  كوداك  اأعلنت  جانبها  ومن 
اأك���دت  ح��ي��ث  ال��م��ط��روح  ال�سعر  ى  م��ن 
ال�سركة اأن براءات الختراع التي عملت 
عليها ت�ساوي ما يقارب ال� 2 مليار دولر، 
هذا  اأن  واأكدت  النهاية  في  وافت  ولكنها 

اأكثر ما يمكنها الح�سول عليه.
الختراع  ب���راءات  ببيع  ك���وداك  تقوم 
التي تخ�س تقنيات عديدة في الت�سوير، 
لتتجنب الإفال�س بعد ال�سعوبات الكبيرة 
التي تواجهها في الفترة الأخيرة ب�سبب 
الكاميرات  �سوق  في  الكبيرة  المناف�سة 

وتقنيات الت�سوير

السماح لـ جوجل وآبل يف االستحواذ على براءات اخرتاع "كوداك"

الخمي�س  ي��وم  األمانية  محكمة  ق�ست 
المطالبة  ف��ي  الأ���س��خ��ا���س  ب��اأح��ق��ي��ة 
الإنترنت  خدمات  �سركات  من  بتعوي�س 
عند تعطل الخدمة وذلك لأن الإنترنت 

اأ�سبح جزءا "اأ�سا�سيا" من حياة الفرد.
في  التحادية  العدل  محكمة  واأ�سدرت 
الحكم  الألمانية  كارل�سروهه  مدينة 
يتمكن  لم  رج��ل  لق�سية  ال�ستماع  بعد 
م��ن ا���س��ت��خ��دام خ��دم��ة الإن��ت��رن��ت التي 
تقدم اأي�سا خطا للهاتف والفاك�س لمدة 
�سهرين في الفترة من اأواخر عام 2008 

اإلى اأوائل عام 2009.
عن  تعوي�سا  بالفعل  ال��رج��ل  وت��ل��ق��ى 

تكاليف ا�سطراره اإلى ا�ستخدام الهاتف 
عدم  عن  تعوي�سا  اأراد  لكنه  المحمول 
الإنترنت.  �سبكة  ا�ستخدام  على  القدرة 
يجوز  الأل���م���ان���ي  ال��ق��ان��ون  وب��م��وج��ب 
التعوي�س عن عدم القدرة على ا�ستخدام 

العنا�سر المادية الأ�سا�سية
ل�سبكة  المحكمة  با�سم  متحدثة  وقالت 
دورا  الإنترنت  "يلعب  محلية  تلفزيون 
الحياة  على  ويوؤثر  اليوم  للغاية  مهما 
جدا.  حا�سمة  بطريقة  للفرد  الخا�سة 
ا�ستخدام  م��ن  ال��ح��رم��ان  ف���اإن  ول��ذل��ك 
ا�ستخدام  من  الحرمان  مثل  الإنترنت 

ال�سيارة

ق���ام ث��الث��ة م��ن ط���الب ج��ام��ع��ة “كنت 
باإطالق  م��وؤخ��رًا  الأم��ري��ك��ي��ة  �ستيت” 
على  م�ستخدمه  ح�ساب  ينظف  تطبيق 
“في�سبوك”  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
من التعليقات وتحديثات الحالة وال�سور 

غير المرغوبة.
واأط�����ل�����ق ال����ط����الب ال���ث���الث���ة ا���س��م 
العامل  تطبيقهم  “FaceWash” على 
التطبيق  ويقدم  “في�سبوك”،  موقع  على 
اإمكانية البحث عن كلمات محددة �سمن 
ليقوم  في�سبوك،  على  م�ستخدمه  ح�ساب 
بجلب كافة التعليقات والم�ساركات التي 
وبذلك  البحث،  مو�سع  الكلمة  تت�سمن 
التخل�س  مثل  خيارات  للم�ستخدم  يعطي 

منها تمامًا اأو جعلها غير مرئية للعامة اأو 
لالأ�سدقاء.

الكلمات  من  مجموعة  التطبيق  ويوفر 
البذيئة التي يقول مطورو التطبيق باأنها 
اإل  “في�سبوك”،  على  ت�ستخدم  ما  غالبًا 
من  كلمات  كتابة  للم�ستخدم  يمكن  اأن��ه 
التي  الم�ساركات  اإل��ى  للو�سول  اختياره 
يحتاجها، ومن ثم يعّدل اإمكانية ظهورها 

اأو حذفها مبا�سرًة.
منا�سبًا  اأنه  التطبيق  هذا  مطورو  ويرى 
موقع  على  ح�سابه  اإع��ط��اء  يريد  لمن 
�سكاًل  “في�سبوك”  الجتماعي  التوا�سل 
اأ�سدقائه  اأم���ام  ر�سمية  اأك��ث��ر  ج��دي��دًا 

الجدد.

التطبيق  ا�ستخدام  ف��ي  ال��ب��دء  ويمكن 
بن�سخته التجريبية عبر الموقع الر�سمي 
لن  التطبيق  اأن  اإل   ،)facewa.sh(
على  الم�ستخدم  م��واف��ق��ة  ق��ب��ل  يعمل 
اإعطاءه �سالحيات الو�سول اإلى معلومات 
“في�سبوك” مثل  ح�سابه الأ�سا�سية على 
البريد الإلكتروني ومعلومات الم�ستخدم 

وال�سور والتحديثات.
اإل  اأن التطبيق ل يعمل حاليًا  اإلى  ُي�سار 
مطوروه  وعد  وقد  الإنجليزية،  باللغة 
باإ�سافة المزيد من اللغات قريبًا وكذلك 
لموقع  التطبيق  من  خا�سة  ن�سخة  طرح 

التوا�سل الجتماعي “تويتر”.

تطبيق   ينظف حساب الفيسبوك
 من املشاركات غري املرغوبة

حمكمة اأملانية تق�سي باأن الإنرتنت اأ�سا�سي يف حياة الفرد
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الفنلندية،م�ساء  نوكيا  �سركة  طرحت 
�سناعة  ف��ي  المتخ�س�سة  الإث��ن��ي��ن، 
ال��ع��ال��م، عائلة  ال��ذك��ي��ة ف��ي  ال��ه��وات��ف 
الهواتف الذكية الجديدة »لوميا«والذي 
 Lumia اإ�سدارات مختلفة  تاأتي في 3 
 620  Lumia،820  Lumia،  920

ر�سميا في م�سر.
و ياأتي ''لوميا 920'' ب�سا�سة 4.5 بو�سة 
1.280X768بيك�سل  و���س��وح  ودق���ة 

و�سمك 10.7 مم و�سحن ل�سكلي.
الت�سغيل  بنظام   ''920 ''لوميا  ويعمل 
و�سول  وب��ذاك��رة   ،''8 ف��ون  ''وي���ن���دوز 
 1.5 بقوة  ومعالج  جيجا   1 ع�سوائية 
ج��ي��ج��ا ه��ي��رت��ز وذاك�����رة ت��خ��زي��ن 32 
جيجابايت وكاميرا خلفية بدقة و�سوح 
 1.3 بدقة  واأمامية  ميجابيك�سل   8.7

ميجابيك�سل. 
  وياأتي ''لوميا 820'' ب�سا�سة 4.3 اإن�س، 
ونظام الت�سغيل ''ويندوز فون 8''، ومعالج 
بقوة 1.5 جيجا هيرتز وذاكرة تخزين 

بدقة  خلفية  وكاميرا  جيجابايت   32
بدقة  واأمامية  ميجابيك�سل   8 و�سوح 

1.3 ميجابيك�سل. 

نوكيا تطرح عائلة لوميا رمسيا يف مصر

من  ك����ل  اأن  ج���دي���د  ت���ق���ري���ر  ك�����س��ف 
عن  �سيك�سفان  و���س��ون��ي  مايكرو�سوفت 
بوك�س  "اإك�س  الجديدة  الألعاب  من�سات 
موؤتمر  ف��ي   ،"4 �ستاي�سن  ب��الي  و   720

مطوري الألعاب 2013 .
يتم  اأن  المتوقع  من  اأنه  التقرير  ويقول 
الجديد  الأل��ع��اب  من�سة  ع��ن  الك�سف 
بالي  الألعاب  ومن�سة   720 بوك�س  اإك�س 
الألعاب  مطوري  موؤتمر  في   4 �ستاي�سن 
الجاري  ال��ع��ام  م��ار���س  ف��ي  �سيقام  ال��ذي 
األعاب  مطوري  اأهم  يجمع  والذي   ،2013

الفيديو في العالم.
وي�سير التقرير اأي�سًا  اإلى توقعات اأخرى 
المن�ستين  ع��ن  الإع����الن  يتم  اأن  وه��و 
اللكترونيات  معر�س  في  الجديدتين 

عن  الإع���الن  اأن  اإل   2013 الترفيهية 
مطوري  موؤتمر  في  الجديدة  المن�سات 
الألعاب يعتبر اأف�سل من ناحية التوقيت 
حيث يقام الموؤتمر في بداية العام على 
خالف المعر�س الذي يقام في منت�سفه، 
حيث �ستتمكن ال�سركات من بيع من�ساتها 

الجديدة خالل العام باأكمله.
اأن  يعني  ل  ه���ذا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ق��ول 
�سيخلو  الترفيهية  اللكترونيات  معر�س 
بتقنية  المتعلقة  الجديدة  الأخبار  من 
الترفيه  فمن المتوقع اأن يتم الك�سف عن 
ومن�سات  الترفيهية  الأجهزة  من  العديد 
اأن  الممكن  من  والتي  الجديد  الأل��ع��اب 

تر�سم طريق جديد في عالم الترفيه

قامت �سركة مايكرو�سوفت اليوم باإطالق 
المحادثة  برنامج  من  جديده  ن�سخة 
التي  الأجهزة  على   ” “�سكايب  ال�سهير 
اأ�سبحت  حيث  الأندرويد  بنظام  تعمل 
تدعم ب�سكل كامل اإظهار  �سوره ال�سديق 
العديد  عن  ناهيك  به  الإت�سال  اأثناء 
م���ن ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات الأخ�����رى ال��ت��ي من 
للم�ستخدم  اأف�سل  اأداء  تقدم  اأن  �ساأنها 
اإجراء  �سا�سة  اإ�ستخدام  اإمكانية  ومنها 
مكالمات الفيديو على الو�سعية الأفقية 
في  متوفر  يكن  لم  ما  وه��و  والعمودية 
اإ�سافة  تمت  كما  �سبقته   التي  الن�سخة 
بع�س اللغات الجديده ومنها البرتغالية 

والنرويجية والأنجليزيه الأمريكية .
�سهر  ف��ي  ق��ام��ت  �سكايب  ب���اأن  وي��ذك��ر 
الو�سعية  ب��دع��م   ال��م��ا���س��ي  ن��وف��م��ب��ر 
العاملة  اللوحية  ل��الأج��ه��زة  الأف��ق��ي��ة 

بنظام اأندرويد .

اأعلنت �سركة �سوني اليابانية، عن بيع مقر 
نيويورك،  مدينة  في  الرئي�سي  ال�سركة 
اأمريكي.وتقول  دولر  مليار   1.1 مقابل 
البيع  عملية  اإتمام  وبرغم  اأنه  ال�سركة 
كحد  ثالث   3 المبنى  في  �ستبقى  اأنها  اإل 
المقر  باعت  اأنها  ال�سركة  وتقول  اأق�سى، 
لمجموعة  ن��ي��وي��ورك  ف��ي  لها  الرئي�سي 
"مجموعة  راأ�سهم  على  الم�ستثمرين  من 

ت�سيتريت".
الذي  وبالمبلغ  اأن��ه  ال�سركة  اأعلنت  كما 
الكثير  دفع  من  �ستتمكن  عليه  �ستح�سل 
الأخ���رى  والتكاليف  ال��م��دي��ون��ي��ات  م��ن 
الأمر  نهاية  في  الح�سول  من  و�ستتمكن 
على 770 مليون دولر نقدًا، حيث تعاني 
ال�سركة ومنذ فترة طويلة من الزمن، من 
تراجع ن�سبة مبيعاتها في �سوق الأجهزة 
من  العديد  ظهور  ب�سبب  اللكترونية 
ال�سركات  ك��ب��رى  م��ن  ل��ه��ا  المناف�سين 

العالمية.

سوني تبيع مقرها يف 
نيويورك 

سكايب يضيف
 مميزات جديده 

إطالق "إكس بوكس 720 و بالي ستايشن 4" 
يف مارس القادم
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1-كثريا مانقراأ هذه العبارة يف الكتب
اخلدم  ع�سرات  ال�سلطان  حول  ))وكان   

واحل�سم((
ومنا�سروه  اإتباعه  هم  الرجل  وح�سم 
وينا�سرونه  لغ�سبه  يغ�سبون  الذين 
من  م�ستقة  والكلمة  عنه  ويذودون 

احل�سمة ، واحل�سمة هي الغ�سب

املجلة  Magazine2-كلمة 
ماكازين

تعني  بالنكليزية  ماكازين  كلمة 
ماغازان  كلمة  تعني  وكذلك  )جملة( 
بالفرن�سية،ا�سل هذه الكلمة هو)خمزن(
منظم  خمزن  املجلة  فكاإمنا  بالعربية 
ومرتب يجد املرء على رفوفه او �سفحاته 
بجميع انواع املواد ال�ستهالكية او املواد 

الثقافية املتنوعة
3-ملاذا اختارو اللون الحمر؟

املالحظ عند ا�ستقبال ال�سخ�سيات املهمة 
من ملوك و روؤ�ساء ..انهم كانوا يفر�سون 
لهم الطريق او املطار او امليناء بال�سجاد 
لون  الحمر  اللون  ان  وال�سبب  الحمر 
اقدم  منذ  ملكي  لون  انه  عليه  متعارف 
واليونان  الفراعنة  ا�ستعمله   ، الع�سور 
لنه  ملكيا  لونًا  واعتربوه  والفنيقيون 
كان �سعب التلوين وغايل الثمن ولأنه ل 

يتاأثر ب�سوء ال�سم�س كغريه من اللوان.
4-من هو ابو هريرة؟

ا�سل  من  وهو  �سخر  بن  عبدالرحمن  هو 
كان  عندما  لنه  هريرة  ابا  و�سمي  ميني 
طفال يرعى الغنم كان يحمل هره يف  كمه 

ويالعبها ويداعبها ف�سموه ابا هريره.
5-معنى الغانية

الغنية  اجلميلة  املراأة  الغانية:هي 
بجمالها عن الزينه

6- معنى جنات عدن؟
اليمنية  عدن  مدينة  ل�سيت  هنا  عدن 
كما يظن البع�س ...بل هي �سفة معناها 
القامة او اخللود وجنات عدن هي جنات 

يف  اخللود  هو  احلقيقي  فاخللود  اخللود 
اجلنة.

7-ملاذا �سمي البحر ال�سود بهذا ال�سم؟
البحر  لن  التراك  ال�سم  هذا  اطلق 
وكانوا  والعوا�سف  الغيوم  كثري  ال�سود 

يخافون البحار فيه.
8-كلمة فل�سفة

الكلمات  من  فيل�سوف  او  فل�سفة  كلمة 
من  وهي  العربية  اللغة  على  الدخيلة 
احلكمة  حب  وتعني  اليونانية  اللغة 

والفيل�سوف هو الرجل املحب للحكمة.
9-ُقزح .

يف ف�سل ال�ستاء نرى يف الفق قو�س ُقزح 
الطيف  الوان  هي  الوان   7 من  ويتاألف 
- خ�سر ا - ق ر ز ا - لنيلي ا - لبنف�سجي ا (
ا�سم  هو  وُقزح  ا�سفر-برتقايل-احمر( 
اجلاهلية  يف  العرب  يعبده  كان  لإله 
الرعد  اله  يعتقدون  كانوا  ما  على  وهو 

واخل�سب واملطر. 
10-البيجاما:

 ، ع�سرية  مالب�س  والبيجاما  البنطلون 
البنطلون ا�سم ايطايل 

من  ويتاألف  فار�سي  ا�سم  والبيجاما 
مقطعني هما )باي( و)جاما( 

11- الكرنيتنه :
حملة جماورة ملحلة )العيوا�سية( ببغداد 
حيث يقع جامع )عادلة خاتون( وال�سم 

جاء عندما كانت هناك م�ست�سفى 
لتيني  الكرنتينه  وا�سم  ال�سحي  للحجر 
لن  اربعني  وتعني  )كوارانتا(  كلمة  من 

احلجر كان ملدة 40 يومًا

12-اخلنف�سار:
معنى  فما  خنف�ساري  كالم  نقول 

خنف�سار؟؟
ولي�ست  معنى  اأي  الكلمة  لهذه  ج/لي�س 

موجودة يف قوامي�س اللغة .
قال ال�ساعر:

لقد جذبت حمبتكم فوؤادي     كما جذب 
احلليب اخلنف�سار.

ويروى ان احدهم كان يدعي معرفة كل 
�سيء ...وتاأمر عليه ا�سحابه لحراجه 
قال  ...الول  احرف  من  كلمة  فاألفوا 
وهكذا  )النون(  اختار  والثاين  )خاء( 
كلمة  جميعًا  ....فاألفوا  6ا�سخا�س 
خنف�سار وعندما �ساألوه عن معناها اجاب 

ب�سرعة:
هي نبات جبلي ميني عري�س ال�ساق رقيق 
الورق احمر اللون ي�ستعمل لعالج خفقان 
القلب .ف�سحكوا عليه واثبتوا له انه مدٍع 

او خنف�ساري.

13-�سهر الع�سل:
اوربا  �سعوب  من  جاء  التقليد  هذا  ا�سل 
يف  ل�سيوفهم  يقدمون  فكانوا  ال�سمالية 
 ... الع�سل  من  م�سنوعًا  �سرابًا  الفراح 
وي�ستمر العرو�سان يف �سرب هذا ال�سراب 
ملدة ثالثني يومًا ملا فيه من فوائد غذائية 

ومقوية.
14-الندل�س:

اطلق العرب ا�سم ))الندل�س((على �سبه 
جزيرة ابرييا )ا�سبانيا والربتغال( ولكن 
هذه الكلمة تعربت لكلمة ))فندالي�سيا(( 
قبائل  ارا�سي  على  تطلق  كانت  التي 

جرمانية ا�سمها قبائل الفندال.
15-اغنية ))انا اللي ا�ستاهل(( :

املرحومة  غنتها  ا�ستاهل  اللي  انا  اغنية 
ا�سمهان يف فيلم))غرام وانتقام(( تاأليف 
ومو�سيقى  وبطولة  واخراج  و�سيناريو 
الغنية  هذه  ملحن  وان  وهبي  يو�سف 
امل�سرح  عميد  وهبي  يو�سف  املرحوم  هو 

العربي فيما بعد.
16-الزائدة الدودية: 

امل�سران العور ا�سبحت من  او ما ي�سمى 
هذا  واطلق  اجلراحية  العمليات  ا�سهل 
لنه  اعور  م�سران  ا�سم  الزائد  امل�سران 

مفتوح من ناحية ومغلق من الخرى. 

ت
ذرا

ش
ت

ذرا
ش

�سوؤدد فا�سل م�سطفى
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املثقف لغًة : هو الرجل احلاذق الفهم ، ورجٌل ثقٌف اإذا كان �سابطًا 
ملا يحويه قائمًا به ، وثقَف الرجل ثقافة اأي �سار حاذقًا .

اأما يف ال�سطالح : فيعني الرجل الذي ي�ستند على قاعدًة �سلبة 
من املعارف و�سعة اأفق يف التفكري وي�ستقرئ واقع جمتمعه ووطنه 

من موقع امل�سوؤولية والتكليف الجتماعي .
اأن  ميكن  �سنعة  ولي�ست   ، املهن  كباقي  مهنة  لي�ست  فالثقافة 
يتدرب عليها الإن�سان لبع�س الوقت فيتقنها ، اإنها م�سرية عميقة 
ووا�سعة ي�سقل فيها الإن�سان مواهبه ويغذي معارفه ليكت�سب ملكة 
الثقافة  اأدعياء  من  اليوم  نراه  ما  واأما   ، مثقفًا  يكون  لأن  توؤهله 
التي مت�س حياتهم وحياة جمتمعاتهم  امل�ساكل  الذين ل يفقهون 
وبالتايل فهم غري قادرين على التاأثري يف اأنف�سهم قبل التاأثري يف 

جمتمعاتهم.
بال�سكل  ليفكر  �سحيحة  عقيدة  على  يرتكز  الذي  هو  املثقف 
ال�سحيح فيتحرك بالجتاه ال�سحيح ليغري جمتمعه ، وهو الذي 
خلط  عتمة  واأولها  والظالم  للعتمة  طاردًا  ملجتمعه  النور  ي�سعل 

الأوراق على النا�س الب�سطاء .
فاملثقف يعمل جاهدًا على : ���

1.اإ�سرام نار الوعي يف جمتمٍع هامٍد ، ويقود احلركة يف املجتمع 
املتوقف وتعزيز حركته وجتاوز ركوده بوقوٍد فريد . 

على  ويثور   ، �سعبه  وجدان  اأعماق  يف  وطاقة  حركة  2.خلق 
ذات  جديدة  ملبادئ  خالقًا   ، جذورها  ويجتث  والتخلف  اجلمود 

بريق �سادق 
3.يج�سد ال�سبب الأ�سا�سي واحلقيقي لنحطاط املجتمع ويكت�سف 

ال�سبب الأ�سا�سي للركود والتاأخر .
الأ�سا�سي  ال�سبب  اإىل  الغافل  الوعي  عن  الغائب  املجتمع  4.ينبه 
والأهداف  احللول  له  ويبدي  امل�سوؤوم  التاريخي  وقدره  مل�سريه 
واأ�سلوب ال�سري ال�سحيح الذي يلزمه من اأجل اأن يتحرك ويتخل�س 

من الو�سع البائ�س الذي يعي�سه .
اإمكانياته  اأ�سا�س  على  ل�سعبه  الالزمة  احللول  على  5.يح�سل 
واحتياجاته واآلمه وعلى اأ�سا�س الرثوات املوجودة يف جمتمعه .

6.يخطط للتغيري ب�سكل مدرو�س قائم على اأ�سا�س ا�ستعمال �سحيح 
احلقيقية  الروابط  باكت�ساف  لالآلم  دقيقة  ومعرفة  للرثوات 
والأمرا�س بني العوامل والظواهر املوجودة يف الداخل واخلارج . 

م.م عبداحل�سني اخلفاجي
املثقف وم�سوؤولياته جتاه املجتمع
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وراثية  �سفات  اإدخال  هو  الوراثي  التعديل 
با�ستخدام  النباتات  من  �سنف  على  جديدة 
جودة  و  نوعية  لتح�سني  الإحيائية  التقنيات 
املنتج الزراعي ، من خالل مقاومة اآفة مر�سية 
اإنتاج  اأو  مالئمة  غري  بيئية  ظروف  او  معينة 
ميكن  ل  معينة  غذائية  او  وراثية  عوامل 

احل�سول عليها طبيعيا من ذلك ال�سنف .
وقعت اأوىل املحاولت امليدانية لإنتاج النباتات 
املتحدة  الوليات  و  فرن�سا  يف  وراثيا  املعدلة 
نبات  هند�سة  متت  حني   1986 عام  الأمريكية 
كما   ، الأع�ساب  ملبيدات  مقاوما  لي�سبح  التبغ 
كانت جمهورية ال�سني ال�سعبية الدولية الأوىل 
وراثيا  املهند�سة  النباتات  �سمحت بتجارة  التي 
من خالل اإدخال التبغ املقاوم للفايرو�سات عام 

 . 1992
على  تعتمد  وراثيا  املعدلة  النباتات  فوائد  ان 
او   ، اكرب  غذائية  فوائد  ذات  �ساللت  انتاج 
النباتات  لبع�س  اجلينية  اخل�سائ�س  حتويل 
مثل انتاج البطيخ بدون بذور ، و كذلك كما �سبق 
فمثال   ، للح�سرات  النبات  مقاومة  زيادة  ذكره 
نبات القطن تتم مهاجمتها من قبل ح�سرة دودة 
بالكامل  القطن  تهلك حم�سول  التي قد  القطن 
القطن  نبات  من  نوعية حم�سنة  فجرى تطوير 
الأمر   ، احل�سرة  لهذه  م�سادات  على  حتتوي 
و  للقطن  احل�سرة  هذه  مهاجمة  عدم  ي�سمن 

بالتايل �سالمة املح�سول .
هذه  ا�سرار  ان  القول  فيمكننا  اأ�سرارها  اأما 
الفرد  على  تظهر  ل  وراثيا  املعدلة  النباتات 
اأعرا�سها اىل  ، بل تتاأخر  مبا�سرة بعد تناولها 
وهذه   ، ل�سنوات  متتد  قد  ن�سبيا  طويلة  فرتات 

و  املنتجني  بني  جدل  حمل  تزال  ما  ال�سرار 
�سحية  درا�سة  تظهر  مل  و  ال�سحية  الوكالت 
اكيدة حتى الن تثبت ان هذه النباتات حتدث 
جعل  الذي  المر   ، الن�سان  على  وا�سحا  �سررا 
اجراء  دون  انتاجها  من  يزيدون  املنتجني 
اختبارات المان الكافية ملعرفة هل هي منا�سبة 
ال�سراع  جعل  مما   ، ل  اأم  الب�سري  لال�ستخدام 
على اأ�سده بني الوكالت ال�سحية و منتجي هذه 
الأ�سناف حتى تو�سلوا اأخريا اإىل اتفاق يق�سي 

بوجوب كتابة عبارة :
) يحتوي على مواد معدلة وراثيا  (

املعدلة  املواد  على  يحتوي  ل   (    : عبارة  اأو 
وراثيا ( .

منتجات  �سراء  يف  للزبون  اخليار  يرتك  مما 
ماأمونة  غري  وراثيا  معدلة  مواد  على  حتتوي 
املنتجات  على  بقائه  او  ال�سحية  الناحية  من 

الزراعية العادية .
اإن �سبب الجتاه الرئي�سي يف التحول اإىل اإنتاج 
اإيجاد  حماولة  هو  وراثيا  املعدلة  النباتات 
نتيجة  الغذاء  على  املتزايد  للطلب  احللول 
ال�سكان  اإعداد  يف  احلادة  ال�سنوية  الزيادات 
ت�سرب  التي  املجاعة  و  اجلفاف  ظروف  و 
الكبري  الرتفاع  و  العامل  يف  عديدة  مناطق 
دفع  مما  العامل  يف  احلبوب  �سوق  ت�سهده  الذي 
الوراثية  الهند�سة  اإىل  يتوجهوا  لن  العلماء 
ل�ستخدامها ك�سالح يف مواجهة الفقر الغذائي 
الجنازات  من  و   . النامية  الدول  يف  خا�سة 
نبات  عامل  تو�سل  هو  املجال  هذا  يف  املتميزة 
اأول  تطوير  اإىل  اليطالية  �سقلية  جزيرة  يف 
احللول  كاأحد  ذلك  و  باذجنان  و  طماطم  نبات 
ذلك  ذكرت  قد  و  العامل  يف  املنت�سرة  للمجاعة 

وكالة الأنباء اليطالية ) اأن�سا ( اأن �سور فيور 
جي�سيبي مارينو تو�سل اإىل تطوير هذه النبتة 
اإىل  طوله  ي�سل  قد  مت�سلق  نبات  تطعيم  عرب 
باأن�سجة  الو�سطى  اأمريكا  م�سدره  اأمتار  خم�سة 
من نباتي الطماطم و الباذجنان و اأو�سح مارينو 
ظروف  يف  املر�س  تقاوم  املت�سلقة  النبتة  اأن 
املاء  من  القليل  اإىل  حتتاج  و  للغاية  �سعبة 
م�سكلة  حل  يف  ي�ساعد  قد  الخرتاع  اإن  م�سيفا 

املجاعة يف العامل . 
من  اليابانيني  الباحثني  من  جمموعة  طور  كما 
وهو  اجلفاف  يقاوم  الرز  من  جديدا  نوعا  قبل 
الإنتاج  زيادة  يف  افريقية  دول  ي�ساعد  قد  ما 
لأبحاث  الدويل  اليابان  مركز  وقام   . الغذائي 
علوم الزراعة بدرا�سة طرائق لإ�سافة جينات 
حمددة اإىل اأنواع من الرز لتح�سني قدرتها على 
اأي�سا  املركز  يخطط  كما   ، اجلفاف  مع  التاأقلم 
ملالئمة  خ�سي�سا  مطور  الرز  من  نوع  لتح�سني 

البيئة الأفريقية و يعرف با�سم اأرز نرييكا .
التعديل الوراثي يف الطماطة :

يف  الفرن�سيني  الباحثني  من  جمموعة  جنحت 
تطوير نوع من الطماطم املعدلة وراثيا و التي 
الاليكوبني  �سبغة  من  حمتواها  بقلة  تتميز 
يف  حمتواها  ي�سل  بحيث  لالأك�سدة  امل�سادة 
تفوح  كما  العتيادية  الثمار  ن�سف  اإىل  الثمار 
بلونها  تتميز  و  الليمون  و  الورد  رائحة  منها 
ال�سبغة  هذه  قلة  نتيجة   ) الوردي   ( الزهري 

التي ت�سبب اللون الأحمر للثمار .

درا�سة  يف  بريطانيون  باحثون  ذكر  كما 
 Nature جملة   يف  نتائجها  ن�سرت 
ذات  طماطم  ثمار  اإن   ،  Biotechnology

الأغذية املعدلة وراثيا ...
 مالها و ما عليها ...     

اأ.م. د. علي حممد عبد احلياين
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على  لتحتوي  وراثيا  معدلة  و  بنف�سجي  لون 
ثمار  يف  اكرب  بكمية  موجودة  مغذية  مواد 
التوت الداكنة �ساعدت يف منع اإ�سابة الفئران 
اأن  لفكرة  تعزيزا  ي�سكل  مما  ال�سرطان  مبر�س 
النا�س  �سحة  جلعل  وراثيا  املعدلة  النباتات 
هذا  اإنتاج  يف  الفكرة  هذه  اأن   . اأف�سل  ب�سكل 
النوع من الطماطم جاءت نتيجة درا�سة قامت 
و   Kathy Martin الربيطانية  العاملة  بها 
فئرانا  ان  جمموعة من زمالئها وجدوا خاللها 
تغذيتها  جرى  بال�سرطان  لالإ�سابة  معر�سة 
اأطول  لفرتة  عا�ست  وراثيا  املعدلة  بالفاكهة 
بغذاء  اإطعامها  مت  التي  نظرياتها  من   كثريا 
عادي بالطماطم اأو بدونها و قد ركزت الدرا�سة 
و  لالأك�سدة  امل�سادة  النثو�سيانني  �سبغة  على 
املوجودة يف ثمار التوت و التي وجد �سابقا انها 
و مر�س  بال�سرطان  الإ�سابة  تقلل من احتمال 
اأ�سار  اإذ  الع�سبي  اأمرا�س اجلهاز  و بع�س  القلب 
العادية ميكن  الطماطم  اإن  اإىل  العلماء  هوؤلء 
و  النثو�سيانني  �سبغة  تكوين  على  حتفيزها 
هي العملية التي تتحول خاللها الطماطم اإىل 

اللون البنف�سجي . 

النباتات  مبنتجات  املرتبطة  ال�سلبية  الآثار 
املعدلة وراثيا :

1-خماطر غري مق�سودة :- تنتج هذه املخاطر 
اآخر و عدم  اإىل  نتيجة نقل اجلينات من كائن 
الأجيال  اإىل  املنقولة  ال�سفات  تثبيت  اإمكانية 
اآثار غري متوقعة  اإىل  القادمة و هذا قد يقود 

مثل عقم النباتات و اإفراز ال�سموم .
عن  ين�ساأ  قد   -: الإن�سان  �سحة  على  2-الآثار 
غري  اأ�سرارا  وراثيا  املعدلة  الأغذية  تناول 

حم�سوبة على �سحة الإن�سان ومنها :
اأ -اإمكانية وجود مادة �سامة يف الطعام 

ب -ظهور ح�سا�سية لالإن�سان نتيجة تناول هذه 
الأطعمة 

ت -تقليل القيمة الغذائية للطعام 
اإىل  احليوية  للم�سادات  املقاومة  ث -نقل 

الإن�سان 
3-الآثار املتعلقة بالبيئة :- و منها :

و  الأخرى  املحا�سيل  اإىل  اجلينات  اأ -هجرة 
هذا قد ينتج عن انتقال اجلينات من النباتات 
التي  و   ( الربية  النباتات  اإىل  وراثيا  املعدلة 
القدرة  يعطيها  مما   ) اأدغال  اإنها  على  تعامل 
خارقة  اأدغال  اإىل  اإياها  حمولة  املالئمة  على 
مكافحتها  ميكن  ل   )  Super Weeds  (
خطرها  من  يعظم  مما  العتيادية  باملبيدات 

على املحا�سيل 
املفيدة  الرتبة  كائنات  على  ال�سارة  ب -الأثر 
من خالل اإفراز النباتات املعدلة وراثيا ل�سموم 
املفيدة  الكائنات  على  توؤثر  الرتبة  داخل 

املوجودة فيها 

اعداد / احمد عبد ال�ستار 
املبدعون بطبيعتهم املكملة ينظرون اىل اخللف 
التقليد مندفعني  ويفكرون اىل المام، وميقتون 
نحو التجديد لتاأكيد نظريتهم يف فر�س الإبداع 
ودح�س التباع، فهم يبادرون لأن يجعلوا من كل 
جديد اأحدث ومن كل حديث اأجدد. اأما طبيعتهم 
والتدقيق  املظهر  للتمعن يف  و ت�سطرهم  املتاأملة 
وياأتي ذلك من قدرتهم على تدوين  يف اجلوهر، 
ال�سور ور�سم الأفكار، وينظرون لكل فكرة �سغرية 
على اأنها عامل كبري ويجدون يف كل اإجناز �سخم 
على اأنه مراودة ب�سيطة منت واأ�سبحت  بحجمها 

الكبري.
العلمي يف  التعليم العايل والبحث   اطلقت وزارة 
العام 2008 مبادرة ا�سمتها ) يوم العلم ( لختيار 
الأ�ستاذ الول من احلا�سلني على جائزة البتكار 
والبداع العلمي من كل عام ، وقد اختار جمل�س 
منذ  ال�ساتذه  من  عددًا  املوقر  دياىل  جامعة 
معتمدين  العام  هذا  غاية  واىل  املبادرة  انطالق 
بيوم  اخلا�سة  املفا�سلة  ا�ستمارة  على  بذلك 
اآفاق ارتاأت ان تخ�س�س زاوية من  العلم . جملة 
لت�سليط  مبدعون  ا�سمتها  عدد  كل  يف  �سفحتها 
اختيارهم  مت  الذين  املبدعني  احد  على  ال�سوء 
جامعة  يف  الول  ال�ستاذ  اختار  العدد  هذا  ويف 

دياىل لعام 2009 .   
�ساكر  حممود  نبيل  الدكتور  ال�ستاذ  املبدع 

العبدان 
الرتبية  يف  الدكتوره  �سهادة  على  حا�سل 
احلركة  )علم  الدقيق  التخ�س�س  يف  الريا�سية 
عام  الب�سرة  جامعة  من   ) احلركي  –التعلم 
1996 وح�سل على لقب ال�ستاذ عام 2005 يعمل 
يف وزارة التعليم العايل والبحث العاملي – جامعة 
دياىل – كلية الرتبية ال�سا�سية توىل عددًا من 
الفتح  : رئي�س حترير جملة  العلمية وهي  املهام 
العلمية ورئي�س جلنة الرتقيات العلمية املركزية 
يف جامعة دياىل  ورئي�س اللجنة العلمية يف ق�سم 
 – ال�سا�سية  الرتبية  لكلية  الريا�سية  الرتبية 

ومعاون  العلمية  اللجنة  ورئي�س  دياىل  جامعة 
لذات  العليا  والدرا�سات  العلمية  لل�سوؤون  العميد 
العربي  املجل�س  يف  لع�سويته  ا�سافًة  الكلية 
للموهوبني واملتفوقني وهو ع�سو جمعية واجهة 

الردن للتبادل الثقايف .
وهي:  الإدارية  املهام  من  عددًا  املبدع  وتوىل 
رئي�س ق�سم الرتبية الريا�سية يف كلية الرتبية 
الأ�سا�سية عام 1994 عندما كانت ت�سميتها كلية 
معاون  من�سب  الكلية  نف�س  يف  و�سغل  املعلمني 
من  للفرتة  وعميد   2001-1996 من  للعميد 
املن�سبني  بني  الفا�سلة  والفرتة   2003-2002
التي متتد من 2001-2002 �سغل من�سب م�ساعد 

رئي�س جامعة دياىل .
الر�سائل   ( نذكرها  املوؤلفات  من  العديد  الف 
دياىل  جامعة  لتدري�سي  اجلامعية  والطاريح 
-2002 ، علم احلركة – التطور والتعليم احلركي 
الرتبية  يف  بحوث   ،  2005- ومفاهيم  حقائق 
الريا�سية  احلركة  معامل   ،  2006- الريا�سية 
مو�سوعات   ،  2007  – واملعرفية  والنف�سية 
خمتارة يف التنظيم والدارة – 2010 و درا�سات 

نوعية يف التعليم احلركي -2012 ( .
داخل  العلمية  املوؤمترات  من  العديد  يف  �سارك 
وخارج القطر وله 32 بحثًا علميًا من�سورًا وا�سرف 
على 35 ر�سالة واطروحة وكرم علميًا عن طرق 
املالكات  لرعاية  الثالث  الت�سل�سل  على  ح�سوله 
كونه  اىل  ا�سافًة   1999 لعام  القطر  يف  العلمية 
ال�ستاذ املتميز على الكلية عام 2008 وال�ستاذ 

الول يف جامعة دياىل عام 2009 .
وح�سل املبدع على 60 كتاب �سكر وتقدير و8 من 
من�سب  ي�سغل  حاليا  وهو  التقديرية  ال�سهادات 
لل�سووؤن  ال�سا�سية  الرتبية  كلية  عميد  )معاون 

العلمية( 
ونحن اذ نختم حديثنا عن مبدعنا  ن�سكر خالقنا 

رب الكون العظيم الذي اأبدع يف خلقنا جميعا . 

مبدعون 



48

     
                                                              

اإىل  اأنك ذهبت بطفلك  الكرمي  اأخي       ت�سور 
يف  اأخطاأ  يعاجله  اأن  من  وبدًل  الأطباء  اأحد 
عالجه فزاد املر�س عليه ، رمبا �ستحزن لذلك،  
خربة  ل  الطبيب  هذا  باأّن  علمت  لو  بك  فكيف 
له بالطب واإمنا ح�سل على �سهادته عن طريق 
الغ�س ، وكيف �سيكون حال املجتمع لو كرث فيه 

هذا ال�سنف من النا�س.
   يعد الغ�س من الظواهر ال�سلبية التي انت�سرت 
ال�سيئة  اآثاره  واأخذت   ، جمتمعاتنا  بع�س  يف 
يتلم�سها النا�س يف حياتهم اليومية ، حيث دخل 
يف اأكرث املجالت وتلون مبظاهر �ستى ومن هذه 

املظاهر :
اأوًل / غ�س الراعي لرعيته ، والقائد جلنوده ، 
والرئي�س ملروؤو�سيه ، ورب الأ�سرة لأبنائه . فعن 
معقل ابن ي�سار املزين - ر�سي اهلل عنه - قال : 
�سمعت الر�سول )يقول : " ما من عبد ي�سرتعيه 
لرعيته  غا�س  وهو  ميوت  يوم  ميوت  رعية  اهلل 

اإل حرم اهلل عليه اجلنة (
ثانيًا/ الغ�س التجاري الذي يعتدي فيه امل�سلم 
ليح�سل  ي�سريًا  �سيئًا  كان  ولو  غريه  مال  على 
اأو   ، والكتمان  الكذب  طريق  عن  باحلرام  عليه 
امليزان. يف  البخ�س  اأو  ال�سلعة  عيوب  اإخفاء 
يف  �سوقهم  يف  النا�س  اإىل  يوم  ذات  النبي  خرج 
اأثناء  ويف   ، وال�سلع  للب�سائع  تفتي�سية  حملة 
يده  فاأدخل   ، طعام  �سربة  على  مّر   ( حملته 
الطعام؟  �ساحب  يا  هذا  :ما  فقال   ، بلاًل  فنالت 
فقال   ، اهلل  ر�سول  يا  ال�سماء  اأ�سابته   : فقال 
)اأفال جعلته فوق الطعام حتى يراه النا�س ! من 

غ�سنا فلي�س منا (
اأ�سكال  اأخطر  من  وهو  العلم  يف  الغ�س   / ثالثًا 
يح�سل  فعندما   ، و�سررًا  اأثرا ً  واأبلغها  الغ�س 
الغا�س على �سهادة تعليمية بالغ�س فاإنه يكت�سب 
بها مال ً حراما ً . وعملية الغ�س يف المتحانات 
تعد من اأخطر الكوارث الرتبوية التي تتعر�س 
، فتعرقل تقدمها،  لها م�سرية الرتبية والتعليم 
اإىل  الغا�س  بالطالب  وتوؤدي   ، موازينها  وتخل 

حياة اخلمول والنحراف .
بال�سهادات،  ، كالإدلء  القول  الغ�س يف  رابعًا / 
اأمام  امل�سلم  يقدمها  التي  واملعلومات  والأقوال 
خمالف  ب�سكل  م�سوؤولة  جهة  اأي  اأو   ، الق�ساء 

للحقيقة ، ليوقع ال�سرر بالنا�س ظلما ً وزورا ً .
وهو   ، وال�سحبة  ال�سداقة  يف  الغ�س   / خام�سًا 
بل   ، ال�سباب  من  كثري  عنه  غفل  الذي  الأمر 
ت�ساهلوا يف هذا الأمر ، حتى بلغوا درجة كبرية 
يقول  ذلك  .ويف  املبني  واخل�سران  ال�سياع  من 
ُ َعَلى َيَدْيهمِ  املمِ اهلل جل وعال : } َوَيْوَم َيَع�سُّ الظَّ
يال )27(  �ُسولمِ �َسبمِ َخْذُت َمَع الرَّ ي اتَّ َيُقوُل َيا َلْيَتنمِ
ْذ ُفالًنا َخلمِيال )28( َلَقْد  خمِ ي مَلْ اأَتَّ َيا َوْيَلَتى َلْيَتنمِ
ْيَطاُن  ْكرمِ َبْعَد اإمِْذ َجاءينمِ َوَكاَن ال�سَّ ي َعنمِ الذِّ لَّنمِ اأَ�سَ

لمِالإن�َسانمِ َخُذول )29( { .فلي�س من اأهداك كتابًا 
ماجنًا  و�سريطًا  �سيجارة  اأعطاك  كمن  نافعا ً 
غا�س  عدو  والآخر   ، لك  وحمب  نا�سح  ،فالأول 
بع�سهم  يومئذ  الأخالآء   ((: تعاىل  .قال  لك 

لبع�س عدو اإل املتقني (( 
وقد حّرمت �سريعتنا الغ�س بكل اأنواعه ملا يلحقه 
اهلل  عباد  لأخالق  وخمالفته  للنا�س  اأذى  من 
واملنافقون   ، ن�سحة  اأنهم  �سفاتهم  فمن  املتقني 

غ�س�سة وهم ممقوتون عند اهلل تعاىل .

اأ�سباب الغ�س
الغ�س  اإىل  الإن�سان  تدعو  التي  الأ�سباب  من 

�سواء يف املعامالت اأو المتحانات
يف  الإخال�س  وعدم  الإميان  و�سعف  1.اجلهل 

العمل
2.احلر�س على جمع املال من اأي طريق كان 

3.م�ساحبة الك�ساىل وعدم اجلدية
4.�سعف الرتبية والت�ساهل يف املراقبة

على  والتكالية   ، النف�س  يف  الثقة  5.�سعف 
الغري

اهلل  ق�سم  مبا  الر�سا  عدم  املوت  عن  6.الغفلة 
له

عالج الغ�س
الوقوف  من  لبد  اخلطرية  الظاهرة  هذه 
بوجهها ول بد من تظافر اجلهود ل�سدها ملا لها 
من الآثار ال�سيئة التي مّرت بنا �سابقًا ، وعالج 

هذه الظاهرة يكون بالأمور الآتية :
اأوًل : القتناع التام بحرمة الغ�س ، واأنه خيانة 
اأيها  يا   ((  : تعاىل  اهلل  قال   ، ولر�سوله  هلل 
اآمنوا ل تخونوا اهلل والر�سول وتخونوا  الذين 

اأماناتكم واأنتم تعلمون ((.
ثانيًا : الإخال�س ومراقبة اهلل تعاىل 

فال   ، عليك  واطالعه  اهلل  مراقبة  فا�ست�سعر 
جتعله اأهون الناظرين اإليك ، قال اهلل تعاىل: 
)) اإن اهلل ل يخفى عليه �سيء يف الأر�س ول يف 
 ، ب�سري  الناقد  فاإن  العمل  واخل�س   ،)) ال�سماء 
فاإن من قل اأو عدم ن�سيبه من الإخال�س دفعته 
نف�سه الأمارة بال�سوء اإىل الغ�س والتحايل على 
اأوامر اهلل . وتذكر اليوم الآخر ، فاإن النف�س اإذا 
املع�سية  عن  تلجم  فاإنها  احل�ساب  بيوم  ذكرتها 

خلوفها من �سديد العقاب.
ثالثًا : البتعاد عن الك�سب احلرام وال�ستغناء 

باحلالل 
فابتعد عن الك�سب احلرام القائم على الغ�س يف 
البيع وال�سراء ، اأو احل�سول على �سهادة مزيفة 
لك�سب املال بها ، مهما كانت الظروف املادية، لأن 
تعاىل:  اهلل  قال   ، التوكل  حقيقة  ينايف  ذلك 
وادع   ،  )) املوؤمنون  فليتوكل  اهلل  وعلى   ...  ((
عن  بحالله  يغنيك  واأن   ، عليك  يتوب  اأن  اهلل 

حرامه.
الهمم  وذوي  ال�ساحلني  م�ساحبة   : رابعًا 

العالية
فعليك بالرفقة ال�ساحلة ، فاإنها خري معني بعد 
 ، �سوء  باأمر  هممت  متى  والتذكري  بالن�سح  اهلل 
حت�سيل  يف  وامل�سابرة  العالية  بالهمة  وعليك 
عن  يبعدك  احلالل  الرزق  وك�سب   ، العلم 

الو�سائل غري امل�سروعة يف ذلك.

ظاهرة الغش 
اأ.م. د. طه حّماد خملف

مظاهرها .  اأ�سبابها .  عالجها
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      ما زالت القراءة والتلقي والتاأويل من اأهم 
اإ�سكاليات احلداثة يف الدر�س النقدي احلديث 
، اإذ تثري جدًل  واإثارة عند متذوقي الن�س، وما 
زال التاأ�سيل النقدي يعر�س املفاهيم والآليات 
لتوثيق ال�سلة بني الن�س الإبداعي � وهو فحوى 
الإبداع والقدرة � وبني عقلية القارئ الإدراكية 
و�سبل تاأويله للن�س، وكل ن�س اإبداعي بالتاأكيد 
قابل للتاأويل وامل�ساكلة ، لأنه �ساحة ت�سب فيها 

كل الأفكار والعالقات املت�سابهة واملتباعدة .
الظاهرية  الدللة  عن  خروج  التاأويل        
مبعنى  اأي  احتمالية  دللة  اإىل  واللتجاء 
معنى  اإىل  الظاهر  معناه  عن  اللفظ  �سرف 
يحتمله بعد تاأ�سي�س عالقات مت�سابكة يحتمها 
الن�س الإبداعي، فالقارئ اأو املتلقي يتيح للن�س 
يف  املعاين  تعدد  ثم  اأول  الحتمال  الإبداعي 
يقبل  والذي  ينتهي  ل  الذي  الدليل  احلقل 

التاأويل والحتمال دائمًا.   
     هذا التاأويل ناجت من تعدد زوايا القراءة التي 
الإبحار  اأ�سرعة  له  وتفتح  القارئ  ذهن  تنور 
بعدما  جديدة  نتائج  نتلم�س  وعليه  الن�س،  يف 
ل  التف�سريية  الأوىل  القراءات  يف  اأغفلت 
التاأويلية، فالن�س فيه اأوجه اختالف اأو ائتالف 
نف�سه  الوقت  ويف  وفهمه،  القارئ  نظرة  ح�سب 
كيفما  فهمًا  وفهمه  اإدراكه  بعد  للتاأويل  قابال 
الطابع  على  يعتمد  لكنه  التاأويل  هذا  يرى 
اجلمايل ويرتك الطوابع الآخر للن�س فاملوؤلف 
والكل  فعالية  والتلقي  فعالية،  والن�س  فعالية، 
ي�سبح يف قراءة تاأويلية تتيح للن�س اجتهادات 

وتوقعات تخ�سع لطابعه اجلمايل.
وجتارب   ، عدة  تف�سريات  تثري  القراءة  اإن       
مع  يتعامل  وهو   ، القارئ  مينحها  جديدة 
ذاتية  جتربة  لديه  فيكون  التفاعلي  الن�س 
الن�س  لتف�سريات  ان�سهار  فيها  تاأويلية  جديدة 
وتاأويالته فتخلق هذه التجربة باأبعاد جديدة 
التي  ال�ستيعابية  القارئ  اآفاق  عليها  �سيطرت 

تاأويله  على  الن�س  ت�ساعد  دللت   ولدت 
وان�سرافه من املعاين الظاهرة اإىل معان حتتمل 
القراءة  ازدادت  وكلما   ... الن�س  هذا  على 
تف�سري  من  لتزيد  للن�س  اأخر  تاأويالت  فر�ست 

هذا املنجز.
      يطرح القارئ اأ�سئلة مكثفة حول الن�س الذي 
يتعامل معه وهو يعيد تركيبه وا�ستيعابه فتنتج 
الن�س  يقدمها  كرث  اإجابات  القراءة  هذه  من 
يقوله  اأن  يريد  ما  اإىل  في�سل  جلية  وا�سحة 
وهو   ، معه  القارئ  تفاعل  ومدى  للقارئ  الن�س 
ويعي�س    ، الآخر  مع  وعالقته  جتربته  يو�سع 

اأجواء الن�س الأدبي . 
الأدبي وطرق  الن�س  اختلفت طرق قراءة       
ال�ستيعاب  بح�سب  وتف�سريه  وتاأويله  اإدراكه 
الن�سي واإيجاد عالقات تامة بني الن�س وتاأويله 
عالقة  اإيجاد  اأي�سا  للقارئ  تتيح  العالقة  هذه 
لعملية  املوؤ�س�س  ب�سفته  )املوؤلف(  هي  اأخرى 
)الن�س(  والر�سالة  الأدبي  الإبداعي  الإنتاج 
فعملية   ، العالقة  يقرر  الذي  النتاج  ب�سفتها 
الن�س  لبنى  ها�سمة  عملية  والتاأويل  الإدراك 
والقراءة تك�سف عن هذه البنى حتى لو در�ست 
على  الوقوف  فهدفها  املوؤلف  عن  بعيدا  الن�س 

املتعة اجلمالية للن�س بابعاده املختلفة. 
الوقوع  من  القارئ  التاأويالت يجنب  فتعدد       
قاطع  دليل  الظاهر  املعنى  وكذلك  الزلل،  يف 
عالقة  اإذا   ، الكاتب  اإليه  يذهب  ما  �سحة  على 
اإغفالها  ميكن  ل  واملتلقي  الن�س  بني  قائمة 
معنى  معرفة  قبل  الن�س  معنى  على  والوقوف 
املوؤلف لتمنح الن�س الأدبي احتمالت قوية، ل 

يتجاوزها القارئ اأو يتعداها اأثناء القراءة. 
     وكما هو معلوم من ات�سف بالقارئ ل يكتفي 
ثانية  اإىل  يتعداها  واإمنا  واحدة  بقراءة 
يقراأه  الذي  الأدبي  الن�س  لينقد  ثالثة  ورمبا 
والتمايز  الختالف  عن  ناجتة  فتاأويالته   ،
القارئ  لدى  والفهمي  الفكري  بالوعي  احلا�سل 
والك�سف  ال�ستيعاب،  درجة  ح�سب  الناقد  غري 

عن موا�سع اجلودة والرداءة يف العمل الأدبي. 
بح�سب  متاأرجح  الأدبي  العمل  يكون  فعليه       
عدد املتلقني فمنهم من يتقبله ومنهم من يرف�سه 

وميجه لذا اختلفت اأذواق املتلقني.      
        

 التلقي والتاأويل الن�سي  

    د. �سفاء الدين احمد فا�سل 
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مع ان الذوق الهابط غدا ظاهرة عاملية ا�سارت اليها العديد من الدرا�سات العالمية 
الهبوط ونوعه ومظاهره تتباين من ثقافة اىل اخرى  ، لكن م�ستوى  والجتماعية 
ومن جمتمع اىل اآخر ،ف�سال عن اختالف م�سمون امل�سكلة يف البلدان املتح�سرة عنه يف 
البلدان النامية او املتخلفة ، اذ يذهب م�سمون الذوق الهابط يف الوىل اىل الرتاجع 
�سكل  الذي  ال�سلوكي  الذوق  اىل  الثانية  يف  ميتد  بينما   ، واجلمايل  الفني  الذوق  يف 

بدوره امل�سكلة الكرث و�سوحا يف جمتمعات هذه البلدان .
العام  الذوق  بو�سف   ، املجتمع  ذوق  تنمية  اىل  الدول  فيه  ت�سعى  الذي  الوقت  ويف 
ات�ساعا  لفت  وب�سكل  نلحظ  اننا  ال   ، احل�ساري  الرقي  مظاهر  من  ا�سا�سيا  مظهرا 
لظاهرة الذوق الهابط يف جمتمعنا ، اىل درجة ا�سبح فيه ذلك الذوق �سلوكا ماألوفا 
اعتدنا عليه ، وغالبا ما يقابل بعدم الكرتاث . مع انه و�سل اىل م�ستويات متدنية 

تثري القلق مبختلف انواع الهبوط الذوقي �سواء اأكان جماليا ام فنيا ام �سلوكيا .
ي�سري  تراجعه  فاأن   ، الخالقية  املنظومة  عنا�سر  من  يعد  ال�سلوكي  الذوق  ان  ومبا 
لهذه  ان  ذلك   ، املجتمع  يف  املتحكمة  املنظومة  تلك  جوانب  من  جانب  اختالل  اىل 
لل�سلوك الجتماعي ،مبعنى ان هناك  انها اداة �سبط  املنظومة جملة وظائف منها 
معيارية اخالقية معينة ل�سلوكيات الفراد ، وغياب هذه املعيارية يتيح لهم ممار�سة 
ما ي�ساوؤون من افعال،ب�سكل تبدو فيه تلك الفعال مقبولة اجتماعيا يف حال ارتباك 
ال�سلم القيمي او الفراغ الثقايف ، المر الذي يزيد من التمادي فيها ، ف�سال عما يعنيه 
ذلك من تراجع يف ثقافة الفراد مبا يجعلهم يخرجون على قواعد املجتمع املتعارف 

عليها ،بخا�سة يف اطار ال�سلوك الجتماعي غري املق�سود .
وبالرغم من ان الذوق اجلمايل والفني يرتبط بدرجة كبرية بخ�سائ�س الفراد ، ال 
ان له مظاهر �سلبية على املجتمع يف حالت الرتاجع ، لعل من ابرزها ما يطلق عليه 
بالتلوث ال�سمعي والب�سري .اذ يندر ان ت�سمع او ترى �سيئا من دون ان يخد�س �سمعك 

او ب�سرك ب�سكل او باآخر.
التفاعل  خ��الل  من  ال�سا�س  بالدرجة  جت��ري  ال�سلوكي  ال��ذوق  تنمية  كانت  واذا 
الجتماعي ، عرب نقل القواعد ال�سلوكية من جيل اىل اآخر ، ال ان الذوق اجلمايل 
هذا  تنمية  ت�سكل  بعينها  موؤ�س�سات  بها  تنه�س  تنمية  عمليات  من  له  لبد  والفني 
الذوق جزءا من وظيفتها .بخا�سة ان حالت تغريه ا�سرع بكثري من تلك التي يتعر�س 
الفني واجلمايل ترتبط  بالذوق  املتحكمة  العوامل  ان  نتيجة   ، ال�سلوكي  الذوق  لها 
واملقروء،  واملرئي  امل�سموع  كافة  با�سكاله  اجلماهريي  الت�سال  بعمليات  كبري  بقدر 

على العك�س من الذوق ال�سلوكي املرهون بالتغريات الجتماعية ا�سا�سا.
،يرتبط  واملعيبة  اخلطرية  الظاهرة  هذه  وراء  تقف  عديدة  ا�سبابا  ان  املوؤكد  ومن 
وبالتايل   ، ا�ستثنائية  ظروف  من  املجتمع  به  مر  مبا  واخرى  ثقافية  بعوامل  بع�سها 
يف  عديدة  لرتاجعات  كح�سيلة  الخ��رية  ال�سنوات  يف  نف�سها  عن  الظاهرة  ك�سفت 

جمالت خمتلفة ، المر الذي اباح لالفراد القفز عليها بذرائع �ستى .
وبالرغم من ان الذوق الرفيع ي�سفي على احلياة ب�سورها املادية واملعنوية م�سامني 
العقلية  العمليات  تطول  اخرى  وتاأثريات  النفو�س  يف  التفاوؤل  ت�سيع  وبهجة  راقية 
املختلفة كالتفكري واخليال ، ال انها مل تنل مات�ستحق من عناية ، �سواء على م�ستوى 

البحث الكادميي او اجلهات املعنية بتنمية الذوق .
ومل يبق من تلك العناية �سوى در�س اكادميي يف كليات الفنون اجلميلة دون �سواها، 
ان  او  املجال،  هذا  يف  اذواقهم  تنمية  اىل  بحاجة  لي�سوا  الخرين  الطلبة  وك��اأن 
كبقية  فائقة  عناية  نوليها  ان  لت�ستحق  التي  الرتفية  املو�سوعات  من  الذوق  هذا 
املو�سوعات التي نح�سرها يف اذهان التالميذ والطلبة مع ان قيمتها لترقى اىل قيمة 
تنمية اذواق النا�س ، ما قاد اىل ت�سكل ع�سوائي لالذواق القى مبظاهره التخريبية 
على احلياة بدءا من ال�سلوكيات امل�سينة لبع�س افراد املجتمع وانتهاء بتدمري البيئة 

التي غدت خربة كما تلحظون.
والتعليم  وزارة  املقال اىل ذكرها اقرتح على  التي ليت�سع  ال�سباب  لهذا ولغريه من 
العايل ان تعمم التذوق الفني واجلمايل كمادة درا�سية يف جميع الكليات والق�سام 
ا�سوة بدر�سي حقوق الن�سان والدميقراطية ،بخا�سة ان الذوق الهابط يتمظهر يف 
�سلوكيات ال�سباب ب�سكل او�سح من بقية ال�سرائح الجتماعية الخرى ، قلت الذي 

عندي وانتظر راأي الوزارة .

 اأ.م.د جليل وادي
هبوط الذوق العام



كما يتقدم القسم بأحر التهاني والتربيكات اىل االستاذ الدكتور 
سامي املعموري مبناسبة تسنمه منصب مدير مركز التطوير 

والتعليم املستمر يف رئاسة اجلامعة 

تهنئة

واملدرس املساعد عبد احلسني اخلفاجي مبناسبة تسنمه منصب 
املوفقية  كل  هلم  متمنني  اجلامعة  يف  املركزية  املطبعة  مدير 

والتقدم خدمة لوطنهم الغايل

يتقدم قسم االعالم والعالقات العامة يف رئاسة جامعة دياىل 
الدكتور  املساعد  االستاذ  اىل  التربيكات  وأرق  التهاني  بأحر 
عميد  منصب  تسنمها  مبناسبة  كمبش  محيد  ماجدة 
والنجاح خدمة  املوفقية  هلا  الرياضية متمنني  الرتبية  كلية 

جلامعتنا وللعراق.
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