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جملة ثقافيةعامةتصدر 
عن قسم االعالم والعالقات العامة يف

 رئاسة جامعة دياىل

بحث  وزير التعليم العايل والبحث العلمي علي الأديب، مع ال�سفرية الأملانية يف بغداد 
بريتا فاغرن اإمكانية تطوير بنود  اتفاقية التعاون العراقي الأملاين �سمن منظمة الداد، 
الربنامج.  املتاحة �سمن هذا  الفر�ص  العراقيني على كل  الطلبة  ب�سكل ي�سمن ح�سول 
الطبية  للدرا�سات  الربنامج  الأكرب من مقاعد هذا  ف�سال عن �سرورة تخ�سي�ص اجلزء 

والهند�سية وحافات العلوم.
 وقال الأديب خالل اللقاء الذي ح�سره املدير العام لدائرة البعثات والعالقات الثقافية 
الدكتور بهاء كاظم ومعاون املدير العام الدكتور ماجد ال�ساعدي، اإن العراق "يطمح اإىل 
الفادة من اخلربات الأملانية املتقدمة يف املجالت الأكادميية لتطوير بنيته التعليمية، 
الدولية  الت�سنيفات  يف  متقدمة  مراتب  على  حت�سل  الأملانية  اجلامعات  اإن  خ�سو�سا 

الأكادميية".
واأ�ساف الأديب اأن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اتخذت خطوات وا�سعة لتوثيق 
العالقات العراقية الأملانية يف املجال التعليمي وال�ستثماري، وت�سمن هذا التن�سيق مع 
وزير القت�ساد الأملاين لت�سجيع ال�سركات الأملانية يف الدخول اىل م�ساريع ت�سميم وبناء 
املدن اجلامعية التي تعمل وزارة التعليم على تاأ�سي�سها �سمن خطتها الإ�سرتاتيجية التي 

تنفذها حاليا.
اأبدت ال�سفرية الأملانية يف بغداد بريتا فاغرن، ا�ستعداد بالدها لتوفري كل  من جانبها، 
خطت  العراقية  التعليم  وزارة  اأن  موؤكدة  العراق،  مع  عالقاتها  لتفعيل  الدعم  اأنواع 
على  اأملانيا  ي�سجع  ما  وهو  العراق،  يف  التعليم  نظام  تطوير  جمال  يف  وا�سعة  خطوات 

التوجه بجدية لدعم جهود الوزارة يف هذا املجال احليوي.

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  تفقد 
املجمع  يف  اجلديد  الوزارة  مبنى  الأديب،  علي 
ميدانيا،  الدوائر  عمل  على  واأطلع  الرتبوي 
دوائر  جميع  بانتقال  ال�سراع  ب�سرورة  موجها 
التي  امل�سكالت  معاجلة  بعد  املجمع  اىل  الوزارة 
خالل  الأديب  وقال  اخلدمي.  باجلانب  تتعلق 

اإن  الرتبوي،  املجمع  يف  الوزارة  مبنى  زيارته 
"جميع دوائر الوزارة �ستنتقل اىل مبنى الوزارة 
يف املجمع الرتبوي، بعد تهيئة الأماكن الالزمة 
وتوفري امل�ستلزمات ال�سرورية خ�سو�سا اخلدمية 
منها، لل�سروع بعملية انتقال دوائر الوزارة ب�سكل 
نهائي".واأكد الوزير خالل تفقده دائرة البعثات 

اأهمية  الثقافية يف املجمع الرتبوي،  والعالقات 
اجلامعات  يف  املبتعثني  الطلبة  �سوؤون  متابعة 
العربية والعاملية وت�سهيل اإجراءاتهم، ودرا�سة 
وتذليل  بدرا�ستهم  اخلا�سة  التمديد  فرتات 
اإىل  م�سريا  يواجهونها،  قد  التي  العقبات 
اثناء  اكت�سبوها  التي  ا�ستثمار خرباتهم  اأهمية 
يف  وانخراطهم  العاملية  اجلامعات  يف  درا�ستهم 
العملية التدري�سية يف اجلامعات العراقية بغية 
رفع م�ستويات الطلبة العلمية على وفق طرائق 
العايل  التعليم  وزير  احلديثة.واطلع  التدري�ص 
والتخطيط  الدرا�سات  دائرة  عمل  �سري  على 
واملتابعة، الذي قدم مديرها العام الدكتور �سهيل 
جنم عبد اهلل �سرحا عن خطة القبول املركزي 
الدائرة  عمل  وخطة  املقبل،  الدرا�سي  للعام 
بالبحث  املعنية  الدولية  املنظمات  مع  بالتعاون 
التي  بالدورات  علمي  دليل  باإعداد  العلمي 
حتتاجها مالكات الوزارة وت�سكيالتها اجلامعية، 
رفع  بهدف  العراق  خارج  الدورات  تلك  وتنفيذ 
التي  التدري�سية  للمالكات  املهنية  امل�ستويات 
حتتاجها اجلامعات.وتفقد وزير التعليم العايل 
العراقية  الهيئة  الأديب،  علي  العلمي  والبحث 
العمل  بتطوير  موجها  واملعلوماتية،  للحا�سبات 
متطور  تعليمي  اأمنوذج  لتقدمي  وتوظيفه 

بالإفادة من جتارب الدول املتقدمة. 

معالي وزير التعليم العالي يبحث مع السفيرة األلمانية 
تطوير اتفاقية التعاون العراقي االلماني 

معالي وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة الجديد 



ت�سل�سل  يف  متقدمة  مراكز  على  دياىل  جامعة  ح�سلت  العلم  يوم  مبنا�سبة 
اجلامعات العراقية �سمن اطار الجنازات العلمية والعمرانية .

ياأتي هذا الجناز تتويجًا حلكمة �سناع القرار يف اجلامعة ممثلني برئي�سها 
واع�ساء جمل�سها املوقرون وللجهود املبذولة من قبل منت�سبيها من تدري�سني 

وفنني وادارين خالل فرتة قيا�سية مدتها الع�سرة اأ�سهر.
وقال رئي�ص اجلامعة : نبارك لبناء جامعة دياىل هذا الجناز الذي ما كان 
ليتحقق لول  جهودهم اجلبارة . مثمنًا الرعاية الكرمية ملعايل وزير التعليم 
انعك�ست  والتي  العلمي ال�ستاذ علي الديب جلامعة دياىل  والبحث  العايل 
ان  منذ  نوعه   من  الول  يعد  الذي  الجناز  لهذا  وحتقيقها  اجنازاتها  على 

تاأ�س�ست اجلامعة. 
 وا�سفًا الجناز باأنه حافز ودافع قوي للتقدم العلمي، م�سيفًا اإن هذا الجناز 
ي�ساف اإىل الجنازات الكبرية التي حققتها اجلامعة بفرتة قيا�سية منها : 
ح�سولها على مراكز متقدمة يف ت�سنيف )الويب ماترك�ص( قبل ثالثة اأ�سهر 
ف�ساًل عن اختيار خم�سة من اأع�ساء جمل�ص اجلامعة لتكرميهم وهم الدكتورة 
منتهى عذاب ذويب م�ساعد رئي�ص اجلامعة لل�سوؤون العلمية والدكتور ن�سيف 
والدكتور حامت جا�سم  الإن�سانية  للعلوم  الرتبية  جا�سم حممد عميد كلية 
عميد  كمب�ص  ماجدة  والدكتورة  الأ�سا�سية  الرتبية  كلية  عميد  عزيز 
الفنون  كلية  عميد  حممود  �ساكر  عالء  والدكتور  الريا�سية  الرتبية  كلية 

اجلميلة.

جامعة ديالى تحصل على 
مراكزمتقدمة للجامعات االكثر انجازًا



الذي  ني�سان بيومها  الرابع من �سهر  العزيزة يف  احتفلت جامعتنا 
حتتفل به يف مثل هذا الوقت من كل عام وان ما مييز احتفال هذا 
العام انه جاء يف ظل التطور الكبري الذي ت�سهده اجلامعة يف كافة 
املجالت �سواء على امل�ستوى العلمي اأو على م�ستوى البنى التحتية. 
فعلى امل�ستوى العلمي �سهدت اجلامعة طفرة كبرية واحتلت مكانة 
متميزة بني اجلامعات العاملية ، خا�سة اإذا ما ح�سبنا عمرها قيا�سا 
باعمار اجلامعات الأخرى اإ�سافة اإىل الظروف  ال�سعبة التي مرت 
قيا�سي  وقت  وخالل  اجلامعة  ا�ستطاعت  اذ  الحتالل.  بعد  بها 
دياىل  مبحافظة  تليق  التي  ومكانتها  العلمي،  ن�ساطها  ت�ستعيد  اأن 
اجلامعات  بني  متقدمة  مرتبة  حتجز  وان  ا�سنونا  ح�سارة  وريثة 
اإذ تقدمت 1080 مرتبة خالل اقل من �سنة فقد ح�سلت  العاملية 
للمواقع  ماتريك�ص  الويب  ت�سنيف  ح�سب   9633 الت�سل�سل  على 
اجلامعة  من  واميانا  عاملية،  جامعة  األف  مائة  بني  من  اجلامعية 
باأهمية التوا�سل والتعاون العلمي مع اجلامعات العاملية املرموقة 
العريقة  اجلامعات  من  عدد  مع  تفاهما  تعقد  ان  ا�ستطاعت  فقد 
التدريب  لغر�ص  ال�ساتذة  الطريق ليفاد عدد من  ممهدة بذلك 
والفادة  العليا  درا�ستهم  لكمال  طلبتنا  امام  الفر�سة  اتاحة  و 
من التطورات العلمية والتقنية التي و�سلت اليها هذه اجلامعات،  
اأما على م�ستوى البنى التحتية فقد �سهدت اجلامعة تطورا كبريا 
خالل  مت  اذ  ومواطنني  م�سوؤولني  من  اجلميع  اعجاب  مثار  ا�سحى 
واملختربات  اجلديدة  البنايات  من  العديد  افتتاح  العام   هذا 
العلمية والقاعات الريا�سية  واحلدائق التي تليق مبكانة طلبتها، 
كما مت افتتاح املركز الثقايف يف اجلامعة الذي اأ�سبح �سرحا ثقافيا 
راحة  واأماكن  قاعات  من  متكاملة  خدمات  على  احتوى  متميزا 
تاأهيل  اإعادة  اإىل  اإ�سافة  اجلميع،  اإىل  خدماته  يقدم  و�سيافة  
التي  الطرق  وتعبيد   ، للكليات  القدمية  البنايات  جميع  وترميم 
تو�سل اإىل كليات اجلامعة، كما مت يف هذا اليوم الحتفايل افتتاح 
بناية الق�سم الداخلي للطالب الذي �سوف يحل م�سكلة ال�سكن التي 
يعاين منها طلبتنا الأعزاء حيث روعي فيه توفري جميع م�ستلزمات 
الراحة. اإن هذا التطور ما كان ليتم لول الهتمام الكبري واجلهد 
ال�سديد  اإدارة اجلامعة وحر�سهم  القائمني على  من قبل  املخل�ص 
على الرتقاء بامل�ستوى العلمي فيها من خالل توفري كل م�ستلزمات 
تقدمها،  دون  حتول  التي  وال�سلبيات  العوائق  ومعاجلة  التقدم 
�سفوها،  يعكر  ما  كل  عن  بعيدة  علمية  اأجواء  توفري  وكذلك 
اأن نقدم  اإل  ويبعدها عن حتقيق اهدافها النبيلة، وهنا ل ي�سعنا 
�سكرنا وعرفاننا جلميع من �ساهم يف خدمة وتطور اجلامعة �سائلني 

اهلل اأن يحفظ اجلميع ، وينور قلوبنا  بالإميان والعلم واملعرفة. 
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جامعة دياىل توقد رئي�ص التحرير
شمعتها الرابعة عشرة
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اأبناء دياىل يحتفون بيوم جامعتهم
جامعة  احتفلت  متميز  وح�سور  بهيج  احتفال  و�سط 
دياىل يف الرابع من ني�سان احلايل باإيقاد �سمعتها الرابعة 
ع�سرة يف م�سريتها العلمية برعاية كرمية من لدن رئي�ص 

اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبا�ص فا�سل الدليمي.
بداأ احلفل بتالوة اآي من الذكر احلكيم وقراءة   
العراق، بعدها  اأرواح �سهداء  الفاحتة ترحما على  �سورة 
العراقي  الوطني  الن�سيد  اإجالًل لعزف  وقف احلا�سرون 
ببدء  اإيذانًا  اجلميلة  الفنون  كلية  اإن�ساد  فرقة  قبل  من 

فعاليات الحتفال.
من�سة  اجلامعة  رئي�ص  ال�سيد  اعتلى  ثم    
الحتفال ليلقي كلمة بهذه املنا�سبة البهية بداأها بال�سالة 
وال�سالم على ا�سرف الأنبياء حممد عليه ال�سالة وال�سالم 
ومرحبا باحل�سور الكرام ويف مقدمتهم �سيوف اجلامعة، 
ممثل ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور 
واأع�ساء  النواب  جمل�ص  وممثلي  جنم  ال�ساحب  عبد 
رئي�ص  واثنى  فيها،  الدوائر  ومدراء  املحافظة  جمل�ص 
اأن ترتقي  التي بذلت من اجل  اجلامعة على كل اجلهود 
جامعتنا اإىل م�ساف كربى اجلامعات يف العراق واملنطقة، 

وجاء فيها :
ركب  قاد  وطن  الإن�ساين،  العقل  رائد  العراق.  انه 
خ�سرًة،  جماًل،  الأر�ص  مالأ  ال�سنني،  اآلف  منذ  احل�سارة 
حروفا  فخرًا،  التاأريخ  �سفحات  واأنار  معلقة  وجنائَن 
قيمًا  اأفكاره  يبذر  كيف  الإن�سان  وعلم  م�سرقة،  ذهبية 
والقدرات  اخلريات  وا�ستثمار  والإعمار،  والبناء  للحرية 

والطاقات.
ي�سوغوا  اأن  الربرة  باأبنائه  وحري  اأمانٌة،  العراق  اإن 
اإىل  اأداة طيعة، واملمكن طرائق نهو�ص و�سوًل  امل�ستحيل 

اأرقى ال�سبل لتنميته وتطويره.
فقد  اب�سري  اجلريحة،  جامعتنا  واحلبيبة،  الأم  دياىل 
هّل وجاء زمن احلب والبناء و�سمخ فيك من جديد عنوان 
الرجولة والفرو�سية وهاهم اأبناوؤك الربرة عقدوا العزم 
معافاة  �ساملة  لتقومي  جرحك  واإبراء  دموعك  م�سح  على 
ميدان  هو  ال�سعب  فالزمن  والأنني،  الآهات  اآلف  رغم 
معدن الرجال واأرحام وحليب الأمهات ولي�ص فينا اإل من 
طهر حليبه و�سرف مولده لأننا اأبناء الدواوين والب�ساتني 
والأحالم اخل�سراء ومن �سذ فينا فان ح�سنك قادر على 
فينا  دام  ما  اأخوة  له  ونحن  والن�سمات  احلنان  بكل  مده 
جمعنا  اهلل  يوفق  اأن  دعوانا  واآخر  باحلياة  ينب�ص  عرق 
اإىل ما فيه جمع ال�ستات لنقول للعامل نحن اأول و�سنبقى 

من خط حرٍفًا وكلمات وبنا تعرف املكرمات.
والبحث  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد  ممثل  نقل  بعدها     
العلمي الدكتور عبد ال�ساحب جنم حتيات ال�سيد الوزير 
اأي�سا  وعرب عن فرحته بهذه املنا�سبة واأ�ساد يف كلمة له 
العلمي  ال�سعيد  على  اجلامعة  حققتها  التي  بالإجنازات 
يف  العراقية  اجلامعات  �سلم  �سمن  وتقدمها  والعمراين 

الوزارة.
يف  العلمي  والبحث  التعليم  جلنة  ع�سو  كلمة  اأعقبها 
التي  كمب�ص  غيداء  الدكتورة  املحافظة  عن  الربملان 
بالكبرية يف عطائها مثنية على اجلهود  و�سفت اجلامعة 
التي �ساهمت يف بناء اجلامعة و�سرحها العلمي كموؤ�س�سة 
كما  والعمرانية،  العلمية  م�سريتها  يف  وتتقدم  تقدمت 

أبناء ديالى يحتفون بيوم جامعتهم
كتب: عالء جمال فريق . ت�سوير: عماد عبد ال�ستار
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و�سكرت اجلهود التي �ساهمت يف تطور هذ ال�سرح 
التي  القوانني  على  واأثنت  املحافظة  يف  العظيم 
من  باإقرارها  الربملان  يف  التعليم  جلنة  �ساهمت 
�سمنها قانوين اخلدمة اجلامعية وقانون الأق�سام 
لقانون  الأموال  لتخ�سي�ص  داعية  الداخلية 
منحة الطلبة الذي اأقره الربملان و�سادقت عليه 
ح�سم  اإىل  البلديات  وزارة  ودعت  كما  احلكومة 
عن  كلمتها  يف  وعربت  الأ�ساتذة،  اأرا�سي  مو�سوع 

فرحتها بهذه امل�ساركة.
رعد  النائب  له  بكلمة  احلفل  هذا  يف  و�سارك 
واملحافظة  اجلامعة  بتهنئة  بداأها  التي  الدهلكي 
بهذا الكرنفال الذي يحتفى به والذي يعد تكرميا 
للعقول التي متثل اجلامعة واأ�ساد بف�سل اجلامعة 

وعدها رمزًا ونربا�سًا يحتذى به.
ثم بعد ذلك و�سمن منهاج الحتفال عر�ص فيلم 
وثائقي من اإنتاج ق�سم الإعالم والعالقات العامة 
يف رئا�سة اجلامعة عن كليات واإجنازات اجلامعة 
مناهل  تعد  التي  الكليات  هذه  تاريخ  م�ستعر�سا 
حققتها  التي  اجلامعة  اإجنازات  واهم  فيها  علم 
وت�سمن  كما  والعمراين،  العلمي  ال�سعيدين  على 
الفلم �سردًا قدمه ال�سيد رئي�ص اجلامعة باأهم ما 
مت اإجنازه من بناء للم�ساريع العمرانية ف�ساًل عن 
دقيقة  ن�سب  واإعطاء  الإجناز  قيد  هي  التي  تلك 
امل�ستوى  على  الجنازات  هذه  ابرز  ومن  بذلك 
العلمي تقدم اجلامعة1080  مرتبة على م�ستوى 
وفق  ما�سية  اأ�سهر  �ستة  خالل  العامل  جامعات 
يف  للجامعات  ماتريك�ص(  )ويب  العاملي  الت�سنيف 
عموم بلدان العامل من الفرتة الأول من �سهر متوز 

العام 2012 ولغاية الأول من �سهر �سباط من العام 
احلايل.

امل�ساركني  على  اجلامعة  هدايا  توزيع  ذلك  تال 
اجلامعة  رئي�ص  قدم  اإذ  واملتميزين،  واحل�سور 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  معايل  اإىل  هدية 
العلمي ا�ستلمها نيابة عنه الدكتور عبد ال�ساحب 
التعليم  وزير  ممثل  اإىل  هدية  قدمت  كما  جنم 
العايل والبحث العلمي، وعرفانا باجلهود املبذولة 

هدية  اجلامعة  رئي�ص  لل�سيد  قدمت  قبله  من 
الأ�ستاذ  الأقدم  العميد  له  قدمها  املنا�سبة  بهذه 
الرتبية  عميد  فرحان  عبود  عبا�ص  الدكتور 

للعلوم ال�سرفة. 
اجلامعة  رئي�ص  ال�سيد  اإىل  قدمت  كما   
يف  جلهوده  العراقية  الطالب  موؤ�س�سة  من  هدية 
اجلامعة  ودعم  والتعليم  العلم  عملية  تطوير 
لكل املوؤ�س�سات الرتبوية والعلمية وهي عبارة عن 
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لوحة موزاييك متثل �سنا�سيل بغداد.
بعدها قدم ال�سيد رئي�ص اجلامعة هدايا اجلامعة 

اإىل كل من اأع�ساء جمل�ص النواب وهم
1-الدكتورة غيداء كمب�ص   ع�سو جلنة التعليم يف 

الربملان العراقي
2-الدكتور �سعد كمب�ص /   م�ست�سار ال�سيد رئي�ص 

جمل�ص النواب  
3-النائبة منى العمريي /   ع�سوة جمل�ص النواب 

عن املحافظة
عن  النواب  جمل�ص  ع�سو   / الدهلكي  4-رعد 

املحافظة
حمافظة  جمل�ص  رئي�ص   / ح�سن  حممد  5-طالب 

دياىل
جمل�ص  رئي�ص  نائب    / احل�سيني  6-�سادق 

املحافظة
7-�سعد جلوب /  نائب حمافظ دياىل

8-ع�سام مزهر  /  ع�سو جمل�ص املحافظة
يف  الرتبية  جلنة  رئي�ص    / اجلبوري  9-بتول 

جمل�ص املحافظة
10-عدنان زيدان /    ع�سو جمل�ص املحافظة

11-عامر اخلزرجي  /  ع�سو جمل�ص املحافظة
كما قدمت هدايا اإىل ال�سيد عميد املعهد الفني يف 

بعقوبة ومعاونيه ورئي�ص ق�سم احلا�سبة فيه.
اجلامعية  قناة  مدير  التكرمي  و�سمل   
من  عدد  مدراء  عن  ف�سال  �سهيد  ريا�ص  الدكتور 

دوائر املحافظة وهم:
1-مدير مرور املحافظة

2-مدير ماء املحافظة
3-مدير بلديات دياىل

4-مدير م�سرف الرافدين فرع دياىل
5-مدير كهرباء دياىل

6-مدير هيئة ال�ستثمارات يف املحافظة
7-مدير هيئة ال�سباب والريا�سة يف املحافظة

8-نقيب ال�سحفيني فرع دياىل
املجتمع  �سخ�سيات  من  عدد  تكرمي  جانب  اإىل 
رئي�ص  ال�سيد  كرم  كما  املدين من احل�سور.  
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اجلامعة ال�سادة م�ساعدي رئي�ص اجلامعة لل�سوؤون 
امل�ساعد  الأ�ستاذ  الإدارية  وال�سوؤون  العلمية 
امل�ساعد  والأ�ستاذ  ذويب  عذاب  منتهى  الدكتور 
الدكتور عامر حممد اإبراهيم جلهودهما يف ميدان 
العمل الإداري والعلمي.جرى اأي�سا بهذه املنا�سبة 
تقدمي الدروع والهدايا لل�سادة عمداء الكليات يف 
وموظفيها  اجلامعة  اأ�ساتذة  من  وعدد  اجلامعة 
املتميزين اإكراما لهم للدور الريادي الذي يقومون 
العلمي  بامل�ستوى  والنهو�ص  الكليات  اإدارة  يف  به 
بتقدمي  اجلامعة  رئي�ص  ال�سيد  قام  كما  فيها، 
له  اإكراما  طلبتها  لحد  الب�سيط  الطالب  هدية 
لذوي  وامليدان  ال�ساحة  يف  الثاين  باملركز  لفوزه 
العربية  الإمارات  بدولة  اخلا�سة  الحتياجات 
املتحدة. وكحافز له دور يف ت�سيري عملية الإبداع 
اأق�سامها  مدراء  اجلامعة  رئي�ص  كرم  والعمل 
طلبة  اأي�سًا  التكرمي  و�سمل  العلمية،  ومراكزها 
قدمت  احلفل  نهاية  ويف  الكليات من الأوائل. 
من  اجلامعة  ل�سهداء  اإكرامًا  تقديرية  �سهادات 
احلفل  هام�ص  على  ومنت�سبيها.وجرى  اأ�ساتذتها 
النواب  جمل�ص  اأع�ساء  من  عدد  ح�سره  الذي 
ومدراء دوائر املحافظة ف�سال عن ممثلي عدد من 
اإىل  اإ�سافة  و�سخ�سياته  املدين  املجتمع  منظمات 
عمداء واأ�ساتذة وموظفي اجلامعة افتتاح املعر�ص 
اجلامعة  لإجنازات  �سورًا  ت�سمن  الذي  الفني 
هام�ص  على  مت  كما  وعلمية  اإعمارية  م�ساريع  من 
والأق�سام  الطب  كلية  بنايتي  افتتاح  الحتفال 
لت�ستوعب  اإن�ساوؤها  مت  والتي  للبنني  الداخلية 
تكون  التي  اجلامعة  طالب  من  اإ�سافية  اأعدادًا 

اأماكن �سكانهم بعيدة عن اجلامعة.
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افتتح رئي�ص جامعة دياىل الأ�ستاذ الدكتور عبا�ص فا�سل الدليمي جمموعة من املختربات يف كلية 
الهند�سة بح�سور امل�ساعد الداري الأ�ستاذ الدكتور عامر حممد ابراهيم وعدد من عمداء الكليات 
من  خمتربًا  ع�سر  اثني  عددها  بلغ  التي  املختربات  هذه  تعد  عبا�ص  الدكتور  وقال   . والتدري�سيني 
خمتلف التخ�س�سات قفزة نوعية يف اطار التطور العلمي جلامعة دياىل مقارنة يف ال�سابق بعدما كان 
، اذ دخلت اجلامعة اليوم مرحلة اجلامعة  الطلبة يعتمدون على و�سائل ب�سيطة لإجراء جتاربهم 
املنتجة  والنفتاح على املجتمع وهو ما اأو�سلها اىل مراتب متقدمة يف الت�سنيفات العاملية للجامعات. 
البلوتوث  و  الدقيق  واملعالج  الآيل  الريبورت  بينها خمترب  والتي من  املختربات  ان تلك  موؤكدًا على 
ومعالج ال�سارة وخمترب ال�سارات الرقمية وغريها هي مفخرة  لكل من �ساهم يف اجنازها �سيما وانها 
ذات موا�سفات عاملية . وا�ساف رئي�ص اجلامعة ناأمل ان حتقق هذه املختربات الهداف التي ي�سعى 
التدري�سيون من خاللها حتقيقها وهي ربط املعلومة النظرية التي يتلقاها الطلبة بالواقع العلمي . 
مثمنًا جهود عمادة كلية الهند�سة على هذا الجناز ، وا�ستطرد بالقول ان ميزانية هذا العام �سوف 
ن ما نتطلع اليه من عدد املختربات من حيث التجهري والبنى التحتية . من جانبه ذكر عميد كلية  توؤمِّ
الهند�سة اأ.د عبد املنعم عبا�ص ان هذه املختربات التي مت جتهيزها حظيت بدعم كبري ومتابعة من 
لدن رئي�ص اجلامعة الذي حر�ص على ان يرتقي م�ستواها اىل العاملية بهدف دعم امل�سرية العلمية 
للطلبة كي يكونوا موؤهلني عمليًا خلدمة املجتمع بعد التخرج،  م�سيفًا  نحن عازمون على اكمال جميع 
املختربات والق�سام التي تتما�سى  مع �سوق العمل وناأمل ان ينعك�ص ذلك ايجابًا على ات�ساع دائرة 
افكار طلبتنا ليكونوا قادة املجتمع املنتج يف امل�ستقبل . معربًا عن �سكره للمالكات الهند�سية والفنية 

والدارية للجهود التي بذلوها يف هذا املجال . 

رئيس الجامعة يفتتح عدد من 
المختبرات في كلية الهندسة

التابعة  التدري�ص  طرائق  وحدة  يف  اختتمت 
طرائق  دورة  امل�ستمر  والتعليم  التطوير  ملركز 
يف  املركز  قاعة  على  ع�سرة  ال�سابعة  التدري�ص 
�سامي  اأ.م.د  املركز  مدير  .وقال  اجلامعة  رئا�سة 
عبد العزيز املعموري : �سارك يف هذه الدورة التي 
خمتلف  من  م�ساركًا   )37( اأيام  ت�سعة  ا�ستمرت 
موؤ�س�سات  ومن  والإن�سانية  العلمية  التخ�س�سات 
العراقية  اجلامعات  بع�ص  �سملت  اأكادميية 
الرتبية  والأهلية ف�ساًل عن مديريات  احلكومية 
وقد   . املعلمني  اإعداد  ومعهد  املحافظات  يف 
العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ص  م�ساعد  تفقد 
النهائي  الختبار  ذويب  عذاب  منتهى  اأ.م.د 
قبل  من  املبذولة  اجلهود  على  واأثنت  للدورة 
الدورة  اأن  يذكر   . الدورة  هذه  اإجناح  يف  املركز 
ذوي  من  عدد  األقاها  حما�سرات  خم�ص  ت�سمنت 
احدهما  باختبارين  املجال  هذا  يف  الخت�سا�ص 
كفاءة  لتقومي  حما�سرة  اإلقاء  والخر  نظري 

املدر�ص داخل القاعة الدرا�سية. 

اختتام دورة طرائق 
التدريس السابعة   عشرة

مبارك  ح�سني  حت�سني  الدكتور  امل�ساعد  ال�ستاذ  بح�سور 
عميد كلية العلوم نظم ق�سم الفيزياء حلقة نقا�سية بعنوان 
القاها   ) احلايل  ع�سرنا  يف  وا�ستخدامها  النانو  )تقنية 
ق�سم  العلوم  كلية  يف  التدري�سي  خ�سري  طارق  زياد  الدكتور 
. ا�ستهلت احللقة  الفيزياء . على قاعة املوؤمترات يف الكلية 
مرحبًا  كامل  احمد  ا�سعد  امل�ساعد  لال�ستاذ  ترحيبية  بكلمة 
القى  بعدها   . للمحا�سر  العلمية  ال�سرية  وتقدمي  باحل�سور 
�سرحًا  ت�سمنت  والتي  حما�سرته  خ�سري  طارق  زياد  الدكتور 
من  ابتدءًا  املتقدمة  وا�ستخداماتها  النانو  تقنية  عن  وافيًا 
العامل  �سغف  تزايد  التي  )نانو(  كلمة  ملعنى  الب�سيط  ال�سرح 
والتطبيقات  الباهرة  والكت�سافات  الخرية  الونة  يف  بها 
، كما تطرق  بها  املتعلقة  املختلفة والجنازات  التكنولوجية 
والأ�س�ص  الوىل  وبداياته  العلم  هذا  ا�سا�سيات  اىل  الباحث 
التي ميزته عن باقي العلوم مع اي�ساح لأهم النواع املكت�سفة 
قيد التطبيق من املواد النانوية وتطبيقاتها الوا�سعة ابتداءًا 

حلقة نقاشية عن تقنية النانو 
واستخدامها في عصرنا الحالي
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�سمن م�سروع طلبة كلية الرتبية الأ�سا�سية وتزامنا مع احتفالت جامعة دياىل باإيقاد �سمعتها الرابعة 
ع�سرة قُدم على قاعة الأ�سمعي عر�ص مل�سرحية حملت عنوان ) امل�سيدة( وهي من ا�سراف اأ.د ابراهيم 

نعمة واخراج ح�سام طه ا�سماعيل وادى ادوارها عدد من طلبة ق�سم الرتبية الفنية .
وقال عميد كلية الرتبية الأ�سا�سية ا.م.د. حامت جا�سم عزيز يف كلمة األقاها قبل  افتتاح العر�ص: نفرح 
اليوم ونحن نقف اإمام كوكبة من طلبة كليتنا وهم يوجهون عددًا من الر�سائل املهمة لق�سايا املجتمع يف 
اإىل م�ستوى جامعتنا ال�سرح  اإعجاب احلا�سرين ومب�ستوى يرتقي  اإن يكون حمط  ناأمل  عر�ص م�سرحي 
العلمي ال�سامخ يف حمافظتنا العزيزة ، �سيما وان هذا العر�ص هو م�سروع لتخرج طلبة املرحلة الرابعة 
الذين اخذوا على عاتقهم اإن يثبتوا اإن ما تلقوه يف مراحل الدرا�سة هو كفيل اإن يتوج بعمل اإبداعي . 
ن�سال اهلل اإن يوفقنا واإياهم يف اأداء املهام امللقاة على عاتقنا وان ياأخذ ابناوؤنا الطلبة مكانهم املنا�سب 

يف بلدنا احلبيب. 
رئا�سة اجلامعة  فيها  �سكر  كلمة  نعمة حممود  اإبراهيم  الدكتور  الأ�ستاذ  العر�ص  امل�سرف على  األقى  ثم 
وعمادة الكلية على متابعتهم  لهذا العمل مما كان حافزا للتزام الطلبة  ب�سكل كامل ، م�سيفا اإن هذا 

العر�ص يعد اأول عمل م�سرحي طويل يقدم بجهود الطلبة .
عزتها  ال  �سيئًا  لمتلك  فقرية  عراقية  عائلة  ق�سية  الطلبة  ج�سد  حيث  امل�سرحي  العر�ص  بداأ  بعدها 
وكرامتها، رب ال�سرة فيها يعمل موظفًا يف دوائر الدولة ول ميلك ماًل لعالج ابنته املري�سة، فعر�ست 
عليه الر�سوة للقيام باعمال غري م�سروعة فادرك انه دخل يف امتحان ع�سري عليه ان ينجح فيه فابى 

ورف�ص الر�سوة اميانا منه بالعدل ون�سرة لوطنه العراق. 
ويف ختام العر�ص الذي ح�سره عدد من عمداء الكليات ونائب رئي�ص جمل�ص حمافظة دياىل ال�سيد �سادق 
احل�سيني وعدد من التدري�سيني والطلبة ، القى احد ال�سعراء ق�سيدة تغنى فيها بحب العراق وج�سدت 

روح الإخوة والتالحم بني اأطياف ال�سعب العراقي.

طلبة كلية التربية األساسية 
في المصيدة

الإن�سانية  للعلوم  الرتبية  كلية  عميد  افتتح 
اأ.م.د ن�سيف جا�سم اخلفاجي خمترب احلا�سبات 
من  عدد  وبح�سور  واجلغرافية  التاريخ  لق�سمي 
دياىل  حمافظة  جمل�ص  وع�سو  الكليات  عمداء 
الأ�ستاذ مثنى التميمي وقال عميد الكلية �سرعنا 
مواكبة  ب�سرورة  اإميانا  املخترب  هذا  لتاأ�سي�ص 
ي�سهده  الذي  املت�سارع  التقني  التطور  طلبتنا 
العامل وهذا املخترب �سمن اجنازات عديدة قامت 
وناأمل  واخلدمي  العلمي  املجالني  يف  الكلية  بها 
العلمي  الواقع  على  الجنازات  هذه  تنعك�ص  اإن 
لل�سوؤون  العميد  معاون  قال  جانبه  من  للطلبة 
العلمية الدكتور كرمي هنيك�ص ح�سن  لقد اأجنز 
جلهود  وتاآزر  الكلية  عمادة  بدعم  املخترب  هذا 
واجلغرافية  التاريخ  ق�سمي  يف  الفنية  املالكات 
م�سيفا اإن الهدف من اإن�ساء املخترب تدريب الطلبة 
على كيفية ا�ستخدام احلا�سوب وال�ستفادة منه 
الفتتاح  هام�ص  وعلى  العلمية  مهامهم  اجناز  يف 
تفقدية  جولة  يف  احل�سور  العميد  ال�سيد  رافق 
ق�سم  ال�سوت يف  وزيارة خمترب  الكلية  اأروقة  يف 

اللغة النكليزية 

افتتاح مختبر 
للحاسبات في 
كلية التربية 

للعلوم اإلنسانية

من التطبيقات اللكرتونية املختلفة مثل حت�سني 
والرتانز�ستوارت  ال�سم�سية  اخلاليا  خ�سائ�ص 
والطبية  والزراعية  ال�سناعية  والتطبيقات 
الب�سرية  تخدم  التي  التطبيقات  من  وغريها 
عر�ص  مت  وكذلك  والع�سرين  احلادي  القرن  يف 
بع�ص الفالم الوثائقية لعدد من هذه التطبيقات 
الباحث  عر�ص  النهاية  ويف  احلايل  ع�سرنا  يف 
مع  احليوي  العلم  لهذا  امل�ستقبلية  امل�ساريع  اهم 
له من قبل  املر�سودة  الكبرية  املبالغ  ال�سارة اىل 
كلية  عميد  ال�سيد  ا�ساد  وقد   . العظمى  الدول 
العلوم املحرتم باملحا�سرة وجهود املحا�سر القيمة 
ا�ساد  كما  تكنلوجي  النانو  لعلم  الوايف  بال�سرح 
كلية  وطلبة  وموظفني  تدري�سيني  من  احلا�سرون 

العلوم باملعلومات التي ت�سمنتها هذه املحا�سرة .
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الدليمي  فا�سل  عبا�ص  الدكتور  الأ�ستاذ  برعاية 
رئي�ص جامعة دياىل نظمت كلية الفنون اجلميلة 
يف  )الفن  املو�سومة  الثالثة  العلمية  ندوتها 
ا�ستهلت   . الكلية  قاعة  على   ) ال�سالمي  الفكر 
عالء  الدكتور  لالأ�ستاذ  ترحبية  بكلمة  الندوة 
بال�سيوف  فيها  رحب  الكلية  عميد  حممود  �ساكر 
قناة  عام  مدير  �سهيد  ريا�ص  وبالدكتور  الكرام 
يف  الأ�ستاذ  الكناين  ماجد  وبالدكتور  اجلامعية 

افتتحت   . بغداد  جامعة  الفنون  كلية 
الدكتور  تراأ�سها  والتي  الوىل  اجلل�سة 
بحوث  ثالثة  بالقاء  �سهيد  ريا�ص 
الكناين  ماجد  الدكتور  لالأ�ستاذ  الأول 
القران  يف  اجلمالية  بعنوان)الرتبية 
فكان  الثاين  البحث  اما  الكرمي( 
جا�سم  حامت  الدكتور  امل�ساعد  لالأ�ستاذ 
الكوين(  اخللق  يف  اللهي  )الفن  عزيز 
والبحث الثالث لالأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور 

التفكري  )مالمح  الزيدي  كاظم  جواد 
الفل�سفي عند الفرق ال�سالمية ( اما 
عدة  فيها  فنوق�ست  الثانية  اجلل�سة 
بحوث الول لالأ�ستاذ الدكتور ابراهيم 
بالكلمات  )الت�سوير  بعنوان  حممود  نعمة 
لالأ�ستاذ  الثاين  والبحث  بالكامريا(  والت�سوير 
الفنون  )تاأثري  حمادي  حممود  عاد  الدكتور 
ال�سالمية يف الر�سم الوربي ( والبحث الثالث 
لالأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور جنم عبد اهلل ع�سكر 
الجتاهات  يف  والفراغ  ال�سكل  بعنوان)تاأمالت 
البحث  اما  ال�سالمي(  والفن  احلديثة  الفنية 

)روؤية  خلف  قا�سيم  منري  للدكتور  فكان  الرابع  
معا�سرة لعمارة امل�ساجد ال�سالمية( وقال الأ�ستاذ 
امل�ساعد الدكتور جليل وداي حمود معاون العميد 
لل�سوؤون الدارية ان الهدف من تنظيم هذه الندوة 
هو التعرف على املفاهيم الفكرية والفل�سفية للفن 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  الندوة  وح�سر  ال�سالم  يف 
املحافظة ال�سيد �سادق احل�سيني وعدد من عمداء 
الكليات والتدري�سيني يف اجلامعة ويف ختام الندوة 

وزعت الهدايا على ال�سادة احل�سور. 

كلية الفنون الجميلة تنظم ندوتها العلمية الثالثة 

برعاية رئي�ص جامعة دياىل الأ�ستاذ الدكتور عبا�ص فا�سل الدليمي وبا�سراف 
ق�سم  اأقام  التميمي  اإبراهيم  خليفة  الدكتور  امل�ساعد  الأ�ستاذ  الكلية  عميد 
العلوم ال�سيا�سية ندوة علمية حتت عنوان )التحولت الدميقراطية يف الدول 
الذكر  من  باأًي  الندوة  افتتحت   .  ) املدنية  الدولة  بناء  واإ�سكالية  العربية 
األقى  ثم   . العراق  �سهداء  اأرواح  على  ترحمًا  الفاحتة  �سورة  وقراءة  احلكيم 
رئي�ص ق�سم العلوم ال�سيا�سية الدكتور رائد �سالح كلمة حتدث فيها عن اأهمية 
املتوا�سل  لدعمهم  الكلية  وعمادة  اجلامعة  لرئا�سة  �سكره  عن  معربًا  املو�سوع 
وهم  الأ�ساتذة  من  لعدد  الندوة  حما�سرات  بداأت  بعدها   . العلمية  للن�ساطات 
الدكتور �ساكر عبد الكرمي الذي تناول م�ستلزمات و�سروط بناء الدول املدنية. 
يف حني ناق�ص الدكتور عماد موؤيد دور العامل اخلارجي يف التغيري واأثره يف بناء 
مبحا�سرة  حامد  طالل  الدكتور  الندوة  حما�سرات  واختتم   . املدنية  الدولة 
حتت عنوان )الثورات العربية حل اأزمة اأم توليد اأزمات ( وح�سر الندوة عدد 

من عمداء الكليات وجمموعة من الأ�ساتذة ولفيف من الطلبة .  

كلية القانون والعلوم السياسية تقيم ندوة علمية 

التا�سع  الدوري  الجتماع  يف  دياىل  جامعة  �ساركت 
عقد  الذي  الإ�سالمية  العلوم  كليات  عمداء  للجنة 
ال�سهر  من  والع�سرين  ال�سابع  يف  تكريت  جامعة  يف 
املا�سي، ومثل اجلامعة يف هذا الجتماع عميد كلية 
اإميان  الدكتورة  امل�ساعد  الأ�ستاذ  الإ�سالمية  العلوم 
جدول  �سمن  الجتماع  وناق�ص   . اإبراهيم  جليل 
اأ�سافية ف�ساًل عن  اأق�سام علمية  ا�ستحداث  اأعماله 
الأولية.  اجلامعية  للمراحل  تربوية  مواد  اإ�سافة 
التو�سيات  اجتماعه  نهاية  يف  املجل�ص  واتخذ 
كليات  يف  التعليم  تطوير  �ساأنها  من  التي  والقرارات 
العلوم الإ�سالمية لتعزيز الر�سانة العلمية وحتقيق 
معايري اجلودة والعتمادية يف التعليم الديني . كما 
جرى التطرق اإىل �سرورة توحيد اخلطاب الديني 

املعتدل بعيدًا عن التع�سب واملغالة والتطرف.

تكريت تستضيف عمداء كليات العلوم اإلسالمية في العراق



13

العدد )27( ل�سنة 2013

طالب  الدكتور  امل�ساعد  الأ�ستاذ  الطب  كلية  عميد  بح�سور 
جواد كاظم كرمت نقابة الأطباء يف حمافظة دياىل املتمثلة 
بنقيبها الدكتور مرت�سى اإبراهيم اخلزرجي الطلبة الع�سرة 
الأوائل يف كلية الطب لل�سنة املا�سية دورة )بالعلم والعمل 
يتحقق الأمل ( بداأت الحتفالية بكلمة لعميد كلية الطب 
دياىل  فرع  الأطباء  وبنقابة  الكرام  بال�سيوف  فيها  رحب 
وخدمة  الب�سرية  خدمة  ر�سالة  تعلم  �سرورة  على  موؤكدًا 
ال�سريفة  املهنة  خلدمة  القدرات  جميع  وت�سخري  النا�ص 
ر�سالة موجودة  اأعلى  الطالب يحملون  اإن  اذ  العام  وال�سالح 
كطبيب يحمل احلب والتعاون والر�سالة الإ�سالمية . واأ�ساف 
اأن هناك تكرميًا و�سهادة تقديرية لكل املتفوقني يف املراحل 
الأخرى . وح�سر الحتفالية عدد من تدري�سي كلية الطب 

ولفيف من الطلبة .

نقابة األطباء تكرم األوائل في كلية الطب 

�سمن ن�ساطات كلية الزراعة الثقافية واهتمامها باجلانب العلمي 
�سمرنات  خم�سة  فيها   املائية  واملوارد  الرتبة  علوم  ق�سم  نظم 
تنتهج  علمية  اأ�س�ص  وفق  الزراعي  بالواقع  النهو�ص  �سبل  تناولت 
هذه  اندرجت  وقد  الزراعة  تطوير  يف  لعتمادها  حديثة  طرقًا 

املحا�سرات �سمن العناوين األتية:
1-تاأثري حمتوى الرتبة من اجلب�ص يف حتلل مواد ع�سوية خمتلفة 
و�سلوكية  حالة  يف  ذلك  وتاأثري  الدبالية  الأحما�ص  وتكوين 

البوتا�سيوم األقاها املدر�ص امل�ساعد عالء ح�سن فهمي
لرثب�ص  املتكاملة  املكافحة  طرائق  وبع�ص  العددية  2-الكثافة 
علي  ح�سني  امل�ساعد  املدر�ص  األقاها  الب�سل  حم�سول  على  الب�سل 

مطني  3-الت�سحر امل�ساكل واحللول للدكتور ح�سني عزيز حممد
حيويا  ومعاجلته  الزراعية  الكيميائية  باملواد  البيئي  4-التلوث 
لالأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور فار�ص حممد �سهيل 5-النباتات ال�سامة يف 
العراق األقاها الأ�ستاذ الدكتور عبد اخلالق �سالح    واألقيت جميع 
وح�سرها  الكلية  يف  العليا  الدرا�سات  قاعة  يف  املحا�سرات  هذه 

عميد الكلية وعدد من اأ�ساتذة الكلية وجمع من طلبتها .

حلقات نقاشية في كلية الزراعة لتطوير الواقع الزراعي

بح�سور م�ساعد رئي�ص اجلامعة لل�سوؤون العلمية الأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور 
منتهى عذاب ذويب ورعاية الأ�ستاذ الدكتور عبا�ص عبود فرحان عميد 
علمية  ندوة  احلا�سبات  علوم  ق�سم  اأقام  ال�سرفة  للعلوم  الرتبية  كلية 
بعنوان )تاأثري اأبراج الت�سالت على �سحة الإن�سان ( على رحاب قاعة 
امل�ساركني  بال�سادة  الندوة بكلمة ترحيبية  .ا�ستهلت  الكلية  الندوات يف 
يف  الأ�ستاذ  �سرحان  بدر  �ستار  الدكتور  الأ�ستاذ  األقى  بعدها  واحل�سور 
جامعة بابل حما�سرة تطرق فيها اإىل تاأثري اأبراح الت�سالت على �سحة 
الإن�سان كما القى املهند�ص عادل حممود من وزارة العلوم والتكنولوجيا 
حما�سرة �سّلط ال�سوء فيها على عدد من احلقائق العلمية املتعلقة بهذا 
املناطق  غزت  التي  احلديثة  التكنولوجيا  با�ستخدام  املرتبط  املو�سوع 
منا�سل  القانوين  للم�ساور  اأخرية  حما�سرة  تالها  العراق  يف  ال�سكنية 
الفر�ص  توفري  اإىل  الندوة  هدفت  .وقد  دياىل  جامعة  رئا�سة  من  جواد 
لتداول الأفكار احلديثة بني املخت�سني والتعاون بني اجلهات الأكادميية 
والقطاعات املعنية واإيجاد احللول املنا�سبة واإيجاد منافذ مالئمة لن�سر 
واأو�ساط  اجلامعية  الأو�ساط  يف  اجلانب  بهذا  لالهتمام  ال�سحي  الوعي 

املجتمع وقد ح�سر الندوة عدد من العمداء والتدري�سيني يف اجلامعة .

قسم الحاسوب يقيم ندوة علمية

تكريت تستضيف عمداء كليات العلوم اإلسالمية في العراق
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اأبحاث  مركز  نظم  العاملي  اليتيم  يوم  مبنا�سبة 
الأمومة والطفولة يف جامعة دياىل ندوة علمية 
حمافظة  مدار�ص  يف  الأيتام  الأطفال  واقع  عن 
.ويف  الهند�سة  كلية  عمادة  قاعة  وعلى  دياىل 
الأ�ستاذ  رئي�ص جامعة دياىل  ال�سيد  األقاها  كلمة 
عن  فيها  حتدث  الدليمي  فا�سل  عبا�ص  الدكتور 
من  املواطن  كفاية  يف  الإ�سالمي  الفكر  اأ�سبقية 
اليتيم  الطفل  كفالة  وخا�سة  متعددة  جوانب 
بل بحاجة  التنظري  ينق�سنا  اإننا ل  واأردف قائال 
 ، اليتيم  بواقع  للنهو�ص  و�سوابط  اآليات  اإىل 

ال�سيد  اأوعز  املجتمع  يف  ال�سريحة  هذه  ولأهمية 
تعنى  متخ�س�سة  وحدة  باإن�ساء  اجلامعة  رئي�ص 
به  يحتذى  اأمنوذجا  لتكون  اجلامعة  يف  بالأيتام 
.ويف  اأي�سا  العراق  م�ستوى  وعلى  املحافظة  يف 
م�ستهل الندوة حتدث مدير مركز اأبحاث الطفولة 
عن  املعموري  �سامي  الدكتور  الأ�ستاذ  والأمومة 
رعاية الدين الإ�سالمي لليتيم وكفالته م�ست�سهدا 
بقول الر�سول حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم ( ))اإنا 
وكافل اليتيم يف اجلنة((و قدم مدير ناحية بهرز 
اإح�سائيات عن  فيه  ا�ستعر�ص  ح�سن علوان بحثا 
الناحية  يف  الأيتام  عدد 
اأكرث  اأن  اإىل  اأ�سار  حيث 
من 1412 يتيمًا يف مركز 
املدينة فقط م�سريا اإىل 
وجود اأربعة اأيتام يف كل 
�سف من �سفوف مدار�ص 
عام. كمعدل  الناحية 
الدكتور  ناق�ص  فيما 
�سالح مهدي من اجلامعة 
واقع  امل�ستن�سرية 
الأيتام يف العراق ب�سورة 
التعامل  وكيفية  عامة 
مع هذه ال�سريحة املهمة 
املتقدمة  الدول  يف 
املر�سد  دور  اإىل  وكذلك 
يف  املوجود  الرتبوي 
املدار�ص لرعاية الأيتام 
كادر  تثقيف  و�سرورة 
املدار�ص يف هذا الجتاه 

بعد اإن اأثنى على اجلهود املبذولة من قبل رئا�سة 
واإقامة  اليتيم  يوم  دعم  يف   لدورها  اجلامعة 
ح�سور  النواب  ملجل�ص  به.وكان  اخلا�سة  الندوة 
يف الندوة من خالل كلمة للدكتورة غيداء كمب�ص 
اأكدت فيها �سرورة القيام بحملة لدعم اليتيم كما 
�سندوق  باإن�ساء  وطالبت  الأمية  حمو  حملة  يف 
القانونية  للم�ست�سارة  مداخلة  اليتيم.ويف  لدعم 
عفاف �سالح فا�سل م�سوؤولة ق�سم املراأة يف ديوان 
املحافظة اأ�سارت اإىل و�سع الإ�سرتاتيجيات للبدء 
بالأيتام  خا�سة  بيانات  قاعدة  لإعداد  بحملة 

لو�سع احللول ال�سليمة ملعاناتهم واإن�سافهم.
وخرجت الندوة بعدد من التو�سيات اأهمها :-

اإن�ساء �سندوق لدعم الأيتام  وكذلك  العمل على 
اليتيم  للطفل  م�سريف  ح�ساب  اإن�ساء  على  العمل 
حلني بلوغه �سن الر�سد وتثقيف املدر�سني واملعلمني 
الأيتام  لالأطفال  الالزم  الدعم  توفري  ب�سرورة 
املدار�ص  يف  املوجود  الرتبوي  املر�سد  وتوجيه 
ح�سرها  التي  الندوة  ختام  بهم.ويف  لالهتمام 
حقوق  ومكتب  الكليات  واأ�ساتذة  عمداء  من  عدد 
ومنظمة  للتنمية  النور  �سعاع  ومنظمة  الإن�سان 
الإعالميني  من  وعدد  الإن�سانية  النهرين  خريات 
والقنوات الف�سائية عر�ص املدر�ص امل�ساعد ح�سن 
الأيتام  واقع  عن  بحثيا  فلما  التميمي  اهلل  عبد 
هام�ص  .وعلى  املقدادية  ق�ساء  مركز  �سهربان  يف 
من  امل�ساركني  اجلامعة  رئي�ص  ال�سيد  كرم  الندوة 

الباحثني وعددا من احل�سور بتوزيع الهدايا لهم.

مركز ابحاث الطفولة يناقش واقع االيتام في مدارس المحافضة

ق�سم  اأقام  للجامعة  والأدبي  الثقايف  الهتمام  �سمن 
الإن�سانية  للعلوم  الرتبية  كلية  يف  العربية  اللغة 
مهرجانه ال�سعري ال�سنوي حتت �سعار )دياىل �سجرة 
اأقيم يف  الذي  املهرجان  اإبداع �سذاها الربتقال(وبدا 
األقاها  ترحيب  بكلمة  جواد  م�سطفى  العالمة  قاعة 
عبد  حممد  الدكتور  العربية  اللغة  ق�سم  رئي�ص 
الكرام  واحل�سور  بال�سعراء  بها  رحب  �سلمان  الر�سول 
مراكز  على  وح�سولها  الكلية  اجنازات  عن  ومتحدثا 
ثم  املجتمع  يف  الثقافة  ن�سر  على  والعمل  متقدمة 
قراءة اآي  من الذكر احلكيم وقراءة �سورة الفاحتة 
املهرجان ق�سائد  العراق.واألقيت يف هذا  �سهداء  على 
وعواطف  اأحا�سي�ص  عن  عربت  املحافظة  ل�سعراء 
ال�سعراء يف تدوين اأبياتهم ال�سعرية وق�سائدهم التي 
تغنت بحب املحافظة ون�سر ثقافة الإخوة والت�سامح 
�ساعر  املهرجان  هذا  يف  �ساركوا  الذين  ال�سعراء  ومن 
العراق حممد ح�سني اآل يا�سني الذي عرب عن �سعادته 
والأدب .وح�سر  لل�سعر  الكبري  الدعوة واحل�سد  بهذه 
العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ص  م�ساعد  املهرجان 
الأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور منتهى عذاب ذويب وحمافظ 
دياىل الدكتور عمر عزيز احلمريي وعمداء الكليات 

وعدد من اأ�ساتذة اجلامعة وجمع من طلبتها 

مهرجان شعري في كلية التربية للعلوم اإلنسانية
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نظم مركز التطوير والتعليم امل�ستمر يف رئا�سة جامعة دياىل دورة تدريبية 
على )املكتبة الفرتا�سية( لتدري�سي كلية الطب البيطري يف مقر اجلامعة 
باملرادية . وقد األقى الدكتور )جا�سم حممد عبا�ص( حما�سرة متحورت 
وال�ستخدام  ال�سرتاك  وطريقة  الفرتا�سية  املكتبة  عمل  اآلية  حول 
يف  �ساهمت  التي  للباحثني  املكتبة  هذه  وفرتها  التي  املميزات  من  ف�ساًل 
عبد  )�سامي  اأ.م.د  وقال   . املعلومات  اإىل  للو�سول  والوقت  اجلهد  تقليل 
العزيز املعموري( مدير املركز اإن الهدف من اأقامة هذه الدورة هو حماولة 
والتدري�سي  العلمي  الباحث  اإغناء  و  الفرتا�سية  املكتبة  م�سروع  اإجناح 

باملعلومات العلمية احلديثة .  

دورة لتدريب تدريسي كلية الطب البيطري 
على استخدام المكتبة االفتراضية 

برعاية الأ�ستاذ الدكتور عبا�ص فا�سل الدليمي وح�سور الأ�ستاذ امل�ساعد 
العلمية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ص  م�ساعد  ذويب  عذاب  منتهى  الدكتور 
اأقام ق�سم الإح�ساء يف كلية الإدارة والقت�ساد ندوته العلمية الثانية 
قاعة  وعلى  التخطيط(  يف  ودورها  الإح�سائية  )البيانات  املو�سومة 
الكلية.ا�ستهلت الندوة بتالوة اآي من الذكر احلكيم وقراءة �سورة الفاحتة 
 . خا�سة  دياىل  جامعة  �سهداء  وعلى  عامة  العراق  �سهداء  اأرواح  على 
بعدها األقى الدكتور هيثم يعقوب يو�سف عميد كلية الإدارة والقت�ساد 
كلمة رحب فيها بال�سيوف الكرام معربا عن �سكره وامتنانه لكل من �ساهم 
الندوة متمنيا لهم املوفقية والنجاح تال ذلك حما�سرة  و�سارك يف هذه 
لالأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور اإبراهيم جواد كاظم  بعنوان )اأ�ساليب املعاينة 
الإح�سائية( اإما املحا�سرة الثانية فكانت للمدر�ص امل�ساعد حيدر �ساكر 
امل�سكالت واتخاذ  واملعلومات ودورهما يف حتليل  بعنوان )البيانات  نوري 

القرارات ( واأخريا حما�سرة للمدر�ص امل�ساعد �سامي عبد اهلل 
الندوة عدد  التفا�سلية ( وقد تخللت  للمعادلت  العددي  )اإيجاد احلل 

من الأ�سئلة التي طرحت على املحا�سرين .

قسم اإلحصاء يقيم ندوة علمية 

والريا�سية  والإن�سانية  العلمية  املجالت  كافة  يف  التقدم  م�سرية  �سمن 
دياىل  جامعة  يف  الريا�سية  الرتبية  كلية  تدري�سي  احد  نال  للجامعة 
يف  جرت  التي  العربية  البطولة  يف  امل�سارعة  يف  بالتحكيم  الدولية  ال�سارة 
ال�سيد  امل�سارعة  مادة  مدر�ص  ح�سل  وقد   2013/4/13-9 من  للمدة  عمان 
عبا�ص ح�سن على هذه املرتبة بعد اأن مت تر�سيحه من قبل الحتاد العراقي 

للم�سارعة لكفاءته يف جمال التحكيم لهذه الريا�سة اجل�سمانية.

شارة دولية في المصارعة ألحد تدريسي الجامعة
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كلية الزراعة:
عمل متواصل لتطوير الواقع الزراعي

التي  دياىل  جلامعة  العلمية  ال�سروح  اإحدى  الزراعة  كلية  تعد 
رفد  خالل  من  اجلليلة  العلمية  بخدماتها  تاأ�سي�سها  منذ  عرفت 
دوائر الدولة يف املحافظة بكوادر زراعية فنية مهمة. على الرغم 
هذه  ا�ستطاعت  اجلامعة  كليات  اإىل  قيا�سا  ن�ساأتها  حداثة  من 
املوؤمترات  تنظيم  يف  والدوؤوب  الدائم  ح�سورها  تثبت  اأن  الكلية 
اآفاق  جملة  التقت  ذلك  على  اأكرث  ال�سوء  ولت�سليط   . والندوات 

بالأ�ستاذ الدكتور �سياء التميمي عميد الكلية .

"مجلة ديالى للعلوم الزراعية أول مجلة 
عراقية توقع عقد مع المنظمة العالمية 

. doage"

كتب: ا�سعد �سحاب مطر . ت�سوير: عماد عبد ال�ستار
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وكان لها هذا احلوار :

تاأ�سي�سها: من  الهدف  وما  الكلية  تاأ�س�ست  • متى 
الدرا�سي  العام  يف  الزراعة  كلية  تاأ�س�ست 
احليوانية  الرثوة  بق�سميها   2005_2004
ق�سم  اإىل  لحقا  حتول  والذي  العام  والنبات 

الب�ستنة وهند�سة احلدائق .
كلية  كوادر  من  دفعات  خم�ص  تخريج  مت  اإذ 
الزراعية  املنا�سب  لإ�سغال  واملوؤهلني  الزراعة 
اجلامعة  وي�سمنها  املحافظة  دوائر  خمتلف  يف 
الزراعة  كليات  عن  م�ستوى  ليقلون  والذين 

العريقة يف العراق.
 يف العام املا�سي مت ا�ستحداث ق�سمني للكلية هما 
املحا�سيل  وق�سم  املائية  واملوارد  الرتبة  ق�سم 
و)84(  فيه  طالبا   )120( قبول  مت  اإذ  احلقلية 

طالبًا يف ق�سم الرتبة واملوارد املائية .
تاأ�سي�سها: فهو تخريج كادر زراعي  الهدف من  اأما 
متخ�س�ص موؤهل لإدارة وتطوير امل�ساريع الزراعية 
واإجراء البحوث الزراعية العلمية التي تهدف اإىل 
حل امل�سكالت التي تواجه الزراعة واملوارد املائية 
الزراعة  كليات  على  النفتاح  اإىل  .بالإ�سافة 
املجتمع  ورفد  اخلربات  لتبادل  والعاملية  العربية 

بالكوادر الزراعية املتخ�س�سة .

هذا  اأ�سباب  وماهي  الزراعة  كلية  هي  اأين   •
التقدم البطيء هل هي مادية اأم فنية .

اإن الهدف الأ�سا�ص من كلية الزراعة لي�ص اإنتاجيا 
الدولة  دوائر  لرفد  زراعية  كوادر  تخريج  واإمنا 
بالواقع  النهو�ص  لأجل  واملحافظة  العراق  يف 

الزراعي .
بع�ص  الزراعة  كلية  تنتج  اأن  لمينع  هذا  لكن 
املنتجات لكن ال�سبب الرئي�ص يف عدم الإنتاج هو 

كادر  املثال  �سبيل  فعلى  الكايف  الكادر  توافر  عدم 
يكون  اإن  يجب  املالك  حيث  من  الزراعة  كلية 
)210( موظفني على الأقل  موزعني على الوحدات 
اإما كادرها الن فال يتجاوز )60( موظفًا ب�سمنهم 

املجازين درا�سيا واإجازات اأخرى .
 

اأما ال�سبب الخر فهو كون الكلية فتية ولمتتلك 
فمن   ، النتاج  لدعم  ال�سا�سية  املادية  املقومات 
و�سع  واحدة  بناية  الكلية  متتلك  البنية  حيث 
خم�س�سة  الواقع  يف  وهي  علميان  ق�سمان  فيها 
الخرى  الأق�سام  �سغلت  وقد  فقط  واحد  لق�سم 
العمادة  بناية  اأما  اخرى  لكليات  تابعة  بنايات 
اليد  �سحب  قرار  ب�سبب  الن  معطل  فيها  فالعمل 

الذي �سدر بحق املقاول امل�سوؤول عن العمل لتلُكئِه 
يف العمل

املحافظة  وبني  بينكم  العالقة  طبيعة  •ماهي 
بعّدها زراعية وهل عملتم على تطويرها.

زراعة  ومديرية  الكلية  بني  تعاون  هناك 
بني  م�سرتكة  بحوث  كتابة  خالل  من  املحافظة 
اجلانبني وتقام يف مزارع املديرية دورات ملنت�سبيها 
قبل  من  حما�سرات  اإلقاء  عن  ف�ساًل  والفالحني 
بع�ص الأ�ساتذة من اجل تدريب الكادر الزراعي .

 ويف ال�سياق نف�سه اأقامت الكلية م�سروع التخل�ص 
مديرية  مع  بالتعاون  املحافظة  يف  النفايات  من 

بيئة دياىل .

للعام  الكلية  يف  حتققت  التي  الجنازات  اأهم  •ما 

املا�سي.
ا�ستحداث  هي  حتققت  التي  الجنازات  اأهم  من 
وا�ستحداث  الب�ستنة  ق�سم  يف  العليا  الدرا�سات 
املحا�سيل  وق�سم  املائية  واملوارد  الرتبة  ق�سمي 
احلقلية ومت قبول الطالب فيها لهذا العام وافتتاح 
على  ح�سولنا  عن  ف�ساًل  املختربات  من  جمموعة 
قبل  من  العلمية  لالأق�سام  حقوًل  دوامن  ع�سرة 

وزارة املوارد املائية.
اإما يف هذه ال�سنة فقد مت بناء البيوت البال�ستيكية 
وبناء حقل الإنتاج احليواين وزيادة عدد الأغنام 
اإنتاج  م�سروع  لإن�ساء  درا�سة  وقدمنا  والأبقار 

الفطر اإىل رئا�سة اجلامعة للموافقة عليه.

الكلية اأقامتها  التي  العلمية  الن�ساطات  اأهم  •ما 
اليها  ي�سار  اأن  يجب  التي  العلمية  الن�ساطات  من 
الزراعية  للعلوم  دياىل  جملة  اأن  هو  بالبنان 
املنظمة  يف  ع�سوا  اأ�سبحت  الكلية  ت�سدرها  التي 
جمانا  البحوث  ملخ�سات  لن�سر    cabiالعاملية
اأول  واأ�سبحت  باملجلة  العامل  تعريف  اجل  من 
العاملية  املنظمة  مع  عقدًا  توقع  عراقية  جملة 

 .doage

"نخطط لبناء مركز بحثي
"دراسة إلنشاء مشروع إنتاج  زراعي في الكلية"

الفطر في الجامعة"
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كتب / احمد عبد ال�ستار 
العمراين،  التخطيط  كلية  م�سروع  برنامج  �سمن 
وزارة  بني  املوقعة  التفاقية  حتت  يندرج  الذي 
التبادل  ومنظمة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
�سباط   يف  الأملانية   )DAAD( الأكادميي 
2009 ، زار وفد من جامعة دياىل برئا�سة رئي�ص 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبا�ص فا�سل الدليمي، 
لل�سوؤون  رئي�ص اجلامعة  م�ساعد  من  وع�سوية كل 
اأ.م.د منتهى عذاب ذويب ،ومدير دائرة  العلمية 
جا�سم  الدكتور  الثقافية  والعالقات  البعثات 
�سمعان  الدكتور  الربنامج  ،ومن�سق  عبا�ص  حممد 
الجتماع  ،حل�سور  الحتادية  املانيا  دولة  جميد 
التكنولوجية  دورمتوند  جامعة  بني  التن�سيقي 

واجلامعات العراقية ال�سريكة .
وبعد عودة الوفد قال رئي�ص اجلامعة يف اجتماع 
جمل�ص اجلامعة املنعقد بتاريخ 2013/3/17:لقد 
املحاور  من  عددًا  الجتماع  اعمال  جدول  ت�سمن 
يف  املكاين  التخطيط  ثقافة  تر�سيخ  ،كيفية  منها 
املجتمع العراقي عن طريق اجلامعات، وامل�ساهمة 
اعتماد  خالل  من  املجال  هذا  يف  البلد  تطوير  يف 
من  املتقدمة  بالدول  اأ�سوًة  احلديثة  الأ�ساليب 
بينها املانيا ، اإذ تعد جامعة دورمتوند من اجلامعات 
للتخطيط  كلية  ،ومتتلك  املجال  هذا  يف  الرائدة 

املكاين هي الأف�سل مقارنًة مبثيالتها . 
عن  الدليمي  عبا�ص  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ�ساف 
كليات  ا�ستحداث  حول  جرت  التي  املناق�سة 
بالتن�سيق  املكاين  التخطيط  متخ�س�سة يف جمال 
مفردات  على  اطلعنا  ،لقد  الأملاين  اجلانب  مع 
بهذا  ال�سرورية  التو�سيات  واأعطينا  الدرا�سة 
ال�ساأن من بينها ت�سكيل جلنة من ذوي الخت�سا�ص 

يف جامعتنا لغر�ص درا�سة املو�سوع ب�سكل مف�سل.
على  واتفقنا   : قائاًل  اجلامعة  رئي�ص  وا�ستطرد 
م�سودة ملذكرة تفاهم مع جامعة دورمتوند و�سوف 
يتم عر�ص هذه امل�سودة على جمل�ص اجلامعة ليتم 
التعليم  وزارة  يف  املخت�سة  اجلهات  اإىل  اإر�سالها 
املوقر  الوزراء  جمل�ص  اإىل  بعدها  لرتفع  العايل 
لتوقيعها  الأ�سولية  املوافقات  ا�ستح�سال  لغر�ص 

ب�سكل نهائي . 
اجلامعة  رئي�ص  م�ساعد  قّدمت  جانبها  من 
ذويب  عذاب  منتهى  الدكتورة  العلمية  لل�سوؤون 
جامعة  تاأريخ  عن  النكليزية  ،باللغة  عر�سًا 
،وخططها  الأخرى  وت�سكيالتها  وكلياتها  دياىل 
اجلانب  مع  �سراكتها  يخ�ص  ،فيما  امل�ستقبلية 
 ، املكاين  للتخطيط  ق�سم  فتح  جمال  يف  الأملاين  
العاملية  اجلامعات  مع  اجلامعة  عالقة  عن  ف�ساًل 
يف  ال�سريكة  اجلامعات  مع  ،والتن�سيق  واملحلية 
الربنامج لعقد موؤمتر ُيعنى بالتخطيط املكاين .   

اأن نخرج من هذا  ناأمل   : الدكتورة منتهى  وقالت 
واقع  على  ايجابًا  تنعك�ص  مبقرتحات  امللتقى 
،من  العراق  يف  والعمراين  املكاين  التخطيط 
موؤ�س�سات  اإىل  املتقدمة  الدول  جتارب  نقل  خالل 
العراقية  الوزارات  يف  واملوؤ�س�سات  العايل  التعليم 

الأخرى. 

العلمية  بالجنازات  الأملاين  اجلانب  واأ�ساد 
،والتي  دياىل  جامعة  حققتها  التي  واخلدمية 
رئي�ص  ال�سيد  قبل  من  مف�سلًة  ا�ستعرا�سها  مت 
اجلامعة .م�سريًا اإىل الدعم الكبري من قبل وزارة 
ب�سخ�ص  ممثلًة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
لهذا  اإذ كان   ، الأديب  الأ�ستاذ علي  الوزير  معايل 
الدعم الف�سل يف و�سول اجلامعة لهذا امل�ستوى من 

التقدم. 
والعالقات  البعثات  مدير  قال  اآخر  جانب  من 
الثقافية يف اجلامعة الدكتور جا�سم حممد: لقد 
زار الوفد بعد انتهاء اأعمال امللتقى مدينة هامبورك 
املعروفة بثقلها التجاري وال�سناعي،والتقى خالل 
النقل  لدرا�سة  الأوربية  املنظمة  ممثلي  الزيارة 
امل�ستدام بح�سور امللحق الثقايف العراقي يف برلني 
اأ.م.د فا�سل العامري ، ونوق�ص خالل هذا اللقاء 
يف  املنظمة  هذه  خربات  من  ال�ستفادة  اإمكانية 
موؤ�س�سات  م�ستوى  على  �سواء  النقل  واقع  تطوير 
وتو�سل   ، عام  ب�سكل  العراق  اأو  العايل  التعليم 
عقد  اإمكانية  حول  مبدئي  اتفاق  اإىل  الطرفان 

�سراكة )join venture( بني املنظمة واملكتب 
ال�ست�ساري الهند�سي يف جامعة دياىل . 

وقال من�سق الربنامج الدكتور �سمعان جميد : لقد 
ممثل  بني  عمل  لقاء  الزيارة  هام�ص  على  جرى 
دياىل  جامعة  يف  الهند�سي  ال�ست�ساري  املكتب 
بالعمارة  املتخ�س�سة  هازة  راي�سر  والدكتورة 
جامعة  يف  املدن  وتخطيط  احل�سري  والت�سميم 
ت�سليم  اإمكانية  يف  الطرفان  وتباحث   ، دورمتوند 
امل�سروع النهائي للت�سميم الأ�سا�ص ملدينة املقدادية 
والتي كانت اأول ثمرات ال�سراكة التي مت عقدها 
بني جامعة دياىل ومنظمة )DAAD( يف عام 
�سراكة  عقود  تفعيل  على  التفاق  ومت   .  2010

ا�ستثمارية م�ستقبلية مع ال�سركة . 

العراقية  اجلامعات  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
امل�ساركة يف هذا امللتقى اتفقت على تنظيم كور�ص 
يف  املالكات  لتدريب  دهوك  جامعة  يف  تدريبي 
جمال التخطيط ، وقد وجه رئي�ص جامعة دياىل 
باأن يتم تر�سيح )6( مر�سحني من اجلامعة ، وهي 
الن�سبة الأعلى مقارنًة بجامعة دهوك التي ر�سحت 
مالكاتها،بهدف  من   )2( املو�سل  وجامعة   )4(

تطوير الكوادر يف اجلانب التخطيطي . 

رئيس الجامعة يرأس وفدًا الى 
جامعة دورت موند االلمانية

الجانب األلماني يشيد باالنجازات العلمية والخدمية التي حققتها جامعة ديالى

لمذكرة  مسودة  وقعنا   : الجامعة  •رئيس 
تفاهم مع جامعة دورتموند 

•مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية : 
نأمل أن نخرج من هذا الملتقى بمقترحات 
في  التخطيط  واقع  على  ايجابًا  تنعكس 

العراق
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و�سط اأجواء من الفرح وال�سرور وفعاليات ي�سودها 
بايقاد  العلوم  كلية  احتفلت  واملحبة  الوئام  روح 
رئي�ص  لدن  من  برعاية  ع�سرة  الثانية  �سمعتها 
الدليمي  فا�سل  عبا�ص  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة 
واأ�سراف عميد الكلية اأ.م.د حت�سني ح�سني مبارك 

على حدائق الكلية . 
وقراءة  احلكيم  الذكر  من  اآي  بتالوة  احلفل  بداأ 
�سورة الفاحتة على اأرواح �سهداء العراق احلبيب، 
الدكتور حت�سني ح�سني  الكلية  األقى عميد  بعدها 
مبارك كلمة باملنا�سبة جاء فيها : ونحن اذ نحتفل 
بذكرى تاأ�سي�ص كلية العلوم يف جامعة دياىل يطيب 
لنا ان ن�ستذكر عام 2001 وهو تاريخ بزوغ �سم�سها 
اأفقيًا  لتتو�سع  والريا�سيات  بق�سميها علوم احلياة 
يف العام 2002 لت�سم اأق�سام احلا�سبات والكيمياء 
العمل  �سوق  وحاجة  اخلريين  وبجهود  والفيزياء 
النفط  جيولوجيا  ق�سم  با�ستحداث  هيكلها  توج 

واملعادن يف هذا العام . 
وزارة  قبل  من  كرمية  وعناية  كبري  وبدعم 
جامعة  ورئا�سة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
اع�ساء  بذلها  التي  احلثيثة  واجلهود  دياىل 
وخطت  الكلية  تقدمت  فقد  التدري�سية  الهيئة 
املالكات  اجنزت  ان  بعد  وخا�سة  المام  اىل 
اجلديدة  اأبنيتها  اجلامعة  يف  والهند�سية  الفنية 
املختربات  من  الكثري  افتتاح  على  �ساعدت  التي 
التقنيات  احدث  وا�ستخدام  البحثية  واملراكز 
يف  نذكر  ان  يفوتنا  ول   . التدري�سية  العملية  يف 

هذه املنا�سبة الجنازات العلمية للكلية اإذ نظمت 
العمل  وور�ص  واملوؤمترات  الندوات  من  العديد 
املوؤمترات  يف  اخلارجية  م�ساركاتها  عن  ف�ساًل 
ر�سينة.  عاملية  جمالت  يف  بحوثًا  باحثيها  ون�سر 
بحب  تغنت  التي  ال�سعرية  الفعاليات  بداأت  ثم 
معن  جا�سم  للطالب  بق�سيدة  جت�سدت  الوطن 
بعنوان )عراق الغد( . ويف م�ساركة لحتاد دياىل 
للتايكواندو ادى عدد من الريا�سني جمموعة من 
الفنون القتالية اأوحت باأ�ساليب اللعبة . وكرمت 
اجلامعة  جمل�ص  اع�ساء  بعميدها  متمثلة  الكلية 
جمل�ص  واع�ساء  املحافظة  جمل�ص  رئي�ص  ونائب 
الكلية وال�ساتذة املتميزين وامل�ساهمني باأن�سطتها 
افتتح  الحتفال  هام�ص  وعلى  الوائل.  والطلبة 
واملعار�ص  البحثية  واملراكز  املختربات  من  عدد 
وهي : خمترب ابحاث الكيمياء املتقدمة ، خمترب 
 ، املجهرية  البحاث  خمترب   ، الفيزياء  ابحاث 
 ، البيانات  قواعد  خمترب   ، للحا�سبات  خمترب 
ومعر�ص  الع�سرين   القرن  تكنلوجيا  ومعر�ص 
ال�سركة املقت�سدة للتقنيات املجهرية واملختربية 

ومعر�ص ال�سركة العراقية للتقنيات احلديثة .
لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ص  م�ساعدا  احلفل  وح�سر 
ولل�سوؤون  ابراهيم  حممد  عامر  اأ.د  الدارية 
رئي�ص  ونائب  ذويب  عذاب  منتهى  .د  اأ.م  العلمية 
وعدد  احل�سيني  �سادق  ال�ستاذ  املحافظة  جمل�ص 
من  ولفيف  الق�سام  وروؤ�ساء  الكليات  عمداء  من 

الطلبة. 

كلية العلوم توقد شمعتها 
الثانية عشرة



20

يف  كبرية  اأهمية  العليا  للدرا�سات  اأن  �سك  ل 
والثقافية  العلمية  وم�سريته  الإن�سان  حياة 
يف  والتعمق  العلم  زيادة  ففيها  والجتماعية 
التخ�س�ص اأكرث واأكرث، فهي  تزيد يف الدقة والقوة 
يف التخ�س�ص، وهي من جانب اآخر توؤهل الدار�ص 
اإىل البحث والتحقيق للتعمق يف تخ�س�سه، كما اأنه 
يكون بذلك موؤهاًل للم�ساركات العلمية اجلادة يف 
جمال التاأليف واملوؤمترات والندوات واملحا�سرات 
وغري ذلك مما يعود بالفائدة الكبرية عليه وعلى 

غريه.
بالدرا�سات  املوؤهل  فاإن  الجتماعي  اجلانب  ويف 
بناء  يف  م�ساهمة  اأكرث  الغالب  يف  يكون  العليا 
فاإذا  غريه،  اأو  تخ�س�سه  جمال  يف  �سواء  املجتمع 
يف  الوظيفية  املواقع  اإىل  املثال  �سبيل  على  جئنا 
املجتمع التي تتطلب علمًا يف اأي جمال من املجالت 
لوجدناه مبن هو موؤهل تاأهياًل علميًا عاليًا، واإنه 
من الأ�سباب الهامة يف منو املجتمعات وتطورها هو 

عطاء اأ�سحاب الدرا�سات العليا كل يف جماله.
من هذا املنطلق �سهدت ملحقيات العراق يف اخلارج 
اإقباًل يف اأعداد الطلبة املبتعثني لإكمال درا�ستهم 
لكل  الوزارة  حددتها  التي  القنوات  �سمن  العليا 
منهم والتي ت�سنف اإىل قنوات البعثات الدرا�سية 
ويالحظ  الزمالت  وقناة  الدرا�سية  والإجازات 
املا�سية تزايد هذه الأعداد  القليلة  ال�سنوات  يف 
بعد  كافة  والإن�سانية  العلمية  التخ�س�سات  يف 
التعليمية  املبادرة  العراقية  احلكومة  اإطالق 
والكوادر  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  لتطوير 
املبادرة  اجلامعية املتخ�س�سة عام 2009 و�سملت 
يهدف  الدرا�سية  للبعثات  خا�ص  برنامج  تنفيذ 
العاملية  اجلامعات  على  والنفتاح  التوا�سل  اإىل 
اإىل  و�سول  املبعوثني  الطلبة  اأعداد  زيادة  عرب 
معدل 10 اآلف بعثة �سنويا وترتكز البعثات على 
احلاجة  ل�سد  والهند�سية  الطبية  الخت�سا�سات 
الوطنية امللحة من املتخ�س�سني يف هذه املجالت.

وللوقوف على الآلية املتبعة يف القبول و�سوابطها 
يف كل قناة اإ�سافة اإىل معرفة امل�ستحقات املالية 

مع  الوقفة  هذه  اآفاق  ملجلة  كانت  عليها  املرتتبة 
مدير ق�سم البعثات والعالقات الثقافية يف جامعة 

دياىل الدكتور جا�سم حممد عبا�ص اإذ قال:
خاللها  من  ي�ستطيع  درا�سية  قنوات  ثالث  هناك 
الطالب اأن يكمل درا�سته العليا بل وحتى الأولية 
الإجازة  قناة  هي  القنوات  وهذه  العراق  خارج 
الدرا�سية التي متنح وفقًا لقانون رقم )14( ل�سنة 
رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  تعديل  قانون   2009
اإذ يتم و�سع خطة من  )32( ل�سنة 1960 املعدل 
قبل ق�سم البعثات والعالقات الثقافية وبالعتماد 
ومبختلف  العلمية  للكوادر  الكليات  حاجة  على 
الأخرى  والقناة  الداخل  يف  النادرة  التخ�س�سات 
هي قناة البعثات الدرا�سية التي يتم �سم املتقدم 
اإليها وفقًا لنظام البعثات والزمالت وامل�ساعدات 
تكون  اإذ   ، املعدل   1971 ل�سنة   )46( رقم  املالية 
بربنامج حمدد يتم اإطالقه من قبل وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي وي�ستمل على جمموعة من 
املقاعد املمنوحة للجامعات التابعة لها واعتبارها 
خطة  بو�سع  اجلامعة  وتقوم  للتقدمي  مراكز 
املتخ�س�سة  العلمية  الكوادر  من  حاجتها  ح�سب 
الأخرى  والدوائر  اجلامعة  منت�سبي  ذلك  وميّكن 
داخل املحافظة وغري املوظفني اأي�سًا من امل�ستوفني 
لل�سروط من التقدمي،كما اإن هناك بعثات اللجنة 
لالأمانة  تابعة  العراق  يف  التعليم  لتطوير  العليا 
يف  برنامج  باإطالق  تقوم  الوزراء  ملجل�ص  العامة 
العلمية  الخت�سا�سات  وب�ستى  حمددة  مواعيد 
ومبختلف ال�سهادات العليا ويتم التقدمي مبا�سرة 
عن طريق موقع اللجنة ووفقًا ل�سروطها، والقناة 
الثالثة هي قناة الزمالة الدرا�سية التي يتم �سم 
املتقدم اإليها وفقا لنف�ص النظام اخلا�ص بالبعثات، 
ويكون بربنامج حمدد يتم الإعالن عنه من قبل 
الوزارة بعد احل�سول عليها من الدول التي بينها 
وبني الوزارة اتفاقيات علمية وثقافية وتكون وفق 
مقاعد وباخت�سا�سات حمددة ومبختلف ال�سهادات 
تتوفر  ملن  ميكن  حيث  حمددة   ومبواعيد  العليا 
م�سوؤوله  ممانعة  عدم  ا�ستح�سال  ال�سروط  فيه 
ل�ستح�سال  البعثات  ق�سم  اإىل  واإحالتها  املبا�سر 
موافقة ال�سيد رئي�ص اجلامعة للرت�سيح وا�ستكمال 
الإجراءات واإر�سال امل�ستم�سكات املطلوبة للوزارة 
لغر�ص ترويج معاملته واإجراء �سمه اإىل الزمالة 

املعلنة واإ�سدار الأوامر الوزارية بال�سفر لاللتحاق 
لها  التي  اخلا�سة  الزمالة  عن  ف�سال  بالدرا�سة، 
اآلية و�سعتها الوزارة لإتباعها عند ترويج معاملة 
من  م�ستثنى  لها  املتقدم  ويكون  اخلا�سة  الزمالة 
ال�سروط املذكورة يف زمالت الوزارة اإذ تكون على 
نفقة موؤ�س�سات غري حكومية ول تتحمل اجلامعة 

اأو الوزارة اأي تبعات مالية لهكذا زمالت.

الدرا�سية  الإجازات  �سعبة  م�سوؤولة  حدثتنا  و 
عن  ح�سون  علي  اإنعام  ال�سيدة  البعثات  ق�سم  يف 
الراغب يف  املوظف  الواجب توفرها يف  ال�سروط 
تتمثل  والتي  الدرا�سية  الإجازة  على  احل�سول 

يف: 
على  حا�ساًل  للدرا�سة  املتقدم  املر�سح  يكون  اأن 
على  بالدرا�سة  للراغبني  البكالوريو�ص  �سهادة 
ل  واأن  الأ�سول  ح�سب  م�سدقة  املاج�ستري  �سهادة 
يقل املعدل العام عن )65%( اأو اأن يكون من الربع 
الأول بالن�سبة لالخت�سا�سات الطبية والهند�سية 
�سهادة املاج�ستري للراغبني بالدرا�سة على �سهادة 
يقل  ل  وان  الأ�سول  ح�سب  وم�سدقة  الدكتوراه 
عمر  يزيد  ل  واأن   ،)%70( عن   العام  املعدل 
والدكتوراه   )45( عن  املاج�ستري  لدرا�سة  املتقدم 
)50( �سن)من حملة �سهادة املاج�ستري(، كذلك اأن 
اآخر  تكون لديه خدمة وظيفية ملدة �سنتني بعد 
�سهادة اأو م�سموًل بقرار 518 )القرار رقم 518 (

ل�سنة 1968

العراق  خارج  العليا  الدرا�سات  طالب  مينح  اأول: 
من يح�سل على ال�سهادة الدرا�سية املتعاقد عليها 
قبل املدة الطبيعية للدرا�سة املثبتة بالعقد )دون 
متديد( المتيازات التية اإ�سافة اإىل المتيازات 

التي ي�ستحقها وفقا للت�سريعات النافذة:
1-احت�ساب املدة املتبقية من الدرا�سة املثبتة يف 

العقد قدما لأغرا�ص العالوة والرتفيع.
2-تخفي�ص 50% من الر�سوم اجلمركية املفرو�سة 
على ال�سيارة التي ي�ستوردها الطالب بعد ح�سوله 

الدراسات العليا
 بين الواقع والطموح

حتقيق : عالء جمال فريق

    القنوات الدرا�سية ما لها وما عليها

    امتيازات للطلبة امل�سمولني بالقرار 518

،
،

،
،

،، ،،
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خالل  الوطن  اإىل  عودته  �سريطة  ال�سهادة  على 
مدة �سهرين من ح�سوله على ال�سهادة.

العليا  درا�سته  باإكمال  بال�ستمرار  له  3-ال�سماح 
العراق  اإىل  عودته  بعد  الدولة  نفقة  على 

واخلدمة يف دوائر الدولة ملدة �سنة كاملة.
ثانيًا: يعامل الطالب الدار�ص خارج العراق ممن 
املدة  خالل  عليها  املتعاقد  ال�سهادة  على  يح�سل 
الطبيعية للدرا�سة املثبتة بالعقد )دون متديد( 
معاملة  الأقل  يف  جدًا  جيد  وبدرجة  بتفوق 
واملعاهد  الكليات  خريجي  من  الأوائل  الع�سرة 

العراقية.
ثالثًا: يعامل طالب الدرا�سات العليا خارج العراق 
بعد  عليها  املتعاقد  ال�سهادة  على  يح�سل  ممن 
ملا  وفقا  العقد  يف  املثبتة  الدرا�سة  مدة  متديد 

ياأتي:
املتعاقد  ال�سهادة  على  يح�سل  ملن  ي�سمح  1-ل 
عليها مبدة اأطول من املدة املثبتة بالعقد باإكمال 

الدرا�سة للح�سول على ال�سهادة الأعلى .
ال�سهادة  على  يح�سل  الذي  الطالب  2-يتحمل 
من   %25 الثاين  التمديد  بعد  عليها  املتعاقد 
مدة  من  عليه  �سرفت  التي  الدرا�سية  النفقات 
باللتزامات  الإخالل  دون  املذكورة  التمديد 

الأخرى التي تفر�سها الت�سريعات النافذة.
3-حجب العالوة والرتفيع للطالب املوظف الذي 
اأكرث  مبدة  عليها  املتعاقد  ال�سهادة  على  يح�سل 
الإ�سافية  التمديد  مدة  مبقدار  املقررة  املدة  من 

الثانية .
4-تخفي�ص مبالغ التحويل اخلارجي بن�سبة %20 

يف حالة التمديد على �سبيل ال�سلفة.

املوظف  يف  اأعاله  ال�سروط  توفر  حالة  ويف 
الراغب بالدرا�سة يف اخلارج على هذه القناة عليه 
ا�ستح�سال عدم ممانعة م�سوؤوله املبا�سر واإحالتها 
منحه  معاملة  ترويج  لغر�ص  البعثات  ق�سم  اإىل 
موافقة  على  احل�سول  بعد  الدرا�سية  الإجازة 
وا�ستكمال  الرت�سيح  على  اجلامعة  رئي�ص  ال�سيد 
اإجراءات فتح امللف الدرا�سي يف الوزارة التي تعد 

�سرطا لالنفكاك ح�سب تعليمات الوزارة.
الإجازة  املرتتبة على  املالية  امل�ستحقات  وما هي 

الدرا�سية؟ هل من تف�سيل لذلك؟
الدرا�سية  لالإجازة  املانحة  اجلهة  تتحمل 
راتبه  بني  الفرق  هي:  التي  املالية  امل�ستحقات 
وراتب طالب البعثة يف بلد الدرا�سة وح�سب فئات 

الأجور  اإىل  اإ�سافة  الوزارة،  يف  املعتمدة  الدول 
املتعاقد  الدرا�سة  لإكمال  ال�سرورية  الدرا�سية 
الأطروحة  طباعة  واأجور  الكتب  واأقيام  عليها 
اأو الر�سالة مع تذاكر ال�سفر ذهابا واإيابًا للطالب 
الذين يعيلهم �سرعًا وهناك  ولزوجته ولإطفاله 
الدرا�سية  الإجازة  على  مرتتبة  اأخرى  امتيازات 
اإذ يف حالة ح�سول الطالب على ال�سهادة املتعاقد 
العقد  يف  املثبتة  القانونية  املدة  خالل  عليها 
متديد  ي�ستطيع  جدًا  جيد  وبدرجة  متديد  دون 
القناة  نف�ص  وعلى  الدكتوراه  لإكمال  درا�سته 
يف  املثبتة  الدرا�سة  من  الباقية  الفرتة  واعتبار 
العقد قدما لأغرا�ص العالوة والرتفيع والرتقية 
والتقاعد وميكنه كذلك التقدمي لإكمال درا�سته 
ملدة  خدمة  بعد  الأخرى  الدرا�سة  قنوات  على 
وفقا  �سهادة  اآخر  على  ح�سوله  بعد  كاملة  �سنة 

للقرار 518.

اأي  العمودي  بالتو�سع  الهتمام  عن  وماذا 
با�ستحداث تخ�س�سات للدرا�سات العليا يف الكليات 
وخا�سة العلمية منها كما يح�سل يف اجلامعة من 

تو�سع اأفقي با�ستحداث كليات جديدة؟
�سرورة  اجلامعة  يف  الكليات  بع�ص  ا�ستحداث  اإن 
من �سرورات الرقي بامل�ستوى العلمي للجامعة وملا 
لذلك من اثر اإيجابي على املحافظة وهذا بدوره 
اإىل كوادر علمية ومبختلف  يتطلب كما تطرقنا 
الخت�سا�سات لغر�ص تغطية حاجة الكليات من 
اإليه  اجتهت  ما  وهذا  اخلربة  ذوي  التدري�سيني 
خالل  من  امل�ستقبلية  خططها  �سمن  اجلامعة 
خارج  الدرا�سة  قنوات  خمتلف  يف  منت�سبيها  زج 
من  واأي  العليا.  ال�سهادات  على  للح�سول  العراق 
احل�سة  لها  الإن�سانية  اأو  العلمية  التخ�س�سات 

الأكرب يف اأعداد لطلبة املجازين درا�سيًا؟
اإن   2011 لعام  ق�سمنا  من  ال�سادر  التقرير  بني 
جمموعة العلوم ال�سرفة تنال احل�سة الأكرب يف 
عدد الطالب املجازين درا�سيًا خارج القطر وتليها 
املجموعات  باقي  تليهما  الهند�سية  املجموعة 
املاج�ستري  ول�سهادتي  الطالب  عدد  يف  تباعًا 

والدكتوراه وكما يف اجلدول املبني:

املجموعماج�ستريدكتوراهاملجموعة العلميةت
131427جمموعة العلوم الإن�سانية1
033جمموعة الإدارة والقت�ساد2
178جمموعة القانون3
202جمموعة الزراعة4
101جمموعة الطب البيطري5
242044جمموعة العلوم ال�سرفة6
161127جمموعة الهند�سة7

5755112املجموع

     الخت�سا�سات العلمية تنال احل�سة الأكرب يف 
 عدد املجازين درا�سيًا خارج القطر

،
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وهل هذه ال�سروط وامل�ستحقات تنطبق على طالب 
وم�ستحقاتها؟  �سروطها  لها  اأم  الدرا�سية  البعثة 
قناة  �سعبة  م�سوؤول  على  طرحناه  ال�سوؤال  هذا 
م�سطفى  ال�سيد  الدرا�سية  والزمالت  البعثات 

ح�سن فليح الذي قال:
 اختالف يف ال�سقف العمري للمتقدم، اإذ يجب اأن 
للدكتوراه  و45  للماج�ستري  �سنة   40 عن  يزيد  ل 
ف�سال عن املعدل الذي يجب اأن يكون بتقدير %70 
ينطبق  املعدل  وهذا  املاج�ستري  لدرا�سة  بالن�سبة 
اأي�سًا على درا�سة الدكتوراه وان يكون لدى املتقدم 
اأو  �سهادة  اآخر  بعد  �سنتني  ملدة  وظيفية  خدمة 
امل�ستحقات  عن  وماذا   .518 بقرار  امل�سمولني  من 

الدرا�سية لطالب البعثة؟
البعثة  طالب  على  املرتتبة  املالية  امل�ستحقات 
امللحقية  طريق  عن  ت�سلمها  يتم  الدرا�سية 
املعتمدة  فئته  ح�سب  الدرا�سة  بلد  يف  الثقافية 
وم�ستلزماتها  الدرا�سية  ال�سنوية  الأجور  وكذلك 
للطالب  ال�سنوية  املعي�سة  خم�س�سات  عن  ف�ساًل 
امل�سطحب  للطالب  ال�سنوية  املعي�سة  وخم�س�سات 
اللغة  كور�ص  اأجور  مع  فاأكرث  وطفلني  لزوجته 
واأجور طبع ورزم وجتليد الأطروحة ملرة واحدة 
للطالب  واإيابًا  ذهابا  ال�سفر  تكاليف  اإىل  اإ�سافة 
اإ�سافة  ويتم  طفلني  عن  يزيد  ل  مبا  وعائلته 
امل�ساحبة  حالة  يف  البعثة  طالب  راتب  من   %50
الزوجية. وي�سري المتياز وفقا للقرار 518 على 
ح�سول  حالة  يف  كليهما  والزمالة  البعثة  طالب 
الطالب على ال�سهادة خالل املدة القانونية املثبتة 
وما  جدًا.  جيد  وبتقدير  متديد  دون  العقد  يف 
ينطبق على �سروط طالب البعثة الدرا�سية ي�سري 

املالية  امل�ستحقات  اأما  الزمالة  طالب  على  اأي�سًا 
فيخ�س�ص ما ي�ساوي راتب الطالب يف بلد الدرا�سة 
وح�سب فئات الدول املعتمدة بعد ا�ستقطاع املبلغ 
املمنوح من قبل اجلانب الآخر اإ�سافة اإىل تكاليف 
للطالب وعائلته مبا ل يزيد  واإيابًا  ال�سفر ذهابا 
طالب  راتب  من   %50 اإ�سافة  ويتم  طفلني  عن 

البعثة يف حالة امل�ساحبة الزوجية.
بهذه املعلومات القيمة وبعد النظر اإىل تكاليف 
من  يتم  مقرتح  من  هل  العراق  خارج  الطالب 
خالله التو�سع يف الدرا�سات العليا داخل القطر 
الطلبة  قبل  من  املتزايد  الإقبال  بعد  �سيما  ل 
اإيجابًا على توفري عملة �سعبة  والذي ينعك�ص 
على  طرحناه  ال�سوؤال  هذا  واجلامعة؟  للبلد 
الأ�ستاذ  اجلامعة  يف  والتطوير  البحث  مدير 
امل�ساعد الدكتور اآلء زهري م�سطفى اإذ اأجابتنا 
بان مقرتح تو�سيع الدرا�سات من اخلطوات التي 
ترتقي مب�ستوى اجلامعات ولكن اإذا توافرت فيها 
ال�سروط العلمية التي من اأولوياتها كون النوع 
على ح�ساب الكم وان تكون �سمن الخت�سا�سات 
خطة  تكون  اأن  وتاأملت  الفعلية  للحاجات 
الفعلية  احلاجة  وفق  العليا  للدرا�سات  الكليات 

لها.

للح�سول  ال�ساقة  الطويلة  الرحلة  هذه  بعد 
على ال�سهادة والعودة اإىل الوطن واملبا�سرة، ما 

بعد ذلك من اآلية و�سوابط ملنح اللقب العلمي؟
بهذا اخل�سو�ص اأجابنا املوظف يف ق�سم ال�سوؤون 
الإدارية �سعبة التدري�سيني ال�سيد حممد طاهر 

جا�سم:
اأوًل  هي:  العلمي  اللقب  ملنح  املتبعة  الآلية  اإن 

اجتياز الختبارات الأربعة املطلوبة وهي كفاءة 
احلا�سبات، طرائق تدري�ص، �سالمة لغة، �سالحية 
تدري�ص ثم اإكمال اإجراءات �سحة �سدور ال�سهادة، 
و�سابقًا كان العمل مبفاحتة وزارة املالية لإجراء 
حذف عنوان موظف وا�ستحداث عنوان تدري�سي، 
اأما يف الوقت احلايل فيتم منح اللقب العلمي عند 
تاريخ  من  اللقب  واحت�ساب  الختبارات  اإكمال 
مفاحتة  ثم  ومن  الأربعة،  لالختبارات  اجتيازه 
وبهذه  وال�ستحداث.  احلذف  ليتم  املالية  وزارة 
ال�سهادة  وخم�س�سات  امتيازات  منحه  يتم  املدة 
الدرجة  على  املرتتبة  المتيازات  ماعدا  واللقب 

فيتم بعد موافقة وزارة املالية.
يف  يوفقوا  اأن  والدار�سني  الطلبة  جلميع  متنياتنا 
ح�سن الختيار وحتقيق النجاح والتفوق لإكمال 
وبحثًا  ومثابرة  جهدًا  تتطلب  التي  العلم  م�سرية 
لتطوير عملية الرتبية والتعليم والبحث العلمي 
اأن  ونتمنى  العراقية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف 
فيها  راغب  لكل  منا�سبة  بفر�سة  اجلميع  يحظى 
العايل  التعليم  لي�سع بذلك لبنة علمية يف �سرح 

العراقي ومن اهلل التوفيق.

�سوابط واجراءات منح اللقب العلمي
،، ،،
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النقية  املعادن  ف�سل  عملية  هو  املعادن  ا�ستخراج 
عن حالتها املوجودة يف الطبيعة . و توجد املعادن 
طرائق  تعتمد  و  مركبات  �سكل  على  الأر�ص  يف 
ا�ستخراجها على تفاعلية  reactivity املعدن . 
ت�ستخرج املعادن �سديدة التفاعل بعملية الكهرلة 
التفاعل  متو�سطة  وت�ستخرج   electrolysis
املعادن  اأما   reduction الختزال  بعملية 
الت�سخني بعملية  فت�ستخرج  التفاعل  القليلة 

.  heating
اأما التعدين metallurgy فهو عملية ا�ستخراج 
عمليات  ت�سمل  و  تنقيته  و   ore فلزه  من  املعدن 
الفلزات  حتويل  و  الفلزات،  تركيز  التعدين 
و  املعادن  تنقية  و من ثم  اوك�سيدات  اإىل  املركزة 
و  فيزيائية  طرائق  على  الفلزات  تركيز  يعتمد 
)التحمي�ص(  التحويل  عملية  على  و   . كيميائية 
 calcinations والتكلي�ص   ،roasting
وتتاألف تنقية املعادن من عمليات الف�سل بال�سهر 
liquation و الكهرلة electrolysis و التقطري 

.  distillation
خطوات التعدين هي :

1-التنقيب عن الفلز
2-�سحب الفلز

3-طحن الفلز و حتويله اإىل حبيبات ناعمة 
4-تركيز الفلز 

التي  الطبيعية  ال�سخرية  امل�سادر  هي  والفلزات 
ال�سائعة  الفلزات  من  و  املعادن.  منها  ت�ستخرج 
املائي(،  bauxite )اوك�سيد الأملنيوم  البوك�سيت 
احلديد(  )اوك�سيد   hematite والهماتيت 
اأو   zincblende الزنك  وركاز  والزنك، 
)كربيتيد الزنك(، و الغالينا galena )كربيتيد 
)كربيتيد   cinnabar الزجنفر  و  الر�سا�ص(  
مركبات  من  الفلزات  تكون  ما  عادة  و  الزئبق( 

الوك�سيدات اأو الكربيتيدات .
اأما التكلي�ص calcinations فهو عملية حتويل 
التكلي�ص  عملية  يف  و   ، اأوك�سيد  اىل  املركز  الفلز 
غياب  يف  عالية  درجة  اإىل  املركز  الفلز  يحمى 
الهواء . ي�ساعد ذلك على اإزالة ال�سوائب الطيارة 
اوك�سيد  ثنائي  و  الكربون  اوك�سيد  ثنائي  مثل 

الكربيت و املواد الع�سوية و الرطوبة من الفلز .
اأخرى  عملية  هو   )roasting( والتحمي�ص 
ي�سخن  حيث  اوك�سيد  اإىل  املركز  الفلز  لتحويل 
الكثري  وجود  مع  عالية  حرارة  درجة  اىل  الفلز 
ال�سوائب  اإزالة  على  ذلك  ي�ساعد  و  الهواء  من 
ثنائي  و  الكربون  اوك�سيد  ثنائي  و  كالرطوبة 

اوك�سيد الكربيت و املواد الع�سوية .
عملية  فهو   )reduction( الختزال  واأما 
حرارة  درجة  اإىل  املعدن  اوك�سيد  فيها  ي�سخن 
اختزاله . ي�سم الزنك الناجت يف عملية التحمي�ص اأعلى من نقطة غليانه مما ي�سمح بتبخر املعدن و 

اىل الكربون و ي�سخنان اإىل درجة حرارة 1100 
مئوية .

عمليات  اآخر  فهي   )refining( التنقية  اأما 
ال�سوائب  فيها  تزال  حيث  املعدن  ا�ستخال�ص 
الناجتة عن عمليات التحمي�ص و الختزال بحل 
حام�ص  يف  التحمي�ص  عملية  عن  الناجت  الزنك 
ليحل  الزنك  م�سحوق  اإليه  ي�ساف  و  الكربيتيك 

حمل ال�سوائب. 
حيث يحوي )Zn1( الناجت عن عملية الختزال 
يتم  اللتني  الر�سا�ص  و  الكادميوم  مادتي  على 

نزعهما بالتقطري املجزاأ .

استخراج  المعادن
                   Extraction of Metals    

د. احمد جنم
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الطب  لكليات  املعريف  التبادل  برنامج  �سمن 
المريكية  الزراعة  وزارة  اىل  التابع  البيطري 
المريكية  املتحدة  الوليات  اىل  ايفادي  مت 
للمدة من 3 اب 2012 اىل 15 كانون الول 2012 

، وكانت اهداف الربنامج:
الطب  كليات  يف  الكادمييني  كفاءة  -حت�سني 
تطوير  بهدف  ونوعا  كما  العراقية  البيطري 
البيطري  الطب  كليات  يف  التعليم  عملية 

العراقية0 
وتنقيح  لتقييم  التدري�سيني  كفاءة  -تطوير 
مناهج كليات الطب البيطري العراقية من خالل 
التعليم  عملية  يف  ال�سا�سية  املفاهيم  اعتماد 

وتطوير املناهج0
-تطوير معرفة و قابلية امل�ساركني على تر�سني 

البحث العلمي يف العلوم البيطرية0
-ان�ساء وادامة العالقة بني اجلامعات العراقية 
وتر�سني  املناهج  تطوير  ي�سهل  مبا  والمريكية 
الطب  كلية  التدريب  مكان  وكان  البحوث0 
مما  الرغم  وعلى   ، ايوا  جامعة  يف  البيطري 
كليتنا  واقع  بني  وكبري  وا�سع  فارق  من  �ساهدته 
ان  ال  ايوا  جامعة  يف  البيطري  الطب  وكلية 
ذلك ل مينع بل هو دافع لال�ستفادة من جتارب 

الخرين0 

ان�سئت جامعة ايوا عام 1858 م  وتتكون اجلامعة 
من �سبع كليات احداهما هي كلية الطب البيطري 
التي تاأ�س�ست عام 1879م وكانت اأول كلية للطب 
وقد  المريكية  املتحدة  الوليات  يف  البيطري 
تخرج من الكلية 6400 من الأطباء البيطريني 
وهي واحدة من اأكرب مرافق البحوث البيطرية 
جامعة  وكانت  المريكية  املتحدة  الوليات  يف 
البيطري  الطبي  التعليم  يف  رائدة  اأيوا  ولية 
البيطري  الطب  كلية  ت�سم   0 تاريخها.  طوال 

اأربعة فروع علمية هي:
مهام  وتتلخ�ص   : احليوية  الطبية  العلوم  فرع 

هذا الفرع بثالثة جمالت هي:
العلوم الأ�سا�سية لطالب الطب  •تدري�ص مناهج 

البيطري 
احليوان  ب�سحة  ال�سلة  ذات  البحوث  •اإجراء 

والإن�سان 
برامج  العليا.   الدرا�سات  طالب  •تعليم 
الدرا�سات  برنامج  ت�سمل  التي  العليا  الدرا�سات 
العليا  يف التخ�س�سات املختلفة  مبا يف ذلك علم 
الوراثة،  وعلم  اجلزيئي  الأحياء  وعلم  ال�سموم 

وعلم املناعة. 
فرع العلوم ال�سريرية البيطرية :

على  العليا   الدرا�سات  برنامج  يف  الفرع  يركز 
والتدريب  الإقامة  هما:  رئي�سني  جمالني 
ا�ستعدادا للح�سول على �سهادة البورد، والتدريب 
مينح  اذ  املاج�ستري.  م�ستوى  على  البحوث  على 

الفرع  درجة املاج�ستري يف علوم الطب البيطري، 
اجلراحة البيطرية، اأو التوليد البيطري

فرع الت�سخي�ص البيطري والنتاج احليواين: 
الأ�سا�سية، مبا  التخ�س�سات  الفرع خمتلف  ي�سم 
املناعة،  علم  الأوبئة،  وعلم  اجلراثيم،  ذلك  يف 
ال�سموم،  وعلم  والإح�ساءات،  الأمرا�ص،  علم 
جمال  يف  البحوث  وتركز  الفريو�سات.  وعلم 
ال�سعيدين  املعدية على  املعدية وغري  الأمرا�ص 

الأ�سا�سي والتطبيقي . 
الباطني  والطب  املجهرية  الحياء  فرع 

الوقائي:
املجهرية  الحياء  علوم  مناهج  بتدري�ص  ويقوم 
والطب الباطني الوقائي الأ�سا�سية والتطبيقية 
بال�سافة اىل اجراء البحوث العلمية يف جمال  
والأمرا�ص  اللقاحات  وتطوير  املناعة،  علم 
وراثة  وعلم  املجهرية  الأحياء  وعلم  املعدية 
اجلزيئي  البايولوجي  املجهرية،  الحياء 
الأوبئة،  وعلم  والت�سخي�ص،  الفريو�سات،  وعلم 
امللوثات  من  الأغذية  و�سالمة  و�سالحية 

اجلرثومية0
فرع المرا�ص البيطرية :

علم  الأمرا�ص،  علم  بتدري�ص  الفرع  يقوم 
الأمرا�ص ال�سريرية، علم الطفيليات، والتدريب 
والعليالربط  الولية  الدرا�سات  لطلبة  العملي 
الأطباء  وتدريب  وال�سريرية  الأ�سا�سية  العلوم 
البيطريني، وت�سخي�ص الأمرا�ص والإبالغ عنها، 
املعدية  الأمرا�ص  ذلك  يف  مبا  العلمي،  والبحث 
جمع  وكيفية  الطفيلية،  والأمرا�ص  والنا�سئة، 
الآثار  ذات  والأمرا�ص  احليوانية،  النماذج 
خالل  من  والإن�سان  احليوان  ل�سحة  الوخيمة 

التعليم املتكامل، والت�سخي�ص، والبحوث. 

مقررات  على  كامل  ب�سكل  الكلية  وتعتمد 
البيطريني  الطباء  نقابة  جمل�ص  وتو�سيات 

المريكية
املختربات الت�سخي�سية يف كلية الطب البيطري 

يف جامعة ايوا، وتقع مهامها يف:
جمال  يف  وقطعية  �ساملة  خدمات  تقدمي   •

ت�سخي�ص المرا�ص
و�سحيحة  دقيقة  الختبارات  نتائج  ت�سليم   •

وثابتة يف الوقت املنا�سب 
والدرا�سات  للطالب  التعليم  فر�ص  توفري   •
وم�سخ�سي  واملمار�سني  والعلماء  املهنية  العليا 

المرا�ص
مركز  وي�سمى  التعليمي   البيطري  امل�ست�سفى 
اخلدمات  يقدم   وهو  البيطرية  للرقابة  لويد 
 24 مدار  على  الطوارئ  وخدمات  البيطرية 

�ساعة يف اليوم وي�سم: 
)طب  ال�سغرية  للحيوانات  هك�سون  م�ست�سفى 

وجراحة احليوانات ال�سغرية(

م�ست�سفى لطب وجراحة و تغذية اخليول 
من  البيطري  للطب  ايوا  ولية  يعتربمركز   
املراكز املتقدمة يف الوليات املتحدة المريكية  
من حيث اخلربة اذ يقدم اخلدمات ال�سريرية من 
ت�سخي�ص  يف  العالية  املهارات  ذوي  املتخ�س�سني 
وال�سغرية.  الكبرية  احليوانات  اأمرا�ص  وعالج 
التخدير،  يف  املتخ�س�سني  الطبي  املركز  يقدم 
الطب  اجللدية،  الأمرا�ص  القلب،  واأمرا�ص 
الباطني، طب الأع�ساب، علم الأورام، وجراحة 
 ،)CT scan  ( و  وال�سونار  والأ�سعة  العيون 
وال�ستن�ساخ واجلراحة الذين ميكن اأن ي�ساعدوا 
يف حل م�ساكل طبية �سعبة،  ويقوم املركز بدور 
اذ  الطلبة  وتعليم  تدريب  جمال  يف  وفعال  كبري 
ومتابعة  برعاية  الرابعة  املرحلة  طلبة  يقوم 
العمليات  باجراء  وكذلك  املري�سة  احليوانات 
الت�سخي�ص  وتقنيات  الب�سيطة  اجلراحية 
ذوي  من  ا�ساتذة  ا�سراف  وحتت  لقدراتهم  وفقا 
ي�ساهم  كذلك  املقيمني0  والطباء  اخلربة 
املركز م�ساهمة فعالة يف برنامج التعليم امل�ستمر 
الوليات  من  البيطريني  الطباء  وتدريب 

الخرى وكذلك من خمتلف دول العامل0
اخلدمات البيطرية امليدانية:

ايوا  ولية  جامعة  البيطري  الطب  كلية  تقدم 
اخلدمات البيطرية امليدانية حليوانات املزرعة 
اأميز.  مدينة  يف  للمنتجني  والألياف(  )الغذاء 
ثالث  من  مكونة  املتنقلة  البيطرية  اخلدمات 
اأطباء  �ساحنات جمهزة جتهيزا كامال و ثمانية 
للحيوانات  ال�سحية  لتقدمي اخلدمات  بيطريني 
وحلم  لالألبان  املنتجة  القطعان  او   الفردية 
وفرت  واملاعز0وقد  والأغنام  واخلنازير  البقر 
وحدة اخلدمات امليدانية فائدة عالية للمهتمني 
خالل  من  املزرعة  حيوانات  طب  يف  الطلبة  من 
احلالت  من  وا�سعة  جمموعة  على  الطالع 
البيطرية  اخلدمات  لتقدمي  وكذلك  ال�سريرية 

للمنتجني املحليني. 

كيف نستفيد من تجارب اآلخرين؟
كلية الطب البيطري في جامعة ايوا االمريكية
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بال�سعادة  وال�سعور  والن�ساط  احلما�ص   -1
واليجابية :

ل�سيء يجعل الأطفال متعلقني مبدر�ستهم اأف�سل 
من معلم يحب التعليم ، لذا اأريد من معلم اأطفايل 
وملا  التعلم  ولعملية  لوظيفته،  اأن يكون متحم�سًا 
اإ�سفاء  ي�ستطيع  بحيث  ال�سف  داخل  يجري 
تالميذه  نفو�ص  يف  واملرح  والألفة  البهجة  
عملية  ت�ستمر  اأن  املمكن  من  جتعل  بطريقة 

التعلم بعد عودة التالميذ اإىل بيوتهم .
اأن  اأمتنى  لذا   ، وحيوية  فعالة  مهنة  التعليم  اإن 
فيه  مبا  وعقليًا  بدنيا  ن�سطًا  اأطفايل  معلم  يكون 
على  واحليوية  الن�ساط  طابع  لإ�سفاء  الكفاية 
الن�ساط  انتقال  اأجواء ال�سف مما ي�سهل عملية 

واحليوية من املعلم اإىل تالميذه.  
 اإن املعلم اإذا  كان �سعيدًا يف عمله ، فان تالميذه 
 ، بال�سعادة  Boers،1995(يرى   ( �سي�سعرون 
وبالعك�ص اإذا �سعر التالميذ بالتعا�سة على مالمح 
علىاأدائهم  �سلبًا  �سينعك�ص  ذلك  فان   ، معلمهم 
تتطلب  الناجح  املعلم  ر�سالة  اإن  ال�سف.  داخل 
لأنذلك  ال�سعيد  الإن�سان  مبظهر  يظهر  اأن  منه 
بال�سعادة  ي�سعرون  تالميذه  يجعل  اأن  �ساأنه  من 
 . اأف�سل  ب�سكل  منوهم  اإىل  ذلك  يوؤدي  وبالتايل 
فاأن  بال�سعادة،  ي�سعر  اأطفايل  معلم  فاإذا مل يكن 
حول  بالقلق  اأ�سعر  يجعلني  اأن  �ساأنه  من  ذلك 
عمله مع  اأطفايل . اإن ظهور املعلم مبظهر الإن�سان 
ال�سعيد داخل ال�سف من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل اأنواع 

متنوعة من التعلم التلقائي لدى تالميذه .
اإن احلما�ص واحليوية وال�سعور بال�سعادة ت�ساهم 
تلبي  للتعلم  ايجابية  بيئة  خلق  يف  جميعها 
حاجات التالميذ الأ�سا�سية ، كاحلاجات النف�سية 
للذات  والنتماء  بالنف�ص  والثقة  والأمان 
اأخرى  حاجات  اإىل  اإ�سافة  الذاتية  والدافعية 

)1990،Glasser(.    مثل احلرية واملرح
اإن البيئة اليجابية للتعلم توؤدي اإىل م�ستويات 
ت�سجيع  يتم  فحني  والتفكري.  الإنتاج  من  عليا 

 ، مثاًل  قرارات  �سناع  يكونوا  اأن  على  التالميذ 
�سيكون ال�سف حينها اأكرث اإلهاما لالجناز والإبداع 
والنجاح لأنه �سيكون مكانا ايجابيا.لذلك اأمتنى 

اأن يكون معلمو اأطفايل قادة ايجابيني. 
2. ذو كفاءة واأهلية، قارئًا جيدًا، حمبًا ومتابعا 

للبحث العلمي :
اأطفايل على درجة عالية  معلم  اأن يكون  اأمتنى 
من الكفاءة والأهلية يف جمالت النمو والتطور 
قادرُا على تطبيق  يكون  اأن  اأمتنى  كما  والتعلم. 
للتعامل  املالئمة  وال�سرتاتيجيات  الأ�ساليب 
املجال  يف  ولي�ص  املجالت  �ستى  يف  الأطفال  مع 
اأن  يجب  املثال،  �سبيل  فقط.فعلى  الأكادميي 
منوهم  يف  يختلفون  الأطفال  بان  املعلم  يعرف 
الفروق  ب�سبب  لالأ�سياء  وتعلمهم  وتطورهم 
اأن يكون  املعلم  ينبغي على  بينهم. كما  الفردية 
تالميذه  وقابليات  م�ستويات  لأكت�ساف  موؤهاًل 
وقادرا على اإعطاء التوجيهات املالئمة ثم يبداأ 
عملية التعليم انطالقًا من تلك امل�ستويات . فاإذا 
 ، اأقرانهم  من  وتطورًا  ن�سجا  اأقل  اأطفايل  كان 
معهم  املعلم  واأ�ساليب  توجيهات  تكون  اأن  ينبغي 
اأقرانهم،  مع  ي�ستخدمها  التي  تلك  عن  خمتلفة 
بحاجة  �سيكونون  احلالة  هذه  يف  اأطفايل  لن 

اإىل جمهودات اأكرث من قبل معلمهم .
بنظريات  ملما  اأطفايل  معلم  يكون  اأن  اأمتنى 
التعلم وعلى دراية بالبحوث والدرا�سات العلمية 
واأن يكون قادرا على  والتعليم  التعلم  يف جمايل 
تربير كل ما يقوله اأو يفعله علميًا م�ستندًا على 
نظرية علمية اأو بحث علمي قراأه وبهذا �سيكون 
قادرُا على تربير اأ�سلوب التعليم الذي ي�ستخدمه 

مع الأطفال والنتائج املتوقعة منه . 
يقراأ  اأن  الناجح  املعلم  من  تتطلب  مهنة  التعليم 
التي تخ�ص جمال عمله بحيث  الكتب واملجالت 
جمال  يف  ا�ستجد  ما  اآخر  فهم  على  قادرا  ي�سبح 
تخ�س�سه كما اأمتنى اأن يكون معلم اأطفايل واثقًا 
من نف�سه مبا يجعله قادرا على الإ�سغاء لأ�سئلتي 

وال�ستجابة مهنيًا لها .
3- ح�سن املظهر ، �سريح ، غري متحفظ وحمرتم 

     اأمتنى اأن يعرف معلم اأطفايل من نحن كعائلة0 
واأهدافنا   حياتنا  طريقة  يعرف  اأن  يجب 
معلم  يعرف  اأن  املثال  �سبيل  على  وتقاليدنا، 
اأطفايل باأننا نتعامل مع التعلم واملدر�سة بجدية 
ونتوقع اجناز الأعمال ال�سعبة  ونريد اأن نواجه 

التحديات ب�سكل م�ستمر 0 
اأفراح  اأ�سارك  اأن  يف   الرغبة  لدي  بالتاأكيد 
يل  ت�سنح  لو  اأطفايل  معلم  مع  عائلتي  واأحزان 
يفكر  كيف  املعلم  يعرف  اأن  اأمتنى  لذا  الفر�سة، 
يف  م�ساعدتهم  على  قادرا  يكون  بحيث  اأطفايل  
التغلب على اأية م�سكلة قد تعيق تعلمهم 0 املعلم 
ميكن اأن يعلم اأطفايل ب�سكل اأف�سل حني يعرفهم 
�سخ�سيا ويعرف ظروف معي�ستهم ومنط حياتهم 

وتقاليد عائلتهم.
اأمتنى اأن يتوا�سل معي معلم اأطفايل ي�سكل يومي 
ومنتظم من خالل املالحظات واملكاملات الهاتفية 
كيف  اعرف  اأن  اأريد  اللكرتوين0  والربيد 
يت�سرف اأطفايل يف املدر�سة وكيف ت�سري عملية 

تعلمهم 0
اأود معرفة اأراء معلميهم وتعليقاتهم ون�سائحهم 
فيما يتعلق بنمو وتقدم اأطفايل يف املدر�سة،فحني 
�سيكون  فاأنه  �سخ�سيا  وبي  باأطفايل  املعلم  يهتم 
عن  يعرفه  �سيء  كل  يف   لي�ساركني   متلهفا 

اأطفايل0
وهو   ، املدر�سة  يف  التواجد  امتياز  لديه  املعلم 
الأكرب  املقدار  اأطفايل  فيه  يق�سي  الذي  املكان 
اإن  بهم0  مايتعلق  كل  يعرف  فهو  لذا  وقتهم،  من 
و�سيلة  تعترب  الأطفال  عن  املعلمني  مالحظات 

تعلم مهمة جدا لالآباء 0
حمرتما،  �سخ�سا  اأطفايل  معلم  يكون  اأن  اأمتنى 
اختالفها  رغم  ومثلي  وقيمي  اآرائي  يحرتم 
وبدون  يل  ي�ستمع  فاأجده  لديه  التي  تلك  عن 
مالحظاتي ويهتم باآرائي  واأحيانا يطبق  البع�ص 

منها .
متابعة  يف  الطالب،فعال  على  يركز  4.مميز، 

الواجبات البيتية و�سريع ال�ستجابة 
اأمتنى اأن يكون اهتمام معلم اأطفايل موجها اإىل 
الطالب بدل من املعلم نف�سه اأو املادة العلمية.اإن 
اأطفايل اأهم عندي من كل الدرا�سات الجتماعية 
اأكادميية  درا�سة  اأي  اأو  الأجنبية  اللغات  اأو 
املعلم  انه عندما يركز  اأي�سا  اأعرف  اأخرى،لكني 
من  كمتعلم،بدل  الطالب  على  اهتمامه  كل 
اهتمامه بنف�سه كمعلم،�سيكون حت�سيل املتعلمني 
كله  اأقوى،وهذا  تعلموه  مبا  واحتفاظهم  اأف�سل 

نتيجة  فهم املادة العلمية من قبل املتعلمني.
الهتمام  تركيز  فيها  يكون  التي  ال�سفوف  ان 
اآخر وهو زيادة فر�ص  على املتعلمني فيها امتياز 
حني  بزمالئهم  الطلبة  اهتمام  وتنمية  تطوير 
ذي  كفرد  ال�سف  يف  لهم  زميل  كل  اإىل  ينظرون 
اأطفايل  يكون  اأن  اأريد   )1996،Khon(،قيمة
وكل زمالئهم رحماء فيما بينهم يحرتم كل منهم 

الأخر.
اأن  البيتي ي�ستحق فعال  اأن يكون الواجب  اأمتنى 
ينجز يف البيت،واأن يو�سح املعلم لأطفايل ما هو 
للواجب  يكون  البيت،واأن  اأداوؤه يف  منهم  مطلوب 

عالقة باملنهج واإل �سيكون اأمرا ممال ومزعجا.

السمات التي أتمنى توفرها في 
معلم أطفالي

د. �سامي عبد العزيز املعموري
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      يعك�ص ال�سراع حول الد�ستور امل�سري تناق�سات 
ال�سيا�سية  القوى  بني  للم�سالح  وتقاطعات 
والجتماعية الفاعلة يف امل�سهد ال�سيا�سي امل�سري 
واأيديولوجي  �سيا�سي  فكر  من  عنه  يعرب  وما 
جت�سد يف اخلالف حول توقيت الد�ستور واأحكامه 
الد�ستوري  بالإعالن  الأزمة  بداأت  وقد  م�سمونة 
الذي اأ�سدره الرئي�ص املنتخب) د. حممد مر�سي( 
 2012 الثاين  ت�سرين  من  والع�سرين  الثاين  يف 
قراراته  وح�سن  العام  النائب  فيه  اأقال  والذي 
فيما يخ�ص اأعمال ال�سيادة من رقابة الق�ساء اإىل 
ال�سورى واجلمعية  جانب قيامه بتح�سني جمل�ص 
التاأ�سي�سية من احلَل. وهو ما عدته قوى املعار�سة 
الق�ساء  ا�ستقالل  الق�سائية تعديًا على  والهيئات 
وجتاوزًا للقانون، ا�ستدعى ردود فعل قوية متمثلة 

يف التظاهر والعت�سام وتعليق عمل املحاكم.
املرحلة  تو�سيف  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن       
النتقالية التي مَرت بها م�سر باأنها كانت مرحلة 
حمل  دومًا  كان  وقانونية،  د�ستورية  اأم  ثورية 
بداأ  وجتاوزه  القانون  فاخرتاق  وخالف.  جدل 
بالثورة يف حد ذاتها بعَدها فعاًل غري قانوين من 
الأ�سل. ثم ات�سع اخلرق والتجاوز خالل املرحلة 
لقتلة  نزاهتها  يف  م�سكوك  مبحاكمات  النتقالية 
جمل�ص  كحل  م�سي�سة  ق�سائية  واأحكام  الثوار 
ال�سعب وتوايل الإعالنات الد�ستورية من املجل�ص 

الع�سكري ثم رئي�ص اجلمهورية.
     ووجهة النظر التي تقف خلف الإعالن ترى اأن 
ا�ستمرار الإطار القانوين واملوؤ�س�ساتي بهذا ال�سكل 
قد اأعاق خطة الرئي�ص يف ال�سيطرة على الأو�ساع 

اأن  بعد  وموؤ�س�ساتها  نف�سها  الدولة  بتفكيك  وانذر 
وقف  على  يعمل  منها  كل  منعزلة  ُجزرًا  اأ�سبحت 
ال�سرورة  قواعد  واأن  وتعطيلها.  الخر  قرارات 
القانوين  الإطار  جتاوز  تفرت�ص  ال�سيا�سية 
من  املنتخبة  املوؤ�س�سات  حلماية  واملرقع  املهرتىء 

خطر احلل.
     وبعد اأن جلاأت املعار�سة لل�سارع اعرتا�سًا على 
العمومية  الد�ستوري كان قرار اجلمعية  الإعالن 
ملحكمة النق�ص تعليق عملها قفزة كربى يف حركة 
الحتجاج. وهو ما ك�سف بدوره عن �سعف �سيطرة 
جمل�ص الق�ساء الأعلى بقيادة �سيوخ الق�ساة الذي 
الق�ساة  اأغلبية  انحاز  بينما  للتهدئة  مييل  كان 
الزند(  )اأحمد  ورئي�سه  الق�ساة  نادي  ملواقف 
فلم  الرئي�ص.  قرارات  �سد  الت�سعيد  اختار  الذي 
يقبل نادي الق�ساة ما مت التو�سل اإليه يف اجتماع 
متحور  والذي  الأعلى،  الق�ساء  وجمل�ص  الرئا�سة 
حول حتديد املق�سود بالأعمال ال�سيادية التي مت 
حت�سينها من رقابة الق�ساء. يف حني مييل البع�ص 
الطوارئ  حالت  على  تقت�سر  بحيث  لت�سييقها 
وحماية الأمن القومي، ويبدو اأن الجتاه القانوين 
وال�سيا�سي الذي يقف خلف الإعالن الد�ستوري يف 
موؤ�س�سة الرئا�سة كان يريد تو�سيعها بحيث ت�سمل 
حماية موؤ�س�سات الدولة املنتخبة اأي�سًا حلمايتها 
التي حَلت  من احلَل من قبل املحكمة الد�ستورية 

جمل�ص ال�سعب بعد خم�سة اأ�سهر من انتخابه.
التاأ�سي�سية  اللجنة  �سارعت  الأجواء  هذه  يف       
بت�سريع وترية عملها لالنتهاء من كتابة الد�ستور 
تفاديًا ل�سدور حكم ق�سائي من املحكمة الد�ستورية 
بحلها قبل اجناز عملها، وعلى الرغم من ان�سحاب 
الكني�سة  )ممثلي  اجلمعية  اأع�ساء  من  كبري  عدد 
عملها  اأمتت  اجلمعية  اأن  اإل  الليربالية(  والقوى 
على  وعر�ستها  الد�ستور  م�سودة  على  و�سوتت 
لال�ستفتاء  املواطنني  دعوة  قرر  الذي  الرئي�ص 
الأول  كانون  من  ع�سر  اخلام�ص  يف  الد�ستور  على 

 .2012

الد�ستور واأثره يف بنية 
النظام ال�سيا�سي والجتماعي

الد�ستوري  الإعالن  بني  التمييز  املهم  من       
من  عليه  ال�ستفتاء  مت  الذي  الد�ستور  وم�سروع 
قبول  الد�ستور  هذا  حاز  اإذ  امل�سري،  ال�سعب  قبل 
اأغلبية ال�سعب بن�سبة)63،8%( وامل�سادقة عليه 
الد�ستورية  الإعالنات  جميع  انق�ساء  على  تن�ص 
ال�سابقة، مبا فيها الإعالن الأخري مع نفاد اآثارها 
القانونية. وميكن القول اأن م�سودة الد�ستور التي 
عن  تعبري  اإل  ماهي  لال�ستفتاء  مطروحة  كانت 
ال�سيا�سية  والقوى  الجتماعية  الفئات  م�سالح 
بناء  اإىل  ت�سعى  وهي  �سياغته،  يف  �ساركت  التي 
من  النتهاء  بعد  جديد  واجتماعي  �سيا�سي  نظام 
11�سباط  منذ  بداأت  التي  النتقالية  املرحلة 

الد�ستور  على  باملوافقة  تنتهي  اأن  واملقرر   2011
وبناء موؤ�س�سات الدولة.

اأن  يالحظ  ال�سلطات  بني  العالقة  زاوية  فمن      
يبدو  رئا�سي  �سبه  نظام  لإقامة  �سعت  امل�سودة 
الوطنية  القوى  معظم  بني  توافق  حمل  كان  اأنه 
التاأ�سي�سية.  اللجنة  من  بع�سها  ين�سحب  اأن  قبل 
يف  احلكومة  ورئي�ص  الربملان  دور  تعزيز  مت  فقد 
النظام ال�سيا�سي مقابل تقلي�ص �سالحيات رئي�ص 
اجلمهورية الواردة يف د�ستور عام 1971 واإن بقي 

النظام �سبه رئا�سي يف النهاية.
     ففي حالة النظام الأمريكي الرئا�سي ال�سرف 
تكون احلكومة بكاملها من خارج الربملان يختارها 
النظام  اأما يف  املنفردة،  باإرادته  الرئي�ص ويقيلها 
�سبه الرئا�سي الوارد يف م�سودة الد�ستور فالرئي�ص 
لت�سكيل  الثانية  املحاولة  يف  الأقل  على  ملتزم 
يف  الأغلبية  حزب  رئي�ص  بتكليف  احلكومة 
الأمر برمته  الثالثة يرتك  املحاولة  الربملان ويف 
لي�ص  اإذن  فهو  احلكومة.  ت�سكيل  ملحاولة  للربملان 
ولي�ص  الأمريكي  الرئا�سي  كالنظام  رئا�سيًا  نظامًا 
اأو  الهندي  اأو  الربيطاين  كالنظام  برملانيًا  نظامًا 
لرئي�ص  ميكن   )139( املادة  ففي  الرتكي.  حتى 
اأي  الأكرثية  حزب  رئي�ص  يكون  اأن  احلكومة 
�سبه  فهو  ولذلك  والربملاين  التنفيذي  بني  يجمع 

رئا�سي، ولي�ص رئا�سيًا �سرفًا.
    وجتدر الإ�سارة اإىل وجود نوع من توازن الردع 
والرئا�سة يتج�سد  الربملان  العالقة بني قوتي  يف 
حل  حق  للرئي�ص  اأعطت  اإذ   ،)127( املادة  يف 
ي�ست�سهل  ل  وكي  �سعبي.  ا�ستفتاء  عرب  الربملان 
املادة  قررت  احلل  ديكتاتورية  ممار�سة  الرئي�ص 
حَل  ال�سعب  رف�ص  اإذا  م�ستقياًل  يعد  الرئي�ص  اأن 

الربملان املنتخب.
ما  اأبرز  فاإن  الق�سائية  ال�سلطة  يخ�ص  وفيما       
املادة  الد�ستوري  الن�ص  هو  فيها  النظر  يلفت 
)175( الذي يق�سي بتقلي�ص عدد اأع�ساء املحكمة 
الد�ستورية من ثمانية ع�سر ع�سوًا اإىل اأحد ع�سر 
ع�سوًا فقط، و�سيكون لذلك اآثار �سديدة الأهمية 
الداخلي.  ومتا�سكها  نف�سها  املحكمة  هيكلية  على 
املحكمة  اأع�ساء  م�سلحة  يف  �سيكون  الن�ص  فذلك 
البداية،  الأ�سليني الذين ارتبطوا باملحكمة منذ 
مت  الذين  اجلدد  الأع�ساء  �سد  �سيعمل  ولكنه 
اأخرى ق�سائية وغري  للمحكمة من هيئات  �سمهم 
حلكم  الأخرية  الع�سر  ال�سنوات  خالل  ق�سائية 
اأثار نزاعًا داخل  الن�ص  اأن هذا  مبارك. ول �سك 
وبني  والقدماء  اجلدد  الأع�ساء  بني  املحكمة 
امل�ستفيدين واخلا�سرين. ورمبا يف�سر ذلك تاأجيل 
وجمل�ص  التاأ�سي�سية  اللجنة  حول  املحكمة  قرار 
لأجل   2012 الأول  كانون  من  الثاين  يف  ال�سورى 
من  اأع�ساء  حما�سرة   بعد  خ�سو�سًا  م�سمى  غري 
اأن  ويالحظ  املحكمة.  مقر  الإ�سالمية  التيارات 
واحدًا  ج�سدًا  لي�سوا  الق�ساة  من  املحكمة  اأع�ساء 

د. ح�سن تركي عمري
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م�ست�ساري  اأحد  عرب  اإذ  مكبوت  تناف�ص  وبينهم 
ال�سعور  عن  �سابقة  مقابلة  يف  الأ�سليني  املحكمة 
بالغنب والتهمي�ص ل�سالح امل�ست�سارين القادمني من 

اخلارج. 
الد�ستور يف  النظام كما ج�سدها  اأ�س�ص       وتقوم 
املادة )232( على العزل ال�سيا�سي اجلزئي لقيادات 
تر�سحها  حظر  خالل  من  ال�سابق  الوطني  احلزب 
يف النتخابات لدورتني برملانيتني قادمتني وذلك 
واحلياة  العام  الف�ساء  يف  لإبقائها  الت�سامح  مع 
واأجهزة  التنفيذية  املنا�سب  ورمبا  الجتماعية 

الدولة. 
الع�سكرية،   - املدنية  بالعالقات  يتعلق  ما  اأما       
فيالحظ اأن اجلهة الوحيدة التي تعار�ص بجدية 
الد�ستور  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  مواد  واإ�سرار 
الذي  الوطني،  الدفاع  جمل�ص  مادة  خ�سو�سًا 
مت�ساوية من ع�سكريني ومدنيني  ن�سب  يت�سكل من 
املدنيني  حماكمة  حظر  على  الوارد  وال�ستثناء 
ع�سكريًا عندما يتم التعر�ص للمن�ساآت الع�سكرية، 
امل�ستقل  الثورة  �سباب  هي جمموعات متفرقة من 
اأغلبية  فاإن  املقابل  ويف  ال�سيا�سية.  التيارات  عن 
الإ�سالميني اأ�سبحت يف حتالف واقعي مع املوؤ�س�سة 
الأعلى  املجل�ص  قيادة  اإق�ساء  منذ  الع�سكرية 
للقوات امل�سلحة يف 12 اأب، اأما القوى املدنية فقد 
اأ�سحت تطالب اجلي�ص �سراحة اأو �سمنًا بالتدخل 

للتخل�ص من هيمنة الإخوان على ال�سلطة. ويبدو 
الوطني  الدفاع  جمل�ص  يف  الد�ستوري  الن�ص  اأن 
يعك�ص حقائق الواقع القائم الذي ل ميكن القفز 
وبني  واملمكن،  املرغوب  بني  فرق  وهناك  عليه، 
حتتاج  املواد  هذه  اأن  �سك  ول  واملثايل.  الواقعي 
اإىل تف�سيل اأكرث وحتديد اأدق من خالل مناق�سة 
وتداعياتها  فاأثرها  ولذلك  مو�سعة،  جمتمعية 
يف  مناق�ستها  يتم  عندما  اأو�سح  ب�سورة  �ستتبني 

الربملان واإ�سدار الت�سريعات املف�سرة لها. 
واملجتمع  النقابية  باحلريات  يتعلق  وفيما       
باب  تفتح  الد�ستور  من   )51( املادة  اأن  يالحظ 
والأحزاب  الأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  تكوين 
اأن املادة )52( تقر حرية  مبجرد الإخطار. كما 
النقابات  واإن�ساء  العمالية  الحتادات  تعددية 
للحركة  اأ�سا�سي  مطلب  وهو  واملوازية  امل�ستقلة 
العمالية خالل ال�سنوات املا�سية. ولكنه يف املقابل 
الر�سمية  املهنية  بالنقابات  اإل  الد�ستور  يقر  ل 
املادة )53( مثل الأطباء واملهند�سني وال�سحفيني 
وغريها. كما اأكد الد�ستور اإحياء الوقف اخلريي 
املجال  على  الدولة  لهيمنة  خ�سع  طاملًا  الذي 
العام وهو ما قد يوؤدي اإىل اإحياء املجتمع املدين 
الإهمال  ب�سبب  تدريجيًا  انقر�ص  الذي  والأهلي 

خالل العقود املا�سية.
القلق  اأثارت  احلريات  مواد  بع�ص  ويبقىاأن       

الأخالقية  القيم  حماية  مبداأ  مثل  والتوج�ص 
الليربالية  القوى  تخ�سى  الذي   )10( املادة  يف 
الدولة  لتدخل  مدخاًل  يكون  اأن  من  واملدنية 
واملجتمع يف احلياة اخلا�سة واحلريات ال�سخ�سية 
من خالل تاأكيده على دور املجتمع يف حماية القيم 

الأخالقية.
اأن       وفيما يخ�ص ال�سريعة الإ�سالمية يالحظ 
التي  الد�ستور  من  املادة)2(  ا�ستبقى  الد�ستور 
تن�َص على اأن مبادئ ال�سريعة هي امل�سدر الرئي�ص 
للت�سريع مع اإ�سافة املادة )219( التي تقدم تعريفًا 
الأزهر  لتعريف  وفقًا  لل�سريعة  فقهيًا  اأ�سوليًا 
ال�سريف. ورمبا تكون امل�ساألة الأهم م�ستقباًل هي 
طبيعة التف�سريات التي تتعلق بال�سريعة وكيفية 
لتبني  التف�سريات  بع�ص  تتجه  حيث  تطبيقها، 
تكون  بينما  ومرونة  انفتاحًا  اأكرث  فقهية  روؤى 
اأخرى اأكرث حمافظة وتقليدية. فعلى �سبيل املثال 
اعرت�ص ت�سعة من اأع�ساء اجلمعية ذوي اخللفية 
لل�سعب.  ال�سيادة  مادة  على  الإ�سالمية  ال�سلفية 
ال�سعب  �سيادة  اأن  يرون  اأنهم  العرتا�ص  واأ�سا�ص 
يف  املعروف  هلل"  "ال�سيادة  اأن  مبداأ  مع  تتعار�ص 
الفكر الإ�سالمي، وذلك على الرغم من اأن املق�سود 
م�سدر  ال�سعب  اأن  ال�سدد  هذا  يف  ال�سعب  ب�سيادة 
الختالف  عند  احلكم  وهو  والد�ستور  ال�سلطات 

بني املوؤ�س�سات ولي�ص ما يظنه بع�ص الإ�سالميني.

الجزء االول
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من   وال�سابع  وال�ساد�ص  اخلام�ص  العقود  �سهدت 
يف  املعامل  وا�سح  عراقيًا  تفوقًا  الع�سرين  القرن 
علم   من  اأكرث  ارتقى  اإذ   ، والفنون  العلوم  خمتلف 
و�سار �سيخًا للفن اأو العلم الذي اكت�سبه : ب�سدق 
فاأ�سبح   ، املهنة  واحرتاف   ، التعلم  وحب   ، النية 
يف  الجتماع  علماء  �سيخ  الوردي  علي  الدكتور 
�سيخ  جواد  م�سطفى  والدكتور   ، العربي  العامل 
بع�سهم  على  حكرًا  امل�سيخة  ولزالت   ، اللغويني 

اإىل يومنا هذا.
من  عليهم  �ُسلِّط  مما  الرغم  وعلى  العراقيني  اإّن 
، وعن علم وعمد ممن  لئيم  ظلم وحرمان بق�سد 
خال  ما  الرافدين  بالد  يف  احلكم  ل�سدة  ت�سدى 
عبدالكرمي  الزعيم  كحكم  ال�ستثناءات  بع�ص 
قا�سم رحمه اهلل �سّجلوا التميز يف خمتلف العلوم، 
والفنون ، وقد تدفق من ريفهم ، وح�سرهم نوابغ 
ي�سهد لهم التاريخ بتميزهم وتفردهم فيما اأحتفوا 

فيه الإن�سانية من نتاجهم املعريف املاتع.
النتاج مما  الآتي يربز جانبًا من هذا  الك�ساف  اإنَّ 
الذي  القدامى  العرب  �سعراء  دواوين  من  ن�سر 
يعد حمطة األق وركن مهم من اأركان مكتبة اللغة 

العربية .
 20 نحو  املتوفى  ال�سلمي  ندبة  بن  خفاف  �سعر   *
القي�سي  حمودي  نوري  الدكتور  ون�سره  جمعه  هـ 

)بغداد 1968(.
* �سعر ربيعة بن مقروم ال�سبي املتوفى بعد 16هـ 
بغداد   ( القي�سي    حمودي  نوري  الدكتور  ن�سره 

.)1968
ن�سره  41هـ  نحو  املتوفى  الطائي  زيد  اأبي  �سعر   *

الدكتور نوري حمودي القي�سي ) بغداد 1968(.
الدكتور  ن�سره  النه�سلي  الأ�سود بن جعفر  �سعر   *

نوري حمودي القي�سي )بغداد 1970(.
نوري  الدكتور  ن�سره  تولب  بن  النمر  �سعر   *

حمودي القي�سي ) بغداد 1969(.
* ديوان العبا�ص بن مردا�ص ال�سهمي ن�سره الدكتور 

يحيى اجلبوري ) بغداد 1968(.
يحيى  الدكتور  ن�سره  الليثي  املتوكل  �سعر   *

اجلبوري )بريوت 1971(.
130هـ  بحدود  املتوفى  اأذينة  بن  عروة  �سعر   *

ن�سره الدكتور يحيى اجلبوري ) بريوت 1971(.
* ديوان ليلى الخيلية ، جمع وحتقيق ال�ستاذين 
بغداد   ( العطية  اإبراهيم  ولدي  وجليل  خليل   :

. )1967
* ديوان عدي بن زيد العبادي املتوفى نحو 350 
بغداد   ( املعيبد  جبار  حممد  ون�سره  جمعه  ق.هـ 

.)1965
* ديوان ابن هرمة املتوفى 206هـ ، جمعه ون�سره 
حممد جبار املعيبد ) 1969 ( ، وميتاز على طبعة 
بزيادات  ذاتها  ال�سنة  يف  ال�سادرة  دم�سق  جممع 

كثرية .
حممد  ن�سره  الكالبي  عمرو  بن  طهمان  ديوان   *

جبار املعيبد ) بغداد 1968(.
* �سعر عبد ال�سمد بن املعذل املتوفى 240هـ جمعه 

ون�سره زهري غازي زاهد      ) بغداد 1970( .
ن�سره  املتوفى 69هـ  الدوؤيل  الأ�سود  اأبي  ديوان   *
عبدالكرمي الدجيلي يف بغداد �سنة 1954 ون�سره 
حممد ح�سن اآل يا�سني مرتني ، الأوىل ببغداد عام 

1954 ، والثانية عام 1962.
745هـ  املتوفى  الأندل�سي  حيان  اأبي  ديوان   *
اأحمد مطلوب وحّواءته الدكتورة  ن�سره الدكتور 

خديجة احلديثي ) بغداد 1969(.  
* ديوان حممد بن عبدامللك الزيات املتوفى 233هـ 

ن�سره الدكتور جميل �سعيد ) القاهرة 1949 (.
* �سعر عروة بن حزام املتوفى بحدود 30هـ، ن�سره 
ال�سامرائي  وابراهيم  مطلوب  اأحمد  الدكتوران 

)بغداد 1965( .
* ديوان القطامي ن�سره الدكتوران اأحمد مطلوب 

وابراهيم ال�سامرائي ) بغداد 1962( .
ون�سره  حققه  اليادي  يعمر  بن  لقيط  ديوان   *

الأ�ستاذ خليل العطية ) بغداد 1970 (.
ن�سرته  360هـ  �سنة  املتوفى  ك�ساجم  ديوان   *

خريية حممد حمفوظ ) بغداد 1970( .
 50 املتوفى  الأن�ساري  مالك  بن  كعب  ديوان   *
بغداد   ( العاين  مكي  �سامي  الدكتور  ن�سره  هـ 

.)1966
126هـ  املتوفى  الأ�سدي  زيد  بن  الكميت  �سعر   *

ن�سره الدكتور داود �سلوم ) النجف 1969(.
* �سعر يزيد بن مفزع احلمريي املتوفى 69هـ جمعه 

ون�سره الدكتور داود �سلوم )بغداد 1968(.
ن�سره  108هـ  املتوفى  رباح  بن  ن�سيب  �سعر   *

الدكتور داود �سلوم )1967ـــــ 1968(.
ن�سره  املتوفى 110هـ  العتكي  * �سعر ثابت قطنة 

ماجد اأحمد ال�سامرائي )بغداد 1970(.
* ديوان ال�سريف املرت�سى املتوفى 430هـ ، ن�سره 

ر�سيد ال�سفار ) القاهرة 1958(.
ن�سره  120هـ  نحو  املتوفى  العرجي  ديوان   *
العبيدي  ر�سيد  والأ�ستاذ  الطائي  خ�سر  املرحوم 

)بغداد 1956(.

* ديوان العبا�ص بن الأحنف املتوفى 192هـ ن�سره 
ن�سرته  ثم   1947 �سنة  املال  عبداملجيد  الأ�ستاذ 

الدكتورة عاتكة اخلزرجي ) القاهرة 1954(.
الهجرة،  املتوفى قبل  * ديوان قي�ص بن اخلطيم 
بغداد   ( ال�سامرائي  اإبراهيم  الدكتور  ن�سره 

.)1962
* �سعر املثقب العبدي املتوفى قبل الهجرة ،  ن�سره 

حممد ح�سن اآل يا�سني ) بغداد 1956(.
* ديوان املزرد بن �سرار الغطفاين ن�سره الأ�ستاذ 

خليل اإبراهيم العطية )بغداد 1962(.
�سليم  الدكتور  ن�سره  احلارثي  النجا�سي  �سعر   *

النعيمي ) بغداد 1965(.
* �سعر بدر الدين يو�سف بن لوؤلوؤ الذهبي املتوفى 
680هـ ن�سره الدكتور ح�سني علي حمفوظ )بغداد 

.)1968
املغربي  عيا�ص  بن  يحيى  بن  ال�سمواأل  ديوان    *
اآل  ح�سن  حممد  ن�سره    ، 576هـ  بحدود  املتوفى 

يا�سني ) بغداد 1954(.
ن�سره  90هـ  املتوفى  النمريي  الراعي  �سعر   *
التنوخي   الدين  وعز  احلاين  نا�سر  الدكتور 

)دم�سق 1964(.
جمعه  173هـ  املتوفى  احلمريي  ال�سيد  ديوان   *

ون�سره �ساكر هادي �سكر ) بريوت 1966(. 
حققه  688هـ  املتوفى  الظريف  ال�ساب  ديوان   *
واأعد تكملته �ساكر هادي �سكر ) النجف 1967(.
جمعه  ال�سالح  امللك  رزيك  بن  طالئع  ديوان   *

حممد هادي الأميني ) النجف 1964(.
* ديوان ال�ساحب بن عباد املتوفى 743هـ ، حتقيق 

حممد ح�سن اآل يا�سني ) بغداد 1965(.
حققه  الزبيدي  كرب  معدي  بن  عمرو  ديوان   *

الأ�ستاذ ها�سم الطعان ) بغداد 1970( .
ن�سره  334هـ  املتوفى  ال�سبلي  بكر  اأبي  ديوان   *
الدكتور كامل م�سطفى ال�سبيبي )بغداد 1967(.

بن علي اخلزاعي جمعه وحققه  ديوان دعبل   *
النجف   ( اخلزرجي  الدجيلي  عبدال�ساحب 

1962( ، وطبعه طبعة ثانية يف بريوت 1972.
عدنان  جمعه  الوراق  ح�سن  بن  حممود  ديوان   *

راغب العبيدي ) بغداد 1969(.
* ديوان احلارث بن حلزة الي�سكري اأعاد حتقيقه 

ون�سره ها�سم الطعان ) بغداد 1969(.
املتوفى  اخلفاجي  احلمري  بن  توبة  ديوان   *
العطية  اإبراهيم  خليل  حققه   ، 80هـ  بحدود 

)بغداد1968(.
حممد  جمعه  149هـ  املتوفى  ميادة  بن  �سعر   *

نايف الدليمي ) املو�سل 1970(.
* �سعر الأحو�ص الأن�ساري جمع وحتقيق الدكتور 

اإبراهيم ال�سامرائي )النجف 1969(.
)بغداد  رديف  �سبيح  حتقيق  النامي  �سعر   *

.)1970
* �سعر حممد بن عمار الأندل�سي املتوفى 461هـ، 
بغداد   ( خال�ص  �سالح  الدكتور  ون�سره  جمعه 

.)1957
* ديوان �سالح بن القدو�ص جمعه ون�سره عبداهلل 

م.م. عبد احل�سني احمد اخلفاجي

عراقيو األمس القريب



29

العدد )27( ل�سنة 2013

اخلطيب ) بغداد 1967(.
وحققه  ن�سره  ح�سان  بن  عبدالرحمن  �سعر   *

الدكتور �سامي العاين ) بغداد 1970(.
علي  ح�سني  الدكتور  ن�سره  �سينا  ابن  ديوان   *

حمفوظ ) طهران 1957(.
517هـ  املتوفى  الدم�سقي  اخلياط  ابن  ديوان   *

ن�سره حم�سن اجلواهري ) النجف 1343هـ(.
الها�سمي       حممد  ن�سره  الدمينة  ابن  ديوان   *

)القاهرة 1918(.
حممد  ن�سره  طالب  اأبي  الأبطح  �سيخ  ديوان   *

�سادق بحر العلوم ) النجف 1356هـ(.
العزي    ماجد  ن�سره  املو�سلي  ا�سحق  ديوان   *

)بغداد 1970(.
* ديوان زيد اخليل الطائي �سنعة الدكتور نوري 

حمودي القي�سي )النجف د. ت(.
نوري  الدكتور  حتقيق  الريب  بن  مالك  ديوان   *

حمودي القي�سي ) القاهرة 1969(.
نوري  الدكتور  �سنعة  الأ�سغر  املرق�ص  �سعر   *

حمودي القي�سي )بغداد 1970(.
خليل  بتحقيقه  عني  قميئة  بن  عمرو  ديوان   *

العطية ) بغداد 1972(.
املتوفى  العكوك  عبداحلميد  بن  حميد  �سعر   *
)بغداد  اجلنابي    ن�سيف  اأحمد  حتقيق   ، 220هـ 

.)1971
* �سعر احل�سني بن مطري الأ�سدي حققه الدكتور 

حم�سن غيا�ص )بغداد 1971(.
داود  بن  حممد  بكر  ابي  ديوان  من  اوراق   *
الأ�سفهاين حتقيق الدكتور نوري حمودي القي�سي 

)بغداد 1972(.
ال�سالمي  املخزومي  اهلل  عبد  بن  حممد  �سعر   *
)بغداد  رديف  �سبيح  حتقيق   ، 393هـ  املتوفى 

.)1971
اخلرميي  يعقوب  اأبو  ح�سان  بن  اإ�سحاق  ديوان   *
املتوفى 214هـ ، جمعه وحققه الدكتور علي جواد 

الطاهر وحممد جبار املعيبد )بريوت 1971(.
عبداهلل  حققه  الكناين  �سيار  بن  ن�سر  ديوان   *

اخلطيب ) بغداد 1972(.
* �سعر ابي �سعد املخزومي حققه رزوق فرج رزوق 

) بغداد 1971(.
حققه  الي�سكري  كاهل  اأبي  بن  �سويد  ديوان   *

�ساكر العا�سور )الب�سرة 1972(.
* �سعر احلارث بن خالد املخزومي حتقيق الدكتور 

يحيى اجلبوري ) بغداد 1972(.  
باأنامل  القيمة  ال�سعرية  املجاميع  هذه  ُن�سرت 
هوؤلء الأعالم من عراقيي الأم�ص القريب الذين 
اأخل�سوا ملهنتهم ، وحبهم للعلم ، ومل يكونوا يومًا ما 
املقيتة على الرغم من  للطائفية  اأو بيدقًا   ، بوقًا 
عرف  ف�سيف�ساًء  �سكلت  التي  مبذاهبهم  اعتزازهم 
به بلد الرافدين ، وكانوا بحق نخيله البا�سق األقًا 
كل   ... الإن�سانية  رحلة  طول  على  وعطاًء  ونورًا 

الإن�سانية . 

مبدعون 

اإعداد / احمد عبد ال�ستار 
الأ�ساتذة  على  ال�سوء  فيها  ت�سلط  التي  )مبدعون(  زاويتها  اآفاق  جملة  توا�سل 
التي  العلم  يوم  مبادرة  �سمن  العلمي  والإبداع  البتكار  جائزة  على  احلا�سلني 
اأطلقتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي منذ عام 2008 . ويحل �سيفًا على 
هذه الزاوية يف هذا العدد املبدع الأ�ستاذ الدكتور عبا�ص عبود فرحان الدليمي 

 من مواليد 1954 حا�سل على �سهادة املاج�ستري من جامعة بغداد - كلية العلوم 
يف الإحياء املجهرية عام 1987 ويف الخت�سا�ص نف�سه نال �سهادة الدكتوراه من 
اجلامعة امل�ستن�سرية عام 1999 وقد تدرج بالألقاب العلمية حتى ح�سوله على 

لقب الأ�ستاذ عام 2005 .
توىل املبدع عددًا من املهام العلمية وهي: ع�سو جلنة الرتقيات العلمية يف كلية 
العلوم / جامعة دياىل 2004-2005 ، وع�سو جلنة الرتقيات العلمية املركزية 
دياىل  جملة  يف  ال�ست�سارية  اللجنة  وع�سو   ،2009/  2006 دياىل  جامعة   /
ال�ست�سارية  اللجنة  وع�سو   ، دياىل  جامعة  الطب/  كلية   / الطبية  للبحوث 
جامعة  يف  الفرعية  العلمية  اللجنة  وع�سو   ، ال�سرفة  للعلوم  دياىل  جملة  يف 
، ورئي�ص اللجنة  دياىل لتقومي وتر�سني املجالت العلمية ال�سادرة من اجلامعة 
التح�سريية للموؤمتر العلمي الول/ جامعة دياىل 13 -14 كانون الأول 2009، 
جمل�ص  وع�سو   ، الزراعية  للعلوم  دياىل  جملة  يف  ال�ست�سارية  اللجنة  وع�سو 
�سمان اجلودة والعتماد يف اجلامعة ، ورئي�ص جمل�ص �سمان اجلودة والعتماد 
يف الكلية، وع�سو اللجنة الوطنية لجناز اخلطة الإ�سرتاتيجية لتدريب واإعداد 

اخلطة التنفيذية مل�سروع تدريب املعلمني قبل واأثناء اخلدمة.
التقني  املعهد  يف  التمري�ص  ق�سم  رئي�ص   : وهي  الإدارية  املهام  من  عددًا  وتوىل 
 – ، ورئي�ص ق�سم علوم احلياة يف كلية الرتبية 2003  –بعقوبة 1994- 1996 
2005 ، ثم توىل العمل نف�سه يف 2007 – 2008 ، وعميد لكلية الرتبية الرازي 

)كلية الرتبية للعلوم ال�سرفة ( عام 2008 ومازال م�ستمرًا . 
وخارجه  العراق  داخل  العمل  وور�ص  والندوات  املوؤمترات  من  العديد  يف  �سارك 
وله 72 بحثًا من�سورا وا�سرف على 32 اأطروحة دكتوراه ، ف�ساًل عن م�ساركته يف 

اللجان العلمية وال�ست�سارية .
واأعيد   2001 عام  العلم  يوم  يف  تكرميه  ومت   2000 عام  متميزًا  اأ�ستاذًا  اختري 
اختياره الأ�ستاذ الأول على جامعة دياىل مبنا�سبة يوم العلم 2010 وقد ح�سل 

على عدد من ال�سهادات التقديرية و43 كتاب �سكر لتفانيه يف عمله . 
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الثورة الإلكرتونية اجلديدة نقلة نوعية   �سكلت 
كافة  وعلى   ، الإن�سانية  املجتمعات  حياة  يف 
القطاعات، ويعد قطاع التعليم يف الدول املتقدمة 
واحدًا من اأهم القطاعات التي اأخذت ن�سيبًا وافرًا 
من الهتمام ، ملا ل وهو القطاع الأهم من بني تلك 
القطاعات  جميع  ي�سنع  الذي  فهو  القطاعات، 
وكذلك   واملعاهد  املدار�ص  واجتهت  الأخرى. 
نحو  بكثافة  بالتوجه  العاملية  اجلامعات  حذت 
اإدراكًا منها  التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 
الأ�سلوب  ذلك  يحققها  التي  العديدة  للمميزات 
من  القت�سادي  امل�ستوى  على  �سواء  التعليم  يف 
اأم  اجلامعات،  على  يدرها  التي  الأرباح  خالل 
التعليم  فر�ص  بتوفري  الأكادميي  امل�ستوى  على 
بنظام  التحاقهم  ال�سعب  من  يكون  قد  لأ�سخا�ص 
عديدة  لعتبارات  التقليدية  ب�سورته  التعليم 
اإىل  هذا  �سابق،  مقال  يف  اإليها  تطرقنا  واأن  �سبق 
جانب ان التعليم الإلكرتوين ي�سهم يف حل العديد 
موؤ�س�سات  تواجهها  التي  وال�سعوبات  امل�ساكل  من 
الأعداد  ت�ستوعب  ف�سولها  تعد  مل  التي  التعليم 
الكبرية من خريجي التعليم العام. وقد دعا ذلك 
اإىل اهتمام وزارات التعليم العايل يف تلك الدول 
املهتمة  بق�سية التعليم الإلكرتوين والتعليم عن 
بعد، ومت ت�سكيل اللجان اخلا�سة مبتابعة املو�سوع 

يف جامعات تلك الدول. 
     ولبد من القول: اإن هناك العديد من اجلامعات 
يف الدول املتقدمة �سهدت �سابقًا وت�سهد يف الوقت 
الراهن العديد مثل  هذه التجارب يف هذا الإطار 
دولة  من  يتفاوت  التجارب  تلك  م�ستوى  كان  واإن 
جامعاتنا  اأغلب  يف  الأمر  اأن  بيد  اأخرى،  اإىل 

به  التفكري  وحتى  ،بل  الهتمام  ينل  مل  العربية 
ل�سيما واأن التجربة قد جنحت جناحا كبريًا يف 
الدول املتقدمة ، واإن كان يحق للبع�ص باأن يعرت�ص 
على هذا الطرح من باب عدم تقليد الغرب يف كل 
�سيء ، بيد اأن اأمرًا مثل هذا لبد اأن ي�سكل هاج�سًا 
وطننا  يف  العايل  والتعليم  التعليم  اإدارات  لدى 
ومنطقي  وجيه  عاجاًل،ل�سبب  اأم  اآجاًل  العربي 
مفاده: اأن تلك الدول لي�ص لديها اأعداد كبرية ل 
من املعاقني واملعوقني ،ول من املحتاجني اقت�ساديًا 
الذين دفعتهم ظروفهم اإىل عدم موا�سلة تعليمهم 
،ناهيك عن ربات البيوت، واملر�سى الخ ، ويف �سوء 
العالقة   ذات  اجلهات  على  لزامًا  اأ�سبح  كله  ذلك 
الإلكرتوين،  بالتعليم  املتعلقة  الق�سايا  متابعة 
وحماولة التعرف على اأبعاد املو�سوع وو�سع ت�سور 
من  واحدة  يف  الإلكرتوين  للتعليم  م�ستقبليا  ولو 
منوذجًا  ليكون  العربية  جامعاتنا  من  جامعة  كل 
وجتربة يعمل عليها ملدة زمنية حمددة ، ومن بعد 
ذلك  تدر�ص ال�سلبيات والإيجابيات لهذه التجربة 
واإدارة  �سوؤون  يف  واملتخ�س�سني  املعنيني  قبل  من 
التعليم اجلامعي ، وبعد ذلك يتم تقييم التجربة 
الالزمة  الإجراءات  تتخذ  حينها  ويف  برمتها، 
بهذا ال�ساأن . وعليه لبد اأن يو�سع يف احل�سبان اأن 
واقعنا من حيث البنية التحتية خمتلف عن واقع 
، ولكن هذا  الغربية  للمجتمعات  التحتية  البنية 
يجب اأن ل مينع من اأن نبادر نحن بدرا�سة الفكرة 
قبل اأن تفر�سها علينا عوامل خارجية اأو حتديات 
الثورة الإلكرتونية ، اأو على اأقل تقدير علينا اأن 
والذي  العمل  �سوق  ومتطلبات  احتياجات  ندر�ص 
انتبهت وتنبهت اإليه مبكرًا اجلامعات اخلا�سة اأو 

الأهلية . 
جديدة  فكرة  اأية  اإن   : القول  من  لبد  واأخريًا    
البع�ص  من  والرف�ص  البع�ص  من  بالقبول  تواجه 
�ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  اللكرتوين  والتعليم  الآخر، 
اأية فكرة جديدة ، وخري دليل على ذلك  عندما 
ا�ستخدمت الآلة التكنولوجية يف امل�سانع الغربية 
ر�سخ  ذلك  وبعد  النظري  منقطع  رف�سًا  لقت 
املجتمع لواقع جديد فر�سته الثورة التكنولوجية 

اآنذاك.  

جامعاتنا العراقية 
والتعليم اإللكتروني

م. جعفر ح�سن الطائي
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الحب البصري م.م. ح�سام الربيعي

للنظر  متعة  اإحداهما جميلة   : فتاتان  يف مطعم قروي غري كبري عملت 
هي )اآْنيا( ، والأخرى قبيحة ب�سكل عجيب هي )ماِرَكـْريتا(، كاأن الطبيعة 
جمعت لها كل ما ميكن ل�سناعة فتاة قبيحة ؛ من �سعر جمعد اأ�سعث ، وعينني 
خمتلفتي اللون : واحدة زرقاء ، والأخرى بنية ، وقوام غري من�سجم ، وفوق 
، ومل يكن  الطفولة  انك�سرت رجلها يف  ماِرَكـْريتا عرجاء؛  كانت  كل ذلك 
يف قريتها طبيب ؛ وهكذا اأ�سبحت ماِرَكـْريتا عرجاء. دائمًا كان الزبائن 
الدائمون ل ينادونها با�سمها ، ولكن كانوا ي�سمونها: )الَب�ِسعة(، وكالعادة 
كان اجلميع ياأكل على املنا�سد التي كانت تخدمها )اآْنيا( اإل عندما ل يكون 
يف املطعم مكان فاإنهم يجل�سون على منا�سد ماِرَكـْريتا. ولكن القدر ل ميكن 
و�سوتًا  و�سربًا  طيبة  ماِرَكـْريتا  اإىل  اأهدى  فاهلل  الق�سوة.  بهذه  يكون  اأن 
مالئكيًا رقيقًا ب�سكل عجيب ، فاإن قالت: ماذا تطلبون ؟ فاإن الزبون يبداأ 

بالبحث عن م�سدر هذا ال�سوت ال�سحري.
يف يوم من الأيام دخل املطعم مو�سيقي ب�سري قدم حديثًا اإىل هذه القرية. 
مني�سدة  كانت  �سك  دون  ومن   - ال�ساغرة  املني�سدة  على  املو�سيقي  جل�ص 

ماِرَكـْريتا - جاءت اإليه امل�سكينة العرجاء ، ف�سمع �سوتًا رقيقًا : 
-ماذا تطلبون يا �سيدي ؟ 

ال�ساخب  املطعم  اأن يوجد يف هذا  ؛ هل ميكن  املفاجاأة  من  املو�سيقي  فزع 
م مل  املنغَّ ال�سوت  - حيث اجلميع يتكلمون ب�سوت الأج�ص املدخن - هذا 
املو�سيقار  اأن  اجلميع  لحظ  قليل  وقت  خالل  معًا.  بكالمهما  اأحد  ي�سمع 
كان يجل�ص عمدًا على من�سدة ماِرَكـْريتا وكانا يتحدثان طويال عن مو�سوع 

ما. 
ال�ساب  هذا  كون  الب�سعة  هذه  ت�ستغل  كيف  اإذ   ، الدائمون  الزبائن  اأثري 
اجلميل ل ي�ستطيع اأن يراها ؟ حاولوا اأن يقولوا للمو�سيقي: اإن ماِرَكـْريتا 

بًة لل�ساب. ب�سعة. لكن هذه الكلمات ما كانت اإل ُمْغ�سِ
الزبائن  اأ�سواأ  هو  للمطعم  دائم  زبون  عقل  يف  فكرة  ولدت  ذلك  عند 
اإليهما  يتكلمان جل�ص  واملو�سيقي  ماِرَكـْريتا  كانت  ، عندما  واأكرثهم غباًء 

على املن�سدة ، فبداأ احلوار. فقال :
- يف اأملانيا يوجد طبيب ميكن اأن يعيد اإليك النظر. الأمر يحتاج اإىل �سيء 
واحد هو اأن يوجد �سخ�ص يتربع لك بعينه. وعمليات الربوفي�سور جتري 

بنجاح. 
- ملاذا ل تعطينه اإحدى عينيك ، البنية مثاًل ؟ وبذلك تكون عندك عينان 
زرقاوان كالهما : اإحداهما التي لك ، والأخرى زجاجية. عندما �سمعت 

ماِرَكـْريتا هذا الكالم مل ت�سكت اأكرث من دقيقة.
اأنا م�ستعدة لإعطاء عيني ، قالت هي ، مع علمها باأنه �سينتهي احلب حاملا 
يبداأ ؛ عندما يراها املو�سيقي. و�سع املو�سيقي يده على يدها ، وقال �سكرًا 
عزيزتي لكن م�ساعدتي م�ستحيلة ؛ فاإن ع�سبي الب�سري ميت. اأتعرفني ؟ 

منذ زمن كان يجب اأن نذهب من هنا.
اأخذ بيدها ، وغادرا املطعم ، وتزوجا خالل اأ�سبوعني.

                                         تاأليف : يو. ك. اأوْف�سينكو
                                          ترجمة : ح�سام الربيعي   



32

الإ�سرتاتيجية  مفاهيم  وتنوعت  تعددت  قد 
�سوء  يف  اجله  من  و�سعت  الذي  للهدف  نتيجة 
وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية  التغريات 
خالل  بالت�سارع  اأخذت  التي  والتكنولوجية 
ال�سنوات القليلة املا�سية ف�ساًل عن تعدد املناف�سة 
الريا�سي  واملجال  عامة،  احلياة  جمالت  يف 
اإعدادا  الريا�سية  الفرق  اإعداد  �سبيل  خا�سة يف 
اإىل  بها  الو�سول  اأجل  من  ودقيقًا  مربجمًا  علميًا 

امل�ستوى الأمثل.
ان املفهوم العام لالإ�سرتاتيجية هو و�سع اخلطط 
العامة املدرو�سة بعناية وامل�سممة ب�سكل مت�سل�سل 
لتحقيق  املوارد  ل�ستخدام  ومتفاعل  ومن�سق 
الأهداف املن�سودة بعد حتديد الغر�ص والأهداف 

م�سبقًا.
وال�سرتاتيجة يف الكرة الطائرة هي و�سع خطة 
اللعبة  قواعد  مراعاة  مع  خطط  جمموعة  اأو 
الفريق  عند  القوة  نقاط  اأف�سل  وا�ستخدام 
وكيفية الت�سرف التكتيكي املنا�سب جتاه املناف�ص 
بعد حتليل الت�سرفات التكتيكية لالعبي الفريق 
املناف�ص وحتديد نقاط �سعفهم ونقاط قوتهم واأي 
الطرق الدفاعية املنا�سبة التي ميكن تنفيذها �سد 
طرقه الهجومية اأو اأي الطرق الهجومية املنا�سبة 
الدفاعية،  طرقه  �سد  تنفيذها  ميكن  التي 
على  تقع  الذي  التدريبي  اجلهاز  على  ويتوجب 
عاتقه و�سع اخلطط الإ�سرتاتيجية اأن يكون ُملما 
ب�سكل واف بعلم التدريب الريا�سي وباقي العلوم 
ر�سيده  عن  ف�ساًل  التدريبية  بالعملية  املرتبطة 
اأن  يجب  التي  املكت�سبة  واملعلومات  اخلربات  من 
ت�سب يف تطوير م�ستوى الالعبني من اأجل حتقيق 

الهدف الذي ي�سعى اإىل حتقيقه.

العمليات  حتقيق  فهو  العام  ب�سكله  التكتيك  اأما 
اجلزئية لو�سعها يف خدمة الهدف ال�سرتاتيجي 
هما  التكتيك  يف  مهمتني  نقطتني  مراعني  العام 
احللقة الرئي�سة وهي �سل�سلة العمليات واحلركات 
التي اإذا اأمكن ال�سيطرة عليها �سهلت ال�سيطرة على 
التوقيت  هي  الثانية  والنقطة  احلركات،  بقية 
حركات  لتنفيذ  الوىل  اللحظة  يعني  الذي 
حركات  �سري  مع  تام  بتوافق  الدفاع  اأو  الهجوم 

املناف�ص.
جميع  على  يعتمد  الطائرة  الكرة  يف  والتكتيك 
ونوعيته  اللعب  اأثناء  املوؤثرة  والعوامل  الو�سائل 
على  تعتمد  التي  النوعية  هذه  وخ�سو�سية 
اأثناء  حتركاته  وطبيعة  املناف�ص  ت�سرفات 
احلكم  ت�سرفات  ذلك  عن  ف�ساًل  املباراة  �سري 
واملتفرجني وطبيعة املناخ وتاأثرياته على �ساحة 
الفريق املناف�ص، اإذ اإن ا�ستيعاب املواقف ال�سابقة 
الذكر ب�سرعة من قبل الالعب يحتاج اإىل ت�سور 
يف  القدرة  على  بدورها  تعتمد  والتي  للمواقف 
للحالة  املوقف  حل�سم  املنا�سب  الإجراء  اتخاذ 
يخدم  مبا  اإزاءها  ُمثلى  ب�سورة  والت�سرف  الآنية 
التكتيك  طبيعة  فان  وعليه  املتحققة،  النتيجة 
دائمًا  وثيقة  �سلة  ذات  تكون  الطائرة  الكرة  يف 
واحلالة  البدنية  واللياقة  التكنيك  مب�ستوى 
مراحل  اجناز  من  لالعبني  والعقلية  النف�سية 
ي�ستطيع  والتي  الناجحة  املختلفة  التدريب 
الفريق بو�ساطتها حتديد طريقة ونوعية اللعب 
يف ال�ساحة و�سوًل للنتائج املطلوبة، ويف �سوء ما 
تقدم فاأن التكتيك هو الو�سيلة التي يتم بو�ساطتها 
تنفيذ اخلطة اأو اخلطط ال�سرتاتيجية والتي من 

خاللها يتم بلوغ الهدف املحدد 

اإلستراتيجية والتكتيك 
في الكرة الطائرة

اأ.م. ثائر ر�سيد مطر



33

العدد )27( ل�سنة 2013

  
م�ستوى  على  الريا�سية  احلركة  روافد  اهم  من  واحدة  اجلامعية  الريا�سة 

املحافظة خا�سة والعراق عامة ..
ا�ستطاعت  اجلامعية  بالريا�سة  اجلامعة  قبل  من  امللمو�ص  الهتمام  بعد 
الريا�سة ان جتعل جامعة دياىل يف مقدمة اجلامعات العراقية على امل�ستوى 
العراقية  للجامعات  الثاين  املركز  على  جامعتنا  ح�سلت  حيث   .. الريا�سي 
كافة  العراقية  اجلامعات  م�ستوى  على  اخلام�ص  واملركز  ال�سمالية  للمنطقة 
للجامعات  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  ال�سنوي  التقييم  خالل  من 

العراقية على امل�ستوى الريا�سي.
اعداد  للطالب من خالل  املناخ اجليد  توفري  الريا�سة اجلامعية   اهداف  ومن 
خطط ممنهجة  وادوات ومالعب وتنوع يف الفعاليات لبراز اجلامعة يف جميع 
علم  رفع  يتم  عندما  منها  اخلارجية  وخا�سة  واخلارجية  الداخلية  املجالت 
امل�ساركني يف منتخبات  اجلامعة يف املحافل الريا�سية من قبل طالب اجلامعة 
اجلامعة وعند ح�سول اي لقب يف البطولة يف هذه اللحظة يعظم �سعور الطلبة 
اجلامعة  ميثلون  الذين  الطالب  ان  ..وبالتايل  واملحافظة  جلامعتنا  بالنتماء 

يعتربون قدوة ومنوذجا ايجابيا لباقي الطالب ..
ولالعالم  امل�سرق  اجلامعة  لوجه  العاك�سة  املراآة  تعد  اجلامعية  الريا�سة  ان 
منهاجنا  ن�سر  امل�ساهم الكرب يف  فهو  بالذكر اعالم جامعة دياىل  دور ونخ�ص 
وتغطية جميع بطولت اجلامعة الداخلية واخلارجية مما حفز الطالب على 

تقدمي اف�سل ما عندهم من مواهب للح�سول على اجناز للكلية واجلامعة ..  

ال�سمالية والتي تنظمها  للمنطقة  العراقية     �سمن بطولت اجلامعات 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، ق�سم الريا�سة اجلامعية ا�ست�سافت 
، الطائرة / ال�سلة/ طالب  املو�سل هذه البطولة لالألعاب )كرة  جامعة 
جامعة  وقاعات  مالعب  وعلى   ) /طالبات  القدم  كرة  خما�سي  طالبات، 

املو�سل .
وقد �ساركت جامعة دياىل يف هذه البطولة وح�سلت على مراكز متقدمة 
يف  املو�سل  جامعة  بعد  الثاين  املركز  احتلت  )طالب(  ال�سلة  كرة  ففي 

الرياضة الجامعية.  
ودورها في ابراز 

جامعة ديالى

م.مدرب ريا�سي  احمد عريبي �سبع   

ا�سعد �سحاب مطر

جامعة ديالى تحصل 
على المركز الثاني في 

بطولة الجامعات العراقية 
للمنطقة الشمالية

مباراة قوية انتهت بفارق نقطتني امام فريق يعترب من الفرق القوية 
عالية  وبدنية  فنية  موؤهالت  من  ميتلكه  مبا  ال�سمالية  املناطق  على 

اإ�سافة اإىل القاعات الكثرية واملالعب .
اما يف كرة الطائرة ح�سلت اجلامعة على املركز الثالث يف البطولة بعد 
جامعة  وفد  ان  اإىل  الإ�سارة  من  لبد  وهنا   . وكركوك  املو�سل  فريقي 
اجلماهري  قبل  من  وا�سعا  ترحيبا  لقت  التي  الوفود  من  يعترب  دياىل 
ورئي�ص جامعة املو�سل والذي كرم الوفد الإداري ب�سهادات تقديرية ، 
كما ح�سلت اإحدى الالعبات على اأف�سل لعبة يف البطولة .وهنا لبد 
من الإ�سارة اإىل الدور الكبري والدعم الالحمدود من قبل رئي�ص اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور عبا�ص فا�سل الدليمي والهتمام بالريا�سة اجلامعية 
املبذولة  اجلهود  اىل  ون�سري  كما  الريا�سية  الجنازات  اأف�سل  لتحقيق 
من قبل مدير الرتبية الريا�سية والفنية املدر�ص امل�ساعد عادل عبا�ص 

ودوره يف متابعة الوفود امل�ساركة يف بطولة اجلامعات العراقية .
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العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  معايل  برعاية 
رئي�ص  وبا�سراف  الأديب  احل�سني  حممد  علي  ال�ستاذ 
الدليمي  فا�سل  عبا�ص  الدكتور  الأ�ستاذ  دياىل  جامعة 
عقدت كلية القانون والعلوم ال�سيا�سية موؤمترها العلمي 
بني  التداخل  ))اإ�سكالية  �سعار  حتت  الثاين  الدويل 
للمدة من 25-24  الإن�سان ((  الإرهاب وحقوق  مفهومي 

/2013/4 . على رحاب املركز الثقايف يف اجلامعة . 
بداأت وقائع افتتاح املوؤمتر باآّي من الذكر احلكيم وقراءة 
 .، احلبيب  العراق  �سهداء  اأرواح  على  الفاحتة  �سورة 
يف  الإن�ساد  فرقة  قبل  من  الوطني  الن�سيد  عزف  بعدها 

كلية الفنون اجلميلة .
فا�سل  عبا�ص  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  والقى 
املوؤمتر  يف  �سارك  من  جميع  فيها  �سكر  كلمة  الدليمي 
وحتمل عناء ال�سفر ويف مقدمتهم الباحثون من جمهورية 
م�سر العربية : م�سيفَا ن�سعد اليوم ونحن نرى هذا اجلمع 
الغفري من احلا�سرين كي يكونوا �ساهدين على ما و�سلت 
واخلدمي  العلمي  امل�ستوى  على  تو�سع  من  جامعتنا  اإليه 
كما  لي�ص  العزيزة  حمافظتنا  اإن  باأعينهم  يروا  لكي 
معرجا   ، جحيم  باأنها  الإعالم  و�سائل  بع�ص  ت�سورها 
على التفاقيات التي عقدتها جامعة دياىل مع جامعات 
مع  عقدت  التي  التفاقيات  اخرها  كان  ر�سينة  عاملية 
عن  ،ف�ساًل  والربيطانية  واملاليزية  الملانية  اجلامعات 
ان  لنا  يطيب  وبح�سوركم   . افريقيا  جنوب  جامعات 
نذكر ما ح�سلنا علية من تكرمي من قبل منظمة التعاون 
الثقايف ال�سيوي اذ مت اختياري من بني اف�سل �سخ�سية 
اكادميية و�سيا�سية يف الحتفال الذي اقامته مبنا�سبة 

مرور ع�سرين عامًا على تاأ�سي�سها . ونزف الب�سرى اليوم 
تدري�سي  احد  تر�سيح  املوؤمل  من  انه  على  دياىل  لبناء 
نوبل  جائزة  على  للح�سول  جامعتنا  من  العلوم  كلية 
يف  الرابعة  املرحلة  طلبة  باأن  اي�سًا  ونعلمكم   ، لل�سالم 
كلية الهند�سة قد جنحوا بتجربة وحيدة على م�ستوى 
العامل وهي ا�ستخدام النابيب بدل احلديد يف �سناعة 
اخلر�سانات امل�سلحة . وختم �سيادته بالدعاء للجميع اإن 

تتوج جهودهم بالنجاح خدمة للمجتمع . 
خليفة  ا.م.د.  املوؤمتر  ورئي�ص  الكلية  عميد  األقى  ثم 

التميمي كلمة ن�سها ما يلي :- 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وخامت النبيني �سيدنا 
حممد وعلى اله و�سحبه الطيبني الطاهرين ......

قاله  قيل  كالم  خري  هو  مقال  كل  مطلع  يف  مايقال  خري 
خري قائل قال تعاىل ))من قتل نف�سًا بغري نف�ص او ف�ساد 
يف الر�ص فكاأمنا قتل النا�ص جميعًا ومن احياها فكاأمنا 
احيا النا�ص جميعًا ولقد جاءتهم ر�سلنا بالبينات ثم ان 
كثريًا منهم بعد ذلك يف الر�ص مل�سرفون ((  �سدق اهلل 

العظيم . 
انطالقًا مما ورد يف ن�سو�ص د�ستورنا الدائم  فنحن ابناء 
الئمة  ومثوى  والنبياء  الر�سل  موطن  الرافدين  وادي 
الزراعة  ورواد  الكتابة  و�سناع  احل�سارة  ومهد  الطهار 
وو�ساع الرتقيم على ار�سنا �سن اول قانون و�سعه الن�سان 
الوطان  ل�سيا�سة  عادل  عهد  اعرق  خط  وطننا  ويف 
الفال�سفة  ونظر  والولياء  ال�سحابة  �سلى  ترابنا  وفوق 
د�ستورنا  افرد  فقد   . والدباء  ال�سعراء  وابدع  والعلماء 

بابًا كاماًل للحقوق واحلريات فلكل فرد احلق يف احلياة 
احلقوق  هذه  من  احلرمان  يجوز  ول   ، واحلرية  والمن 
مت�ساوون  فالعراقيون   . للقانون  وفقًا  ال  تقييدها  او 
اخل�سو�سية  يف  احلق  فرد  ولكل  متيز  دون  القانون  امام 
والداب  الخرين  حقوق  مع  ليتفانى  مبا  ال�سخ�سية 
حق  الفر�ص  وتكافوؤ  م�سونة  امل�ساكن  وحرمة  العامة 
يف  امل�ساركة  حق  مواطن  ولكل  العراقيني  جلميع  مكفول 
ال�سوؤون العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية والعمل حق 
لكل العراقيني مبا ي�سمن حياة كرمية وامللكية اخلا�سة 
اي�سًا  م�سونة  وكرامته  الن�سان  حرية  وكذلك  م�سونة 
ال�سخ�سية  باأحوالهم  اللتزام  يف  احرار  والعراقيون 
ح�سب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم 
هذا ماكفله د�ستورنا الدائم جلميع العراقيني . وامام هذه 
احلقوق واحلريات ا�ستفاق �سعبنا على هجمة �سر�سة من 
عدو جديد يحاول �سلب هذه احلقوق والق�ساء على كل ما 
كفله الد�ستور وحمته القوانني انه الرهاب وا�ستخدامه 
الدويل  املجتمع  يف  الكراه  و�سائل  من  كو�سيلة  املنهجي 
ب�سكل عام ويف جمتمعنا العراقي ب�سكل خا�ص فالرهاب 
او جماعة منظمة  : كل فعل اجرامي يقوم به فرد  هو 
ا�ستهدف فردًا او جمموعة افراد او جماعات او موؤ�س�سات 
ر�سمية او غري ر�سمية ، اوقع ال�سرار باملمتلكات العامة 
او اخلا�سة بغية الخالل بالو�سع المني او ال�ستقرار 
او الوحدة الوطنية او ادخال الرعب او اخلوف والفزع 
 . ارهابية  لغايات  حتقيقًا  الفو�سى  اثارة  او  النا�ص  بني 
فالرهاب يف ال�سل لي�ص لديه اهداف متفق عليها عامليًا 
ولكنه ميثل جمموعة من الفعال العنيفة التي توجه يف 

في جامعة ديالى كلية القانون والعلوم 
السياسية تعقد مؤتمرها العلمي الدولي الثاني

كتب: احمد عبد ال�ستار . ت�سوير: عماد عبد ال�ستار
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العدد )27( ل�سنة 2013

كثري من الحيان خللق اجواء من اخلوف والرعب حتمل 
ايديولوجية  او  �سيا�سية  او  دينية  اهدافًا  ثنايها  بني 
ل�سالمة  وجتاهاًل  متعمدًا  ا�ستهدافًا  فيه  جند  حيث 
املدنيني و�سواهم وب�سبب التعقيدات ال�سيا�سية والدينية 
فقد ا�سبح مفهوم الرهاب غام�سًا احيانًا وخمتلف عليه 
يف احيان اخرى فالعمل الرهابي نابع من حب ال�سيطرة 
مبتغاه  على  احل�سول  بهدف  وتخوفيهم  النا�ص  وزجر 
الذي يتعار�ص مع املفاهيم الجتماعية الثابتة . وامام 
والعلمي  الوطني  واجبنا  منطلق  ومن  املطيات  هذه  كل 
على  التوكل  بعد  العزم  عقدنا  والن�ساين  والخالقي 
ا�سكاليات   ( الثاين  الدويل  العلمي  موؤمترنا  اقامة  اهلل 
التداخل بني مفهومي الرهاب وحقوق الن�سان ( والذي 
نحاول من خالله تو�سيح ما ي�سادره الرهاب من حقوق 
 . القانون  بقوة  الفراد  اكت�سبها  وقانونية  د�ستورية 
واخريًا ولي�ص اخرًا اتقدم بال�سكر والعرفان والكثري من 
المتنان اىل معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
الكرمية  برعايته  العلمي  موؤمترنا  احاط  الذي  املحرتم 

للموؤمتر وال�سكر مو�سول لل�سيد رئي�ص اجلامعة .
ال�ستاذ  دياىل  ا�ستئناف  حمكمة  رئي�ص  اكد  جانبه  من 
بني  الف�سل  �سرورة  على  العكيلي  عبود  حممد  جا�سم 
مفهوم الرهاب الذي ا�سبح ي�سكل ظاهرة خطرية وياأخذ 
وجمتمعنا  عام  ب�سكل  الدويل  املجتمع  يف  كبريًا  حيزًا 
ال�سريف  ال�سالمي  ديننا  مفاهيم  وبني   . خا�ص  ب�سكل 
القائم على العتدال ونبذ التطرف ويدعو اىل التي�سري 
ل للتع�سري . وان ل ن�سمح لالرهاب ان يتخذ من ال�سالم 
وتهجري  قتل  من  امل�سروعة  غري  العمال  لت�سريع  �ستارًا 
وترويع للمواطنني . مطالبًا كل املعنيني ان يجدوا حلول 
�سلوك  خلق  خالل  من  واجتماعية  وتربوية  �سيا�سية 
تربوي يرف�ص التطرف . م�سريًا اىل ان من اهم ال�سباب 
هو  الرهاب  وانت�سار  اجلرائم  ارتكاب  اىل  توؤدي  التي 

الف�ساد املايل والداري من قبل �سعفاء النفو�ص . 
اجلامعة  رئي�ص  ح�سره  الذي  املوؤمتر  يف  �سارك  وقد 
ذويب  عذاب  منتهى  د   . اأ.م  العلمية  لل�سوؤون  وم�ساعده 
ورئي�ص حمكمة ا�ستئناف دياىل وقائد ال�سرطة واأع�ساء 
الق�ساة وعدد كبري  من  املحافظة وجمموعة  من جمل�ص 
من التدري�سيني اأكرث من 22 باحثًا من خمتلف اجلامعات 
من  الزقازيق  بجامعة  ممثلًة  والعربية  العراقية 

جمهورية م�سر العربية وهم : 
حممد  د.  و  الب�سيوين  جاد  اهلل  عبد  الب�سيوين  -اأ.د 
مع  للتعامل  امل�سلوك  غري  )الطريق  جاد  اهلل  عبد 
من  بدل  املنابع  وجتفيف  – الحتواء  الرهاب  ظاهرة 

املواجهة(
مكافحة  تدويل  )مفهوم  الدليمي  فا�سل  عبا�ص  -اأ.د 

الرهاب واأثره يف م�سرية حقوق الن�سان (
-اأ.د عبا�ص فا�سل البياتي )قرارات جمل�ص المن الدويل 

: املقاي�سة بني القتال �سد الرهاب وحقوق الن�سان (
الأمن  بني  التوفيق  )ا�سكالية  العنبكي  حميد  طه  -اأ.د 

الوطني واحلقوق واحلريات العامة يف العراق ( 
يف  الن�ساين  التداخل  )ا�سكالية  حمزة  عادل  -اأ.م.د 

العالقات الدولية (
يف  املتحدة  الأمم  )دور  خمي�ص  حممد  خلود  -اأ.م.د 

حماية حقوق الن�سان من اآليات احلرب �سد الرهاب (
-اأ.م.د اأياد طه �سرحان )حقوق الن�سان وردع اجلرمية 

يف ال�سنة النبوية ( 
-م.د نادية فا�سل عبا�ص )درا�سة مفاهيمية حول عالقة 

حقوق الن�سان بالرهاب(
-م.جعفر ح�سن جا�سم )الرهاب املعلوماتي واليات احلد 

منه(
-م.د �ساكر عبد الكرمي فا�سل )الأقليات يف العراق بني 

خطر الرهاب واأزمة امل�ساركة ال�سيا�سية(
-م.د رائد �سالح علي مع م.د طالل حامد خليل )املتغريات 

الدولية وانعكا�ساتها على تطوير مفهوم الرهاب (
ال�سريعة  يف  الرهاب  )مفهوم  ناجي  فهمي  ا�سراء  -م.د 

والقانون(
الت�سامح  الرحيم عبا�ص )مبداأ  البا�سط عبد  -م.م عبد 
يف اطار املواثيق الدولية والت�سريعات الوافية النافذة (
-اأ.م.د طه جا�سم حممد )احلقوق ال�سا�سية لالن�سان يف 

ال�سريعة ال�سالمية (
)الرهاب  بري�سم  علي  احمد  ود.  علي  عبا�ص  -د.بكر 

ال�سري يف منظور ال�سنة النبوية ( 
ا�سماعيل )مظاهر الرهاب خالل  �ساكر حممود  -اأ.م.د 

الغزو احلب�سي لبالد العرب (
حامت  �سيماء  م.م  و  علوان  احمد  العظيم  عبد  -اأ.م.د 
عبود )املنظور ال�سالمي ودور ال�سرة امل�سلمة يف حماية 

ابنائها من الرهاب والتطرف والعنف (
الرزاق حميد )اجلرمية الرهابية بني  -م. حيدر عبد 

القانون الدويل اجلنائي والقانون اجلنائي الدويل(
اهلل  عبد  جا�سم  �سالم  م.م  و  عمري  تركي  ح�سن  -م.د 

)الرهاب اللكرتوين وخماطره يف الع�سر الراهن(
حلقوق  الدولية  )احلماية  حممد  ها�سم  رفل  -م.م 

الن�سان يف ظل العوملة (
-م.م نظري حممود امني )الرهاب الدويل وانعكا�سه على 

حقوق الن�سان يف ال�سرق الو�سط (
احتواء  )اليات  ا�سماعيل  طلبة  ح�سن  حمدي  -د. 

الرهاب يف �سوء بناء القيم وحقوق الن�سان ( .
وقد رفع املوؤمترون عددًا من التو�سيات وهي : - 

1.ت�سريع القوانني الوطنية الوا�سحة وال�سريحة والتي 
لأن  عقوباتها  هي  وما  الرهابية  اجلرائم  ماهية  حتدد 
حتديد مفهوم اجلرمية هو اأ�سا�ص توقيع العقوبة، واأن ل 
يكون الدفاع عن حقوق الن�سان مدخاًل حلماية القائمني 

على الأعمال الرهابية. 
حلقوق  وا�سح  مفهوم  حتديد  على  التوافق  2.�سرورة 
الدول  من  وا�سعة  ومب�ساركة  عاملية  ومبعايري  الن�سان 
واملنظمات املعنية بحقوق الإن�سان من اأجل زيادة فر�ص 

النجاح يف تطبيقه.
مع  يتالءم  مبا  واأقلمتها  الدرا�سية  املناهج  3.تطوير 
جتارب  مع  يتواكب  ومبا  والأخالقية  الدينية  الثوابت 

الدول املتقدمه مع حفظ الثوابت الوطنية .

4.�سرورة التوافق على حتديد تو�سيف الفعل الإرهابي 
معاجلة  توفري  على  العمل  ليت�سنى  الدويل  النطاق  على 
دولية  ومب�ساركة  املعايري  ازدواجية  ولي�ست  موحدة 

اأو�سع. 
وم�سميات  متعددة  ا�سكاًل  ياأخذ  بداأ  الرهاب  اأن  5.مبا 
جديدة مثل الرهاب اللكرتوين واملعلوماتي فال�سرورة 
الرهاب  ظاهرة  يف  التغريات  هذه  مواكبة  تقت�سي 
الرهابية  الفعال  من  حتد  قوانني  ت�سريع  خالل  من 

اللكرتونية وجترم القائمني عليها. 
6.ان الرهاب ظاهرة تت�سمن افعاًل وعمليات مرفو�سة 
وتعزيزها  انت�سارها  يف  ت�سهم  كثرية  عوامل  على  تتغذى 
والدولة  املجتمع  فعلى  واحلرمان  والبطالة  الفقر  مثل 
الت�سريعات  خالل  من  ال�سحيحة  املعاجلات  توفري 
وجتفف  العوامل  هذه  تاثري  من  حتد  التي  والقوانني 

منابع الرهاب. 
الرهابية  للظاهرة  ال�ساملة  املعاجلات  على  7.الرتكيز 

دون العتماد على النظرة الغربية الحادية.
الرهاب  لظاهرة  الع�سكرية  املعاجلات  ابعاد  8.حماولة 

قدر المكان لت�سييق م�ساحة العمل الرهابي. 
الت�سامح ونبذ  ال�سريعة ال�سالمية يف  9.ا�ستلهام مبادئ 
ال�سعب  اأفراد  بني  الأخوة  اأوا�سر  يعزز  ومبا  التطرف 
مبختلف اأديانهم وطوائفهم للحفاظ على �سورة الإ�سالم 

نا�سعة بعيدة عن الرهاب. 
اأبناء املجتمع من خالل  10.اإ�ساعة ثقافة الت�سامح بني 
اإدخال مفردات الت�سامح يف املناهج الرتبوية والتعليمية 

ومن خالل ترويجها عرب و�سائل الإعالم اأي�سًا. 
واملنظمات  املدين  املجتمع  منظمات  دور  11.تفعيل 
الن�سوية يف تعزيز التعاي�ص ال�سلمي ونبذ الرهاب فكرًا 

وممار�سة. 
12.دعوة المم املتحدة لتفعيل الجراءات ال�سحيحة 
والتي متنع الدول من انتهاك حقوق الن�سان حتت ذريعة 
حماربة الرهاب واأن ل يكون الدفاع عن حقوق الن�سان 

حائاًل دون مواجهة الفعال الرهابية. 
العهود  بها  جاءت  التي  الدولية  املقررات  13.تفعيل 
تقرير  يف  ال�سعوب  حق  بني  للتمييز  الدولية  واملواثيق 
ال�سعب  اإمكانية  يعزز  ومبا  الرهابي  والعمل  امل�سري 

الفل�سطيني لنيل حقوقه امل�سروعة. 
جاد  اهلل  عبد  الب�سيوين  اأ.د  �سلم   املوؤمتر   ختام  ويف 
جامعة  رئي�ص  اىل  الزقازيق   جامعة  درع  الب�سيوين  
الباحثني  على  التقديرية  ال�سهادات  ووزعت   ، دياىل 

واللجان التح�سريية .  
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         هناك  بع�ص الجتاهات احلديثة يف ك�سف 
العامل.  يف  كبرية  م�ساحة  تاأخذ  بداأت  الأن�ساب 
وا�ستخدام الب�سمة الوراثية اأو الب�سمة اجلينية 
العامل  اكت�ساف  بعد  ت  بداأ  الن�سب  اإثبات  يف 
اجلينات  اأنواع  جيفريز1984بع�ص  الربيطاين 
التي تنقل العوامل الوراثية من جيل لآخر، وهي 
املختزل  الريبوزي  النووي  باحلم�ص  ُي�سّمى  ما 
)DNA( وحتتوي هذه العوامل على كل ال�سفات 
اجلينات  ترتتب  الإن�سان.  يحملها  التي  الوراثية 
على 23 زوًجا من الكر ومو�سومات. وتتاألف الكر 
لها  وبروتينات  النووي  احلم�ص  من  ومو�سومات 
دور مهم يف املحافظة على هيكل املادة الوراثية. 
تتابع  يف  تكمن  لالإن�سان  الوراثية  املعلومات  اإّن 
حمددة.  مواقع  يف   )code( الوراثية  ال�سفرة 
واكت�ساف جيفريز يكمن يف العثور على اختالفات 
ال�سفرة الوراثية ينفرد بها كل �سخ�ص  يف تتابع 
عن اآخر مثل ب�سمة الإ�سبع؛ ولذلك اأطلق عليها 
الرتكيب  يف  الختالفات  وهذه  اجلينات.  ب�سمة 
والأّم.  الأب  طريق  عن  لالأطفال  تورث  الوراثي 
رقمية  بطريقة  الوراثية  ال�سفات  وتنتقل 
اإدراك  خاللها  من  للعلماء  ميكن  حمكمة  دقيقة 
يكن  مل  اإذا  نفيها  اأو  واأبنائه  الأب  بني  ال�سلة 
الأب  اأن  ، وذلك  الت�سل�سل اجليني  هناك �سلة يف 
تنتقل  ثم  ابنه  اإىل  اجلينات  ت�سفري  نف�ص  ينقل 
تباعًا اإىل اأحفاده وهي نف�ص الأرقام ل تتغري اإل 
نادرًا ،وكل ما يحتاجه الباحثون هو اإيجاد تردد 
جيني م�سرتك بني اأغلب اأفراد القبيلة اأو الأ�سرة 
اأو  الرمز  ذلك  يحمل  من  وكل  لها  رمزًا  جعله  ثم 
الرتدد يعد من تلك القبيلة لأن اجلينات ل تكذب 
اإمنا هي ترددات اأو رموز كيميائية تنتقل من جيل 

اإىل اخر0
      بداأ ا�ستخدام الب�سمة الوراثية يف تتبع القرابة 
والقبائل.  والأجنا�ص  ال�سعوب  خمتلف  بني 
وتطورت  التجارب يف هذا     املجال حتى اأ�سبحت 
الأبوة  اإثبات  ويف  اجلنائية  الأدلة  يف  ت�ستخدم 
وتطور  الدقة.  من  عالية  درجة  على  والبنوة 
وال�سعبي.  التجاري  ال�ستخدام  اإىل  املو�سوع 
ال�ستعداد  لها  جتارية  موؤ�س�سات  اليوم  فتوجد 
اأكرث  اأو  ل�سخ�سني  الوراثية  الب�سمة  اإجراء  على 
اأو  ب�سلة  لبع�سهما  ميّتان  كانا  اإذا  ما  لتحديد 

قرابة 0
وتتلخ�ص اأهداف هذه الفحو�سات يف: 

�سخ�سني.  بني  القرابة  • حتديد 
�سلف  من  ال�سخ�سني  انحدار  • حتديد 

م�سرتك. 
• اكت�ساف القرابة بني الأفراد الذين 

ي�سرتكون يف ا�سم العائلة. 
�سل�سلة  اأبحاث  نتائج  نفي  اأو  • اإثبات 

ن�سب معنّي. 

ما.  ل�سخ�ص  العرقية  املالمح  • حتديد 
      وميكن حتديد مدى وجود قرابة عن طريق 
 .y لكرومو�سوم  الهابلو  اأو  اجليني  الرتكيب 
�سمولنياك  ميجان  الأمريكية  الباحثة  لحظت 
 )2003  ،Megan Smolenyak، March(
حتتوي  �سلوفاكيا  يف  اأ�سرتنا  الأ�سلية  بلدتها  اأّن 
�سمولنياك  لقب  يف  ت�سرتك  اأ�سر  ثالث  على 
كبرًيا  جمهوًدا  الباحثة  هذه  بذلت  نف�سه. 
يف  للم�ساركة  الأ�سر  هذه  دعم  على  للح�سول 
الختبار، انطالًقا من العتقاد ال�سائد اأّن هناك 
املدينة  عمدة  وقّدم  يجمعها.  م�سرتًكا  �سلًفا 
الدعم املعنوي لإقناع عدد كبري من اأفراد البلدة 
بامل�ساركة. وا�ستخدمت الباحثة الأدوات املعتادة 
مثل وثائق الأ�سر و�سجالت الكني�سة وغري ذلك. 
دون  م   1700 نحو  عند  توقفت  ال�سجالت  ولكن 
جلاأت  وبالتايل  م�سرتك،  �سلف  اإىل  الو�سول 
الباحثة اإىل فح�ص الب�سمة الوراثية، ومت اإقناع 
ع�سرين رجاًل من اأهل القرية بامل�ساركة. ومت ذلك 
اأخذ كمية �سغرية من اللعاب يف  عادة عن طريق 
انبوبة اختبار واإجراء الفح�ص يف املخترب عليها 
الباحثة غري  التي ح�سلت عليها  النتيجة  وكانت 
�سلبية جلميع  العالقة  متوقعة متاًما فقد جاءت 
الأ�سر التي حتمل نف�ص اللقب، ومع ذلك فقد وجد 
اأّن اأ�سرة اأخرى ل حتمل نف�ص اللقب وهي فانكوا 
)Vanecko( تت�سل مع اإحدى اأ�سر �سمولنياك 
الأجهزة  ا�ستخدمت  وقد  م�سرتك.   �سلف  يف 
املختربية  والأجهزة  احلا�سوب  منها  املتطورة 
هذا  يف  الألغاز  من  الكثري  فهم  يف   )  PCR( مثل 
املو�سوع .                                                                                                                    
       وعلى كل حال فان  الب�سمات الوراثية للعرب 

هي نوع )J ( الأم وتتفرع منها ثالث جمموعات 
رئي�سية وهي    *J و J1 و J2 ويعتقد اإن J1 هي 

للعن�سر )القحطاين( واأما  J2 يعتقد اإنها للعن�سر 
)العدناين(. ولكن هذه جمرد حتاليل اأولية ل 
ميكن العتماد عليها يف ت�سنيف القبائل. فلكي 
يتم ت�سنيف القبائل ل بد من اإجراء املزيد من 

التحاليل لكل ا�سر وعوائل القبيلة الواحدة 
وعوائلها حتى يتم التعرف على الب�سمة 

الوراثية التي حتملها هذه القبيلة. وامل�ساألة 
معقدة جدا وقد تف�سي اإىل نتايج �سلبية جدا. 

واجاز جممع الفقه الإ�سالمي ا�ستخدام الب�سمة 

الوراثية يف جمال اإثبات الن�سب يف احلالت 
التالية :

الأوىل : حالت التنازع على جمهول الن�سب                                                                               
الثانية :حالة ال�ستباه يف املواليد يف 

امل�ست�سفيات، ومراكز رعاية الأطفال و واأطفال 
الأنابيب ونحوها .       

الثالثة : حالت �سياع الأطفال واختالطهم 
ب�سبب احلوادث اأو الكوارث اأو احلروب اأو اأ�سرى 

احلروب واملفقودين ونحو ذلك .
       ان ا�ستخدام اختبارات احلم�ص النووي اليوم يف 
بالدنا العربية ل يطبق اإل على امل�ستوى احلكومي 
ويف  واجلنائية  الق�سائية  اجلهات  طلب  وح�سب 
نطاق حمدود اإل انه من املتوقع يف الأيام القادمة 
اأن تدخل  العاملي  التقني والتجاري  ومع النفتاح 
اأي حتفظ  العربية دون  البيوت  هذه اخلدمة يف 
.فهل ن�ستطيع يف امل�ستقبل القريب اأن نتعرف اأكرث 
على ال�ساللة القبلية من خالل ال�سجرة الرقمية 
التي نح�سل عليها من الب�سمة الوراثية واحلم�ص 
النووي ، وبعدها يتبني كثري من الغ�ص ملن يقومون 
ل  ومن  ي�ستحق  ملن  النت�ساب  �سهادات  باإ�سدار 
ي�ستحق  وعملية دخول الغرباء يف �سجل الع�سرية 
وهي  فيها  اخلو�ص  الوقت  لي�سع  عدة  لأ�سباب 
التجارية  املختربات  واإن  املو�سوع.  عن  خارجه 
تكون  �سوف  النووي  احلم�ص  لفح�ص  القادمة 
البديل اخلطري يف مواجهة ختم �سيخ القبيلة، واإن 
املجتمع  املعتمد م�ستقباًل عند  DNA هو اخلتم 
النت�ساب  دعوى  يف  والف�سل  احلكم  وهو  لحمال 
وكذلك  ذلك.  يدعي  ملن  واجلماعي  الفردي 
الوثائق  يف  البحث  عن  العزوف  اإىل  يوؤدي  �سوف 
تخت�ص  التي  القدمية  التاريخية  واملخطوطات 
لتعر�سها  العربية  بالدنا  يف  وخا�سة  بالأن�ساب 
اأن  اأتوقع  اأنني  ال�سياع  .كما  اأو  التلف  او  للتغيري 
يكون لهذا العلم فتح كبري لبع�ص الأ�سر و العوائل 
قا�سية  لظروف  ن�سبها  يف  جهالة  من  تعاين  التي 
البحوث  واأن  �سنة.  مائة  من  اأكرث  قبل  بها  مرت 
من  الوراثية  الب�سمة  باأن  اأفادت  قد  والدرا�سات 
لت�سهيل  بالدقة  متتاز  و�سيلة  العلمية  الناحية 
مهمة الطب ال�سرعي وميكن اأخذها من اأية خلية 
اأو  البول  اأو  املني  اأو  اللعاب  اأو  الدم  من  ب�سرية 
تكون  تكاد  الوراثية  الب�سمة  نتائج  اأن  و  غريه. 
اأو  الوالدين  اإىل  الأولد  ن�سب  اإثبات  يف  قطعية 
يف نفيهما واخلطاأ يف الب�سمة الوراثية 
اجلهد  يف  اخلطاأ  واإمنا  واردا  لي�ص 
الب�سري اأو يف عوامل التلوث ونحو ذلك 
بهذا  للعلماء  م�ستمرة  الأبحاث  وان 

الجتاه 0

استخدام البصمة الوراثية DNA في 
تحديد األنساب

  م. د. �سكر حممود يا�سني الدليمي
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العدد )27( ل�سنة 2013

جديد  م�سطلح  الأخرية  الآونة  يف  برز 
النانو   تقنية  وهو  األ  النا�ص  م�سامع  على 
من  الهتمام  وبدا   )Nanotechnology(
وخ�س�ست  التقنية  بهذه  العامل  دول  معظم  قبل 
مبالغ طائلة لغر�ص توظيف هذا العلم يف خدمة 
ي�سنف  وانه  �سيما  ل  املختلفة،  املجتمع  نواحي 
احلادي  القرن  يف  التقني  للتطور  خام�ص  كجيل 
ثورة  اأعتاب  على  يقف  اليوم  فالعامل  والع�سرين، 
علمية هائلة ل تقل اأهمية عن الثورة ال�سناعية 
احلديثة  الآلت  ع�سر  اىل  الإن�سان  نقلت  التي 
وع�سر الف�ساء. وللوقوف على اأ�سا�سيات هذا العلم 
وما و�سل اليه من تطبيقات مهمة نبداأ من تعريف 
"نانو�ص"  كلمة  من  م�ستقة  فهي  نانو"   " كلمة 
اليونانية وتعني "القزم"، و"النانومرت" هو مقيا�ص 

و�سع  من  واأول  املرت،  من  مليون  من  األف  من  واحد 
الأمريكي  العامل  هو  "النانوتكنولوجي"  اأفكار 

ريت�سارد فاينمان يف  عام 1959.
  اإن تقنية النانو هي تقنية م�ستحدثة، ي�ستخدمها 
العلماء خللق مواد جديدة وخ�سائ�ص مبتكرة مل 
اآفاقا  تفتح  بذلك  وهي  قبل،  من  موجودة  تكن 
يعتمد  اذ  والتكنولوجيا،  العلوم  يف  جديدة 
ج�سيمات  من  ترتكب  التي  املادة  اأن  على  مفهومها 
جديدة   و�سلوكيات  خ�سائ�ص  �سُتبدي  نانوية 
لوحظ  فقد  اجل�سيمات  هذه  حجم  على  تعتمد 
اللكرتوين،  الرتكيب  من  كل  اأن  لذلك،  كمثال 
الن�سهار،  ودرجة  والتفاعلية،  والتو�سيلية، 
عندما  كلها  تتغري  للمادة  امليكانيكية  واخل�سائ�ص 
من  حرجة  قيمة  عن  اجل�سيمات  حجم  يقل 
من  الكبري  احلجم  اأن  املعروف  من  فمثال  احلجم، 
الذهبBulck((  يكون ذا لون ا�سفر بينما وجد 
الأحمر  مثل  اأخرى  باألوان  يتغري  الذهب  لون  اأن 
والربتقايل والأخ�سر اعتمادا على قطر احلبيبة 
قد  العلم  هذا  فان  وبذلك  النانوي  املقا�ص  ذات 
البحثي،  الأ�سا�سي  التكامل  من  جديدة  اآفاقا  فتح 
فاملنتجات ال�سناعية املهمة بداأت ُت�سنع �سمن هذا 
لت�سنيع  جارية  احلديثة  البحوث  واإن  املقيا�ص، 
نبائط اأكرث كفاءة مما عهدنا يف ال�سنيني ال�سابقة 
الكلفة  الأحيان اىل ع�سر  وبكلفة ت�سل يف بع�ص 
فروع  جميع  يف  هائلة  بقفزة  يب�سر  مما  احلالية، 
ويف  العاملي،  والقت�ساد  والطب  والهند�سة  العلوم 
�سوء ذلك متكن العلماء وبا�ستعمال املواد النانوية 
اأ�سكال نانوية الرتكيب ل ُترى بالعني  من ت�سنيع 
يف  موجودة  اأ�سكال  حقيقتها  يف  ت�سابه  املجردة 
اأن  ميكن  املواد  هذه  موجودة،   غري  اأو  الطبيعة 
ُتعرف باأنها تلك الفئة املتميزة من  املواد املتقدمة 
اأو  اأبعادها  اإنتاجها بحيث ترتاوح مقايي�ص  املمكن 
نانومرت اىل  الداخلية بني  )1(  اأبعاد  حبيباتها 

)100( نانومرت.
 وتعد اليوم املواد النانوية بال منازع مواد القرن 
احلادي والع�سرين ذات التطبيقات الوا�سعة مثل 
النابيب النانوية )Nanotubes( واحلبيبات 

النانوية )Nanoparticles( والأ�سالك 
النانوية )Nanowires( والق�سبان النانوية 

)Nanorods ( وغريها وبهذا فان لتقنية 
النانو اآفاقًا عظيمة تتجلى يف الوقت 

احلايل وامل�ستقبل، ففي القطاع الطبي الذي ترتتب 
الأمرا�ص  اغلب  معاجلة  يف  وا�سعة  اآمال  عليه 
والهتمام  الأو�سع  املجال  له  كان  امل�ستع�سية 
املطلية  النانوية  الأغلفة  ان  وجد  فمثال  الأكرث 
ال�سرطانية  اخلاليا  تدمري   على  قادرة  بالذهب  
خلية  حجم  من  اأ�سغر  الغلفة  هذه  اإن  اإذ  
حقن  فعند  وبذلك  )170(مرة  مبقدار  ال�سرطان 
تلقائيا  تلت�سق  فاإنها  اجل�سم  داخل  الغلفة  هذه 

تلك  تعري�ص  يتم  ثم  ومن  ال�سرطانية،  باخلاليا 
اخلاليا لأ�سعة ليزرية حتت احلمراء والتي تعمل 
على ت�سخني الذهب ورفع درجة حرارته مما يوؤدي 
اىل احرتاق تلك اخلاليا وموتها، ومن التطبيقات 
األياف  ا�ستخدام  النانو  لتقنية  الواعدة  الطبية 
النانوية لإجراء اجلراحات الرتقيعية  البوليمر 
زراعة  حديثا  اأمكن  حيث  الدموية،  لالأوعية 
الربوتني  األياف  من  م�سنوعة  ترقيعية  اأجهزة 
اأما  لالإن�سان،  املركزي  الع�سبي  النانوية يف اجلهاز 
يف جمال القطاع ال�سناعي- جمال ال�سيارات مثال 
فان العمل جار للنق�ص من وزن ال�سيارات و الرفع 
القيا�سية واخلد�ص  للظروف  اأجزائها  من مقاومة 
الوقت  نف�ص  ويف  الوقود  ا�ستهالك  من  والنق�ص 
اىل  بال�سافة  ال�سارة  الغازات   انبعاث  من  احلد 
ذلك فان القطاعات الأخرى مواكبة لهذا التطور 
احلربي  والقطاع  املهم  اللكرتونيات  قطاع  مثل 
وغريها ويبقى ان نقول ان ما ذكرناه هو غي�ص من 
في�ص من التطبيقات الواعدة وان امل�ستقبل مملوء 

باملفاجاآت ال�سارة اإن �ساء اهلل.

تقنيـة النـانـو  وآفـاق المستقبل
د. زيـاد طـارق خ�سري

د. زياد طارق خ�سري
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باأنها    )femtosecond( ثانية  الفمتو  تعرف 
جزء من مليون مليار جزء من الثانية وهو املقيا�ص 
اجلزيئات.  يف  الذرات  حلركات  املميز  الزمني 
ما  درا�سة  ت�سمل  الفمتوثانية  كيمياء  فان  لذلك 
يحدث للذرات واجلزيئات يف هذه الفرتة الزمنية 

ال�سغرية جدا.  
لقد مت اكت�ساف هذا الفرع اجلديد من علم الكيمياء 
والتجارب  الأبحاث  من  العديد  بعد   1988 عام 
بجامعة  البحوث  خمتربات  يف  اأجريت  التي 
اأ�سهم  كالتك بولية كاليفورنيا الأمريكية والتي 
احمد  اجلن�سية(  )الأمريكي  امل�سري  العامل  بها 
زويل والتي ا�ستحق اأن ينال عليها جائزة نوبل يف 
الهائلة  العلمية  لجنازاته   1999 عام  الكيمياء 
خالل  املختلفة  املواد  ذرات  وت�سوير  درا�سة  يف 
الفمتوثانية  زمن  ويف  الكيميائية  تفاعالتها 
خالل  الذرات  حركة  مالحظة  من  متكن  وبذلك 
لها.  احلقيقي  الزمن  يف  الكيميائية  التفاعالت 
من  العديد  يف  الفمتوثانية  ا�ستخدام  مت  لقد 
املجالت مثل الطب والألكرتونيات وعلوم الف�ساء 
هذه  اإي�ساح  وميكن  وغريها  والفيزياء  والكيمياء 

األ�ستخدامات على النحو الآتي : 
اأول- الت�سوير البطيء ملا يحدث خالل اأي تفاعل 
من  العديد  ن�سرح  اأن  ن�ستطيع  وبذلك  كيميائي 
مل  التي  ال�سعبة  الكيميائية  وال�سيغ  املعادلت 
نال  التي  هوف  فانت  معادلة  مثل  قبل  من  نفهمها 

عنها جائزة نوبل.
الكيميائية  التفاعالت  ميكانيكية  فهم  ثانيا- 
الكيميائية  املواد  من  اأي  اإذابة  عند  حتدث  التي 

املختلفة يف ال�سوائل.

 ثالثا- تطوير اأنواع جديدة من املواد ال�سناعية 
ت�ستخدم  كما  اللكرتونيات  يف  ل�ستخدامها 
الأنظمة  بدرا�سة  اخلا�سة  البحث  جمالت  يف 

البايولوجية املختلفة .
الكيميائية  التفاعالت  ميكانيكية  معرفة  رابعا- 
التفاعالت  هذه  يف  التحكم  على  ت�ساعدنا  التي 
نقوم  التي  الكيميائية  التفاعالت  بع�ص  اإن  اإذ 
بع�ص  عنها  ينتج  قد  معينة  مادة  لإنتاج  بها 
اأن  يجب  والتي  فيها  غرياملرغوب  الأخرى  املواد 
ل�ستخراج  والف�سل  التنظيف  عمليات  تتبعها 
التحكم  من  متكنا  اإذا  ولكن  فقط  املطلوبة  املادة 
نتجنب  اأن  �سن�ستطيع  الكيميائية  التفاعالت  يف 
هذه املواد غري املطلوبة وهذا ي�ساعد على تطوير 

مفاهيم علم الكيمياء اخل�سراء .
نظرتنا  غريت  قد  الفمتو  كيمياء  اإن  خام�سا- 
ا�ستخدام  فعند  الكيميائية  للتفاعالت 
الذرات  حتركات  نرى  اأن  ن�ستطيع  الفمتوثانية 
كما تخيلناها قبل ذلك با�ستخدام كامريا خا�سة 
الذرات  حماكاة  ميكن  وبذلك  ال�سرعة   فائقة 

واجلزيئات اأثناء التفاعالت الكيميائية.
الفيمتوثانية  الآن  العلماء  ي�ستخدم  �ساد�سا-  
الكيميائية  املواد  من  العديد  وحتليل  درا�سة  يف 
والغازية  وال�سلبة  ال�سائلة  اأ�سكالها  مبختلف 
وتفاعالتها مع بع�سها البع�ص وتطبيقاتها لتغطي 
العوامل  درا�سة  من  بدءا  املجالت  من  العديد 
امل�ساعدة يف التفاعالت وكيف يتم ت�سميم املكونات 
اللكرتونية للجزيئات وو�سول اإىل اأدق العمليات 
يف  تطويره  وكيفية  الطب  مثل  باحلياة  املتعلقة 

امل�ستقبل .
جمال  يف  والدرا�سة  البحث  من  املزيد  اإن  �سابعا- 
الفمتوثانية �سي�ساعد على اكت�ساف فوائد اأخرى 
الهامة  املفاهيم  الدقيق جلميع  التف�سري  له وعلى 
املواد  بني  والنف�سال  الحتاد  مثل  الكيمياء  يف 

الكيميائية وغريها من املفاهيم الهامة الأخرى .
ثامنا- اإن ا�ستخدام الكامريا الفائقة ال�سرعة التي 
م�ساهدة  يجعل  زويل  احمد  الدكتور  ا�ستخدمها 
كما  ممكنا  حدوثها  اأثناء  الكيميائية  التفاعالت 
للكرة  الإعادة  م�سهد  ي�ساهد  اأن  املتفرج  ي�ستطيع 
التقنية  وهذه  البطيء،  بالت�سوير  املباراة  يف 
بع�ص  حدوث  اأ�سباب  تف�سري  على  اأي�سا  ت�ساعدنا 
التفاعالت الكيميائية واأ�سباب عدم حدوث بع�سها 
كما ميكننا من تف�سري �سبب تاأثر تلك التفاعالت 

من حيث �سرعتها ونتائجها باحلرارة .

وع�سى اأن نكون قد وفقنا يف التعريف بهذا الفتح 
اجلديد يف جمال العلم واهلل ويل التوفيق

د. كرمي هنيك�ص ح�سن

كيمياء 
الفمتوثانية
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الفنية،  بالأعمال  الإبداع  لفظة  اقرتنت          
ومل  النقدية،  درا�ساتنا  يف   ظهر  ما  �سمنها  ومن 
اإذا  اإل  ماألوفا،  اأمرا  النقدي  بالإبداع  القول  يكن 
رافقت  التي  والفل�سفات  الع�سر  طابع  تاأملنا  ما 
الإبداعية  النقدية  فالعملية  النقدي؛  اخلطاب 
الإبداعي   العمل  ببنية  ترتبط  اأطراف  ذات 

نف�سه:     
املر�ِسل  ــــــــ  الر�سالة  ـــــــ   املتلقي

رابع  طرف  ل�ستح�سار  اأهمية  وتبدوعندي         
)نخبوي(،  خا�ص  نوع  من  نقدية  قراءة  يحقق 
التقليدية  التلقي  مرحلة  ت�سبق   القراءة  هذه 
عملية  اأن  ول�سيما  الإبداع،  من  نوعا  ومتّثل 
القراءة النقدية تّتجه ـ على وفق منظورنا ـ اإىل 
تدخل  جديدة  بطريقة  الن�سو�ص  كتابة  اإعادة 
الفاعل  فالقارئ  الإبداعية؛  املنظومة  �سمن 
ومواطن  العميقة،  البنى  يف  يبحث  )الناقد( 
ال�سعرية والنطباعات ول ميكن اأن يكون �سارحا 
للن�ص فقط، وعند ذاك يكون العمل الإبداعي قد 
من  جتعل  التي  النخبوية  القراءة  بتحقيق  قام 
يتحّول  خا�ص  نوع  من  اإبداعا  النقدية  التجربة 

عنده الناقد اإىل دليل للتلقي، على وفق الآتي:

 املر�ِسل  ـــ  الر�سالة  ـــ  القراءة النقدية  ـــ   
عملية التلقي

      اإن البحث يف الوظيفة ال�سعرية ا�ستنادا اإىل 
تطلعات الع�سر يك�سف عن �سعرية جديدة حتتاج 
ان�سجاما  نف�سها،  الأدبية  الواقعة  يف  البحث  اإىل 
حماولت  من  انطلقت  فقد  الع�سر،  ذائقة  مع 

اإذ  الرو�ص،  ال�سكليون  وبعدهم  الن�سّية،  العرب 
حاول ال�سكليون الرو�ص رف�ص الأحكام ال�سابقة، 
التناول  نبذ  دائرة  يف  وقعت  توجهاتهم  لكن 
اأجل  من  كثريا  نحتاجه  الذي  )اليديولوجي( 
عيب  وهو  الجتماعي،  وحميطنا  ذواتنا  ترميم 
فالنقد  املعا�سرة؛  املناهج  بع�ص  تتجاوزه  بداأت 
امل�ستوى  على  احلا�سل  للتطّور  ا�ستجابة  يتطّور 
يف  التحّول  من  حالة  هناك  اإن  اإذ  الإبداعي، 
الذائقة البالغية، منها اعتماد الوم�سة ال�سعرية 
والعمود الوم�سة على حّد ما ا�سطلح عليه حديثا، 
ا�ستدعاء  وق�سيدة  رية  الَب�سَ الق�سيدة  وكذا 
القناع  ق�سائد  ذلك  وقبل  الكنائية،  املعاين 

ذلك. وغري   ،   PERSONA
      

      لقد ات�سحت اأهمية القراءة النقدية ب�سفتها 
عاما  خم�سني  من  اأكرث  قبل  اأملانيا  يف  الإبداعية 
البحث  يف  التلقي  نظرية  اأ�سحاب  ان�سغل  عندما 
يف  والبحث  الأدبية  للن�سو�ص  جديد  تاأويل  عن 
تهياأت  وقد  الأدبي،  الإبداع  يف  التفّرد  �سمات 
بـ  اأ�سميه  ما  لإنعا�ص  اليوم  املالئمة  الظروف 
التعددّية  اإىل  )النقد الإبداعي(؛ فالعامل  مييل 
واإطالق احلريات وترك املقايي�ص املعيارية، وكان 
ال�ساعر الفرن�سي بول فالريي يقول: )) لأ�سعاري 
الذي حُتَمل عليه ((، وهي مقولة جتد يف  املعنى 
الإبداع النقدي م�ساحة مديدة  لي�ص للمق�سدية 

مكان عندها.

     وبذلك نقول اإن الن�ص الإبداعي مل يعد قطبا 
مهيمنا؛ بل اأ�سبح القارئ هو املهيمن وهو الأهم، اإذ 
يقوم بدور العامل امل�ساعد لإنتاج عملية التفاعل 
يعيد  القارئ  اإن  الإبداعية.  العملية  اأطراف  بني 
اإنتاج الن�ص بطريقة قد تتجاوز املق�سدّية متاما؛ 
يعتمده  اأ�سا�سا  اأ�سبحت  املعنى  يف  التعددية  لأن 
قد  الن�ص  مقا�سد  ))بع�ص  اإن  بل  املبدع،  الناقد 
اأن  بيد  العمل((؛  منِجز  اأراده  ما  مع  متاما  ت�ساد 
حتليل  عند  وا�سحا  ح�سورا  جتد  املق�سدية  هذه 
املق�سود  املعنى  يف  تبحث  الكناية  لأن  الكناية؛ 

القائم على ا�ستح�سار املعاين.

     اإننا الآن اأمام قارئ ناقد ومبدع ير�سم طريقا 
ملء  عملية  طريق  عن  يت�سح  تفّرد  ذات  لروؤية 
اأحد  ISERـ  اآيزر    تعبري  حّد  على  الفجوات 
ـ  التلقي  نظرية  تطوير  يف  الأ�سا�سيني  القطبني 
ل  اإبداع  عملية  النقدية  القراءة  يف  وجد  الذي 

اإتباع.
                                      

ليقّل  م�ستوى  يحقق  مده�ص  عامل  النقد  اإن       
النرثي،  اأو  ال�سعري  الإبداع  عامل  عن  اأهمية 
النقدية،  القراءة  لتفعيل  الناقد  ينطلق  ومنه 

لعوامل  تبعا  ي�سيع  الذي  النقدي  املنهج  وتوظيف 
معقدة ترتبط بالفكر النقدي وخ�سو�سية اللغة 
الأدائي وذاكرتها اجلمعية،  الإبداعية، ونظامها 

واأخيلتها الأ�سيلة.

جدلية اإلبداع النقدي

اأ.د اياد عبد الودود احلمداين
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والع�سرين  احلادي  لقرنها  الب�سرية  تد�سني  يعد   
فقد   ، الب�سرية  تطّور  تاريخ  يف  مف�سلية  مرحلة 
التطّور  مرحلة  مع  القرن  هذا   بدايات  تزامنت 
ح�ساراتنا  منح  مما   ، ال�سناعي  للع�سر  الالحق 
دفقًاتطويريًا هائاًل انعك�ص على عالقتنا بالبيئة 
نحو  املادية  وباجنازاتنا  الثقافية  وبهوياتنا 
باجتاه  طريقنا  ن�سق  واإذ   ، متقاربة  اجتاهات 
جديد  اقت�ساد  علم  اإىل  ف�سنحتاج  ال21  القرن  
واإدراك   ، العامل  هذا  مرتكزات  تف�سري  على  قادر 
الإمكانيات املتعددة التي وفرتها ثورة تكنولوجيا 
مبا  فيها  للتاأثري  وال�سعي   ، والت�سالت  املعلومات 

ين�سجم واحتياجات ال�سعوب .
ال�سبق  درجات  يف  التفاوت  باإمعان  ندرك  واإذ      
فيما بني الدول ، فان الأداء القت�سادي املعا�سر 
معا�سرة  فكرية  مت�سمنات  تامني  اإىل  بحاجة 
قادرة على حتقيق املكا�سب ل�سعوب العامل باأدائها 
وعلى  منوًا  والأقل  والنامي  املتقدم  القت�سادي 

وفق املت�سمنات الآتية :-
  �سفة الأداء القت�سادي :

اأن   ، التقليدي  التطّور  �سياق  من  املالحظ      
املعاجلات املطبقة تركز على اعتبار كل جزء من 
الأجزاء منف�ساًل عن النظام الذي هو جزء  منه، 
نادرًا  ولكن  اجلزء  اأداء  يح�سن  قد  الفعل  وهذا 
ال�سفة  فان  وعليه   ، ككل  النظام  اأداء  مايح�سن 
كيفية  على  النظام  يعتمد  اأن  تقت�سي  املعا�سرة 
اأجزائه،  اأداء  كيفية  على  ولي�ص  اأجزائه  تفاعل 
مفهوم  على  يعتمد  احلداثة  مابعد  فاقت�ساد 
املالمح  من  م�سرتك  ماهو  علم  هي   ( ال�سيربنية 
الخرتاعات  يف  التوجيه  واأجهزة  والعمليات 
التكنولوجية احلية والتنظيمات والإن�سان ، وقد 
و�سع مبادئها الأوىل العامل نور برت فيرن ( ، فهذا 
التفاعالت  من  مفتوحة  بيئة  اإىل  بحاجة  العلم 

يف  تتعدى  والتي   ، لها   املخطط  النتائج  لتحقيق 
اآفاقها اطر املحلية والإقليمية .

 
ع�سر العتماد العاملي املتبادل :

اأكرث اعتمادًا فيما بني  العامل الآن  اأ�سبح      لقد 
اإىل  �سابقًا  يهدف  املبداأ  هذا  كان  فاإذا   ، اأجزائه 
اليوم  فانه   ، والقومية  القطرية  اأركان  تعزيز 
وباتت   ، احلداثة  مابعد  لع�سر  بارزة  �سمة  بات 
الأحيان  من  كثري  يف  تدار  الدول  اقت�سادات 
وقوانينها  الدولية  املوؤ�س�سات  اأنظمة  خالل  من 
ال�سيا�سية  القيادات  على  اأ�سبح  عليه   ، النافذة 
امل�ستقبل  وت�ست�سرف  تخطط  اأن  والقت�سادية 
وهذا   ، لالقت�ساد  العاملية  الأدوار  منطلق  من 
والقيم  املكا�سب  نيل  اأمام  حتديًا  ميثل  ذاته  بحد 
املنتجات  باتت �سناعة  لقد   ، امل�سافة  لالقت�ساد 
تغادر اجلغرافية بحثًا عن الكلف الواطئة للعمل 
وما   ، املربحة  الت�سويق  ومنافذ  الأولية  واملواد 
ملمو�سًا  واقعًا  اأ�سبح  العوملة  عن  نظريًا  قراأناه 
لعبة  بفعل  ت�ساعفت  ال�سركات  فمكا�سب   ، للدول 
به  حلمت  وما   ، الدولية  احلواجز  على  القفز 
قيا�سية  باأوقات  التطّور قد حتقق  نامية يف  دول 
بف�سل التعامل الذكي مع القت�ساد املعومل ، وعلى 
قدر تلك اليجابيات ، فان الأزمة املالية العاملية 
عززت من مبداأ العتماد العاملي املتبادل يف معاجلة 

الأزمات ولي�ص فقط يف حتقيق الجنازات . 
     اقت�ساد ال�سور

ا�سرتاتيجيا"  هدفا  امل�ستهلك  �سلوك  يبقى      
بحاجة  الأزلية  البديهية  وهذه   ، املنتج  ل�سلوك 
هوام�ص  لإبقاء  متجددة  تكتيكية  ابتكارات  اإىل 
تلك  بني  ومن   ، الق�سوى  حدودها  يف  الأرباح 
لتحريك  اقت�ساديًا  ال�سورة  توظيف  البتكارات 
اأذواق امل�ستهلكني باجتاه رفع الطلب ال�ستهالكي، 
باهظة  تكاليف  هنالك  اأ�سبحت  وبالتايل 
الرقمية  التكنولوجيا  �ساهمت  للرتويج والإعالن 
عاملي  اأ�سبح  اجلديد  ال�سور  فاقت�ساد  بازدهارها، 
النت�سار ، يطّوق لي�ص فقط اإمرباطوريات الدعاية 
والإعالن، فحتى من�ساآت الأعمال التي تنتج �سلعًا 
�سورة  ت�سميم  على  تنفق  كال�سيارات  عادية 
امليكانيكية،  اجلوانب  على  ماتنفق  بقدر  ال�سلعة 
وهكذا اأ�سبحت ال�سورة جزءًا من خيال امل�ستهلك 
 ، وا�ستمرار  بقوة  ك�سبه  يف  املنتج  يتفانى  الذي 
الراأ�سمالية نحو مرحلة  ال�سور  اقت�ساد  لقد قاد 
تفوقت  اأن  بعد  التاريخي  تطورها  من  جديدة 
واخلدمات  ال�سلع  مكونات  على  واملعاين  الرموز 
نف�سها . وبقدر ماي�سهم اقت�ساد ال�سور يف الرتويج 
عمر  حمدودية  يف  عالية  بدرجة  ي�سارك  فانه 
اعباءًا  ي�سكل  مما   ، البقاء  على  وقدرتها  ال�سلعة 
الت�سميم  بابتكارات  تتعلق  املنتج  على  اإ�سافية 
العملية  وهذه   ، النف�سي  والتاأثري  الألوان  ومزج 
برمتها ت�سكل اإ�سافات جديدة يف مفاهيم فجوات 

التطور بني بلدان العامل .

الع�سر اجلديد ل�سيطرة الأعمال
قد  املعا�سرة  التكنولوجيات  اأن  فاملالحظ      
اأحدثت انقالبًا يف قطاع الأعمال ،اأ�سبح مبقدوره 
املتقدمة،  الراأ�سمالية  يف  التحّول  يغذي  اأن 
كبري  الإنتاج  عن  تن�ساأ  التي  احلجم  فمزايا 
اأنظمة  ا�ستعمال  على  الهائلة  والقدرات  احلجم 
الأمتتة ال�سناعية لتكييف الإنتاج ملهام متنوعة، 
تكنولوجيا  اأتاحتها  التي  التن�سيق  واإمكانيات 
الت�سالت، كلها عوامل اأدت اإىل تعاظم دور قطاع 
الأعمال دوليًا، فبدًل من وجود احتكار قلة يقود 
العمليات الإنتاجية – كما كان �سائدًا خالل القرن 
الع�سرين – اأ�سبح مبقدور قطاع الأعمال اأن يدير 
دوليًا  خمتارة  مناطق  من  الإنتاجية  الفعاليات 
العاملة،  الطبقة  لتر�سي  قد  جديدة  وباليات 
قطاع  باجتاه  متيل  اأ�سبحت  العمل  ف�سروط 
اأكرث  املكانية  املناورة  با�ستطاعته  الذي  الأعمال 
و�سوحا   اأكرث  يبدو  الجتاه  وهذا   ، قبل  ذي  من 
اأ�سيا  �سرق  جنوب  دول  يف  ال�ستثمار  جتارب  يف 
وال�سني والهند والربازيل ، مما يعطي موؤ�سرا مهما 
ل�سالح عن�سر الإدارة على ح�ساب عنا�سر الإنتاج 

الأخرى املتج�سدة بالعمل والأر�ص وراأ�ص املال .
 ع�سر التخ�س�ص املرن 

    اإن �سرعة تقادم املنتوج ، يرافقها التغري ال�سريع 
واملتجدد لأذواق امل�ستهلكني قد اأديا اإىل تبدلت 
يف اأمناط العمل ونوع املهارات املعتمدة وجغرافية 
الظروف  اأن  اإل  القت�ساد  عوملة  فرغم   ، امل�سانع 
غري الآمنة التي اأفرزتها التكنولوجيات اجلديدة  
متقاربة  الأعمال  من�سات  تكون  اأن  حتمت 
اأمريكا  يف  ال�سليكون  وادي  فتجربة  جغرافيا، 
مثال" قد �سمحت مبجموعة متنوعة من العالقات 
على  وت�ساعد  من  ت�ستفيد   ، بينها  فيما  املرنة 
ولذلك   ، الإقليم  يف  جيدًا  املدرب  العمل  تطوير 
فان التحّول الراأ�سمايل اجلديد يجلب معه ظهور 
واعتماد   ، وديناميكية  جديدة  راأ�سمالية  اأقاليم 
وثقافة   ، الب�سري  التنّوع  على  جديد  اقت�سادي 

دولية جديدة .  
وغريها  اأعاله  عنها  املنوه  املت�سمنات  جملة  اإن    
من اأمناط الأداء القت�سادي املعا�سر تقودنا اإىل 
التفكري مليًا بفكر اقت�سادي اأكرث حتررا" من قيود 
فالراأ�سمالية   ، والع�سرين  ع�سر  التا�سع  القرنني 
اأ�سبحت  للعيان  وا�سح  �سبق مادي  مبا حققته من 
تعي�ص  اأنها  حني  يف   ، الأزمات  الآن   بها  تع�سف 
التكنولوجية،  مبعطياتها  جدًا  متفوقة  مرحلة 
التف�سريات  بع�ص  جمود  مرده  التناق�ص  وهذا 
عربية  وكمنظومة   ، املق�سودة  وغري  املق�سودة 
 ، دوليًا  فاعل  غري  اقت�سادي  واقع  اىل  تنتمي 
التخطيط  اأمناط جديدة من  اإىل   فاإنها بحاجة 
للم�ستقبل مبا يواكب الأداء القت�سادي املعا�سر.

متضمنات األداء االقتصادي المعاصر

اأ.د. مهدي �سالح دواي 
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العدد )27( ل�سنة 2013

 بداأت املعرفة مع خلق الإن�سان على كوكب الأر�ص، 
املراحل  كل  مدى  وعلى  الإن�سان  اعتنى  وقد 
حول  ت�ساوؤلته  عن  الجابة  يجد  ان  احلياتية 
ا�سكالها  اختالف  على  مكونات  من  به  يحيط  ما 
وتنوعها، وذلك بهدف معرفتها للو�سول اىل نتائج 
النار عندما  حمددة حولها، فمثاًل عرف الن�سان 
النار  اأن  تعلم  وهكذا  بحجر  حجرًا  ي�سرب  كان 
هذه  كل  طوال  احتفظ  ،وقد  بالحتكاك  تنتج 
املراحل وعرب جميع املحاولت املعرفية بحقيقة 

انه الكائن العقالين الوحيد على الب�سيطة.
ظواهر  فهم  يف  العقلية  طاقاته  ي�ستثمر  فبداأ   
فيما  �ساعدته  ب�سورة  معها  وتعامله  الطبيعة 
فاحل�سارات  معرفته،  مب�ستوى  لالرتقاء  بعد 
الن�سانية خري دليل على البدايات الوىل لتطور 
املعرفة، فح�سارة وادي الرافدين عرفت الكتابة 
اللوائح  على  مدونة  وجدت  التي  امل�سمارية 
م�ستقرة  الجتماعية  احلياة  وكانت  الطينية 
قد  والقانونية  والخالقية  ال�سيا�سية  والنظم 
�سجلت يف �سريعة حمورابي وح�سارة بني النهرين، 
والزراعة   والنفط  املعادن  ا�ستعمال  عرفت  كما 
النيل  وادي  بالد  وعرفت  والفلك.  واملالحة 
الفل�سفة الدينية ومبادئ التوحيد والبعث وفنون 
ح�سارات  وكذلك   ، والهند�سة  والطب  الكيمياء 
،ان كل هذه  واليونان  فار�ص  وال�سني وبالد  الهند 
املعرفة  عن  وا�سحة  �سورة  تعطينا  احل�سارات 
واجنازاتها وكيف اثرت فيها وجعلتها خالدة حتى 
يومنا هذا وكان لر�سطو راي يف املعرفة فقال : " 
ومع  جليل،   ح�سن  �سيء  نظرنا  يف  معرفة  كل  ان 
ذلك فنحن نوؤثر معرفة على اخرى، اما لدقتها .. 

واما لأنها تبحث عما هو ا�سرف واكرم " 
وقد حث ال�سالم بعد ظهوره على املعرفة كما جاء 
يف قوله تعاىل "اأقرا با�سم ربك الذي خلق  خلق 
علم  الذي  الكرم  وربك  اقراأ  علق   من  الن�سان 
العلق(  )�سورة  بالقلم  علم الن�سان ما مل يعلم" 

ر�سولنا  �سدر  على  نزلت  �سورة  اول  هذه  كانت  اذ 
وقوله  و�سلم(.  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  الكرمي 
"وقل رب زدين علمًا" )�سورة طه ، الية ، 114( 
وقال تعاىل "وعلم اآدم ال�سماء كلها ثم عر�سهم 
على املالئكة " )�سورة البقرة، الية ، 31(. وذكر 
يف القراآن الكرمي التباين يف م�ستوى املعرفة فقال 
والذين  يعلمون  الذين  ي�ستوي  هل  "قل  وجل  عز 
يف  وورد  الية،9(   الزمر،  )�سورة  يعلمون"  ل 
)�ص(  العظم  للر�سول  ال�سريفة  الحاديث 
و)اطلب  اللحد(  اإىل  املهد  من  العلم  )اطلب  قال 
العلم ولو كان يف ال�سني( كما قال )�ص()من �سلك 
اجلنة(  اإىل  طريقه  اهلل  �سهل  العلم  اإىل  طريقًا 
وقال )�ص( )ان ا�سد النا�ص حت�سرا يوم القيامة 
رجل دعاه زمانه لطلب العلم ومل يطلبه(. فالعلم 
واملعرفة �سرورة حتمية عدها اهلل تعاىل ور�سوله 
ملا  للحياة  وعلماء ال�سالم مفتاح الميان وا�سا�سًا 

لها من ف�سائل عظيمة. 
 ويرى ابن خلدون اأن تاريخ املعرفة جزء ا�سا�سي 
عن  ينف�سل  ل  وانه  الب�سري  املجتمع  تاريخ  من 
خلدون  لبن  النقدي  والتحليل  نف�سها،  املعرفة 
هو  ميادينها  من  ميدان  اأي  يف  املعرفة  حلركة 
فل�سفة ذلك امليدان املعريف، ول يكون التحليل ذا 
معنى دون النظر يف امل�سرية التاريخية للمعرفة، 
املعرفة  يرى  له   ابحاث  يف  الغزايل   المام  واما 
الروؤية  على  معتمدًا  احل�سي  الدراك  خالل  من 
يكت�سب  ثم  ومن  الن�سان  يدرك  بوا�سطتها  والتي 
والدراك  احل�ص  على  ماجة  ابن  ويوؤكد  املعرفة 
احل�سي فهما ال�سا�ص للدخول يف املعرفة، فاأهم ما 
مييز نظرية ابن ماجة حول املعرفة انها نظرية 
عند  موهبة  املعرفة  عد  و  الروحانية،  ال�سور  يف 
الن�سان كما يرى الفارابي �سرورة العتماد على 
اهمية التجربة احل�سية يف عملية املعرفة فيقول 
احل�ص  بطريقة  النف�ص  يف  حت�سل  املعارف  ان   "
"ويذكر اي�سًا" ان من فقد ح�سًا ما، فقد علمًا ما" 
وبداية  اخلام�ص  العقد  نهاية  ويف  حديثا  اما   
ظهرت  الع�سرين  القرن  من  ال�ساد�ص  العقد 
املدر�سة املعرفية التي كانت نتيجة جهود فكرية 
 )Osgood( او�سكود  روادها  وابرز  قيمة، 
ف�ستنكر  و   )Tannenbaum( وتننبوم 
 ،)Rosenberg( وروزنربك   )Festinger(
ال�ستفهام  ادوات  على  املعرفة  تن�سب  وكانت 
)معرفة ماذا )Know- What( عن احلقيقة 
Know-( كيف  ومعرفة  ترمز  ان  ميكن  التي 
املهمات  لجناز  املهرية  القدرات  عن   )How
 )Know- Why( بنجاح ومعرفة ملاذا املعرفة
بالقوانني واملبادئ الواجب مراعاتها ومعرفة اين 
)Know-Where( عن مواقع تطبيق املعرفة 
الوقت  عن   )Know-When( متى  ومعرفة 

املحدد للبدء بتطبيق املهمة.

1ـــ مفهوم ادارة املعرفة 
انت�سارًا  الكرث  املوا�سيع  من  املعرفة  ادارة  تعد 
لإدارة  الفعلية  والبداية  احلايل  الوقت  يف 
املعرفة كانت يف منت�سف العقد التا�سع من القرن 
الن�سوج  مرحلة  عليها   يطلق  وكما  الع�سرين، 
�سركة  نفذت  عندما  وبالتحديد  والعرتاف 
ملبادرة  الناجحة  الربامج  المريكية   )HP(
 )Skandia( �سركة  تطبيقات  ويف  املعرفة، 

للتاأمني، وغريها.
2ــ اهمية املعرفة 

متنح  التي  القوة  متثل  انها  املعرفة  اهمية  تكمن 
ا�سرتاتيجية كبرية  املعرفة قوة  الثقة وا�سبحت 
يف العامل الغربي املتقدم ب�سورة خا�سة، كما انها 
املدى  على  مكان  اأي  يف  ا�سرتاتيجية  ميزة  ت�سكل 
انها  كما  والتكنولوجيا  الدارة  جمال  يف  البعيد 
قوة ذهنية جمتمعة وت�سم ت�سكيلة من اخلربة. 
املواد  متثل  التي  الفكرية  واخلوا�ص  واملعلومات 
ب�سكل  تتعامل  اليوم  لقت�ساد  الرئي�سة  الأولية 
من  ال�سمنية  املعرفة  وم�ساركة  ربط  مع  رئي�سي 
تكنولوجيا  لأنظمة  الوا�سع  ال�ستخدام  خالل 
لإدارة  اجلوهرية  العمليات  حدد  كما  املعلومات 

املعرفة كما  مبني يف ال�سكل التي:

العمليات اجلوهرية

املعرفة  ادارة  عمليات  ان  القول  ميكن  تقدم  مما 
توليد  منها  والهدف  املعرفة  ]حتديد  تت�سمن 
املعرفة و اكت�سابها و امل�ساركة باملعرفة ،وان تقانة 
 )Information Technology( املعلومات 
املعرفة  واكت�ساب  امل�ساركة  لت�سهيل  ال�سا�ص  تعد 
على  العتماد  طريق  عن  الفوائد  وحتقيق 
ول  كافة،  التنظيمية  امل�ستويات  يف  الرباجميات 
تقت�سر وظيفة )IT( على ذلك وامنا ت�ساعد يف 
اللبنة   )IT( ومتثل  والحتواء  اخللق  عمليات 

ال�سا�ص لبناء ادارة املعرفة.

إدارة المعرفة بين االرادة الربانية 
واالستراتيجية التجريبية

م.م. حممود �سالح عطية
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واأنواعه  اأ�سكاله  عن  النظر  بغ�ص  امل�سرح  يتميز 
املميزات  من  مبجموعة  اأدبيا  جن�سا  باعتباره 

واخل�سائ�ص هي :
اأول: الق�سة اأو الأحداث : تنبني امل�سرحية على 
تاريخية   ، دينية   ، فكرية  ق�سايا  تطرح  اأفكار 
من  كغريها  امل�سرحية  وتعتمد   ، واجتماعية 
الفنون الق�س�سية على اأحداث تعر�ص من خاللها 
يدور  الذي  واحلوار  ال�سخ�سيات  بني  يجري  ما 
بينهما التي جتعل امل�سرح جن�سا من جن�ص الفنون 

ال�سردية . 
ثانيا : ال�سخ�سيات اأو القوى الفاعلة : اأن طبيعة 
الوحيد  الأدبي  العمل  منها  جتعل  امل�سرحية 
�سخ�سية  وكل   ، ال�سخ�سيات  تعدد  يتطلب  الذي 
اأفكارها  حيث  من  امل�ستقل  بوجودها  حتتفظ 

ومواقفها وميولها وطموحها ، لكن هذا ل يتحقق 
األ بتفاعلها مع �سائر ال�سخو�ص حيث ين�ساأ �سراع 

بينهما . 
امل�سرحية  فن  العن�سر  هذا  مييز   : ال�سراع  ثالثا 
ت�سارب  عن  وينتج   ، الأدبية  الفنون  باقي  عن 
الرغبات والغايات واملواقف ، حيث تت�سارع قوى 
اجتماعية اأو فكرية اأو �سيا�سية ... ومنيز داخل 

هذا ال�سراع بني منطني هما : 
وقوى  البطل  بني  ويجري   : اخلارجي  ال�سراع 
اأو  كالقدر  غيبية  تكون  قد   ، ذاته  عن  خارجة 

القوانني الطبيعية .
نف�سه  مع  البطل  بني  ويجري  الداخلي:  ال�سراع 
،واخلري،وال�سر  والواجب  احلب  بني  كال�سراع 
وينتظر من امل�سرحية دائما تقدمي حوار يجعلها 
اأزماتها و�سراعها كما يقع يف  متثل الأ�سخا�ص يف 

احلياة وغالبا ما ميثل ال�سراع عقدة امل�سرحية.
و  امل�سرحية  ن�سيج  منه  ويت�سكل  احلوار:  رابعا 
اأن  ذلك  منتهاها  لتبلغ  الأحداث  بف�سله  تتنامى 
و�سخو�سها  اأحداثها  عر�ص  يف  تعتمد  امل�سرحية 
 ، الق�س�سية  الفنون  باقي  بخالف  احلوار  على 
الأحداث  يروي  ل�سارد  كبري  حيز  يخ�س�ص  حيث 
مهياأ  امل�سرحية  يف  .واحلوار  بال�سخو�ص  ويعرفنا 
اأن  املوؤلف  على  ينبغي  لذلك  وي�سخ�ص  ليقال 
التي  ال�سخ�سيات  واإبعاد  الكالم  يتفح�ص م�سمون 
�ستتلفظ به ثم اآثار الكالم يف ال�سخ�سيات املوجه 
اليها وان ت�سوغ الكالم �سياغة تتالءم مع املواقف 
اإىل  الإ�سارة  .وجتدر  والق�سر  الطول  حيث  من 
تكون  ل  احلوار  تتخلل  التي  ال�سمت  حلظات  ان 
ي�ستغني  الذي  احلوار  من  تعترب  واإمنا  اعتباطية 

به عن الكثري من الكالم .
خام�سا الزمان واملكان : ي�سكالن يف امل�سرحية كما 

يف غريها من الفنون الق�س�سية الطار الذي جتري 
، ويحدد هذا الطار يف بداية كل  فيه الحداث 
ف�سل اذا كانت الحداث جتري يف اكرث من اطار 
مكاين . وتقدم امل�سرحية فوق خ�سبة حتتاج اىل 
م�ساهد  او  مناظر  اىل  ا�سافة   ، ا�ساءة  و  ديكور 
لغة  اما   ، اخرى  ودخول  �سخ�سية  بخروج  تنتهي 

امل�سرحية فهي اما  ان تكون �سعرًا اأو نرثًا . 
و�سعها  لتاأخذ  امل�سرحية   : احلركة  �ساد�سا 
امل�سرح حيث  احلقيقي ال حني متثل على خ�سبة 
ي�ساهد املتفرج احلركة بعينه ويح�ص بالعواطف 

التي توجهها حتى ي�سبح كاأحد املمثلني . 
امل�سمون  بها  ونق�سد   : املو�سوع  او  الفكرة  �سابعا 
، حيث ميكن ان  الفكري الذي تعاجله امل�سرحية 
تعالج ق�سايا متنوعة وخمتلفة �سواء كانت ق�سايا 
وينتقد  الجتماعي  بالواقع  ترتبط  اجتماعية 
�سيا�سية،  او ق�سايا   ، املراأة مثال  ق�ساياه كتحرير 
التي  الخرى  الق�سايا  من  وغريها   ... دينية 
تقدميها  و  ابرازها  امل�سرحية  خاللها  من  حتاول 

للمجتمع . 
نظام  على  امل�سرحية  تنبني   : الف�سول  ثامنا  
ثالثة  بني  اعدادها  ترتاوح  حيث  الف�سول 
مرحلة  بنهاية  الف�سل  ويتحدد  ف�سول  وخم�سة 
اخل�سبة  يف  ويرمز  حمددة  م�سرحية  يف  حمددة 

على بدايته باأ�سدار ال�ستار .

خصائص التمثيل                        

اأ.د. ابراهيم نعمة
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العدد )27( ل�سنة 2013

خ�سو�سا  العراق  يف  اليوم  الدائر  وال�سيا�سي  والجتماعي  الديني  والختالف  ال�سراع  خ�سم  يف 
وحميطه العربي والإ�سالمي عموما تطل علينا يف هذه الأيام منا�سبة عزيزة على قلوبنا األ وهي 
ولدة خامت الأنبياء والر�سل و�سفيع الأمة حممد بن عبد اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( وما 
اأحوجنا يف ظل املعطيات والظروف الراهنة اإىل التاأ�سي بهذه املنا�سبة وبجاللة وعظمة �ساحبها 
وعظمة الذي مثلت ولدته نقلة نوعية يف املجتمع اجلاهلي قبل الإ�سالم ومن ثم املجتمع الإ�سالمي 
الوحي  نزول  قبل  الأمني  بال�سادق  امللقب  وهو  ل  كيف  اخللقي  لاللتزام  مثال  كان  فقد   ، بعد  من 
والر�سالة، وي�سهد على هذه ال�سفات املخالفون اإذ قال الربوفي�سور )جار�سان دي تا�سي( امل�ست�سرق 
الفرن�سي )1878م( يف كتابه الإ�سالم )اإن حممدًا ر�سول الإ�سالم ولد يف ح�سن الوثنية ولكنه منذ 
نعومة اأظفاره اظهر بعبقرية فذة انزعاجا عظيما من الرذيلة وحبا حادا للف�سيلة واإخال�سا ونية 
اأما بعد نزول  ا�سم الأمني(  العهد  اأطلق عليه مواطنوه يف ذلك  اأن  اإىل درجة  ح�سنة غري عاديني 
الوحي فال حاجة للكالم عليه لأنه �سيكون غي�سًا من في�ص، ويف هذه املنا�سبة اأقول نحن نحاول اأن 
نعك�ص ونكرب كل كلمة وموقف من هذا الطرف الإ�سالمي اأو ذلك اأو من هذا ال�سخ�ص او ذاك وان 
كان هذا املوقف اأو الكلمة �سغرية جدا بحجم مكونات الذرة ول نحاول ان ن�ستثمر منا�سبة عظيمة 
بعظمة قائد اأمة وهادي و�سفيع لها فال ن�سيعها ول نتاأ�سى بخلق و�سماحة واأمانة �ساحبها ول ول 
ول ... لهذا ندعو اليوم ل�ستثمار اأ�سبوع وحدتنا )اأ�سبوع الوحدة الإ�سالمية( وهو اأ�سبوع ولدة 
ر�سول اهلل )�ص( لن�سيع املحبة والأخوة والرتابط وحجم العالقة بني اأمة يجب اأن تكون موحدة 
خلف �سانع جمدها او على الأقل اأن تتنا�سى خالفاتها و�سراعاتها حبا واإجالل ملع�سوقها وقدوتها

ولد الهدى فالكائنات �سياُء                                 وفم الزمان تب�سم وثناُء                                             

العامل  يف  املو�سيقى  اأكادمييات  يف  يدر�ص  علم  هو 
معرفة  الأكادمييات  هذه  يف  الطالب  على  ويتوجب 
املو�سيقية  وجمالتها  املو�سيقية  الآلت  اأنواع 
دورها  ومعرفة  والتكنيكية  الأدائية  واإمكانياتها 
يف الورك�سرتا واماكنها اجلمالية يف العزف وتاريخ 

تطورها .
طريقة  على  املو�سيقية  اللت  تق�سيم  ويعتمد 
العزف على اللة املو�سيقية ،واملادة امل�سنوعة منها. 
او  ا�سناف  ثالثة  اىل  املو�سيقية  اللت  وتق�سم 

جماميع وهي :_ 
1.اللت الوترية وتق�سم اىل :-

 اأ. الت وترية قو�سية )strings( ومنها: )الكمان 
والفيول واجللو والكونرتابا�ص واجلوزة والربابة(

والقيثارة  البيانو  نقرية ومنها:)  . الت وترية  ب 
والباليكا والبانكو والهارب�سيخورد واجليتار والعود 

والقانون وال�سنطور(
 )wind instruments  ( الهوائية  اللت   .2

وتق�سم اىل :-
اأ. الت هوائية خ�سبية ) wood( ومنها )الفلوت 

والبيكولو والوبو والكالرنيت والفاكوت(
تعزف  انها  اخل�سبية  الهوائية  اللت  ميزة  ومن    
هناك  دقيقة  �سناعة  وت�سنع  الري�سة  بو�ساطة 
كما  مزدوجة  او  منفردة  اما  الري�ص  من  نوعان 
انها تعزف بطبقات عالية كما يكتب لها من بداية 

 ) score ( التدوين ال�سامل
ومنها   )  brass( نحا�سية  هوائية  الت   . ب    
والرتونبيت  والرتونبون  والتيوبا  هورن  )الفرينج 

وال�ساك�سفون (
3. اللت اليقاعية وتق�سم اىل:-

  اأ . الت ايقاعية غري م�سوتة .
  ب . الت ايقاعية م�سوتة لذاتها . 

وال�سغري  الكبري  التنبني   ( اليقاعية  اللت  ومن 
والجرا�ص  املختلفة  باحجامها  وال�سنوج 
والزايالفون والفايربافون والدف واملزهر والبنكوز 

والدمام والنقارة ( 

علم االالت
 املوسيقية

مدرب فنون  قائد احمد �سلمان

وحدتنا في التأسي 
بقدوتنا

 م0م0 حممد كاظم العرجي
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با�سمك ربــــي بادئــــا مقالتي                               وراجيــا منـــــك تقيني زلتــــي
حمدا لرب دائمـــا يف حمنتي                              ثـم �ســالة لـــنبي المــــــــــة
اإبـــري�سميــــة جعلتهــــا نــــدى                              لـكـل من كان عليهــا اعتمــــدا
لفهــم ما قــد قالــــ اهل الثـــــر                           من ا�سطالحات عليها الــم�ستقر
اما احلديث عند تعريفه قـــل                             هو املقـــال والفعــــــال فامتثل
كذا تقاريــــره او مبا ات�سف                               من خلقة او خلق به انعرف

ا�سا�ص اق�سام احلديث اجمعه                                   ثالثة وقال القوم اربعه
اولها ياتي ال�سحيح واحل�سن                                 ثم ال�سعيف بعده الو�سع �سكن
ففي ال�سحيح مارواه ذو عدل                               و�سابط خال �سذوذ او علل
من ال�سروط ان يكون مت�سل                           فعدها م�سبوطة كي تكتمل
واحل�سن نف�ص �سروط �سابقه                               ولكن يف �سبط الرجال فارقه
ويف ال�سعيف اي �سرط فارقه                            غدا هزيال عندهم بيارقه

انواع                             ودونها فيما بقى م�ساع ال�سعيف تندرج  حتت 
اولها �سعف فذاك املنقطع                              راو هوى من �سنده فيمتنع
فان اردت ثانيا فمر�سل                                  ي�سقط فيه �ساحب جمندل
اما املعا�سيل ففيها امل�ستند                             ان ت�سقط اثنني تول يف ال�سند
وان روى راوي احلديث ممحقا                       بع�ص ال�سند او كله معلقا
وان اتانا �سند مل نالفه                                  فمبهم يرويه من لنعرفه
ليعتمد وو�سلها  �سعيفة  ال�سند                                يف  معلالت  فهذه 

ومنه يف املنت يكون املنتقد                            اوردها مب�سوطة بال عقد
فيهتمل قادحة  بعلة  املعل                                  فذلك  ذكرا  اولها 
وان يخالف ثقة ثقاتنا                                  فال�ساذ �سمى من غدا مقارنا
وان ثقات جاءهم خمالف                             فمنكرا يروي �سعيف تالف
وعباده تبيانه  فمدرج  زياده                           اتت  ان  احلديث  ويف 
وما اتى خمتلفا عن ا�سله                           م�سطرب قد ياتنا من و�سله
او عك�سها منقلب ل نذكره وان اتت عبارة موؤخره                              
م�سعف كلهم  العدول  عند  يعرف                      من  روى  مبرتوك  وقل 
فاجتنب النبي  عن  خمتلق  كذب                            فانها  املوا�سيع  اما 

حمبكا التوايل  على  ا�سفها  �سركا                         جميعا  بها  وغريها 
ق�سد ملن  جمعتها  ثالثة  ال�سند                       يف  منتهاها  فباعتبار 
�ساحب لكل  موقوفا  و�سمي  النبي                     اىل  ينتهي  ما  مرفوعُه 
لتابع به  مقطوع  فذاك  املرابع                        منتها  الخري  اما 
حم�سرا الآحاد  انواع  حتت  او  تواترا                     جاءنا  املجيء  ويف 
منه غريب �سندا قل فيه اأو قل عزيز يروه الثنان              من كل جيل هم به ال�سنوان
حمرر اتى  م�سهور  فذاك  اكرث                       او  ثالثة  روى  وما 

وان اردت م�سركا بال و�سف              اأاأتي بها من بعد ذا بال حذف
فم�سند ما قد روينا ب�سند                    للم�سطفى او دونه فينتقد
ننخه ل  ذلكم  قطعتم  فان  �سيخه                عن  روى  كل  مت�سل 
احمد يا  معنعنا   ذا  ف�سم  اجمد                  عن  خملد  روى  وان 
مقاله �سيغة  او  للمنتهى  بحاله                   نروها  م�سل�سالت 
نعم ذو  يافا�سال  مدبج  بع�سهم               عن  القران  روى  وان 
فرد رواه واحد عن طبقه                 او اهل جيل ذاع فيهم عبقه

وال�سند العايل رجاله اقل                                            من غريه بن�سبة ما تعتقل
ونازل قد جاءنا منحدرا                                            ذاك الذي رجاله تكاثرا
م�سحف تغايرت به النقط                                         حمرف حروفه بها غلط
موحد خطا فذاك املوؤتلف                                       لكن يف اللفظ نراه يختلف
متفق ا�سماوؤهم موحده                                           مفرتق يف الذات من ذا نق�سده
متت بف�ص الواحد املنان                                     ابياتها مر�سو�سة البنيان
ارجو بها عند لقا الديان                                      ر�ساك ربي وافر الح�سان

المنظومة االبريسمية
 في علوم الحديث

د. احمد علي بري�سم

هذا نظم يف علوم احلديث النبوي ال�سريف ، ا�سميته )املنظومة 
، مبيننا  املتقدمني  العلماء  ( نظمتها على طريقة  البري�سمية 
فيها امل�سطلحات التي تناولها علماء احلديث يف ع�سر الرواية ، 

قا�سدًا بذلك ت�سهيل هذا العلم على طالبه ومتلقيه
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بها  ميزت  التي  الإن�سانية  باخلا�سية  العام  مبفهومها  اللغة  تت�سم 
الإن�سان عن غريه من �سائر املخلوقات.

اإّن و�سف الإن�سان باحليوان الناطق له دللتان هما:
1.دللة العقل.
2.دللة الكالم.

ب�سورتها  منهما  واحدة  تن�ساأ  تكاد  ل   ، املتكاملتان  الدللتان  تلك 
ال�سليمة الوافية دون الأخرى . ويف قوله تعاىل )َوَعلََّم اآَدَم اْلأَ�ْسَماَء 
ُهْم َعَلى امْلاَلِئَكِة َفَقاَل اأَْنِبُئويِن ِباأَ�ْسَماِء َهوؤُلِء اإِْن ُكْنُتْم  ُكلََّها ُثمَّ َعَر�سَ
اِدِقنَي()البقرة: 31( تعبري وا�سح عن هذه احلقيقة ، اإذ يعد تعلم  �سَ

اللغة فاحتة العلم واأ�سا�سه ، ونافذته الغناء ، ل يتم بدونها .
البدائية  اأّن وجود املخلفات من الأدوات  ويرى بع�ص علماء الآثار 
اإىل جانب رمم الإن�سان القدمي كما يعربون ، ل ميكن ت�سوره من دون 
. وقد حظيت  وا�ستعمالها  التعاون على �سنعها  �سّهل  اللغة  منط من 
وكان  الزمان،  قدمي  منذ  الدار�سني  بعناية  اللغات  كل   ... اللغات 
فهم كتب ال�سرائع ال�سماوية من البواعث الرئي�سة لتلك الدرا�سات، 
وبلغت اللغة العربية �ساأوًا عاليًا يف تلك العناية مذ كانت لغة القراآن 

الكرمي .
يف  والدرا�سات  املباحث  من  لكثري  حمورًا  اأ�سبحت  اللغات  اإّن 
والعلوم  النف�ص  علم  نطاق  يف  منها  جاء  ما  �سواء   ، احلديث  الع�سر 
الجتماعية، كعلم الجتماع وعلم الإن�سان بو�سف اللغة من اأخ�ص 
اللغات  اأ�ساًل من النظر يف  اأو ما جاء �سادرًا   ، الظواهر يف ميادينها 
ومتابعة ن�ساأتها وتطورها وحتليلها واكت�ساف اخل�سائ�ص التي تتمايز 
بها ، والأ�سول ، والقوانني التي تتحكم فيها ، �سواء ما ي�سدق عليها 
ن�ساأت  لقد  بل  و�سيغها.  ف�سائلها  بع�ص  على  ي�سدق  ما  اأو   ، جميعها 
من تداخل هذه الدرا�سات ، وتفاعل العلوم التي ت�سرتك فيها فروع 
تقوم على اأ�سا�ص امل�ساركة بني ميادين املعرفة وتداخلها ، مثل علم 
الل�سانيات  ، وهما من فروع  اللغة الجتماعي  ، وعلم  اللغة النف�سي 
 ، بالدقة  تتميز  الفروع  هذه  اأ�سبحت  وقد   ، احلديث  تطورها  يف 

وال�سبط حتى لتعد يف طليعة العلوم الجتماعية واأغناها . 

من ألق اللغةم.م عبداحل�سني اخلفاجي
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الذهنية  اخل�سائ�ص  جمموع  هي  الهوية  اإن 
متيز  التي  والقيمية  والنفعالية  والنف�سية 
الوعي  دور  عــن  ف�سال  اآخـــر،  عــن  جمتمع 
ووحدة  التاريخ  جــذور  من  النابع  الوطني 
ال�سعور  تــعــزز  الــتــي  والأهـــــداف  املــ�ــســالــح 
الفئات  جميع  على  املنفتح  النتماء  بوحدة 
ان  كما  املجتمع.  التي يحت�سنها  واجلماعات 
الهوية مركب معقد ينمو مع ثقافة الأفراد 
التي  والفكرية  التاريخية  اآفاقهم  وتو�سيع 
غرياملتعلمني  فالأفراد  باأمتهم،  وعيهم  تعزز 
التي  والتاريخية  الأدبية  املعرفة  تنق�سهم 
يحتاجونها  التي  املا�سي  �سور  عنهم  حتجب 
يف  والعاطفي  الفكري  ارتباطهم  لتعزيز 
تقوية  يف  ي�سهم  فالتعليم  ،لـــذا  املجتمع 
الهوية الثقافية امل�سرتكة التي تعزز وحدة 
هي  امل�ستنرية  واملواطنة  وت�سامنه،  املجتمع 
لي�ست  ،والهوية  ثقافية  هوية  لبناء  �سرط 
مفهوما ثابتا بل هو مفهوم متحرك ومتطور 
التي ل ترى  الأفــراد اجلامدة  خالف نظرة 
يف بالنتماء واملواطنة �سوى اجلانب ال�سكلي 
واملعرفية  ال�سلوكية  للمعطيات  املفتقر 
املفتوحة على خمتلف جوانب احلياة . لكن 
يف  و�سعوبة  تعقيدا  تزداد  الهوية  مايجعل 
حتدياتها   هو  الــراهــن  الوقت  يف  جمتمعنا 
هيمنة  خــالل  مــن  �سطوتها  فر�ست  الــتــي 
ال�سوق العاملية مبا ينطوي عليه من تقنيات 
، ف�سال عن ذلك فان مايعزز هيمنة  حديثة 
باعرتاف  حتظى  العلوم  لغة  ان  الــعــوملــة  
الأ�سرة  مــن  جــزء  هــم  املفكرين  وان  عاملي 
ينتمون  كمفكرين  لكنهم  العلمية  العاملية 
اإىل جمتمعهم ويتفاعلون ذهنيا وعاطفيا مع  
معايري املجتمع وهذا يثري ازدواجية الهوية 
العلمية  الآفــاق  ات�ساع  اأن  ذلــك  والنتماء 
من  وي�سعف  الــكــونــيــة  روؤيــتــهــم  مــن  يعمق 
يعدونها  التي  والإقليمية  املحلية  نزعاتهم 
الفكري  ــالق  ــغ الأمــيــة والن مــوؤ�ــســرات  مــن 
العاملي  الإن�ساين  التوجه  ،هــذا  والإن�ساين 
يولد ازدواجية يف الهوية التي يتعذر فهمها 
اهتمامات  تقت�سر  فبينما  الآخــريــن  عند 
الأفراد العاديني على �سوؤون احلياة اليومية 
ما  اإىل  العلماء  اهتمامات  تتجه  املعي�سية 

يواجه الإن�سانية من حتديات .

يف  الثقافية  والهوية  العوملة  عالقة  ان       
خلق  اىل  العوملة  ت�سعى  اذ  وت�سادم،  تنافر 
تدافع  حني  يف  متكاملة  ومنظومة  وحــدة 
الهوية عن التنوع والتعدد كما حتاول العوملة 
الق�ساء على احلدود واخل�سو�سيات املختلفة 

بعامل  العــرتاف  اىل  الهوية  ت�سعى  بينما 
،وباخت�سار  الذوبان  وترف�ص  الختالفات 
بينما  العام  عن  البحث  اىل  العوملة  ت�سعى 
ت�سعى الهوية اىل اخلا�ص واملحدود،لذا فان  
جمتمعنا ا�سبح ينظر اىل العوملة على اأ�سا�ص 
اأنها اأداة للهيمنة القوية على ال�سعيف ،فلي�ص 
النطواء على الذات هو الوقاية من العوملة، 
بل ميكن التعامل معها على اأنها تطور هائل يف 
لي�ص  التطور  وان  املعرفة  وو�سائل  التقنيات 
ل�ساحلنا  هو  ،واإمنــا  بال�سرورة  �سدنا  موجه 
ان نحن ا�ستخدمناه ا�ستخداما �سليما ميكننا 
ظل  يف  الثقافية  هويتنا  على  احلفاظ  من 
وامل�ستجدات  الــعــامل  مــع  ايــجــابــي  تعاطي 
اأ�سئلة  املجال. وهناك ثمة  الدولية يف هذا 
وهي  الراهنة  املرحلة  يف  وبــاإحلــاح  تطرح 
كالآتي  : 1-هل هناك ثمة �سراع بني الهوية 
الثقافية للمجتمع والعوملة الوافدة باعتبار 
متر  ان  لبد  تاريخية  حتمية  الأخــرية  ان 
الذي  التطور  عامل   بفعل  املجتمعات  بها 
ي�سري بوترية مت�سارعة ومت�ساعدة ؟2-وهل 
اأمام  ال�سمود  ت�ستطيع  الثقافية  القيم  ان 
يزيد  العوملة  وجود  اإن  اأم  ؟  العوملة  موجات 
يوما   cultural lagالثقافية الــهــوة  مــن 
التم�سك  على  املجتمع  اأ�سر  ما  اإذا  يوم  بعد 
املوؤ�س�سات  طبيعة  بفعل  القيمية  مبنظومته 
الرتبوية وحمافظتها على البنية الثقافية؟ 

�سنجيب عنها يف  املطروحة  الأ�سئلة  .هذه 
م�ستهل البحث حني اكتماله .

 
احل�سارة  مــواجــهــة  اإن          
قدمية  ــدة  ــواف ال الثقافة  او 
قام  الــذي  املــاأمــون  ع�سر  منذ 
اذ  نوعها،  من  فريدة  بتجربة 
الفل�سفة  كتب  نقل  اإىل  عمد 
اليونانية وترجمتها اىل اللغة 
الفعل  ردة  وكــانــت  العربية 
ـــك قــويــة مــن قبل  جــــراء ذل
الفكر النقلي الذي هزم الفكر 
جتربة  واحـــبـــط   الفل�سفي 
الع�سر  .ويف  مهدها  يف  املاأمون 
بداية  يف  ل�ــســيــمــا  ــث  ــدي احل
القرن الع�سرين ت�سدى الكثري 
للح�سارة  جمتمعنا  اأبناء  من 
الدكتور  علل  وقــد  احلديثة 
املقاومة  هـــذه  ــــوردي  ال عــلــي 
اأولها  اأ�سا�سية  عوامل  بثالث 
عزلة املجتمع وثانيها مباغتة 
وثالثها  للمجتمع  احلــ�ــســارة 

الغربي  امل�ستعمر  مع  اأتت  احل�سارة   هذه  اأن 
على  تتوقف  لن  والرف�ص  املقاومة  .وهــذه 
بع�ص  اىل  تعدتها  ــل  ب الــعــاديــني  الــنــا�ــص 
املثقفني ل�سيما يف اأواخر القرن الع�سرين ،اذ 
العوملة  الكتاب  ملواجهة  اأقالم بع�ص  ن�سطت 
مطلقني عليها اأ�سماء من قبيل الغزو الثقايف 
والهجمة الثقافية وحتويل العامل اىل قرية  
النفعالية  املــواجــهــة  هــذه  .ولــكــن  ـــخ  ...ال
يف  النظر  اإعــادة  ي�ساحبها  مل  اذا  لتكفي 
الأ�سرة  يف  الــرتبــويــة  وخططنا  براجمنا 
خلق  اجل  من  اجلامعة  يف  وحتى  واملدر�سة 
ي�سعر  وحا�سرة  جمتمعه  بتاريخ  واع  جيل 
منفتحًا  وطنه  اىل  بالنتماء  عميقا  �سعورا 
على الثقافات الأخرى فاعال فيها اإذا ما اأراد 
املحافظة على هويته الثقافية وانتمائه لها. 
وهذا يدعونا  اإىل تذكر اخلطوة التي اأقدم 
عليها املاأمون يف تاأ�سي�ص دار حكمة يف بغداد 
وهذه اخلطوة تكفينا كي نتعلم التفريق بني 
الغزو الثقايف والتبادل الثقايف بني املجتمعات 

، فاملجتمع القوي ل يخاف التبادل الثقايف

الهوية الثقافية
في مواجهة العولمة

اأ.م.د.عبد الرزاق جدوع حممد
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فتح  يف  )ال�سيميائية(  �ساهمت   
يعي�ص  وهــو  الأدبـــي(  )للناقد  رحبة  ــاق  اآف
يف  الغور  فهذا   ، الأدبية  الن�سو�ص  ــواء  اأج
اأعماق الن�سو�ص الأدبية يحتاج اإىل ثقافة 
فكرية عالية دقيقة والوقوف عند عالمات 
الن�ص وتقنياته ال�سارية وايقوناته الفنية 
يحقق لذة ون�سوة ذهنية، واللغة بحد ذاتها 
تعرب  التي  ــارات  ــس والإ� العالمات  من  نظام 
فهي   ... �سو�سري  دو  اأكدها  كما  الأفكار  عن 
تنق�سم  اجلوانب.  متعدد  مهم  معريف  حقل 
املعطيات  حيث  من  تعريفها  بعد  ال�سيمياء 
والثقافة،  والتوا�سل  الدللة  �سيمياء  اإىل 
ف�سال عن املدار�ص التي �ساركت يف تطويرها 
الفرن�سية  كاملدر�سة  خ�سائ�سها  وبــلــورت 
التي   ، والــرو�ــســيــة  الأمــريــكــيــة  واملــدر�ــســة 

عملت على تنوير وترزين هذا امل�سطلح.  
التي  الل�سانيات  بعلم  تت�سل  فال�سيميائية 
تفرعت منه وهذه العالقة بينهما هي خليط 
من النحويات والبالغيات التي رمبا كانت من 
عالقة  لها  كما  امل�سطلح،  اإ�سكالية  اأ�سباب 

باملنهج البنيوي... 
واإ�سكالية وا�سحة يف فهم امل�سطلح   
تطوير  يف  �ــســاعــدت  )لأنــهــا  ــرب  ــع ال عــنــد 
كنقاد  العرب  والنقاد  العربية(،  الذهنية 
من  عدد  فتبناه  فيه،  اختلفوا  اأي�سا  الغرب 
املاكوي،  وحممد   ، مفتاح  كمحمد  النقاد 
اهلل  وعبد  املقداد،  وقا�سم  املرجتي،  واأنــور 
مع  تــداخــل  هــنــاك  اأ�سبح  حتى  الــغــذامــي، 
اأزمته،  من  فــزاد  العربي  النقدي  امل�سطلح 
وامل�سكلة رمبا لتعود للم�سطلح عندهم فقط 
ال�سيميائي  املنهج  فهم  اإىل  اي�سًا  تعود  واإمنا 
من جهة وعالقته بالن�ص املطروح من جهة 
عند  حتى  الإ�سكالية  مل�سنا  ولــهــذا  ــرى  اخ

املمار�سة اأو التطبيق....
بعلم  وا�سحة  عالقة  له  ال�سيميائي  والنقد 
علم  ال�سيميائي  النقد  اإن  اإذ  ال�سيمياء، 
وبدايات  ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية  يف  ظهر 
العلمية  اجلهود  فتناولته   ، الع�سرين  القرن 
الأدب  يعترب  وهــو   ، والعقلية،  والفكرية 
اللغة  اأنظمة  اإىل  ي�ستند  للعالمات  نظاما 
الرموز  يحوي  الــذي  الوعاء  هي  اللغة  لأن 
يعد  ثــم  ومــن  النقدية  واملــعــايــري  ــة  ــي الأدب
انظمة  مــن  نــظــامــًا  ال�سيميولوجي  النقد 
ــي  الأدب النقد  ــذ  اأخ كما  العالمات.  
من  بو�سفها  ال�سيميائية  درا�سة  عاتقه  على 
العلوم التي جمعت بني اللغة والأدب وقدمت 
النقاد  ه�سمها  التي  النقدية  للمائدة  الزاد 
باأن  القول  ميكن  هنا  حلالوتها وجمالها  من 
الدر�ص  على  نف�سها  فر�ست  ال�سيميائية 
ل�سنوات طوال  النقدي  قدميا وظلت كذلك 
الغربي  الــعــامل  يف  عــدة  نقاد  بها  وا�ستغل 
وجورج  �سو�سري  دو  فردينان  امثال  والعربي 
وجوليا  وتـــــودوروف  وكر�ستيفا  مــونــاتــه، 
غرميا�ص ورولن بارت واآخرين ، ومن العرب 
وعبد  واجلــاحــظ  خــلــدون  وابــن  �سينا  ابــن 
و�سعيد  مالك  بن  ور�سيد  اجلرجاين  القاهر 
الغذامي  اهلل  وعبد  مفتاح  وحممد  بنكراد 
وعبد  مرتا�ص  امللك  وعبد  ف�سل  و�ــســالح 

القادر فيدوح  وغريهم يف البالد العربية . 
اأ�سباب  اأحدى  هي  اخلرافية  املورفولوجيا  و 
اإىل  ي�سري  الــذي  ال�سيميائي  الجتــاه  ولدة 
العالمات الدللية اأما املحاولت التي جاءت 
بعد فالدمري بروب فلم  تكن ذات �سلة قوية 
واإمنا هي حماولت  الدال واملدلول،  مع علم 

ل عالقة لها بجوهر ال�سيميائيات .
تو�سعت  فــقــد  الــعــربــيــة  امل�سطلحات  ـــا  اأم
اثنني  اأجــنــبــيــني  م�سطلحني  مــواجــهــة  يف 
امل�سطلحات  هــذه  قربت  حتى  متداخلني، 
عند  له  مقابلة  واأ�سبحت  الدللة  علم  من 

العرب.
وخرج البحث باأن العرب مل ينظموا   
فال  الغرب  تنظيم  غرار  على  امل�سطلح  هذا 

توجد روؤية متما�سكة .
ل  اأنــهــا  ال�سيمياء  جمــال  يف  للباحث  يبدو 
حتتاج  واإمنــا  ذاتية  درا�سة  درا�ستها  ميكن 
اإىل درا�سة مو�سوعية منهجًا له خ�سو�سية 
الذي  العلم  اإنــهــا  م�ستقلة.  داخلية  وروؤى 
ي�سكل الأن�ساق الدللية وطرق عملها داخل 

الن�ص.
اأن  يرى  ال�س�سيميائي  النقد  عند  واملتوقف 
له �سلوكا،فهو نتاج عوامل التجريد والتعميم 
ول ميكن اأن يفهم وي�ستوعب ويوؤول  والرمز ، 

ل  جتريدية  عجلة  داخــل  م�سارًا  بعّده  اإل 
تتوقف عن الدوران واحلركة.  

لكل  �سامال  ال�سيميائي  النقد  يكون  وبذلك 
اأو  لأمناطها  فح�ص  اأو  للدللة  تاأمل  عملية 
تف�سري لكيفية ا�ستغالها، و�سبب ذلك ارتباطه 
ال�سديد بالن�ساط الذهني الب�سري، ومن هنا 

دعت ال�سرورة اإىل تكوين النقد ال�سيميائي
ليتمكن من الو�سول اإىل الن�ص والك�سف عن 
يقت�سر  ومل  للن�ص،  اللغوي  والبعد  الوعي 
النقد ال�سيميائي على طرح الأ�سئلة النقدية 
تعمق  واإمنا  داًل،  الن�ص  يجعل  كالذي  فقط 
لي�سمل الأبعاد الجتماعية والـــنـــفـــ�ـــســـيـــة 
الروؤيا  يف  ي�سب  ذلك  وكل   ، واملو�سوعاتية 
قد  الثقافة  �سيمياء  اأما  اللغوية.  الن�سية 
انبثقت ب�سكل رئي�سي من الفل�سفة املارك�سية 
يف   ، وايفانوف(  لومتان،  بـ)يوري  اخلا�سة 
عنا�سر  اأربعة  اإىل  بــارت  رولن  اجته  حني 
املركب  واملــدلــول،  الــدال  الل�سان،  هي  مهمة 
هذه  وتطورت  واليحاء،  التقرير  والنظام، 
قام  اأن  بعد  بنفن�سيت  يــد  على  املفاهيم 
رولن بارت بالك�سف عن منطني من الأنظمة 
الدرجة  مــن  �سيميائي  نــظــام  التدليلية، 
ونظام   ، املعياري  اللغوي  النظام  هو  الأوىل 
من الدرجة الثانية يقوم على اأ�سا�ص النظام 
ال�سيميائي  النظام  معه  ويتمف�سل  الأول 
يف  الدللة  فتكون  واليدلوجيا  الفنون  يف 
الأول تقريرية ويف الثانية اإيحائية.  وعليه 
لنغفل دور الدرا�سات العربية احلديثة التي 
قد اأ�سارت اإىل جمهود بع�ص البالغيني الذين 
مالم�سة  دون  لكن  امل�ساألة  هذه  حول  حاموا 
جوهرها و�سبب ذلك اأنهم ينظرون اإليها )ل 
على اأ�سا�ص اأنها ظاهرة اأ�سلوبية كلية ، ولكن 
من حيث هي جزئيات واأطراف م�ستتة حتت 
واملقابلة  الطباق  اأهمها  م�سطلحات خمتلفة 
واللف والن�سر واجلمع( ، فهي اقرب اإليها من 

امل�سطلحات الآخرى.
و من خالل ماتقدم تكون ال�سيميائية �سورة

الل�سانيات  بــني  القائمة  للعالمات  مكثفة 
بوجه  ال�سيميائي  النقد  �سيما  ول  والنقد، 
فرع  ال�سيميولوجية  ان  يف  ول�سك  خا�ص 
من  بكثري  تــزخــر  الــعــامــة  الل�سانيات  مــن 

امل�سطلحات ..
اإل  امل�سطلحات  تــعــدد  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
حتليل  على  �ساعدت  قــد  ال�سيميائية  اأن 
اأمــا   ، �سفراتها  ــك  وف ــة  ــي الأدب الن�سو�ص 
�ساملة  اإ�سكالية  فهو  امل�سطلح  يخ�ص  مــا 
وجميع  وال�سيميائيات  الل�سانيات  تخ�ص 

النظريات... 

    د. �سفاء الدين احمد فا�سل 

النقد السيميائي  
  )بين الفهم واالشكالية( 
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شذرات
 

1-ل يف العري ول يف النفري 
�سفيان  ابي  مع  اقبلت  التي  قري�ص  عري  هي  العري 
قافلة من ال�سام ، والتقدير من خرج مع عتبة بن 
ربيعة ل�ستنفاذ العري من ايدي امل�سلمني فكان ان 
ا�سطدموا مع امل�سلمني يف غزوة بدر الكربى فن�سر 
القول  هذا  قري�ص  فقالت  موؤزرا ً  ن�سرًا  امل�سلمون 
للتحقري من �ساأن الذي مل يكن مع ابي �سفيان ومل 

يخرج مع عتبة. 
2-اخللع 

اأذا   ، املراأة  من  بطلب  الزوجة  اإزالة  هو  اخللع 
اأف�سح  ،وقد  تطيقها  ل  اأمورًا  زوجها  من  كرهت 
الإ�سالم ملثل هذه املراأة املجال للتخل�ص من زوجها 
لقاء مال تدفعه اإىل زوجها ،تفدي نف�سها باملال اأو 
ح�سانته  اأو  ولده  كاإر�ساع  للزوج  تقدمها  مبنفعة 
، وقد ا�ستدل الفقهاء على جواز اخللع  دون اجر 
بقوله تعاىل: ) فال جناح عليهما فيما  افتدت به  

وقد اأّيد هذا اجلواز بال�سنة. 
3-ل ناقة يل فيها ول جمل 

ان  واأ�سله   ، امل�سهورة  العرب  امثال  من  مثل  هذا 
امراأة ت�سمى ال�سدوف العذرية كانت زوجة لزيد 
غريها  من  بنت  له  وكانت  العذري  الخن�ص  بن 
ت�سمى )الفارعة( وكانت ت�سكن مبعزل عن امراأة 
مدة  زوجته  عن  زيد  فغاب  اخر.  خباء  يف  ابيها 
نف�سها  عن  وراودها   ) الفارعة  احدهم)  فاأحب 
وطاوعته فكانت تركب كل ع�سية جمال" وتذهب 
ابوها  رجع  وملا  فيه،  يبيتان  مكان  اإىل  �سبيب  مع 
زيد من غيبته ، عرج على كاهنه ا�سمها )ظريفة( 
فاقبل  بيته  يف  الريبة  من  يجري  مبا  فاأخربته 
عرفت  عليها  دخل  فلما  زوجته  يف  اخليانة  وظن 
ال�سر يف وجهه ،فقالت له ل تعجل ،واقف الأثر: 

ل ناقة يل فيها ول جمل .
وي�سرب هذا املثل يف التربوؤ من التهمة.

4-ع�ص رجبًا ترى عجبًا 
�سليطة  امراأة  الثعلبي  عبا�ص  بن  للحرث  كان 
وان   ، برجل  تتزوج  اأن  واأرادت   .. فطلقها  الل�سان 
احلرث  فاعلم  يوما"  احلرث  لقب  الرجل  هذا 
مبنزلته عند املراأة فقال له احلرث : ع�ص رجبا" 
ب�سهر  بيتها  يف  ترب�سها  مدة  �سبه   . عجبا"  تر 
رجب الذي ل يكون فيه حرب فاإذا انق�سى حدثت 
�سوء  من  راأى  عا�سرها  اإذا  انه  يريد  الأهوال، 

ع�سرتها عجبا".

5-خري الأمور اأو�سطها  
كان  الذي   ، اأر�سطو  الإغريقي  الفيل�سوف  قالها 
مهتما" بكل ق�سية تقريبا" ، مما يواجهه الإن�سان 
هو  ما  معرفة  ميكننا  ؟كيف  العقل  يعمل  كيف   ..
مدر�سته  اأر�سطو  افتتح   ، اخلطاأ  هو  ،وما  �سحيح 
اخلا�سة والتي تدعى اللي�سيوم. وحث كل �سخ�ص 
على البحث عن مقامه اخلا�ص يف العامل مبعرفة 
يوؤمن  وكان  ومفيدة  خرية  حياه  يحيا  كيف 
القائلة  بالقاعدة  او  التطرف  وعدم  بالعتدال 

اأو�سطها" . الأمور  "خري 
6-حي�ص بي�ص 

ا�سم  النوم  �سح  م�سل�سل  يف  بي�ص  حي�ص  فطوم 
جناح  الفنانة  به  قامت  وقد  الفندق  �ساحبة 
بي�ص  حي�ص  لقب  حمل  من  اول  ان   – حفيظ 
ال�سيفي  �سعد  بن  حممد  بن  �سعد  ال�ساعر  هو 
التميمي،من اأهل بغداد يف اأواخر الع�سر العبا�سي 
حي�ص  ديوان  با�سم:  �سخم  �سعر  ديوان  وله 

بي�ص.
7-موهري  

وهي   .. الأقم�سة   اأنواع  اأنف�ص  من  قما�ص  املوهري 
كلمة اجنبية ن�ستعملها يف لغتنا اجلميلة ، فكلمة 
وكان  العربية  "حتري"  لكلمة  حتريف   ) )موهري 

املحري قما�سا" عربيا" ي�سنع من �سعر املاعز .
8-اأما بعد؟ 

اأول من ا�ستهل خطابا" بعبارة "اأما بعد " هو قي�ص  
ابن �ساعدة اليادي وكان من ابرز عرب اجلاهلية 
يف اخلطابة واحلكمة والنرث البليغ ومن خطاباته 

التي القاها يف �سوق عكاظ 
 .. فات  مات  ومن   .. مات  عا�ص  فمن   .. بعد  "اأما 

وكل ما هو ات ات ". 
جانب  اإىل  مفتوحة  اليمنى  اليد  ترفع  9-ملاذا؟ 

الراأ�ص للتحية يف اجلي�ص .
التحية  حتى  او  التحية  هذه  ا�ستعمال  يرجع 
ع�سر  ال�ساد�ص  القرن  اأواخر  اإىل  الع�سكرية 
عندما هزم النكليز الأ�سطول ال�سباين "الرمادا 
الأ�سطول النكليزي  اأراد قائد  �سنه 1588" فقد 
"دويك" ان يحتفل بذلك الن�سر احتفال" باهرا" 
لتقدم  حت�سر  اأن  "اإليزابيث"  امللكة  اىل  فطلب 
والبحارة  لل�سباط  والنيا�سني   الأو�سمة  بنف�سها 
اىل  جلاأ  كربياءها  وير�سى  ملكته  يتملق  ولكي 
فكرة طريفة ذلك انه ا�سدر امرا" جلميع رجاله 

هذا ن�سه:
يذهب  الذي  الفائق  ملكتنا  جلمال  نظرا"   "
امام  يتقدم  عندما  جندي  كل  ،على  بالإب�سار 
به،اأن  عليه  �ستنعم  الذي  الو�سام  ليتقلد  جاللتها 

ي�سع يده اليمنى على عينه وقاية لها!.. 
ومنذ ذلك التاريخ اأ�سبحت تلك التحية من تقاليد 
جي�ص امللكة التي ماتت �سنة 1603، مبرور الأيام 
تطورت التحية حتى اتخذت الو�سع احلايل ، ومن 

انكلرتا   اأخذتها الأمم الأخرى ،فاأ�سبحت التحية 
الر�سمية جلميع الهيكليات الع�سكرية .

10-ملاذا ؟ يرفع كفه الأي�سر مفتوحا" عند الق�سم 
يف بع�ص الدول 

ح�سن  و�سهادة  العديل(  )ال�سجل  ابتكار  قبل 
ال�سلوك اأو عدم املحكومية كان الإن�سان اإذا ارتكب 
جرمية ودخل على اأثرها  اإىل ال�سجن،يختم كفه 
الأي�سر بالرقم اإ�سارة على اأن له �سوابق ، وكان اإذا 
فاحتا"  يده  يرفع  حمكمة  يف  ال�سهادة  منه  طلب 
ال�سوابق  عدمي  انه  له  ليثبت  القا�سي  امام  كفه 

واإذا كان كفة مو�سومًا رف�ست �سهادته.
11-املثل )ت�سمع باملعيدي خري من اأن تراه(

اأول من قاله النعمان يف ثقة ابن خمرة... اإذ كان 
النعمان  ويطلبه   .. النعمان  مال  على  يغري   هذا 
�سمع عنه من  فال يقدر عليه..  وكان يعجبه مبا 
ا�ستزرى  راه  فلما   .. فاأمنه   .. واقدام  �سجاعة 
مثله  فقال  اخللقة..  دميم  كان  لأنه  منظره 

املعروف :
تراه". اأن  من  خري  باملعيدي  " ت�سمع 

12- الق�سعة ؟ 
الع�سكرية  )اخلدمة  خدم  من  كل  عرفها  كلمه 
الناء  تعني  وكانت   ، الحتياط(  او  اللزامية 

الذي يو�سع فيه الطعام ... 
لقد اطلق العرب ا�سماء خمتلفة على الأواين التي 
يكفي  اناء  هو  )ال�سفحة(  فمثال"  منها  ياأكلون 
ل�سخ�ص واحد .. و)الق�سعة ( اأناء يكفي لأربعة 
اأو خم�سة اأ�سخا�ص ،اأما ما يكفي لع�سرة اأ�سخا�ص 

فا�سمه )الد�سيعة(.
13- اي�ص كرمي ؟ 

الي�ص كرمي كلمه انكليزية الأ�سل �ساع ا�ستعمالها 
ي�سمى  العربي  ال�سرق  ويف  العامل  بالد  اغلب  يف 
ي�سمى  م�سر  ويف  فار�سية  كلمة  وهي  البوظة 
ي�سمى  واحيانا"  ايطالية  كلمة  وهي  اجليالتي 
الدوندرمة وهي تركية ويف املغرب العربي ي�سمى 

اجلال�ص وهي كلمة فرن�سية وكلها تعني اجلليد .

�سوؤدد فا�سل م�سطفى
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العدد )27( ل�سنة 2013

ميكن القول اإن مفهوم )ال�سعرية( يف النقد الأدبي 
مل�سطلح  جديدة  �سياغة  �سوى  لي�ص   ، احلديث 
تتوقف  ل  ال�سياغة  هذه  اأن  اإل  ال�سعر(،  )عمود 
امل�سطلحني،  بني  ال�سكلي  الختالف  حدود  عند 
بل تتعدى ذلك اإىل اختالف كل منهما عن الآخر 
ال�سعر  عمود  كان  فاإذا  والدللة،  اجلوهر  يف 
املرزوقي،  �ساغها  التي  ال�سبعة  بالقوانني  يتحدد 
التي  القوانني  تلك  �سرامة  تك�سر  ال�سعرية  فان 
تفر�ص على الن�ص من خارجه لتوا�سل الك�سف عن 
قوانينها يف جملة العالقات الداخلية للن�ص،التي 
منه  وجتعل  والعميقة  ال�سطحية  بنيته  ت�سكل 
اللفظية  دللته  �سبكة  عرب  متميزا  �سعريا  ن�سا 
والنحوية والبالغية والإيقاعية، فال�سعرية بهذا 
املعنى ل تتوقف عند  جودة ال�ستثمار اللغوي بل 

تعتمد التحولت النوعية للدللة.
يقول  كما  لل�سعرية  الرئي�ص  املو�سوع  اإن      
الذي  ما  ال�سوؤال:  عن  جنيب  اأن  هو  جاكوب�سون 
يجعل من ر�سالة كالمية عمال اأدبيا؟ مبعنى اآخر 
ما الذي يجعل من ن�ص ما ن�سا �سعريا دون �سواه؟  
وهل تتحقق ال�سعرية يف الن�ص عرب النزياحات 
البنية  عرب  اأو  والرتاكيب،  الألفاظ  يف  الدللية 
والتباين   الت�ساكل  على  القائمة  الداخلية 
وعالقات احل�سور والغياب؟ اأو عرب رمزية اللعب 
من  اأم  البيا�ص؟  على  اخلطي  وتوزيعها  بالكلمات 
خالل تفاعل ذلك كله يف ف�ساء الن�ص م�سافا اإليه 

وظيفة الت�سال يف العالقة مع املتلقي؟ 
يف  الأدبي  العمل  تناول  تعني  ل  ال�سعرية  اإن     
ذاته، واإمنا ت�سعى اإىل تكري�ص اجلهد ل�ستنطاق 
اخلطاب الأدبي بو�سفه جتليا لبنية عامة ، فهي 
ت�سعى اإىل الك�سف عن القوانني الإبداعية يف بنية 
لنظرية  بخ�سوعها  فال�سعرية  الأدبي،  اخلطاب 

بو�سفه  ذاته  الن�ص  من  انطالقها  اأي  النبثاق- 
ا�ستنباط  يف  تعددية  اكت�سبت  منفتحة-  بنية 
كل  عرب  با�ستمرار  قوانينها  تنتج  فهي   ، القوانني 
ن�ص جديد، فال قوانني نهائية ما دام ال�سعر ن�سا 
تكون  قراءة  كل  يف  بل   ، ن�ص  كل  ففي  مفتوحا، 
هناك فاعلية معينة يف الن�ص تك�سف عن �سعريته، 
ال�سعرية. التي تتحقق من خاللها  العنا�سر  وعن 
اأو  ل)كوهن(  النزياح  نظرية  �ستكون  هنا  ومن 
الفجوة : م�سافة التوتر ل)كمال اأبو ديب( –على 
لكنها   ، واأ�سا�سية  املثال- نظريات مهمة بل  �سبيل 
مع ذلك لن تكون الوحيدة اأو النهائية ، لن ال�سعر 
يف جريانه امل�ستمر، وحتولته الدائمة قائم على 

تغيري م�ستمر.
التي  الق�سايا    تعاود )ال�سعرية( احلديثة طرح 
حتديدهم  اإطار  يف  تناولوها  اأن  للقدماء  �سبق 
لعمود ال�سعر ، لكن من زاوية اأخرى وفهم خمتلف، 
اأعمق  ولعل املوازنة بني النظرتني تنتج لنا وعيا 
ال�سعر،  التي تتمحور حول : معنى  الق�سايا  بهذه 
اآراء  ، فتكاد تتفق  ال�سعر  اأما معنى   ، ال�سعر  ولغة 
موزون  كالم  فهو  بالوزن،  تعريفه  على  القدماء 
احلديثة  ال�سعرية  اأما  معنى،  على  يدل  مقفى 
الإيقاع.  مكانه  ليحل  الوزن  ا�ستبعاد  اإىل  فتنحو 

القدماء  موقف  فيت�سح  ال�سعر  بلغة  يتعلق  ما  اأما 
يف  املقاربة  �سرورة  تاأكيدهم  عرب  ذلك  من 
له،  للم�ستعار  منه  امل�ستعار  ومنا�سبة  الت�سبيه، 
رف�سهم  يف�سر  ما  ،وهذا  للمعنى  اللفظ  وم�ساكلة 
للغمو�ص والتعقيد يف �سعر اأبي متام ، وا�ستح�سانهم 

لل�سهولة والو�سوح يف �سعر البحرتي.
يعد  ال�سعر مل  للغة  املحدد  الفهم  اإن مثل هذا      
واردا يف ال�سعريات احلديثة التي جتعل الغمو�ص 
�سروطا جوهرية  املاألوف  والإيحاء واخلروج عن 
لتمييز لغة ال�سعر من لغة النرث، فلغة ال�سعر كما 
يرى جاكوب�سون، هي لغة منحرفة قيا�سا اإىل اللغة 
وغري  جديدة  دللة  حتمل  اأنها  مبعنى   ، اليومية 
�سرورة  على  الآراء  معظم  جتمع  وتكاد  ماألوفة، 
ذلك  لي�ص  لكن     ، ال�سعري  العمل  يف  الغمو�ص 
الغمو�ص الذي ي�سل اإىل حد الإبهام والتعمية بل 
هو الغمو�ص امل�سع،فال�سعرية ت�سعى دائما اإىل ك�سر 
وفق  على  ال�سعري  والن�ص  ال�سعر،  عمود  قوانني 
بني  التوتر  من  م�ستوى  يحقق  املعا�سرة  املفاهيم 
بنية الن�ص ال�سطحية وبنيته العميقة، وعندئذ 
التي  ال�سارمة  للقوانني  املغايرة  ال�سورة  ترت�سم 

ترف�سها ذائقة الع�سر.

الشعرية
التقنين والتحرر                           

اأمنار ابراهيم احمد
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ابن موسى والغزال اأ.م.د جليل وادي
عالقة ع�سوية تلك التي تربط اللغة بالفكر، لذا قيل منذ وقت طويل ان اللغة وعاء الفكر، 
فال لغة من دون فكر، ول فكر من دون لغة، وعليه فان المة التي تتطلع اىل النهو�ص لبد ان 
اأول، وبعك�سه فلن جتني �سوى فقدان هويتها وذوبان �سخ�سيتها، ومتيع ثقافتها  ترتقي بلغتها 

بثقافات الآخر.
ا�ستذكرت هذه املقولت والفكار التي نبه اليها مبكرا مفكرون عرب واجانب يف اثناء ح�سوري 
لفعالية طالبية يف واحدة من كلياتنا، فما حدث يف تلك الفعالية لفت للنظر ملا ينطوي عليه 
من خطورة بالغة، بو�سف املقولت التي ا�ستهل بها هذا املقال معيارا يفرت�ص اعتماده لطالق 
الحكام ازاء الكثري من الظواهر التي نالحظها يف واقعنا العربي والعراقي، اذ تعذر على جميع 
امل�ساركني يف هذه الفعالية احلديث بلغة ف�سيحة خال�سة، ف�سادت العامية جميع فقراتها من 

الطلبة اىل ال�ساتذة.
ا�سجل مالحظاتي على م�سمون فعالية جتري يف و�سط جامعي قد ل تعدو لبع�سهم  ومع اين 
اللغة  اوؤكد، وي�ساركني يف ذلك كثريون، ان  �سوى حالة مل تتطور اىل م�ستوى الظاهرة، لكني 
العربية ت�سهد تراجعا ملحوظا يف التداول ال�سفاهي واملكتوب داخل موؤ�س�ساتنا ب�سمنها العلمية 
التي يفرت�ص ان تكون ح�سنا منيعا حلماية اللغة، حتى �سار ا�ستخدام اللهجة العامية ظاهرة 
وجدت لها منفذا لالمتداد من ال�سارع اىل املوؤ�س�سة التعليمية، و�سول اىل املوؤ�س�سة العالمية 
الهيام بذرائع ل  التي انتظرنا منها الرتقاء بلغة اجلمهور، فاذا بها تتولع بالعامية اىل حد 

قيمة لها علميا واخالقيا.
وعندما يكون واقع اللغة العربية بهذا ال�سكل، فعلينا توقع حدوث الكثري من النهيارات على 
م�ستوى الفكر والثقافة، بخا�سة ان حتديات كبرية وعميقة تواجه اجلهود التعليمية العربية 
الكم،  فيها ح�سورا من حيث  التي حققنا  املفتوحة  الف�ساءات العالمية  ابرزها  ال�ساأن،  بهذا 
متفرد  اعالمي  ح�سور  تاأكيد  يف  الآخر  جماراة  من  نتمكن  فلم  النوع،  حيث  من  خجول  لكنه 
ومبدع، اذ ما زلنا توابع وم�ستهلكني ويف اح�سن الحوال مقلدين لربامج اعالمية ل ي�سب الكثري 
منها يف تعزيز هويتنا وتعميق ثقافتنا، واذا ما ا�ستمر احلال والمر هكذا فان دولب العوملة 

الثقافية الأخاذ �سيلفنا بح�سناته و�سيئاته.
هذه ال�سكالية امل�سريية، وكيفية احلفاظ على اللغة العربية و�سط �سيل جارف من املعوقات 
والتحديات والعرثات، كانت من بني الهواج�ص الواعية وامل�سوؤولة لال�ستاذ الدكتور علي بن عبد 
اهلل بن مو�سى، الأمر الذي دعاه اىل ال�سهام الفاعل يف تاأ�سي�ص املجل�ص الدويل للغة العربية، 
وتنظيم موؤمتر علمي دويل على م�ستوى وا�سح من الدقة يف التنظيم، بالرغم من �سعة امل�ساركة 
التي حظي بها املوؤمتر الذي عقد دورته الوىل يف بريوت العام املا�سي، واملقرر عقده هذه ال�سنة 
يف دبي مطلع ال�سهر املقبل. فقد ت�سمنت الدورة الوىل )250( بحثا من دول عربية واجنبية 
تناولت خمتلف �سوؤون اللغة العربية و�سجون القائمني عليها، ومن املتوقع ان ت�سهد دورة دبي 

م�ساركة وا�سعة تفوق التي �سبقتها.
احتمال  ح�سبانهم  يف  ي�سعون  اللغة  اهل  جعل  ما  للمجل�ص،  الوىل  كانت  بريوت  دورة  ان  ومع 
حدوث بع�ص الخفاقات التنظيمية، ال ان فعالية ابن مو�سى التي ي�ساعده يف ادارتها فريق 
بدللة  ال�ساأن،  بهذا  عريقة  اكادميية  موؤ�س�سات  على  تفوقت  الغزال  حممد  الأ�ستاذ  يقوده 
نابعا  �سديدا  املعمورة، عاك�سة بذلك حر�سا  امل�ساركني من خمتلف قارات  لع�سرات  ا�ستقطابها 
على  بال�سرار  ذلك  جت�سد  وقد  العربي.  التفكري  اداة  بو�سفها  لغتنا  ازاء  تاريخي  �سعور  من 
�سدور كتاب املوؤمتر باجزائه الربعة وبطباعة وورق انيق قبل بدء فعاليات املوؤمتر، وهذا من 
المور التي يندر القيام بها يف موؤ�س�ساتنا الكادميية، ف�سال عن جهودها يف ا�ستقطاب �سخ�سيات 
اك�سبه  للموؤمتر مبا  وا�سحا  �سكل ح�سورها ثقال  و�سيا�سية عربية مرموقة  اكادميية وفكرية 
اهمية ا�ستثنائية، كما عرب فريق التح�سري عن �سغف ملحوظ بعمله �سواء يف موؤمتر بريوت او 
حما�سهم  عمق  ما  بالباحثني،  املتعلقة  التفا�سيل  جلميع  احلثيثة  باملتابعة  متمثال  دبي  موؤمتر 

على امل�ساركة يف املوؤمتر.
التعليمية  املوؤ�س�ستني  من  اآملني  اجلهد،  بهذا  ال�سادة  تقت�سي  الخالقية  امل�سوؤولية  ان  واظن 
وندوات  موؤمترات  بتنظيم  وتعزيزه  النبيل  امل�سعى  هذا  اكمال  العربية  البالد  يف  والعالمية 
وحلقات نقا�سية للتباحث بواقع اللغة العربية، يكون هدفها الو�سول اىل مقرتحات وتو�سيات 
الفعاليات  اىل  منها  العالمية  للمهرجانات  اقرب  هي  موؤمترات  اقامة  ولي�ص  اجرائية، 

العلمية.






