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لعل أهم عامل يقف وراء نجاح األمم أو فشلها هو حسن التخطيط 
والتنظيم إلنجاز األهداف، وال يتم ذلك إال باإلدارة المثلى للموارد 
المادية والبشرية، ولعل أهم مورد بشري يعتلي القمة في سلسلة 
األولويات هو فئة الشباب بمختلف شرائحهم ومستوياهم الثقافية 
إذ أنهم يمثلون الحاضر ويرسمون مستقبل األمة، وفي  والعلمية، 
عليها  يعتمد  التي  النخبة  بوصفهم  الجامعات  طلبة  مقدمتهم 

مستقبال في قيادة المسيرة التنموية للمجتمع على نحو عام.
رعاية  في  ثانيا  وأكاديميين  أوال  كتربويين  دورنا  يبرز  وهنا 
والذهنية،  الفكرية  الملوثات  عن  البعد  كل  وإبعادها  الفئة  هذه 
مؤثرين  رأي  قادة  يصبحوا  ألن  يؤهلهم  جيدا  إعدادا  إلعدادهم 
متنوٍر  واٍع  جيل  إعداد  بأن  الكوفة  جامعة  تؤمن  إذ  المجتمع،  في 
وكفوٍء ومؤهٍل من شباب الجامعات خطوة مهمة وحاسمة في تنفيذ 
والنفسية  الفكرية  اآلفات  من  الحد  إلى  الهادفة  االستراتيجية 
التي يتعرض لها مجتمعنا والتخلص من األفكار الدخيلة المنحرفة 
هذه  لتتحمل  والعقلية،  الذهنية  للمؤثرات  المسبوق  غير  والغزو 
النخبة من مخرجات الجامعة مسؤوليتها تجاه الفئات األخرى من 
الشباب في التنوير والتثقيف بخطر هذه اآلفات واألفكار، ومن هنا 
ندعو أيضا إلى إشراك الطلبة في  تنظيم حمالت إعالمية تتخذ 
وسائل اإلعالم المتنوعة وطرق التواصل المختلفة، ال سيما عقد 
للحوار والنقاش حول أخطار ومضار استهالك  التجمعات الطالبية 
خاص  نحو  على  الفرد  على  األخرى  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 

والمجتمع على نحو عام.
حرصنا أيما حرص في جامعة الكوفة على تنظيم المؤتمرات وعقد 
الورش والندوات العلمية باستضافة أساتذة وخبراء ومختصين من 
داخل الجامعة وخارجها للوقوف على الظواهر التي تعصف بالشباب 
العراقي واستعنا بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فضال عن 
واألديان  المذاهب  مختلف  من  دين  رجال  من  الفضيلة  أصحاب 
عندهم،  الديني  والوازع  الشباب  لدى  الروحية  القيم  لتعزيز 
واألخالقية  والدينية  العلمية  المرتكزات  الحسبان  في  واضعين 
وننهل  منها  ننطلق  والتي  األشرف  النجف  مدينة  بها  تتمتع  التي 
الطلبة  لتنوير  السامية  رسالتنا  تنفيذ  في  يسعفنا  ما  تراثها  من 
في  وأسسها  مبادئها  وضعت  التي  المثلى  باألخالق  وتحصينهم 

مدارس هذه المدينة المقدسة ومساجدها.
تنحصر  ال  بالشباب  تعصف  التي  السلبية  الظواهر  مكافحة  إن 
فقط على الجانب األمني أو التثقيفي أو التربوي، بل تتعداه إلى 
الخريجين  الشباب، ال سيما  يعاني منه  الذي  الفراغ  محاولة ملء 
قدما  للمضي  اإلنتاجية  تعزيز  في  من طاقاتهم  واالستفادة  منهم 
باالقتصاد الوطني، ولم تغفل الجامعة عن هذا المتطلب المهم، 
لتوظيف  متكامال  برنامجا  أنشأت  لذلك  منها  استجابة  ففي 
الخريجين وتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل وقد شمل البرنامج 
فتح قنوات للتواصل مع الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات 
في القطاع الخاص  لغرض رفدهم بالخريجين الجامعيين الكفوئين 
شواهده  أبرز  من  المجال  هذا  في  ملحوظا  نجاحا  الجامعة  وسجلت 
معارض الوظائف التي تقام دوريا ويشارك فيها الطلبة الخريجون 
تناسب  والخاص  العام  القطاعين  في  وظائف  على  ليحصلوا 

كفاءاتهم ومهاراتهم وخلفياتهم العلمية.
بتثبيت  متمثال  األسمى  هدفها  أعينها  نصب  الكوفة  جامعة  تضع 
المناظرة  واإلقليمية  المحلية  الجامعات  بين  التنافسية  ميزتها 
بل  العمل،  سوق  في  للتنافس  أكبر  فرصا  للخريجين  يضمن  بما 
للفخر  مدعاة  الجامعة  هذه  شهادة  حمل  يبقى  لكي  جاهدين  نعمل 
تحقيق  في  مضينا  الهدف  هذا  تحقيق  ونحو  لحاملها،  واالعتزاز 
عدد من المنجزات كان آخرها دخول الجامعة في تصنيف التايمز 
عربية  لجامعات  العالمية  التصنيفات  أهم  من  يعد  الذي  العالمي 
اعتمدت  بمؤشرات  دولة   )99( من  أكثر  من  وعالمية  وإقليمية 
وخدمة  والتدريس  العلمي  والبحث  والدولية  األكاديمية  السمعة 
المجتمع وغيرها من المعايير المهمة، وسنستمر بالعمل الدؤوب 
مع زمالئنا من أساتذة ومنتسبين وكوادر فنية ساندة في المضي نحو 
بين  تستحقها  التي  بمكانتها  واالرتقاء  الجامعة  هذه  اسم  إعالء 
نظيراتها وبما يخدم المجتمع العراقي على نحو عام وفئة الشباب 
السيما الخريجين منهم على نحو خاص، وآخر دعوانا أن الحمد هلل 
األنبياء  خاتم  محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب 

والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.

أ.د. ياسر لفته حسون

االفتتاحية

تأهيل الخريجين ورعاية الشباب 
وحمايتهم من اآلفات الفكرية والذهنية 

هدفان يعتليان سلم أولوياتنا

للعام  الجديد  الدراسي  العام  بدء  بمناسبة 
االعزاء  طلبتنا  نهنى   ٢٠٢٢-٢٠٢٣ الدراسي 
النجاح  متمنين  التدريسية  وكوادرنا 
متميزا  عاما  يكون  وان  للجميع  والتوفيق 

بإذن اهلل.
                                 ا.د ياسر لفته حسون

                                     رئيس الجامعة

بحضور مسؤولين ومختصين من مؤسسات وجامعات محلية ودولية، 
جامعة الكوفة تعقد مؤتمرا علميا عن اضطرابات ما بعد الصدمة

لفتة حسون  ياسر  أ.د.  الجامعة  رئيس  وألقى 
العالي  التعليم  وزير  معالي  عن  ممثاًل  كلمته 
أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب قال فيها أن إقامة 
الجامعة  مهمة  من  انطالقًا  جاءت  المؤتمر 
االجتماعية  الظواهر  على  الضوء  إلقاء  في 
ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها لمعالجتها 
ال سيما السلبية منها وتجفيف منابعها، مبينا 
سيما  الشباب  فئة  برعاية  معنية  الجامعة  أن 
وأنهم يمثلون الفئة الغالبة من الطلبة وأضاف 
والعلمية  الفنية  الكوادر  وجود  “مع  حسون 
القادرة على التعامل مع هذه الظواهر، لم تتوان 
أخرى   ظواهر  مع  التعامل  عن  الكوفة  جامعة 
عبر االستعانة بالجهود العلمية لكلياتها المعنية 
في المجموعة الطبية وبعض الكليات اإلنسانية 
مثل ظاهرة استعمال األدوية من دون وصفات 
والعلمية  االجتماعية  الفعاليات  داعيا  طبية”، 
النهوض  إلى  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

بدورها الفاعل في الحد من هذه الظواهر.
إلى ذلك أشار رئيس خلية اإلعالم األمني اللواء 
المخدرات  تعاطي  “ظاهرة  أن  إلى  معن  سعد 
أضحت التحدي األول للجهات األمنية والمجتمع 
العراقي بعد انحسار اإلرهاب، مبينا أن اإلدمان 
على المخدرات يرتبط بجرائم خطيرة أخرى منها 
جرائم العنف األسري والسرقة، داعيا إلى تعزيز 
التعاون بين الجهات االمنية والجامعات العراقية 

من أجل الحد منها والتثقيف باتجاه تجنبها”
العالمي  المعهد   رئيسة  أشادت  جهتها  ومن 
ليزلي  السيدة  النفسية  الصدمات  من  للتعافي 
بموضوع  الكوفة  جامعة  توليه  الذي  باالهتمام 
العلمية  الحلول  وإيجاد  المخدرات  مكافحة 
النفسية للحد من هذه الظاهرة، مؤكدة أن هذا 
الخبرات  ونقل  الخبرات  لتبادل  فرصة  المؤتمر 
لحوارات  األبواب  يفتح  ما  بالمعهد  الخاصة 

مستقبلية والمزيد من برامج التعاون.
فيها  شارك  حوارية  جلسات  المؤتمر  وتضمن 
األمراض  استشاري  بينهم  من  كان  مختصون 
الطب   كلية  في  التدريسي  والعصبية  النفسية 
إلى  فيها  تطرق   الدجيلي  عرفات  الدكتور 
تعريف الصدمة النفسية وأنواعها وتأثيرها في 
منها،  والحد  معالجتها  وسبل  والمجتمع  الفرد 
إلى جانب محاضرات متنوعة لمختصين وأساتذة 
العنف األسري  تناولت موضوعات  ورجال دين 

االكتئاب  محاربة  في  اإليمان  ودور  واالنتحار 
بالنفس،  واالعتزاز  البشرية  النفس  وتهذيب 

ومشكلة الشعور بالخزي والذنب.
على  محاضرات  وإلقاء  عمل  ورش  عقد 

هامش المؤتمر الذي استمر ثالثة ايام
عمل  ورش  عقدت  المؤتمر  هامش  وعلى   
والتعاطي  االنتحار  عن  محاضرات  وألقيت 
واالدمان تناوب على إلقاها اساتذة من المعهد 
تناول  إذ  االزمات،  من  للشفاء  االمريكي 
مع  التعامل  أساليب  متروف(  )فيل  الدكتور 
أبنائها  فقدت  التي  العوائل  ومساعدة  االنتحار 
بسبب هذه الظاهرة ومساعدة األشخاص الذين 
يحاولون االنتحار وتوجيههم، في حين تطرقت 
النفسية الدكتورة )عبير الفار( الى  المستشارة 
الشباب  تدعو  التي  األسباب  تجاوز  كيفية 
لالنتحار وتوفير األجواء المناسبة لهم وإبعادهم 

عن المشاكل األسرية.
توصيات المؤتمر

المتنوعة  العلمية  األنشطة  أيام من  ثالثة  بعد 
األساتذة  بين  وحوارات  نقاشات  تخللتها 
بعدد  المؤتمر  خرج  والحضور،  والمختصين 
الوعي  بتنمية  االهتمام  هي،  التوصيات  من 
المجتمع  في  والقانوني  والثقافي  المجتمعي 
من  والوقاية  النفسية  بالصحة  يتعلق  بما 
الديني  الوازع  وتقوية  النفسية،  االضطرابات 
واإلنساني للفرد والمجتمع ومواجهة الصدمات 
العاقبة،  على أنها بالء يعالج بالصبر وحسن 
بما  وعرفيا  وعقائديا  أخالقيا  األسرة  وبناء 
المشروع.  والعرف  والعقل  الشريعة  تمليه 
المؤتمرون  دعا  اإلعالمي  الصعيد  وعلى 
الوسائل  جميع  على  اإلعالمي  التكثيف  إلى 
واستهداف  واأللكترونية  والمسموعة  المقروءة 
الطبقات المجتمعية جميعا بال استثناء للتعريف 
الصدمة  على  المنعكسة  السلبية  بالمخاطر 
وظاهرتي اإلدمان واالنتحار ومخاطرهما والعمل 
من  الصحيحة  النفسية  الثقافة  نشر  على 
كالفضائيات  المختلفة  اإلعالم  وسائل  خالل 
التواصل  ومواقع  والعالمية  واإلقليمية  المحلية 

االجتماعي.
عمليا، دعا المؤتمر إلى مخاطبة الجهات ذات 
العالقة بضرورة إنشاء مراكز لمعالجة اإلدمان 
لها  المجتمع  وافتقار  الماسة  للحاجة  وذلك 

باإلضافة إلى ما توفره من فرص عمل لخريجي 
بحثي  مركز  وإنشاء  واالجتماع  النفس  علم 
وعالجي خاص للعالج النفسي من الصدمات، 
وتكثيف االهتمام باألطفال من ذوي االحتياجات 
الخاصة، ال سيما المصابين باضطرابات طيف 
التوحد، وتطوير الخدمات النفسية التي تقدم في 
مؤسسات الرعاية وتدريب األخصائيين النفسيين 
القائمين على رعايتهم وصقل مهاراتهم وتفعيل 
آلبائهم  األسرية  واإلرشادية  التدريبية  البرامج 
المشكالت  لمواجهة  اإلبداعية  األفكار  وتبني 

المجتمعية.
دعا أعضاء المؤتمر المنعقد أيضا على صعيد 
المؤسسات إلى التنسيق بين وزارة التعليم العالي 
يخص  فيما  الداخلية  ووزارة  العلمي  والبحث 
النفسية  الصحة  وتعزيز  النفسية  المشكالت 
الحلول  تلك  خالل  من  والمجتمعات  لألفراد 
والدراسات  البحوث  تكثيف  وأهمية  اإلبداعية 
المتعلقة بعلم النفس اإليجابي وكل ما من شأنه 
االقتصار  وعدم  النفسية  الصحة  مؤشرات  رفع 
النفسية  االضطرابات  من  التخلص  على 
النفس اإليجابية  البحوث على  وتوظيف نتائج 
في الوقاية من المشكالت واالضطرابات النفسية 
وإبراز ما يمكن أن تحققه السعادة والرضا لحياة 

في  النفسيين  األخصائيين  وتدريب  األفراد 
الحركة  فرط  وعالج  تشخيص  على  المدارس 
في  األخصائي  يتسبب  ال  لكي  االنتباه  ونقص 

تدهور الحالة.
تفعيل  إلى  ذلك  إلى  باإلضافة  المؤتمر  ودعا 
توعوية  برامج  تصميم  في  العالمية  التجارب 
إدمانهم  عن  اإلفصاح  على  المدمنين  تشجع 
الجانب  واستثمار  الشخصية  تجاربهم  وذكر 
اإلدمان  ظاهرتي  مواجهة  في  والديني  الروحي 
وسن  المقدسة،  المدن  في  سيما  ال  واالنتحار 
رفع  تتولى  تشريعات  تكييف  أو  تشريعات 
الذين  األشخاص  عن  القانونية  المساءلة 
االنتحار  محاولتهم  أو  إدمانهم  عن  يفصحون 
القانونية  التعديالت  في  واإلسراع  وحمايتهم 
قانون  وتشريع  المخدرات  قانون  يخص  فيما 
بتفعيل  التوصية  وأخيرا  والطفل،  األسرة  حماية 
واالنتحار  اإلدمان  لظاهرتي  الحكومية  الرقابة 
وانتشارهما ومدياتهما على مستوى البلد خالل 
الخمس  خالل  لهما  والمتوقع  الحالية  السنة 
فيما  عالمية  وإقامة مؤتمرات  القادمة،  سنوات 
واإلدمان  النفسية  الصدمة  موضوع  يخص 
مكثفة  تدريبية  عمل  ورش  وإقامة  واالنتحار 

لعالج هكذا حاالت.

م.م. َحليم َعْبُد االِمْير َخَماش

وقــع رئيــس جامعــة الكوفــة األســتاذ الدكتــور 
بيــن  األعظــم  الميثــاق  لفتــه حســون(  )ياســر 
الجامعــات أو مــا يعــرف بالماكنــا كارتــا والــذي 
وبرعايــة  االيطاليــة  بولونيــا  جامعــة  فــي  عقــد 
)جيوفانــي  البروفيســور  الجامعــة  رئيــس 
مــوالري(، وبحضــور الســكرتير العــام للميثــاق 
رئيــس  وقــال  دايــن(.  )باتريــك  البروفيســور 
الجامعــة أن “جامعــة الكوفــة ســجلت ســبًقا ألول 
مــرة بيــن الجامعــات العراقيــة فــي االنضمــام إلــى 
 )٩٤٧( يضــم   الــذي  العالمــي  الميثــاق  هــذا 
جامعــة مــن )٩٤( دولــة مــن دول العالــم، مبيًنــا 
أن هــذا المحفــل األكاديمــي تشــكل عــام ١٩٨٨ 
علــى  قــرون  تســعة  مــرور  ذكــرى  بمناســبة 
وتحكمــه  االيطاليــة  بولونيــا  جامعــة  تأســيس 

ثــالث مبــادئ رئيســية، ينــص األول منهــا علــى 
اســتقالل الجامعــات فــي البحــث العلمــي والتعليــم 
المؤثــرات  بعيــدًا عــن  اســتقالال فكريــا وخلقيــا 
السياســية والمصالــح االقتصاديــة كافــة، وينــص 
الثانــي علــى ان “ال انفصــال بيــن البحــث العلمي 
والتعليــم الجامعــي بغيــة إكســاب الطالــب المعرفة 
والفهــم العميقيــن” فيمــا يؤكــد الثالــث منهــا علــى 
ــا للبحــث  ــة بوصفهــا موقع ــة الجامع ــد هوي تحدي
الحــر وتبــادل اآلراء، إذ تتســم بانفتاحهــا علــى 
الحــوار ورفضهــا للتعصــب”، وأضــاف حســون 
“إن توقيــع الجامعــات علــى الميثــاق األعظــم 
بالميثــاق  فيمــا بينهــا يعنــي إعالنهــا االلتــزام 
األصلــي ودعــم المبــادئ والقيــم والمســؤوليات 
التــي ورد ذكرهــا فيــه وذلــك مــن اجــل تعزيــز دور 

الجامعــات فــي دعــم الصحــة والرخــاء واالســتنارة 
للعالــم اجمــع”.

وعلــى هامــش الزيــارة أجــرى رئيــس الجامعــة 
بولونيــا  جامعــة  فــي  اآلثــار  كليــة  فــي  جولــة 
الــذي  التنقيبــي  البرنامــج  أعمــال  لمتابعــة 
ــا مــع أربعــة  ــه جامعــة بولوني تتعــاون مــن خالل
الكوفــة  جامعــة  بينهــا  مــن  عراقيــة  جامعــات 
والتقــى بالبروفيســور )نيكولــو ماركيتــي( منســق 
البرنامــج مــن الجانــب االيطالــي، فضــاًل عــن 
زيــارة المستشــفى التعليمــي للجامعــة لالطــالع 
العلميــة  والبرامــج  الطلبــة  تدريــب  ســبل  علــى 
ومناقشــة  الطبيــة  المجموعــة  لطلبــة  المقدمــة 
ســبل التعــاون الممكنــة بيــن الجامعتيــن فــي هــذا 

المجــال.

ألول مرة على مستوى الجامعات العراقية، جامعة الكوفة تنضم للميثاق األعظم بين الجامعات )الماكنا كارتا(

عقدت جامعة الكوفة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمعهد العالمي للتعافي من 
 ” الصدمة  بعد  ما  “اضطرابات  الموسوم  العلمي  المؤتمر  النفسية  الصدمات 
بحضور مسؤولين ومختصين من جامعات عراقية وأجنبية وبعض ممثلي الدوائر 

االمنية والرسمية في محافظة النجف االشرف .

السيدة ليزلياللواء سعد معنرئيس جامعة الكوفة
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جامعة الكوفة تحتضن اجتماع مجلس عمداء 
كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

اخبار

تفقـــد مســـاعد رئيـــس جامعـــة الكوفـــة للشـــؤون 
ـــة أ.د غنـــي الخاقانـــي حدائـــق الجامعـــة   االداري
والتمريـــض  والصيدلـــة  الطـــب  كليـــات  فـــي 
المخلفـــات  رفـــع  أعمـــال  علـــى  لالطـــالع 
الخضـــراء  المســـطحات  وزراعـــة  العشـــبية 
الجامعيـــة  المدينـــة  حدائـــق  بتأهيـــل  موجهـــا 
وزراعتهـــا باالشـــجار الظليـــة التـــي التحتـــاج 
وتتناســـب  الميـــاه  مـــن  كبيـــرة  كميـــات  الـــى 
مـــع شـــحة الميـــاه وعوامـــل التغيـــر المناخـــي 
بوابـــة  زيـــارة  الخاقانـــي  جولـــة  وشـــملت 
اعمـــال  علـــى  لالطـــالع  الرئيســـية  الجامعـــة 
ـــات  ـــاك والمشـــاكل والمعوق ـــة هن ـــل الجاري التأهي

العمـــل. التـــي تواجـــه 

التابع  المعلوماتي  والتأهيل  البحث  مركز  عقد 
هويات  نظام  عن  عمل  ورشة  الكوفة  لجامعة 
الطلبة الجديد خاصة بمدراء التسجيل ومسؤولي 
واعالمهم  الكليات  في  الطالب  هوية  اصدار 
بإطالق نظام هويات الطلبة )نظام SIS الجديد( 
الحالي  الدراسي  للعام  والثانية  األولى  للمرحلة 
2022 - 2023 . الورشة تضمنت محاضرة 

القاها المدرس المساعد سامر سامي اكد فيها 
االنترنت  على  بتوفره  يتميز  النظام  هذا  ان 
وإضافة صورة  اليه  الطلبة  دخول  إمكانية  مع 
حال  في  المعلومات  على  والتعديل  شخصية 
وجود خطأ موضحا ان هذا النظام يتيح القسام 
معلومات  على  والمصادقة  التدقيق  التسجيل 

الطالب.

ــة  ــع لجامعـ ــة التابـ ــات الكوفـ ــز دراسـ ــد مركـ عقـ
الكوفـــة بالتعـــاون مـــع هيئـــة النزاهـــة ومنظمـــة 
راصـــد للنزاهـــة نـــدوة بعنـــوان " دور المؤسســـات 
وجرائـــم  الفســـاد  مكافحـــة  فـــي  األكاديميـــة 
ــة" ــم النزاهـ ــز قيـ ــام وتعزيـ ــال العـ ــرار بالمـ االضـ

النـــدوة تهـــدف لدعـــم قيـــم النزاهـــة ومكافحـــة 
القانونيـــة  التشـــريعات  واصـــدار  الفســـاد 
والقضائيـــة التـــي تحـــد مـــن الفســـاد الـــذي بـــات 

الدولـــة. مؤسســـات  ينخـــر 
ـــدوة افتتحـــت بكلمـــة لرئيـــس جامعـــة الكوفـــة  الن
أ.د ياســـر لفتـــه حســـون والتـــي شـــدد فيهـــا الـــى  
واســـتلهام  االنســـانية  القيـــم  تعزيـــز  ضـــرورة 
البيـــت وخلـــق  أهـــل  العفـــة  مـــن اخالقيـــات 
طبقـــٍة واعيـــٍة مـــن الكـــوادر الجامعيـــة  لنشـــر 
والحفـــاظ  الفســـاد  وُمكافحـــة  النزاهـــة  ثقافـــة 

ــدر. ــام مـــن الهـ ــال العـ علـــى المـ
مـــن جانبـــة أكـــد مديـــر مركـــز دراســـات الكوفـــة 
ــاءت  ــدوة جـ ــدراوي "ان النـ ــد الحـ ــور مجيـ الدكتـ
ضمـــن ســـعي الجامعـــة فـــي التصـــدي للظواهـــر 
العراقـــي  المجتمـــع  تواجـــه  التـــي  الســـلبية 

ومحاولـــة وضـــع الحلـــول المناســـبة لهـــا" 

عـــن  االول  محـــاور  ثـــالث  تضمنـــت  النـــدوة 
فيـــه  تحـــدث  العـــام  بالمـــال  االضـــرار  جرائـــم 
الســـيد حســـين شـــاكر ممثـــل العالقـــات العامـــة 
فـــي هيئـــة  المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  فـــي 
النزاهـــة عـــن خســـائر العـــراق نتيجـــة االضـــرار 
آليـــات  بعنـــوان  والثانـــي   العـــام،  بالمـــال 
تطـــرق  واالداري  المالـــي  الفســـاد  مكافحـــة 
خاللـــه الســـيد عبـــد الـــرزاق الســـلطاني لطـــرق 
وآليـــات مكافحـــة الفســـاد، والمحـــور الثالـــث 
عـــن دور المؤسســـات وتعزيـــز  قيـــم النزاهـــة 
شـــبيب  كاظـــم  اســـعد  الدكتـــور  فيـــه  تنـــاول 
دور مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والجهـــات 
القضائيـــة وهيئـــات النزاهـــة واللجـــان البرلمانيـــة 
فـــي مكافحـــة الفســـاد واســـترداد أمـــوال العـــراق 

المهربـــة.
خلصـــت النـــدوة الـــى جملـــة مـــن التوصيـــات 
بينهـــا اعتمـــاد وســـائل الحوكمـــة الحديثـــة فـــي 
التعامـــالت اإلداريـــة والماليـــة لتقليـــل الروتيـــن 
والبيروقراطيـــة ،واعتمـــاد الدراســـات االكاديميـــة 
مـــن  للحـــد  ســـنويا  الجامعـــة  تخرجهـــا  التـــي 

ظواهـــر الفســـاد وتداعياتـــه.

حصل مختبر السيطرة النوعية في جامعة 
الهيئة  من  االيزو  شهادة  على  الكوفة 

العراقية لالعتماد في وزارة التخطيط .
تحقيق  بعد  جاء  االعتماد  االعتماد  وجاء 
المتطلبات العامة ألهلية مختبرات الفحص 

والمعايرة 
االنشائية  المواد  اختبارات  مجاالت  في 

والمواد المعدنية .
ويوفر االعتماد  اعترافًا رسميًا بكفاءة وجدارة 
مختبرات الجامعة بما يتيح للعمالء وسيلة 
موثوقة  ومعايرة  فحص  خدمات  الختيار 
أداة  االعتماد  ويعتبر  التعويل عليها  يمكن 
تسويق فعالة للمختبرات وبمثابة جواز سفر 
الكتساب المزيد من األسواق، حيث يعتبر 
المختبرات  لكفاءة  عالي  مؤشر  االعتماد 

على المستويين الوطني والعالمي.
يذكر ان وزارة التخطيط تقوم بإعادة تقييم 
هيئة  قبل  من  دوري  بشكل  المختبرات 

مطابقتها  استمرارية  لضمان  االعتماد 
حفاظها  من  وللتأكد  االعتماد  لمتطلبات 

على نفس مستوى الخدمة.

ضمــن إطــار التعــاون المشــترك بيــن الجامعــات 
والكليــات العراقيــة االخــرى اســتضافت جامعــة 
لتوقيــع  الجامعــة،  الحلــة  كليــة  وفــد  الكوفــة 
ــة  ــة الحل ــة تعــاون بيــن جامعــة الكوفــة وكلي آلي
وإجــراء  الخبــرات  تبــادل  تتضمــن  الجامعــة 
الجامعتيــن،  اســاتذة  بيــن  المشــتركة  البحــوث 
وقــال رئيــس جامعــة الكوفــة االســتاذ الدكتــور 
االتفاقيــة  تضمنــت   " حســون  لفتــة  ياســر 
التنســيق بيــن الجانبيــن لعقــد البرامــج التدريبيــة 
االشــراف  وكذلــك  العلميــة،  العمــل  وورش 
المشــترك علــى الرســائل واالطاريــح الجامعيــة 
والكتــب والمطبوعــات"، ومــن جانبــه قــال عميــد 
الســعدي  عقيــل  أ.د.  الجامعــة  الحلــة  كليــة 
" ان الغــرض مــن توقيــع هــذه االتفاقيــة لمــا 
مرموقــة  علميــة  مكانــة  مــن  الكوفــة  لجامعــة 
بيــن الجامعــات الرصينــة وكذلــك لالســتفادة مــن 
خبراتهــا لترصيــن العمليــة التعليميــة، مشــيرا الــى 
تشــكيل لجــان تنســيقية بيــن الجانبيــن تتولــى 

تنفيــذ آليــة التعــاون بصــورة فوريــة "
وتــم التوقيــع بحضــور مســاعد رئيــس جامعــة 
الدكتــور  االســتاذ  العلميــة  للشــؤون  الكوفــة 

العلميــة  الشــؤون  ومديــر  العبــادي  محســن 
الدكتــور زيــد الياســري، هــذا واختتمــت الزيــارة 

الطرفيــن. كال  مــن  الــدروع  بتبــادل 

حصلت جامعة الكوفة على شهادة التميز 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من 
تنافسية  مرتبة  على  حصولها  بمناسبة 
تصنيف  في   )+١٥0١  ( الفئة  ضمن 
 Times Higher Education World
بنسخته   University Rankings
من  ُيعد  والذي   2023 بالعام  الخاصة 
عربية  لجامعات  العالمية  التصنيفات  اهم 
 )٩٩( من  أكثر  ومن  وعالمية  واقليمية 
دولة، وأشادت وزارة التعليم العالي والبحث 
المتحققة  ومؤشراته  المنجز  بهذا  العلمي 
الدولية  االكاديمية  السمعة  صعيد  على 

واالستشهادات  العلمي  والبحث  والتدريس 
وخدمة  المعرفة  مجاالت  في  وتأثيرها 

المجتمع.

واالداء  واالعتماد  الجودة  قسم  مدير  أعلنت 
جامعة  ان  الشمري  آالء  الدكتورة  االكاديمي 
الكوفة أحتلت المرتبة الثانية بعد جامعة بغداد 
في تصنيف QS للمنطقة العربية لسنة 2022 
جامعة  وثمانون  وواحد  مائة  شملت  والتي 
عربية من بينها اثنتان وعشرون جامعة عراقية 
التصنيف  ومؤشرات  معايير  لتحقيق  تنافست 
واالكاديمي  العلمي  بالواقع  تختص  التي 
للجامعات من خالل تحقيق السمعة االكاديمية 
وعدد   )%20( العمل  ارباب  وسمعة   )%30(
الطلبة  لعدد  نسبة  التدريس  هيئة  اعضاء 
)١٥%( وشبكة البحث العلمي الدولية )١0%( 
والتاثير االلكتروني )٥%( ونسبة حملة شهادة 
الدكتوراه من التدريسيين )٥%( ونسبة االوراق 
اعضاء  ونسبة   )%٥  ( كلية  كل  في  البحثية 
هيئة التدريس الدوليين )2.٥%( ونسبة الطلبة 

الدوليين )٥.%2.(

لفته  ياسر  أ.د  الكوفة  جامعة  رئيس  رحب   
الدوري  االجتماع  حضوره  وخالل  حسون 
وعلوم  البدنية  التربية  كليات  عمداء  لمجلس 
الرياضة بعمداء الكليات في الجامعات العراقية 
التربية  كليات  بمخرجات  لالهتمام  داعيا 
االبتدائية  المدارس  ادارات  وتوجيه  الرياضية 
والمتوسطة لالهتمام بدروس التربية الرياضية 

وعدم االستهانة بها .
 من جانبه قال عميد كلية التربية البدنية وعلوم 
الرياضة في جامعة الكوفة الدكتور عادل دهش 
ان "االجتماع تناول بحث المواضيع التي تتعلق 
الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  كليات  بمناهج 
كليات  حصول  مناقشة  عن  فضاًل  وتطويرها 
االعتماد  على  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية 

الدولي وتحقيق مكانة مهمة ضمن التصانيف 
تناول  االجتماع  بان  دهش  وأضاف  العالمية 
قبول  وضوابط  الكليات  مخرجات  مناقشة 
والتعاون  للكليات   االستيعابية  والقدرة  الطلبة 
العليا وتبادل  الدراسات  الكليات في مجال  بين 

المشرفين والتدريسين.

مساعد رئيس جامعة الكوفة للشؤون االدارية يوجه بتأهيل 
حدائق الجامعة وزراعة االشجار الظلية

مركز البحث والتاهيل المعلوماتي يعقد 
ورشة عمل عن نظام هويات الطلبة الجديد

توقيع آلية تعاون علمي بين جامعة الكوفة وكلية 
الحلة الجامعة

حصول مختبر السيطرة النوعية في جامعة 
الكوفة على شهادة االيزو 

جامعة الكوفة تحصل على شهادة التميز 
بمناسبة دخولها في تصنيف التايمز العالمي

جامعة الكوفة تحتل 
المرتبة الثانية بين 

الجامعات العراقية في 
تصنيف QSللمنطقة 

العربية

جامعة الكوفة تعقد ندوة بعنوان دور المؤسسات 
األكاديمية في مكافحة الفساد وجرائم االضرار 

بالمال العام وتعزيز قيم النزاهة
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االشراقات والرؤى
المركز وإنجازاته  المزيد عن نشاطات  ولمعرفة 
حميد  مجيد  الدكتور  باألستاذ  التقينا  العلمية 
 : قائاًل  حدثنا  الذي  المركز  مدير  الحدراوي 
التشريع  بموجب  الكوفة  دراسات  مركز  تأسس 
الثاني  كانون   ١ بتاريخ  الصادر   )١0( رقم 
عام ١٩٩2م من وزارة التعليم العالي والبحث 
العراقية  الوقائع  جريدة  في  والمنشور  العلمي 
الثاني  تشرين   ١6 بتاريخ   )3٤32( بالعدد 
تشكيالت  ضمن  المركز  صار  وبذلك   ،١٩٩2
جمع  التأسيس  أبان  مهامه  وكانت  الجامعة 
تراث المثلث الحضاري بوصفه جزءًا حيويا من 
منتج الحضارة االسالمية ونواتج مدارس الفقه 
بجمع  يقوم  ان  له  فأريد  والنــحو،  والتفسير 
من  جزءًا  يعد  بما  وتحليله  العلمي  التراث  هذا 
التطلعات المعرفية آنذاك، وقد اضيف لمهامه 
المركز  وظائف  في  الحاصل  التطور  بسبب 
الفلسفي والعلمي  الحاضر  بناء  المساهمة في 
مشكالت  ودراسة  المعاصر  العراقي  للمجتمع 
اقليم الجامعة والمشكالت العلمية في الجامعة 

بشكل اخص.
واضاف الدكتور مجيد الحدراوي :لما كان مركز 
بإجراء  متخصصًا  علميًا  مركزًا  الكوفة  دراسات 
،فانه  االنسانية  والدراسات  العلمية  االبحاث 
ووحداته  العلمية  أقسامه  خالل  من  يسعى 
متخصصة، ضمن  معرفة  انتاج  الى  المختلفة 
في  المعرفي  المنتج  في  الجديد  لمتابعة  منهج 
اوراق   ( بتقديم  معني  وهو  العالمية،  الثقافات 
عمل ( جاهزة وحلول للمشكالت العامة كناتج 

لدراسات علمية.
التراث  جمع  عينيه  نصب  المركز  يضع   كما 
بأسلوب  ونشره  وتحليله،  العراقي  الحضاري 
منهجي، وتبني مهمة تنشيط البحث االكاديمي 
بمختلف مستوياته، وتقديم االستشارات العلمية 

لصناع القرار وتطوير قدرات مجتمع الجامعة.
االهداف

تحقيقها  الى  يسعى  التي  االهداف  اهم  وعن 
مركز دراسات الكوفة يؤكد الدكتور مجيد حميد 

ان المركز يسعى الى نشر المعارف والعلوم ذات 
العراق  في  والمجتمعي  العلمي  بالواقع  الصلة 
عامة واقليم الجامعة خاصة الذي يضم التراث 
السرياني واالسالمي، والتراث العلمي المعاصر 
في النجف االشرف من خالل إعداد الدراسات 
وربطها  ونشرها  العلمية  والبحوث  االكاديمية 
بمتطلبات وحاجات المجتمع المعاصرة، وتنشيط 
الحركة البحثية في اروقة الجامعة على مختلف 
مستوياتها )االساتذة، طلبة الدراسات العليا، و 
المشاريع  اقتراح  و  االولية(،  الدراسات  طلبة 
البحثية للكليات، واجراء الدراسات المشتركة مع 
المراكز البحثية وتقديم نواتج االبحاث كاستشارات 
التوأمة  خالل  من  القرار  ألصحاب  اجرائية 
وتبادل الخبرة مع مراكز االبحاث والدراسات في 
الجامعات العراقية والجامعات العربية والعالمية 
الوطني  للنطاق  المتقدمة  الخبرات  لنقل  وذلك 
العلمية  باإلنجازات  العالم  وتعريف  المعرفي 
في  انجزت  التي  واالسالمية  العربية  للحضارة 
يهدف  كما  الحضاري  تاريخه  مدى  في  العراق 
والدوريات  المطبوعات  اصدار  الى  المركز 
المحكمة، وتنظيم الفعاليات العلمية، كالنـدوات 
والمــؤتمرات التخصصيــة التي تســـهم بتطــوير 
الجانب المعرفي والمنهجي، والمساهمة الجادة 
باداء الدور الجامعي فـي العمــل المجـتمعي بما 
قيادة  في  ودورها  الجامعة  مكانـة  مع  ينسجم 
مع  التواصل  درجات  اعلى  وتحقيق  المجتمع 

المؤسسات المجتمعية.
االدارة و الدعم

التخصصية  والوحدات  العلمية  االقسام  وعن 
اوضح  الكوفة  دراسات  مركز  يضمها  التي 
على  يشتمل  المركز   ان  حميد  مجيد  الدكتور 
المستقبلية  الدراسات  اقسام علمية قسم  ثالثة 

والتنموية
قسم  و  والتحقيق  المنهجية  الدراسات  قسم  و 
الوحدات  ،اما  والحضارات  والمذاهب  االديان 
الشعبة   : فهي  المركز  يضمها  التي  االدارية 
المركز  في  المهمة  الشعب  من  وتعد  االدارية 
كونها حلقة الوصل بين المركز والجامعة فيما 

يتعلق بالخاطبات الرسمية ،و شعبة الحسابات 
المالية  التي تختص بالشؤون  : وهي الشعبة 
الخاصة بالمركز، و شعبة المكتبة  وهي صرح 
علمي من صروح جامعة الكوفة تأسست عام 
١٩٩2 ولها اهمية بالغة تتمثل برفدها االساتذة 
بالمصادر  العليا  الدراسات  وطلبة  والباحثين 
 . االنسانية  العلوم  صنوف  بشتى  والمراجع 
على  تحتوي  التي  االلكترونية  المكتبة  وتضم 
الجامعية  واالطاريح  الرسائل  من  كبير  عدد 
عملها  ويختص   : العلمية  الشؤون  ووحدة   ،
بمتابعة االنشطة العلمية التي تقام في المركز 
المتمثلة  العلمية للمركز  بالتنسيق مع االقسام 
والدورات  العمل  وورش  والندوات  بالمؤتمرات 
والحلقات النقاشية. ووحدة مجلة مركز دراسات 
اصدار  عن  المسؤولة  الوحدة  وهي   : الكوفة 
مجلة  وهي   " الكوفة  دراسات  مركز  "مجلة 
االنسانية  بالعلوم  تعنى  علمية فصلية محكمة 
صدر عددها االول سنة 200٤ وتصدر اربعة 
البحث  مجاالت  كل  تشمل  السنة  خالل  اعداد 
اصداراتها  عدد  بلغ  وقد  االنسانية  العلوم  في 
ضمن  المجلة  .وصنفت  عددًا  وستون  خمس 
 . )اآلرسيف(  مثل  مهمة  عربية  مستوعبات 
علميا  مرجعا  اصبحت  العلمية  لسمعتها  ونظرا 
رصينا ومعتمدا وال غنى عنه لألساتذة والباحثين 
الجامعات  مختلف  من  العليا  الدراسات  وطلبة 
كبار  فيها  اذ نشر  والعربية واالقليمية  العراقية 
العراقية والباحثين من  الجامعات  االساتذة من 
بجد  المجلة  وتسعى   . العراق  وخارج  داخل 
للدخول ضمن المستوعبات العالمية في خطة 
الشؤون  مع  بالتعاون  المركز  يعمل  طموحة 
العلمية في الجامعة على تحقيقها ان شاء هللا.  

الدراسات المنهجية
مركز  في  العلمية  االقسام  الى  انتقلنا  بعدها 
الدراسات والتقينا بالدكتور حسنين جابر الحلو 
رئيس قسم الدراسات المنهجية والتحقيق الذي 
تحدث عن القسم بالقول : يعد قسم الدراسات 
الكوفة  دراسات  مركز  في  والتحقيق  المنهجية 
أخذت  والتي   ، المهمة  العلمية  األقسام  من 

ومتابعة  العلمية  المناهج  دراسة  عاتقها  على 
القسم  يقوم  ذلك  عن  فضاًل    ، المستجدات 
والمخطوطات  الوثائق  حول  والدراسة  بالبحث 
العلمية في المجاالت المختلفة ، ويسعى على 
تحقيقها ودراستها بصورة تنسجم مع متطلبات 
العربي  تراثنا  إحياء  أجل  ومن  الحال  واقع 
المجتمع  إلى  العلوم  هذه  وإظهار  واإلسالمي 
للعام   القسم من خالل دورته السنوية  ، وعقد 
الدراسي الماضي و العام الحالي  ، عدة جلسات 
عمل  وورشات  ندوات  بين  ما  تنوعت  علمية 
وتشبيك مع مراكز بحثية مختلفة للوصول إلى 
نقطة تفعيل للدور المشترك للوصول إلى أبناء 
بدعم  الفعاليات  كانت هذه  ، و  كافة  المجتمع 
مدير  والسيد  الكوفة  جامعة  رئيس  السيد  من 
المركز تناولت موضوعات تمس الواقع الحياتي 
منها عن "اطفال الشوارع" وكيفية الوصول إلى 
حلول منهجية ، والتعاون مع المؤسسات التي 
تعنى بالمخطوطات ، اذ عقدنا أكثر من ورشة 
شارك فيها طلبة الدراسات العليا في كلية اآلداب 
خاصة  أخرى  وندوات   ، للبنات  التربية  وكلية 
بالوعي ، ورفع منسوب الفهم الذي نحتاج إليه،  
وندوات تخص المنهج المتبع لألسرة للتخلص 
ويسعى  االسري،  والتفكك  الطالق  حاالت  من 
القسم من خالل خطته المستقبلية إلى متابعة 
التطورات العلمية في حقلي "المنهج والتحقيق" 
والمؤسسات  المجتمع  يساعد  ما  إلى  للوصول 
ناجعة  حلول  على  للحصول  والمعنية  العلمية 

للمشاكل ذات العالقة .
الدراسات المستقبلية والتنموية

كاظم  اسعد  الدكتور  باألستاذ  التقينا  ثم  ومن 
والتنموية  المستقبلية  الدراسات  قسم  شبيب 
من  عدد  القسم  يضم   : بالقول  حدثنا  الذي 
األساتذة بمختلف التخصصات في مجال العلوم 
السياسية واإلدارة واالقتصاد والتاريخ إضافة إلى 
اللغة العربية، ويهدف قسم الدراسات المستقبلية 
العمل  وورش  الندوات  إقامة  إلى  والتنموية 
المجاالت  وتطوير  المجتمع  قضايا  تعالج  التي 
االقتصادية والتنموية والسياسية، ويعمل القسم 

على إصدار اوراق عمل وبحوث بحثية ومؤلفات  
تبحث مستقبل التجارب السياسية والمستقبلية 
مؤسسات  عمل  من  وتنشيط  ودوليا،  محليا 
األكاديمية  الشخصيات  باستضافة  الدولة 
اإلنسانية  التخصصات  بمختلف  واإلدارية 

واالجتماعية والسياسية.
لكل  علمية  خطة  وضع  على  القسم  ويحرص 
العملية  األبحاث  اصدار  تتضمن  دراسي  عام 
العمل  وورش  الندوات  إقامة  و  والتخصصية 
النقاشية  وما الى ذلك، كما شملت  والحلقات 
خطة قسم الدراسات المستقبلية والتنموية للعام 
عدد  إقامة  الحالي 2023-2022   الدراسي 
التجربة  مستقبل  ندوة عن  أبرزها  الندوات  من 
تشرين  انتخابات  بعد  العراق  في  الدستورية 
الموازنة  قانون  مناقشة  علم202١واخرى عن 
تطوير  وآليات  عن  وندوة  و2023   2022
االستثمار والحد من العشوائية والفساد و ندوة 
مكافحة  في  األكاديمية  المؤسسات  دور  عن 
العام ودعم قيم  بالمال  الفساد وجرائم األضرار 

النزاهة وما إلى ذلك من نشاطات علمية
االديان والمذاهب والحضارات

رحيم  الدكتور  االستاذ  مع  كان  االخير  لقاؤنا 
والمذاهب  األديان  قسم  رئيس  عطيه  خريبط 
والحضارات ، يقول : يهدف القسم إلى التعرف 
المجتمعات  لمختلف  الحضارية  األسس  على 
األديان  عليها  قامت  التي  العقدية  واألصول 
والتعاليم المذهبية التي تفرعت عنها . ودراسة 
المنهج  وفق  على  معطياتها  وتحليل  فلسفتها 
المقارن بأسلوب علمي موضعي ؛ ألجل تجنب 
هذا  ويشجع  أشكالها،  بكل  الدينية  الصراعات 
والمذاهب  األديان  دراسة  الباحثين على  القسم 
بها  يتعلق  ما  كل  ونشر  المختلفة  والحضارات 
؛ لتشجيع االنفتاح وتقبل األخر . واإلفادة من 
أوجه التشابه وااللتقاء ونبذ االنغالق والتطرف 
الدينية ؛  العصبية  تأجيج  إلى  وكل ما يدعو  
من  العراقي  المجتمع  يخدم  ما  إلى  والتوصل  
واستيعابها  األخرى  األمم  تجارب  فهم  خالل 

والوقوف على مسيرة تاريخها الطويل.

مركز دراسات الكوفة بين جمع التراث وانتاج المعرفة
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ـــا  ـــاوز اعداده ـــي تج ـــة الت ـــة المحكم ـــه العلمي ـــدر مجلت ـــة . واص ـــر والمعرف ـــاج الفك بإنت
ــي  ــة التـ ــرات العلميـ ــع المؤتمـ ــات، ووقائـ ــرات المطبوعـ ــدر عشـ ــا اصـ ــددًا، كمـ 65 عـ

ـــوم. ـــى الي ـــه حت ـــذ تأسيس ـــا من اقامه

تقرير/هشام علي كاظم

شـــارك الطالـــب مصطفـــى حيـــدر كاظـــم مـــن 
ــي تأليـــف  ــة فـ ــة الكوفـ ــة الطـــب فـــي جامعـ كليـ
كتـــاب طبـــي عبـــارة عـــن دراســـة نفســـية عـــن 
حـــاالت الوعـــي ، باالشـــتراك مـــع طلبـــة مـــن 

جامعـــة بغـــداد.
النواحـــي المختلفـــة  الكتـــاب عـــن  و يتحـــدث 
العوامـــل  و  االنســـان  عنـــد  الوعـــي  لحـــاالت 
المؤثـــرة عليهـــا و عالقتهـــا طبيـــا مـــع االدويـــة 
التـــي  الواســـعة  المواضيـــع  مـــن  العديـــد  و 

بتفاصيلـــه  الوعـــي  تتحـــدث عـــن دراســـة 
مـــن  الكتـــاب  هـــذا  تصديـــق  و  نشـــر  وتـــم 
قبـــل دار النشـــر العالميـــة Springer تعـــد 
اهـــم دور النشـــر العالميـــة الموثوقـــة للكتـــب 
المنهجيـــة فـــي اغلـــب المجـــاالت العلميـــة  .

وكانـــت حصـــة الطالـــب مصطفـــى حيـــدر تأليـــف 
فصليـــن مـــن الكتـــاب االول يتعلـــق باألدويـــة 
 Drugs and االنســـان  و عالقتهـــا بوعـــي 

االخـــر  الفصـــل  و   ،  consciousness
يتعلـــق بالتغيـــرات المتعلقـــة بوعـــي االنســـان  
  .Altered states of consciousness
يذكـــر ان الطالـــب مصطفـــى حيـــدر كاظـــم ســـبق 
ـــاب الطـــب  ـــة فـــي كت وان اكتشـــف اخطـــاء علمي
البريطانـــي  للطبيـــب  الباطني)ديفيدســـون( 
كليـــات  فـــي  ويـــدرس  ديفيدســـون  باتـــرك 

الطـــب . 
مـــن  حيـــدر  صطفـــى  م  الطالـــب  وتمكـــن 
ــة  ــي كانـــت موزعـ ــاء التـ ــذه االخطـ ــاف هـ اكتشـ
ــي  ــدر الطبـ ــن المصـ ــول ضمـ ــة فصـ ــى اربعـ علـ
منهـــا مـــا يتعلـــق بالقلـــب و اخـــرى بالمفاصـــل 
و منهـــا مـــا لـــه عالقـــة بالكليـــة و اخـــرى بالكبـــد 
  elsevier اذ تواصـــل مـــع الجهـــة المؤلفـــة ،
لمـــدة ٨ اشـــهر مـــع ارســـال االخطـــاء العلميـــة 
تـــم  و  الخطـــأ  إلثبـــات  الكافيـــة  واالدلـــة 

التصحيـــح مـــن قبـــل الجهـــة المؤلفـــة.

طالب في طب الكوفة يشارك في تأليف كتاب عن الطب النفسي لصالح دار نشر عالمية

االستاذ الدكتور مجيد حميد الحدراوي
مدير المركز

الدكتور عقيل جاسم دهش 
مدير تحرير مجلة مركز الدراسات

الدكتور حسنين جابر الحلو
رئيس قسم الدراسات المنهجية والتحقيق

االستاذ الدكتور رحيم خريبط
رئيس قسم األديان والمذاهب والحضارات

األستاذ الدكتور اسعد كاظم شبيب
رئيس قسم الدراسات المستقبلية والتنموية
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جامعة الكوفة تحتضن شجرة المورينجا ذات الفوائد العمية والطبية

فريق علمي في جامعة الكوفة يحقق انجازات متميزة 

حمــادي  طالــب  مشــتاق  بالدكتــور  التقينــا 
جامعــة  فــي  الزراعــة  كليــة  فــي  التدريســي 
ــات شــجرة المورينجــا ،  ــة مواصف ــة لمعرف الكوف
الــذي قــال : االســم العلمــي للشــجرة المورينــكا 
وهــى    Moringa Oleiferaالمورينجــا او 
شــجرة متســاقطة االوراق ســريعة النمــو صغيــرة 
الــى متوســطة الحجــم تصــل الــى 3 أمتــار فــي 
ــًا  ــى ١0-١2 م وأحيان ــا االول وتصــل ال عامه
١٥م عنــد أكتمــال نموهــا يصــل قطــر الســاق 
أزواج  فــي  ريشــية  واألوراق  ســم   30 قطــر 
طــوال  أكثــر  الطرفيــة  والوريقــة  مــن  )3-2( 
وهــى بيضيــة مقلوبــة خضــراء باهتــه والــزوج 
ثالثيــًا  يكــون  قــد  الوريقــات  مــن  الســفلى 
واالزهــار علــى شــكل نــورات داليــة وقبــل خــروج 
رائحــة  ذات  ابيــض  االزهــار  ولــون  االوراق 
ذات رائحــة زكيــة والزهــرة مكونــة مــن خمــس 
بتــالت متحــدة والثمــار عبــارة عــن قــرون مثلثــة 
الشــكل فــي مقطعهــا العرضــي والقــرون تتبايــن 
وتتكاثــر   ، بيــن ١٥-١20 ســم  الطــول  فــى 
تنمــو  و  الهنــد،  األصلــي  وموطنهــا  بالبــذور 
االســتوائية  وشــبه  االســتوائية  المناطــق  فــي 

مــن العالــم، وتعــرف أيًضــا باســم "شــجرة عصــا 
الطبــل" أو شــجرة الحيــاة ، ويمكــن أن تتحمــل 
المورينجــا كاًل مــن الجفــاف الشــديد وظــروف 
الصقيــع المعتــدل، وبالتالــي يتــم زراعتهــا علــى 
نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء العالــم وتنمــو 
فــى المناطــق شــبه االســتوائية والمداريــة وتنمــو 
ــة  ــة والرملي ــدًا فــي االراضــي شــبه الصحراوي جي
الخفيفــة الجافــة وهــي مالئمــة للظــروف البيئيــة 
مدينــة النجــف االشــرف البيئيــة لمدينــة النجــف 
والجــاف  الحــار  المــكان  تفضــل  اذ  االشــرف 
وال تحتــاج الكثيــر مــن المــاء. ممكــن تزرعهــا 
وخــالل شــهرين ســوف يصــل طولهــا متــر، وبعــد 
ذلــك تنمــو بســرعه وتــزرع كأشــجار زينــة وتعتبر 

مــن النباتــات الطبيــة .
للمورينجــا  المتعــدد  الطبيــة  الفوائــد  ولمعرفــة 
كان لنــا لقــاء مــع الدكتــور عــالء محمــد خليــل 
العقاقيــر  فــرع  فــي كليــة الصيدلــة  التدريســي 
والنباتــات الطبيــة ، يقــول :  تعــد كل اجــزاء 
شــجرة المورينجــا مهــة وال يوجــد تفضيــل لجــزء 
عــن االخــر نعــم البــذور واالوراق والثمــار كلهــا 
مهمــه مــن الناحيــه البحثيــة والطبيــة.و يمثــل 

نبات المورينجا اهم  النباتات الطبية المعروفة 
فــي العالــم، تحمــل شــجرة المورينجا ازهارا خنثى 
،وحيــده التناظــر محمولــة علــى نــورات عنقوديــه 
،والثمــرة علبيــة تشــبه الخردلــة . يزهــر نبــات 
المورينــكا فــي فصــل الصيــف ،ويمكــن اســتخدام 
وكذلــك  الطبيــة  لالغــراض  النبــات  اجــزاء  كل 
التجــارة ، و تحتــوي نبتــه المورينــكا اوليفيــرا 
الكثيــر مــن المــواد والعناصــر الغذائيــة والدوائيــة 
المهمــة مثــال هــي تحتــوي علــى العديــد مــن 
العناصــر المهمــة مثــال الكلورايــد والبوتاســيوم 
والمغنيســيوم وااللومينيــوم  والحديــد والفســفور 
والســيلينيوم ..البعــض مــن هــذه العناصــر  ذات 
اهميــه قصــوى فــي تفعيــل الكثيــر مــن االنزيمات 
الخاصــة باالكســدة وبالتالــي تقليــل العديــد مــن 
مضــار االكســدة المعروفــة عــن تســببها بالعديــد 
مــن االمــراض ذات االثــر الهــدام فــي الجســم 
كالســكر و وظائــف القلــب و االمــراض العصبيــة 
المختلفــة ، وتابــع الدكتــور عــالء محمــد :كمــا 
ــات  ــد مــن المركب ــى العدي ــكا عل ــوي المورين تحت
 nitrile glycosides الطبيعيــة المهمــة مثل
.niazin.niazinium .mustard oil

ــار  ــات الســيانيدية ذات االث ــد مــن المركب والعدي
العالجيــة والســمية الطبيــة او محاولــة تحويلهــا 
مــن  للعديــد  فرصــه  وهــي  نانــوي  شــكل  الــى 
الباحثيــن  لالســتفادة مــن هــذا الجانــب ،و يعتبر 

ــد  ــر الجي ــكا مــن الزيــوت ذات االث زيــت المورين
فــي خفــض الكوليســترول ويســتخدم فــي مجــال 
التجميــل للشــعر والبشــرة الحتوائــه علــى العديــد 

ــات. مــن المعــادن والفيتامين

تقرير/ ماهر العمر

 تعد شجرة المورينجا من االشجار ذات االهمية الكبيرة  في المجالت الطبية ودخلت الى العراق سنة 2016 ضمن مشروع 
زراعة المليون شجرة باشراف  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها جامعة الكوفة اذ تسعة الجامعة للتوسع في 

زراعة هذه الشجرة لالستفادة المثلى منها في الجوانب الطبية التي تخدم المجتمع .

االقسام  من  اآلداب  بكلية  االعالم  قسم  يعد   
المهمة في جامعة الكوفة . فقد افتتح في العام 
الدراسي 20١٨-20١٩ م ليتناغم مع سوق 
العمل ، ليكون اول قسم في جامعات محافظة 

النجف االشرف الحكومية واالهلية .
وقد كان لنا لقاء مع السيد عميد كلية اآلداب 
االستاذ الدكتور عالء الرهيمي حول هذا القسم 

الذي قال :
عدة  عوامل  االعالم  قسم  تأسيس   وراء  كان 
رفد  الى  الماسة  الحاجة  ابرزها  من  لعل   ،
ينخرطون في  بإعالميين مهنيين  العمل  سوق 
الذي  تخصصهم  خاللها  من  يؤدون  وظائف 
مؤسسة  الي  يمكن  ،وال  بشدة  مطلوبا  بات 
ان تستغني عنه . لذا افتتح القسم 20١٨ م 
لتكون اول دورة تتخرج منه في العام الدراسي 

2022/202١بواقع ٥٥ خريجا.
االذاعة  هما  فرعين  من  حاليا  القسم  ويتكون 
والتلفزيون والعالقات العامة يتفرع القسم على 
العامة  ،والعالقات  والتلفزيون  ،االذاعة  فرعين 
واقام القسم منذ افتتاحه بسلسلة من النشاطات 
بالتعاون مع قطاعات حكومية واهلية  العلمية 
االعالمية  والمؤسسات  العراقية  كالفضائيات   ،
،فقد نظم دورات علمية وورش تعليمية ،وورش 
حول  وورش   ، القسم  هذا  بمخرجات  تعريفية 
النشاطات  الوثائقية، وغيرها من  انتاج االفالم 
وتنميته  القسم  هذا  لتطوير  ونسعى  االخرى. 
استقطاب  الى  ونسعى   ، بكوادره  ،واالرتقاء 

االذاعة  اختصاص  في  العلمية  االلقاب 
والتلفزيون والعالقات العامة لتعزيز رصيد هذا 
القسم من الكوادر العلمية ، فضال عن االنفتاح 
على المؤسسات العلمية لرفد العملية التعليمية 

بهذا القسم بكل جديد.
كما نطمح ان نفتتح دراسات عليا في هذا القسم 
بعد تخرج دورات جديدة من خالل توفير االلقاب 

العلمية التي تتولى التدريس.
الدكتور ضرغام سعدي رئيس  التقينا مع  بعدا 

قسم االعالم الذي بادرنا بالقول :
تعد مخرجات هذا القسم جيدة جدا اذ سرعان ما 
اندمج خريجونا مع متطلبات سوق العمل ، فقد 
نجاحهم  واثبتوا  اعالمية  مؤسسات  في  عملوا 
وبذلك استطعنا ان نحقق رؤية واهداف القسم 
التي  المالكات  من  دورات  بتخريج  المتمثلة 
تستطيع ان تقدم محتوى اعالمي يتناسب مع 
وتطلعات  العراقية  الهوية  عن  ويعبر  الظروف 

وطموح العراقيين ، واثراء المستوى الثقافي.
كفوءة  تدريسية  كوادر  نستقطب  ان  ونطمح 
لالرتقاء بالقسم بشكل اكبر وبحسب المعطيات 

المتاحة في هذا الظرف.
كما نركز على الجانب العملي المهم في العمل 
تلفزيوني  استديو  افتتاح  تم  لذا  االعالمي 
لتدريب الطلبة على استخدام التقنيات الحديثة 
وقد  االلقاء،  فن  على  والتدريب  ،كالتصوير، 
في  العمل  وورش  التدريبات  من  كثيرا  اجرينا 

هذا المضمار.

برئاســـة  العلمـــي  البحـــث  فريـــق  نجـــح  
االســـتاذ  الكوفـــة  طـــب  كليـــة  فـــي  االســـتاذ 
واعضـــاء  الكاظـــم  عبـــد  حســـين  الدكتـــور 
الـــكادر الصيدالنـــي المتخصـــص مـــن كليـــة 
الحســـين  عبـــد  محمـــد  الدكتـــور  الصيدلـــة 
والدكتـــورة  تريجـــي  ســـهاد  والدكتـــورة 
العديـــد  تحقيـــق  فـــي  زامـــل  تريجـــي  ســـعاد 
منهـــا  المتميـــزة  العلميـــة  االنجـــازات  مـــن 
تســـجيل ٧ بـــراءات اختـــراع دوائيـــة 6 منهـــا 
االســـبقية  ضمـــن  والســـابعة  العـــراق  فـــي 
العالميـــة وانجـــاز ١٥ بـــراءة اختـــراع اخـــرى 
الحيويـــة  المضـــادات  صناعـــة  مجـــال  فـــي 
المناعـــة  ومتحكمـــات  االورام  ومضـــادات 

قريبـــًا. للتســـجيل  دورهـــا  فـــي  وهـــي 
العشـــرات  ادخـــال  العمـــل  فريـــق  ويواصـــل 
الحيويـــة  والمضـــادات  االدويـــة  مـــن 
المفقـــودة مـــن الســـوق وادخالهـــا الـــى حيـــز 
وتصنيـــع  المباشـــر،  العراقـــي  التصنيـــع 
االصيلـــة  العالجيـــة  الطـــرق  مـــن  العديـــد 
والســـالمة  الفاعليـــة  تقييـــم  اجـــراء  بعـــد 
والجـــدوى  الحيـــوي  والمكافـــئ  والثباتيـــة 
لتوفيـــر العـــدد االكبـــر مـــن فـــرص العـــالج 
واالورام  الجرثوميـــة  االلتهابـــات  لمرضـــى 

المناعيـــة. واالضطرابـــات 
بـــراءة  العلمـــي  الفريـــق  ســـجل  كمـــا 
نوجـــل   ( الموســـومة  العراقيـــة  االختـــراع 
البحـــوث  ضمـــن  عالميـــة  بأســـبقية  واي( 
لـــألورام  المضـــادة  الدوائيـــة  الصناعيـــة 

. الحيويـــة  والمضـــادات 
الصناعيـــة  البحـــوث  تواجـــه  حيـــث 
مشـــكلة  الموضعيـــة  الحيويـــة  للمضـــادات 
الحامـــل و  الوســـط  فـــي  المضـــادات  تحلـــل 

مبكـــرة بصـــورة  الفاعليـــة  فقـــدان 
فـــي حيـــن تمكـــن فريـــق البحـــث ألول مـــرة 

مـــن اضافـــة قائمـــة كبيـــرة مـــن المضـــادات 
علـــى  التغلـــب  خـــالل  مـــن  الموضعيـــة 
وتمكـــن  التأثيـــر  وفقـــدان  التحلـــل  خاصيـــة 
الكيميائيـــة  التراكيـــب  كل  اضافـــة  مـــن 
الحيويـــة  والمضـــادات  االورام  لمضـــادات 
مـــن االميـــدات واالســـترات امثـــال مشـــتقات 
البنســـلين و MTX و٥FU بفاعليـــة عاليـــة 
وثباتيـــة عمـــل لفتـــرة اســـتعمال بيـــن 3 الـــى 

. ســـنوات   ٥
يخلـــو  العضـــوي  الجـــل  ان  الـــى  باإلضافـــة 
ايضـــا  يمتـــاز  فانـــه  الجانبيـــة  االثـــار  مـــن 
بالســـالمة البيئيـــة وانخفـــاض كلفـــة االنتـــاج 
فـــي  اســـتخدامه  يمكـــن  عمليـــا  ولكونـــه 
واالغشـــية  الموضعيـــة  العالجـــات  اغلـــب 
الداخليـــة ومســـتحضرات التجميـــل واوســـاط 

المـــواد. حفـــظ 

قسم االعالم في جامعة الكوفة يرفد سوق 
العمل بدفعة اولى من االعالميين

تقرير/ ماهر عبد الكاظم

االستاذ الدكتور عالء الرهيمي
عميد الكلية

الدكتور ضرغام سعدي
 رئيس قسم االعالم 
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وأطفال التوحد ال يختلفون عن االطفال الطبيعيين 
في النمو ولكن يختلف سلوكهم كاإلنطواء والعزلة 
وعدم  األطفال  تجمع  عن  بعيدًا  بمفردهم  واللعب 
وعندما  الكلمات  وتكرار  الكالم  في  الوضوح 
يتقدمون في السن حيث تزداد هذه األعراض مع 
التقدم في السن إن لم يلق الطفل العالج والرعاية 

الصحية الالزمة
مرض التوحد و  العوامل الوراثية 

بعض الدراسات تشير إلى كال من العوامل الوراثية 
والبيئية في مرض التوحد  و اإلستعداد الوراثى له 
من الدراسات التوأمية و العائلية. دليل آخر علي 
تزامن العامل الوراثى في هذا المرض و هو إرتفاع 
نسبة حدوثه مع بعض األمراض العصبية الوراثية 
مرض  الضعيف.  اكس  كروموزم  متالزمة  مثل: 
متالزمة  و  متالزمة""ريت"".  الدرنى.  التصلب 
رقم  كروموسوم  من  الطويل  الذراع  مضاعفة 
عدة  بتفاعل  وصفه  يمكن  الوراثى  المكون   .١٥
جينات بإالضافة إلى تغيير في فك الشفرة الوراثية 
بدون حدوث تغيير في الحامض النووى الوراثى.

هناك عدة طرق لمعرفة الجينات المسببة لمرض 
دراسة  متداخلة:  أساليب  تتضمن  التى  و  التوحد 
الكروموسومات )تحليل النواة و التهجين المشع (

و دراسات اإلرتباط التى تتضمن التنقيب الوراثى 
فى األقارب المرضى. و دراسات اإلرتباط الجينى 

التي تتضمن دراسة الجينات المقترحة.
خلل  وجود  و  التوحد  مرض  بين  إرتباط  يعتقد   
خلوى علي بعض الكروموسومات تقريبا.  هناك 
علي  الخلوية  المناطق  بين  التداخل  بعض 
التوحد  بمرض  عالقة  لها  التي  الكروموسومات 
اإلرتباط  دراسات  طريق  عن  الجينات  أماكن  مع 

و اإلرتباط الجينى 
الذكاء و المواهب عند مصابي التوحد 

الذكاء هو مجموعة القدرات التي تقيسها اختبارات 
خالل  ما  ذكاء شخص  قياس  يتم  عندما  الذكاء 

فترات مختلفة من مراحل نموه، فعلى سبيل المثال 
الطفل الذي تكون درجة ذكائه أقل من ٧0 يتوقع 
يكون  فإنه  وبالتالي  تعليمية،  مشاكل  يواجه  أن 
أوضحت  حيث  خاصة.  تربوية  لخدمات  بحاجة 
أداًء  بالتوحد  المصابين  األطفال  بعض  نتائج 
ضعيفًا عندما تكون األسئلة لفظية في حين يكون 
أداؤها عاديًا عندما تكون األسئلة غير لفظية، وأيًا 
التوضيح  يلزم  فإنه  الذكاء  اختبارات  نتائج  كانت 
أن تلك االختبارات تحاول قياس القدرات المنطقية 
وال  بالتوحد  المصابين  األطفال  لدى  واإلدراكية 
تقيس جوانب التفاعل االجتماعي والتي يمكن أن 
الطفل درجة ذكاء  تكون متدنية وحتى أن سجل 

عالية.
ر الصغيرة للقدرات

ُ
التوحد والجز

بالتوحد  المصابين  األطفال  أداء  يكون  ما  غالبًا 
جيدًا في اختبارات القدرات البصرية المكانية مثل 
تركيب األلغاز المصورة وفي بعض األحيان تكون 
تلك هي المهارة الوحيدة التي يجيدها الطفل وفي 
مثل هذه الحالة يطلق على هذا النوع من القدرات 
أو المهارات جزر الذكاء الصغيرة المنعزلة.بعض 
قول  الكبر،  عند  يشفون  المتوحدين  األطفال 

التوحد  من  يشفون  األطفال  بعض  إن  الباحثون 
تصير  أن  أمل  هناك  ثم  ومن  يكبرون،  عندما 
علماء  الماضي.وكان  من  المرضية  الحالة  هذه 
النفس في الواليات المتحدة قد تقصوا 3٤ طفال 
الشفاء  عالمات  عليهم  بدا  إنهم  قالوا  ومراهقا 
االختبارات  استنتجت  النمائي.وقد  االضطراب  من 
إلى  الثامنة  سن  من  األفراد،  على  أجريت  التي 
2١، أنهم لم يعودوا يعانون من أعراض التوحد 
اآلخرين  مع  التخاطب  الصعب  من  تجعل  التي 
والتفاعل معهم.وقال الباحثون إن الدراسة "توثق 
مبكر  تاريخ  لديهم  الذين  األفراد  من  لمجموعة 
واضح في التوحد والذين يظهرون حاليا عالمات 
الوجه  على  والتعرف  طبيعية  بلغة  التحدث  على 
أعراض  وليس  االجتماعي  والتفاعل  والتخاطب 
توحد".وأشاروا إلى أن الخروج من نطاق التوحد 
محتمال.  أمرا  كان  الطبيعي  الوظيفي  األداء  إلى 

بعض األطفال المتوحدين يشفون عند الكبر 
ُيشار إلى أن بعض األشخاص ذوي األداء العالي 
يشغلون  التوحد  من  خفيفة  بدرجة  المصابين 

مناصب هامة. التغذية العالجية لمرضى التوحد
دور  وجود  الحديثة  الطبية  األبحاث  أكدت  قد 

للجلوتين والكازيين في مرض التوحد، ففي دراسة 
التوحد . . تحديات في  نشرت في مجلة بعنوان 
التشخيص والعالج للباحثين جارسيا ت . هدسون، 
غير  التغيرات  جانبي:  وبعنوان  ديكسون،  وديان 
العالم  اقترح  البحث:  قال  الهضم،  في  الطبيعية 
التوحد  أن مرض  معه  العمل  هوفارث ومجموعة 
ينشأ من إغراق للجهاز العصبي المركزي - مبكرًا 
المورفينات،  أشباه  من  بفيض   - طويلة  ولفترة 
التي يحتمل أنها مشتقة من الهضم غير الكامل 

للجلوتين الغذائي و/أو الكازيين .
ويقترح الباحثون المحققون أيضًا أن التغيرات غير 
الطبيعية في الهضم مثل ارتجاع المريء، ونقص 
إنزيم هضم المواد الكربوهيدراتية في األمعاء، قد 
العدواني  والسلوك  المفاجئ  الغضب  جزئيًا  تشرح 
أو االستيقاظ لياًل والذي يمر به العديد من األطفال 
المصابين بالتوحد . ويقترح البحث أيضا أن يجرب 
اآلباء واألمهات نظام التدخل الغذائي الخالي من 
الجلوتين والكازيين كوسيلة من وسائل العالج من 
التوحد . وهذا يعني أن الهيئة الطبية قد اعترفت 
هذا  عالج  في  الغذائي  للتدخل  دور  بوجود  فعاًل 

المرض .
وفي بحث آخر صدر في النرويج في العام ،200١ 
قرر الباحث أن االمتناع عن الجلوتين والكازيين 
يؤدي إلى التقليل من السلوكيات التوحدية، ويزيد 
نفسه  الوقت  وفي  االجتماعي،  التواصل  مهارات 
فإن كسر النظام الغذائي يؤدي بالتالي إلى عودة 
األعراض مرة أخرى . ان الحمية الغذائية الخالية 
في  فعاليتها  اثبتت  والكازيين   الكلوتاين  من 
مساعدة األطفال التوحديين ، ذلك ألن عدم تحمل 
والجلوتين  )الجبنين(  الكازيين  لمادة  التوحديين 
)الغروين( هي أحدى النظريات التي تفسر التوحد 
مؤثرة  عالقة  ذات  أخرى  بنظريات  مرتبطة  وهي 
المعدة  داخل  اضطرابات  في  حدث  ما  خاصة   ،
النظريات  وهذه  التوحدي  المصاب  لدى  والدماغ 

هي:-
١- نظرية زيادة األفيون المخدر لدى التوحديين

2-نظرية منفذية أو تسريب األمعاء
3-نظرية عملية الكبرته

ما يجب عمله من قبل األسرة هو:              
- تحليل بول للمصاب التوحد )اختياري(. 

في  سواءًا  التوحدي  مع  يتعامل  من  إعالم   -
مع  يتعامل  فرد  كل  أو  و/  المدرسة  أو  المنزل 

التوحدي ، بإنه سيخضع لحمية خالية من الكازين 
والجلوتين مع الشرح ليهم عما ذكر أنفًا. 

- مراقبة وتدوين سلوكيات المصاب التوحدي قبل 
بدأ الحمية وأثناء الحمية. 

وقد يتساءل األباء واألمهات هل يتم البدء بهذه 
إن  الواقع  مراحل?  على  أو  واحدة  مرة  الطريقة 
ومشتقاته  الحليب  إزالة  طريق  عن  تتم  البداية 
لوحظ  فإذا  التوحدي  بالطفل  الخاص  الطعام  من 
والشوفان  والشعير  الحنطة  تقدم  ال  التحسن 

والجاودار في غذاء الطفل التوحدي. 
ويتساءل بعض أولياء األمور هل سيستمر ابني 
تكون  أن  ويجب  نعم  الحمية؟  على  حياته  مدى 
الحمية صارمة جدًا دون تهاون بدواعي الشفقة 
آثارًا  هناك  ستكون  حيث  الطفل  على  والرحمة 
سلبية في حالة اإلخالل بالحمية وتعتبر المرحلة 
الحرجة من ١٤ إلى 2١ يومًا من بداية الحمية ، 
حيث تشير تجارب أولياء األمور إلى حدوث نكسة 

ألبنائهم التوحديين تتلخص بما يلي:- 
- التعلق والعاطفة المتزايدة. 

- البكاء واألنين. 
- الخمول والكسل. 

- ازدياد مرات التبول والتبرز. 
هذه  حدوث  الباحثون  ويعزي   . والتألم  األلم   -
األفيوني  البيبتايد  مادة  انقطاع  إلى  النكسة 
Opioid Peptides( عن الجسم، وتعتبر هذه 
العالمات ايجابية للغاية ، ولذلك يجب االستمرار 

في الحمية. 
وإليضاح ذلك فإن الكازيين يمكن إزالته من الجسم 
خالل أسبوعين، بينما إزالة الجلوتين تحتاج فترة 
أن  قبل  أشهر  سبعة  إلى  خمسة  بين  ما  تتراوح 
يتم التخلص منها نهائيًا في الجسم ، وعودًا إلى 
ذكر  تم  وحيثما  جيدة،  عالمة  أنها  نجد  النكسة 
ذلك سابقًا فإن إبعاد هذه المواد المخدرة ، تعتبر 
التوحدي  بمثابة العالج إلنسان )مدمن( ذلك إن 
عندما يكون قريبًا جدًا من والديه أو من يقومون 
اللذان  والجلوتين  الكازيين  عن  للبحث  برعايته 
فإنه في حالة  لتحسين حالته،  ابعادهما عنه  تم 
اإلخالل أيضًا بالحمية ، ستكون هناك ردود أفعال 
عكسية مرحلية تنتهي ما بين ١2- 36 ساعة 
، حسب الكمية التي تناولها الطفل من الجلوتين 
التعرف على مصدرها وضبط  تم  إذا  الكازيين  أو 

الحمية من جديد.

اعداد/

ا.م.د. فضاء عبد االمير غافل 

ا.م.د. سحر عبد الرضا مجيد 

ا.م.دسعاد محمد حسن  

كلية الطب – جامعة الكوفة 

 
الذئبة الحمامية الجهازية )SLE( او داء الذئبة 
الحمراء هي مرض مناعي ذاتي يصيب اغلب 
احهزة الجسم. المرض له العديد من االعراض 
السريرية تتراوح من اعراض جلدية خفيفة إلى 
شمول عدة أعضاء و اصابة شديدة في الجهاز 

العصبي المركزي.  
للمناعة  الممرضة  المسارات  من  العديد  تلعب 
دوًرا في تطور مرض الذئبة الحمراء. تم وصف 
في   Hargraves بواسطة  مرة  الول  المرض 
عام ١٩٤٨. ومنذ ذلك الحين تم التعرف على 
المسببة  الذاتية  المضادة  األجسام  من  العديد 
لألمراض. على الرغم من التطورات الحديثة في  
طرق التشخيص ، فإن المسبب الدقيق لمرض 
الذئبة الحمراء ال يزال غير معروف اذ قد يكون 
تشخيص مرض الذئبة الحمراء أمًرا صعًبا ،مع 
وجود نسبة عالية من شدة المرض والوفيات. 

اسباب المرض 
دقيقة  مسببات  مع  العوامل  متعدد  مرض  هو 
من  العديد  تلعب   ، ذلك  ومع   ، معروفة  غير 
الصماء  والغدد  والمناعة  الوراثية  العوامل 
الذئبة  مرض  في  التسبب  في  دوًرا  والبيئية 

الحمراء. اكثر االسباب شيوعا: 
١. الوراثة 

2. النساء اكثر عرضة لالصابة بالمرض وقد 
يعزى ذللك للتاثير الهرموني، 

الذئبة  لمرض  البيئية  المحفزات  وجود   .3
الحمراء مثل واألشعة فوق البنفسجية والتعرض 
موت  زيادة  إلى  يؤدي  مما  الشمس  ألشعة 
المعروفة  العوامل  أحد  وهو  المبرمج  الخاليا 
لمرض الذئبة الحمراء. عدوى فيروس ابشتاين 

بار )EBV( والتدخين 
٤. بعض األدوية عن طريق التسبب في إزالة 
المستضدات  وتغيير  النووي  الحمض  ميثيل 

الذاتية 

االعراض والعالمات 
قد تختلف المظاهر السريرية من مرض خفيف 
للغاية ، إلى مرض شديد الخطورة يهدد الحياة 
مع اصابة أعضاء متعددة ١. وغالًبا ما تكون  
والشعور  بالتعب  الشعور   األولية  االعراض 
وفقدان  الشهية  وفقدان  والحمى  بالضيق 
الوزن. في حين أن أكثر من ٤0 % من مرضى 
الذئبة  التهاب  لديهم  يكون  قد  الحمراء  الذئبة 

كسبب للحمى ، 
أحد  وهو   ، المخاطية  الجلدية  2.االصابات 
والمحددة  المعروفة  السريرية  السمات  أكثر 
والتي  الحادة   الجلدية  الحمامية  الذئبة  مثل 
الحمامية  والذئبة  والعامة  الموضعية  تشمل 
الجلدية  الحمامية  الحادة)الذئبة  تحت  الجلدية 
المزمنة والتي تشمل  االصابة الجلدية القرصية 

الكالسيكية.  
من   %٩0 إلى   %٨0 من  يقرب  ما  3.يعاني 
العضالت  اعتالل  من  الحمراء  الذئبة  مرضى 

والعظام 
٤.يوجد فقر الدم في أكثر من ٥0% من مرضى 

الذئبة الحمراء  
المركزي  العصبي  الجهاز  من  كل  يكون  ٥.قد 
عرضة    )PNS( المحيطي  والجهاز   )CNS(
المظاهر  من  العديد  إلى  باإلضافة  لالصابة 
من   %  ٥0 من  أكثر  في  الصداع  و  النفسية 
الحاالت  تشمل مظاهر الجهاز العصبي المركزي 
العصب  التهاب  و  السحايا  التهاب  األخرى 
الحركة  واضطرابات  النخاع  والتهاب  البصري 
والضعف اإلدراكي. المرضى الذين يعانون من 
لخطر  أيًضا  معرضون  الحمراء  الذئبة  مرض 

اإلصابة بالسكتات الدماغية اإلقفارية. 
المظاهر الكلوية.      

المضاعفات  أحد  هو  الذئبي  الكلية  التهاب 
الذئبة  لمرض  والخطيرة  والشائعة  المعروفة 
الحمراء. قد تتراوح االصابة من اصابة خفيفة 
تحت الكلوية إلى التهاب كبيبات الكلوي التقدمي 
المزمن.  الكلى  تلف  إلى  يؤدي  مما  المنتشر 
وقت  في  عادًة  الذئبي  الكلية  التهاب  يحدث 
الذئبة الحمراء ويسبب  مبكر من مسار مرض 
ارتفاع ضغط الدم  مع وذمة األطراف السفلية ، 

وارتفاع الكرياتينين. 

مضاعفات الحمل 
النساء الحوامل ذوات الذئبة الحمراء معرضات 
بشكل كبير لإلجهاض التلقائي وفقدان الجنين 
لألجسام  يمكن  األم.  وتجلط  الحمل  وتسمم 
المضادة عبور المشيمة مما يؤدي إلى  التاثير 
مع  تظهر  التي  الوليدية  والذئبة  الجنين  على 
الكريات  قلة  و   للضوء  حساس  جلدي  طفح 

البيض. 
تشخيص المرض 

يمكن أن يكون تشخيص مرض الذئبة الحمراء 
أو   سريرية  ميزة  ألي  يمكن  وال   ، صعًبا  أمًرا 
مرض  تشخيص  تأكيد  واحد  مختبري  فحص 
الذئبة  مرض  تشخيص  يتم  الحمراء.  الذئبة 
العالمات  مجموعة  أساس  على  الحمراء 
المناسبة  المخبرية  والفحوصات  واألعراض 

اضافة الى التصوير الشعاعي. 
قد تكون عالمات االلتهاب مثل معدل ترسيب 
 C المتفاعل  والبروتين  الحمراء  الدم  كرات 
 ، الكامل  الدم  تعداد  فحص  يجب  مرتفعة. 
وظائف  واختبارات   ، الكبد  وظائف  واختبارات 
الكلى بما في ذلك الكرياتينين في الدم ، وتحليل 
)بروتين  البول  بروتين  كمية  وتقدير   ، البول 
البول على مدار 2٤ ساعة ، أو نسبة البروتين 
لتقييم اصابة  الكرياتينين (  البول / نسبة  في 
األعضاء.. قد تظهر الصور الشعاعية للمفصل 
هشاشة عظمية حول المفصل أو تشوهات أو 
خلع جزئي ، ولكن نادًرا ما تظهر تآكاًل. تصوير 
بما  القلب  المقطعية ، فحص  باألشعة  الصدر 
في ذلك تخطيط صدى القلب )عبر المريء عند 
االشتباه في التهاب بطانة القلب ، يجب متابعة 
التصوير  مع  المركزي  العصبي  الجهاز  عمل 

بالرنين المغناطيسي . 
يجب إجراء خزعة الكلى دائًما في حالة االشتباه 
يمكن  الذئبي.  الكلية  بالتهاب  اإلصابة  في 

اعتبار خزعات الجلد خاصة
المكمالت  .يجب فحص  نمطية  كانت غير  إذا 
من  يعانون  الذين  المرضى  في   C٤ و   C3
مرض  في  االشتباه  أو  الحمراء  الذئبة  مرض 
الذئبة الحمراء ، وتشير المستويات المنخفضة 

من المكمالت إلى نشاط المرض.. 
المضادة  األجسام  من  العديد  وصف  .تم 

بدرجات  الحمراء  الذئبة  مرض  في  الذاتية 
متفاوتة من الحساسية والنوعية. في حين أن 
الذاتية قد تترافق مع  بعض األجسام المضادة 
مجموعة فرعية معينة من مرض الذئبة الحمراء 
عالمة  بمثابة  يكون  قد  اآلخر  البعض  فإن   ،

على نشاط المرض. 
السمة  هي   )ANA( للنواة  المضادة  األجسام 
االختبار  تكون  أن  ويجب  للمرض  المميزة 
التألق  اختبار  يعتبر  إجراؤه.  يتم  الذي  األولي 
 ANA المناعي هو االختبار القياسي الذهبي لـ
، وعلى الرغم من توفر طرق أخرى للكشف مثل 
ELISAs ومقايسات تعدد اإلرسال على نطاق 

واسع ، إال أنها تفتقر إلى الحساسية. 
األجسام المضادة لـ Ds-DNA لها خصوصية 

تزيد عن ٩٥% لمرض الذئبة الحمراء 
العالج  

الحمراء  الذئبة  مرض  في  العالج  من  الهدف 
يتم  االعراض.  وتقليل  األعضاء  تلف  منع  هو 
تحديد اختيار العالج من خالل نظام األعضاء 
من  األدنى  الحد  من  وتتراوح  االصابة  وشدة 
الستيروئيدية  غير  االلتهاب  )مضادات  العالج 
المكثف  العالج  إلى   ) المالريا  ومضادات 
)األدوية السامة للخاليا والكورتيكوستيرويدات( 
هيدروكسي  الهيكلية:  العضلية  المظاهر 

كلوروكوين .  
مظاهر الحمل: ال يؤخذ في االعتبار الحمل إال 
الوقت . يجب  إذا كان المرض هادًئا في ذلك 
تاكيد  حالة  في  الحمل  منع  وسائل  استخدام 
التي  الحمل  موانع  تكون  أن  ويجب  االصابة 
تحتوي على هرمون البروجسترون فقط.  اما 
في حالة حدوث الحمل وكانت االصابة متوسطة 

الى شديدة يعتبر هيدروكسي كلوروكوين آمًنا 
في  كبير  بانخفاض  ارتبط  وقد   ، الحمل  أثناء 
فترة  خالل  يستمر  أن  ويجب   ، المرض  نشاط 

الحمل. 
مثل  المناعة  مثبطات  استخدام   يمكن 
من  المنخفضة  والجرعة  اآلزوثيوبرين 

الكورتيكوستيرويدات للمظاهر الخفيفة. 
تلف  ولتقليل  المتقدمة  االصابات  حالة  في 
االعضاء يتم استخدام  االدوية المثبطة للمناعة 
ذوات السمية الخلوية بما في ذلك ميثوتريكسات 
 ،  mofetil ميكوفينوالت   ، ليفلونوميد   ،
سيكلوفوسفاميد وغيرها و  ال يمكن استخدامها 

في الحمل النها ماسخة لالجنة. 
مرض  إدارة  في  حيوي  أمر  المريض  تثقيف 
األفضل  التثقيف  يؤدي  قد  الحمراء.  الذئبة 
المحتملة  واألعراض  العالمات  حول  للمرضى 
والتدخل  المبكر  التعرف  إلى  األعضاء  الصابة 
الذي قد يمنع تلف األعضاء. عالوة على ذلك 
االمتثال  أهمية  حول  المرضى  توعية  يجب   ،
يعد  والمخبرية.  السريرية  والتقييمات  لألدوية 
تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة بما في ذلك 
الحماية من أشعة الشمس واإلقالع عن التدخين 
من  الحمراء  الذئبة  مرضى  يعاني  مهًما.  أمًرا 
والمضاعفات  بالمرض  مرتبطة  كبيرة  ضغوط 
 ، واالكتئاب  القلق  من  أعلى  معدالت  ولديهم 
وقد تساعد مجموعات الدعم والعالج السلوكي 

وأحياًنا  يحتاجون تدخل الطب النفسي. 
الوطني  لمركز  موقع  ودوريات  كتب  المصدر: 
الوطني  المركز  أو  الحيوية  التقانة  لمعلومات 

للمعلومات التقنية الحيوية

داء الذئبة الحمراء: اسبابه، طرق تشخيصه، عالجه

الطفل المتوحد..كيف نفهمه .. ونتعامل معه
الدكتورة سحر الحسيني

التوحد هو مرض تطوري يتميز بثالثة أشياء: ضعف نوعى في التفاعالت االجتماعية و التواصل مع الناس مصحوبا ببعض السلوك النمطى التكرارى. 
يبدأ ظهور هذا المرض قبل سن 36 شهرا و يتم تشخيصه عند 18 شهرا وأن معدالنتشاره يتراوح من 10 إلى 20 لكل 10.000 طفِل. يعتبر التوحد من أمراض 
األطفال التي تؤرق األهل وتحملهم أعباًء مادية ونفسية كبيرة في محاولة متابعة المتاهات العالجية واالجتهادات الطبية غير المحسومة، فالتوحد هو 
مرض إضطراب النمو العصبي والتفاعل االجتماعي لدى األطفال، حيث يشخص التوحد في مراحل سنية مبكرة من عمر سنة وذلك بظهورأعراض تتمثل 
في عدم تفاعل الطفل مع البيئة واألشخاص المحيطين وكذلك يالحظ عليهم بعض التصرفات الغريبة مثل حركة اليدين فوق الكتفين أو ضرب أقدامهم 

ببعض أو اإلهتزاز والحركة والنشاط الزائد.
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علـــى مـــدار العقـــود القليلـــة الماضيـــة، اشـــترت 
الصيـــن الكثيـــر مـــن األوراق الماليـــة الصـــادرة 
عـــن الخزانـــة األمريكيـــة ، إذ بلـــغ مـــا تمتلكـــه فـــي 
ـــون دوالر، أي  ـــو 20١٩ نحـــو ١.١١ ترلي ماي
قرابـــة ٥% مـــن الديـــن القومـــي األمريكـــي البالـــغ 
22 ترليـــون دوالر، وهـــذا أكثـــر ممـــا يمتلكـــه أي 

ـــي آخـــر مـــن هـــذا الديـــن. ـــد أجنب بل
ــا،  ــة بينهمـ ــدة الحـــرب التجاريـ ــد حـ ومـــع تصاعـ
ترســـانة  بنـــاء  إلـــى  البلديـــن  قـــادة  يســـعى 
المحلليـــن  بعـــض  يخشـــى  إضافيـــة.  ماليـــة 
والمســـتثمرين مـــن أن الصيـــن تحـــاول تصفيـــة 
هـــذه الســـندات بهـــدف االنتقـــام، وأن مـــا تمتلكـــه 
مـــن هـــذه الحيـــازات الماليـــة ســـيؤدي إلـــى رفـــع 
ـــدة، مـــا يضـــر بالنمـــو االقتصـــادي. أســـعار الفائ

مثـــل الصيـــن المركـــز الصناعـــي األكبـــر فـــي 
التصديـــر،  علـــى  اقتصادهـــا  ويعتمـــد  العالـــم، 
ويـــزداد تعـــداد ســـكانها بســـرعة، فهـــل تحـــاول 
االســـتحواذ علـــى األســـواق األمريكيـــة مـــن طريـــق 
إغراقهـــا بالديـــون؟ أم أنهـــا مضطـــرة لفعـــل ذلـــك؟ 
يناقـــش هـــذا المقـــال األســـباب العمليـــة التـــي 
األمريكـــي  للديـــن  الصيـــن  شـــراء  وراء  تقـــف 

باســـتمرار.

االقتصاد الصيني

الصناعـــة  علـــى  أساًســـا  الصيـــن  تعتمـــد 
التعـــداد  مكتـــب  بيانـــات  وتظهـــر  والتصديـــر. 
ــا  ــق فائًضـ ــن تحقـ ــي أن الصيـ ــكاني األمريكـ السـ
أي  منـــذ ١٩٨٥،  المتحـــدة  للواليـــات  ـــا  تجاريًّ
ــات  ــلًعا وخدمـ ــدة سـ ــات المتحـ ــع للواليـ ــا تبيـ أنهـ

أكثـــر ممـــا تشـــتري منهـــا.
ـــون ثمـــن صادراتهـــم  يســـتلم المصـــدرون الصيني
المباعـــة بالـــدوالر األمريكـــي، ولكنهـــم يحتاجـــون 
أجـــل  مـــن  الصينيـــة(  )العملـــة  اليـــوان  إلـــى 
وإيـــداع  والموظفيـــن  العمـــال  أجـــور  تســـديد 
األمـــوال محليًّـــا، لذلـــك يبيعـــون الـــدوالرات التـــي 
ــد  ــا يزيـ ــوان، مـ ــى اليـ ــول علـ ــتلمونها للحصـ يسـ
مـــن مخـــزون الـــدوالر األمريكـــي فـــي الصيـــن 

ويرفـــع الطلـــب علـــى اليـــوان.
ــا  ــذ البنـــك المركـــزي الصينـــي )ُيســـمى أيًضـ اتخـ
 )PBOC اختصـــاًرا  الصينـــي،  الشـــعب  ببنـــك 
خطـــوات فعالـــة لمنـــع اختـــالل تـــوازن الـــدوالر 
واليـــوان فـــي األســـواق المحليـــة، مـــن طريـــق 
ريـــن  شـــراء فائـــض الـــدوالر األمريكـــي مـــن الُمصدِّ
مقابـــل اليـــوان، ويطبـــع البنـــك المركـــزي الصينـــي 
ـــى  ـــك إل ـــوان حســـب الحاجـــة. أدى تدخـــل البن الي
نـــدرة الـــدوالر األمريكـــي، مـــا حافـــظ علـــى ارتفـــاع 
ســـعر الـــدوالر، وبذلـــك تحتفـــظ الصيـــن بكميـــات 
ــي  ـــل احتياطـ ـــي تمث ــدوالر األمريك ــن الـ ــرة مـ كبيـ

ــة(. ــالت األجنبيـ ــي العمـ فوركـــس )أي احتياطـ

يخضع تدفق العملة للتصحيح الذاتي
ــداول  ــب تـ ــي تتطلـ ــة التـ ــارة الدوليـ ــع التجـ تخضـ
عملتيـــن مختلفتيـــن إلـــى آليـــة تصحيـــح ذاتيـــة. 
حســـاب  بعجـــز  تمـــر  أســـتراليا  أن  لنفتـــرض 
ــا تصـــدر(،  ــا تســـتورد أكثـــر ممـ جـــاري )أي أنهـ
تســـتلم البلـــدان األخـــرى التـــي تصـــدر الســـلع إلـــى 

أســـتراليا ثمـــن صادراتهـــا بالـــدوالر األســـترالي، مـــا 
يـــؤدي إلـــى تراكـــم مخـــزون كبيـــر مـــن الـــدوالر 
ثـــم  العالمـــي، ومـــن  الســـوق  فـــي  األســـترالي 

ــرى. ـــالت األخـ ـــل العم ـــه مقاب ـــض قيمت تنخف
الـــدوالر  قيمـــة  فـــي  التناقـــص  هـــذا  ســـيجعل 
أرخـــص،  األســـترالية  الصـــادرات  األســـترالي 
فـــي حيـــن تصبـــح الـــواردات األســـترالية أغلـــى. 
وتقلـــل  أســـتراليا صادراتهـــا  ســـتزيد  وتدريجيًّـــا 
عملتهـــا،  قيمـــة  انخفـــاض  بســـبب  وارداتهـــا 
فينعكـــس الوضـــع. تحـــدث هـــذه هـــي اآلليـــة 
ـــة وأســـواق الصـــرف  ـــي التجـــارة الدولي بانتظـــام ف
ـــى تدخـــل الســـلطات. ـــة، دون الحاجـــة إل األجنبي

الصين مضطرة لخفض قيمة اليوان
تتلخـــص اســـتراتيجية الصيـــن فـــي المحافظـــة 
مـــا  الصـــادرات،  علـــى  يعتمـــد  نمـــو  علـــى 
يســـاعدها علـــى توفيـــر وظائـــف، ويمّكنهـــا مـــن 
ا مـــن طريـــق  ـــر جـــدًّ ـــة شـــعبها الكبي إدامـــة إنتاجي
ــتراتيجية  ــذه االسـ ــا أن هـ ــتمر. وبمـ ــو المسـ النمـ
للواليـــات  )غالًبـــا  التصديـــر  علـــى  تعتمـــد 
المتحـــدة(، ُتضطـــر الصيـــن إلـــى جعـــل قيمـــة 
ـــا  ـــدوالر األمريكـــي، م ـــى مـــن قيمـــة ال ـــوان أدن الي
يـــؤدي إلـــى خفـــض األســـعار. إذا توقـــف البنـــك 
ل اليـــوان  المركـــزي الصينـــي عـــن التدخـــل فســـُيعدَّ
ـــا وترتفـــع قيمتـــه، مـــا يرفـــع بـــدوره مـــن كلفـــة  ذاتيًّ

الصـــادرات الصينيـــة، مـــا ســـيؤدي إلـــى أزمـــة 
بطالـــة كبـــرى نتيجـــة انخفـــاض الصـــادرات.

ــلعها التنافســـية  تريـــد الصيـــن اإلبقـــاء علـــى سـ
ــدوث  ــب الحـ ــذا صعـ ــة، وهـ ــواق الدوليـ ــي األسـ فـ
إذا ارتفعـــت قيمـــة اليـــوان. لذلـــك تحافـــظ الصيـــن 
علـــى قيمـــة اليـــوان منخفضـــة مقارنـــًة بالـــدوالر 
األمريكـــي. تـــؤدي هـــذه االســـتراتيجية إلـــى تراكـــم 
مخـــزون كبيـــر مـــن الـــدوالر األمريكـــي الـــذي 
يمثـــل احتياطـــي العملـــة األجنبيـــة داخـــل الصيـــن.

ـــي  ـــزي الصين ـــك المرك ـــتراتيجية البن اس
ـــم والتضخ

تتبـــع بلـــدان أخـــرى معتمـــدة علـــى التصديـــر 
الهنـــد-  -مثـــل  العاملـــة  اليـــد  وكثافـــة 
ــة  ــتراتيجية الصينيـ ــابهة لالسـ ــتراتيجيات مشـ اسـ
ــي  ــدي الرئيسـ ــدود. التحـ ــاق محـ ــى نطـ ــن علـ لكـ
الـــذي يواجـــه هـــذا النهـــج فـــي االقتصـــاد هـــو أنـــه 

يقـــود إلـــى ارتفـــاع نســـبة التضخـــم.
يخضـــع االقتصـــاد الصينـــي لهيمنـــة الدولـــة، 
وهـــي قـــادرة علـــى معالجـــة التضخـــم باتبـــاع 
تدابيـــر أخـــرى مثـــل تقديـــم اإلعانـــات وضبـــط 
األســـعار. وهـــو مســـتوى عـــال مـــن الهيمنـــة 
ال يتحقـــق فـــي أكثـــر البلـــدان، التـــي تخضـــع 
ولـــو جزئيًّـــا لضغـــوط الســـوق الحـــرة. إضافـــًة 
دولـــًة  الصيـــن بوصفهـــا  تســـتطيع  ذلـــك  إلـــى 
سياســـية  ضغـــوط  أي  بوجـــه  الصمـــود  قويـــة 
مـــن البلـــدان المســـتوردة أخـــرى، وهـــي ضغـــوط 
تحملهـــا.  األخـــرى  البلـــدان  تســـتطيع  ال  قـــد 
فمثـــاًل اضطـــرت اليابـــان لالستســـالم للضغـــوط 
الثمانينيـــات، عندمـــا حاولـــت  فـــي  األمريكيـــة 
التحكـــم فـــي أســـعار اليـــن اليابانـــي أمـــام الـــدوالر.

اســـتخدام الصيـــن احتياطـــي الـــدوالر 
األمريكـــي

ـــدوالر  ـــن مـــن احتياطـــي ال ـــه الصي ـــا تمتلك ـــغ م بل
األمريكـــي حتـــى تمـــوز 20١٩ نحـــو ١03.3 
غيـــر  إلـــى  الصيـــن  تصـــدر  دوالر.  ترليـــون 
إذ  أوروبـــا،  قـــارة  مثـــل  المتحـــدة،  الواليـــات 
يحتـــل اليـــورو المرتبـــة الثانيـــة فـــي احتياطـــي 
ــن  ــتطيع الصيـ ــن. وتسـ ــة بالصيـ ــة األجنبيـ العملـ
الهائـــل الكتســـاب  االحتياطـــي  هـــذا  اســـتثمار 
فائـــدة مضمونـــة وخاليـــة مـــن الخطـــر، لكنهـــا 
تـــرى أن أوراق الخزانـــة األمريكيـــة هـــي األفضـــل 
ـــات مـــن  ـــا الســـتثمار هـــذه التريليون ـــر أماًن واألكث

الـــدوالرات.
تتوفـــر للصيـــن العديـــد مـــن الوجهات االســـتثمارية 
ــن  ــا مـ ــتثمار مخزونهـ ــتطيع اسـ ــرى، إذ تسـ األخـ
ويمكنهـــا  األوروبيـــة،  الســـندات  فـــي  اليـــورو 
أيًضـــا اســـتثمار احتياطـــي الـــدوالر األمريكـــي فـــي 
أوروبـــا لتحقيـــق مكاســـب أفضـــل ممـــا يحققـــه 

اســـتثمار اليـــورو.
لكـــن الصيـــن تولـــي عنصـــري االســـتقرار واألمـــان 
أي  حســـاب  علـــى  األولويـــة  االســـتثمار  فـــي 
شـــيء آخـــر، إذ مـــا تـــزال منطقـــة اليـــورو غيـــر 
مســـتقرة رغـــم مضـــي قرابـــة ١٨ عاًمـــا علـــى 
اســـتمرار  إن  بـــل  األوربـــي،  االتحـــاد  نشـــأة 
االتحـــاد نفســـه أصبـــح محـــل تســـاؤل. لذلـــك 

ال تحبـــذ الصيـــن اســـتبدال األصـــول األوربيـــة 
باألمريكيـــة.

ُتَعـــد خطـــورة األصـــول األخـــرى، مثـــل العقـــارات 
األخـــرى،  للبلـــدان  الماليـــة  واألوراق  واألســـهم 
أعلـــى مقارنـــًة بالســـندات األمريكيـــة، وال ُيَعـــد 
يمكـــن  فائًضـــا  األجنبيـــة  العمـــالت  احتياطـــي 
االســـتغناء عنـــه أو المقامـــرة بـــه ســـعًيا وراء 

تحقيـــق ربـــح أعلـــى.
لـــدى الصيـــن خيـــار آخـــر يتمثـــل فـــي اســـتخدام 
ــن  ــط مـ ــراء النفـ ــي شـ ــدوالر فـ ــن الـ ــا مـ مخزونهـ
ــا  ــدان أيًضـ ــذه البلـ ــدان الشـــرق األوســـط، وهـ بلـ
ـــي تحصـــل  ـــدوالرات الت ســـينبغي لهـــا اســـتثمار ال
الـــذي  القبـــول  إلـــى  نظـــًرا  عمليًّـــا،  عليهـــا. 
ـــا، فـــإن أي مخـــزون  يتمتـــع بـــه الـــدوالر دوليًّ
ـــة  ـــى احتياطـــي العمل ـــدوالرات ســـيتحول إل مـــن ال
أكثـــر  فـــي  ســـيوضع  أو  للدولـــة،  األجنبيـــة 
االســـتثمارات أماًنـــا فـــي العالـــم، وهـــي األوراق 

الماليـــة للخزانـــة األمريكيـــة.
ُيَعـــد الحجـــم الهائـــل للعجـــز التجـــاري األمريكـــي 
مـــع الصيـــن ســـبًبا آخـــر يدفعهـــا لالســـتمرار فـــي 
ــذا  ــغ هـ ــة، إذ يبلـ ــة األمريكيـ ــراء أوراق الخزانـ شـ
ــهريًّا،  ــار دوالر شـ ــو 2٥ – 3٥ مليـ ــز نحـ العجـ
وبتوافـــر المـــال الوفيـــر الناجـــم عـــن هـــذا العجـــز، 
ــار  ــل خيـ ــة أفضـ ــة األمريكيـ ــكل أوراق الخزانـ تشـ
متـــاح للصيـــن لالســـتثمار فيـــه. يعـــزز شـــراء 
النقـــدي  المخـــزون  األمريكيـــة  الخزانـــة  أوراق 

ــة. ــا االئتمانيـ ــي وجدارتهـ الصينـ
آثار شراء الصين للدين األمريكي

ـــا الحتياطـــي  تهيـــئ الواليـــات المتحـــدة مـــالًذا آمًن
ــا أن  ــا يعنـــي فعليًّـ العملـــة األجنبيـــة للصيـــن، مـ
الصيـــن ُتقـــِرض الواليـــات المتحـــدة، التـــي تســـتمر 

فـــي شـــراء الســـلع الصينيـــة بهـــذه األمـــوال.
ومادامـــت الصيـــن تعتمـــد علـــى التصديـــر وتمتلـــك 
ــدة،  ـــات المتحـ ــع الوالي ــاًل مـ ــا هائـ ــا تجارًيـ فائًضـ
فسيســـتمر تراكـــم مخزونهـــا مـــن الـــدوالر والديـــن 
ــات  ــة للواليـ ــم القـــروض الصينيـ األمريكـــي. تنجـ
المتحـــدة عـــن شـــراء الصيـــن للديـــن األمريكـــي، 
ـــة. ـــات المتحـــدة للمنتجـــات الصيني وشـــراء الوالي

تســـتفيد الدولتـــان مـــن ذلـــك، إذ تحصـــل الصيـــن 
علـــى ســـوق كبـــرى لمنتجاتهـــا، وتنتفـــع الواليـــات 
المتحـــدة مـــن رخـــص ثمـــن الســـلع الصينيـــة. 
البلديـــن  بيـــن  السياســـي  التنافـــس  أن  ومـــع 
مشـــهور عالميًّـــا، تضطـــران للتعـــاون للحصـــول 
أن  المتوقـــع  المتبادلـــة،  المنفعـــة  هـــذه  علـــى 

ــتمر. تسـ

ا الدوالر األمريكي بوصفه احتياطيًّ
ـــا عملـــة االحتياطـــي النقـــدي  تشـــتري الصيـــن فعليًّ
ـــد حتـــى القـــرن  للعصـــر الحالـــي. كان الذهـــب ُيَع
العالمـــي،  االحتياطـــي  معيـــار  التاســـع عشـــر 

ــد  ــترليني. ُتَعـ ــه اإلسـ ــا الجنيـ ــه الحًقـ ــُتبدل بـ واسـ
االســـتثمار  اآلن  األمريكيـــة  الخزانـــة  أوراق 

ــم. ــي العالـ ــا فـ ــر أماًنـ األكثـ
ـــل الســـتخدام للذهـــب،  ـــخ الطوي ـــًدا عـــن التاري بعي
نجـــد مواقـــف تاريخيـــة امتلكـــت فيهـــا العديـــد 
الجنيـــه  مـــن  هائـــاًل  احتياطيًّـــا  الـــدول  مـــن 
اإلســـترليني فـــي حقبـــة مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة 
ــتثماره  ــه أو اسـ ــوي إنفاقـ ــن تنـ ــم تكـ ــة، ولـ الثانيـ
ــه  ــل كانـــت تحتفـــظ بـ ــدة، بـ ــة المتحـ فـــي المملكـ

ـــا آمًنـــا. فحســـب بوصفـــه احتياطيًّ
وبعـــد أن فقـــدت هـــذه الـــدول مـــا تملكـــه مـــن 
تعرضـــت  اإلســـترليني،  الجنيـــه  احتياطـــي 
تدهـــور  إذ  المتحـــدة ألزمـــة عملـــة،  المملكـــة 
مـــن  الفائـــض  المعـــروض  بســـبب  اقتصادهـــا 
ـــدة.  ـــاع أســـعار الفائ ـــى ارتف ـــا أدى إل ـــا، م عملته
فهـــل ســـيحدث االمـــر نفســـه للواليـــات المتحـــدة 
لـــو قـــررت الصيـــن تصفيـــة مـــا تمتلكـــه مـــن 

األمريكـــي؟ الديـــن 
ألـــزم النظـــام االقتصـــادي الســـائد بعـــد الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة المملكـــة المتحـــدة الحفـــاظ علـــى 
ســـعر صـــرف ثابـــت لعملتهـــا. مـــا ســـبب عواقـــب 
ـــى  ـــًة إل ـــي، إضاف ـــى االقتصـــاد البريطان ســـيئة عل
ــام مـــرن لســـعر الصـــرف، وتصفيـــة  ــاب نظـ غيـ
الجنيـــه  مـــن  الحتياطيهـــا  األخـــرى  البلـــدان 

االســـترليني.
ــل  ــي قابـ ــدوالر األمريكـ ــرف الـ ــعر صـ ــا أن سـ بمـ
للتغيـــر، فـــإن أي عمليـــة بيـــع تنفذهـــا دولـــة 
ــًرا  ــا كبيـ ــًرا أو احتياطيًّـ ــا كبيـ ــا أمريكيًّـ ــك ديًنـ تمتلـ
مـــن الـــدوالر األمريكـــي ســـتحفز تصحيـــح التـــوازن 
قـــررت  إذا  الصيـــن  أن  التجـــاري عالميًّـــا. أي 
تصفيـــة احتياطيهـــا مـــن الـــدوالر األمريكـــي فإنـــه 

ســـيتحول إلـــى ملكيـــة دولـــة أخـــرى، أو ســـيعود 
إلـــى ملكيـــة الواليـــات المتحـــدة.

ســـتؤثر تصفيـــة األصـــول ســـلًبا علـــى الصيـــن، 
إذ ســـيؤدي الفائـــض المعـــروض مـــن الـــدوالر 
ــة  ــاع قيمـ األمريكـــي إلـــى تناقـــص ســـعره، وارتفـ
ارتفـــاع  إلـــى  ســـيؤدي  مـــا  الصينـــي.  اليـــوان 
لميزتهـــا  وفقدهـــا  الصينيـــة  المنتجـــات  تكلفـــة 
التنافســـية المتمثلـــة فـــي انخفـــاض أســـعارها، 
وهـــو مـــا ال ترغـــب الصيـــن فـــي حدوثـــه ألنـــه 

يضـــر كثيـــًرا باقتصادهـــا.
إذا توقفـــت الصيـــن )أو أي بلـــد آخـــر يتمتـــع 
بفائـــض تجـــاري مـــع الواليـــات المتحـــدة( عـــن 
بـــدأت  أو  األمريكيـــة،  الخزانـــة  أوراق  شـــراء 
العملـــة  مـــن  باحتياطيهـــا  الســـوق  بإغـــراق 
األمريكيـــة، فســـيتحول الفائـــض التجـــاري إلـــى 
عجـــز، وهـــذا مـــا ال يرغـــب فيـــه أي بلـــد يعتمـــد 
ـــة. ـــر، ألن نتائجـــه كارثي ـــى التصدي اقتصـــاده عل

لذلـــك ال يوجـــد مـــا يدعـــو للقلـــق بســـبب زيـــادة 
حيـــازة الصيـــن مـــن أوراق الخزانـــة األمريكيـــة 
حـــدث  إذا  وحتـــى  تصفيتهـــا.  مـــن  والخـــوف 
هـــذا، فلـــن تختفـــي الـــدوالرات أو أوراق الديـــن 
األمريكيـــة بـــل ســـتتحول إلـــى أطـــراف أخـــرى.

منظـــور الخطـــر بالنســـبة إلـــى الواليـــات 
المتحـــدة

مـــع أن هـــذا النشـــاط التجـــاري المســـتمر أّدى 
إلـــى جعـــل الصيـــن دائًنـــا للواليـــات المتحـــدة، ال 
يبـــدو الموقـــف بهـــذا الســـوء. لـــن تتخـــذ الصيـــن 
ـــا مـــن  ـــة االحتياطـــي األمريكيـــة خوًف قـــراًرا بتصفي
تســـتطيع  ذلـــك،  قـــررت  إن  وحتـــى  العواقـــب. 
ـــاج إليـــه مـــن  ـــات المتحـــدة طباعـــة مـــا تحت الوالي
دوالرات، ويمكنهـــا أيًضـــا اتخـــاذ تدابيـــر أخـــرى 

مثـــل التيســـير الكمـــي.
ســـتؤدي طباعـــة المزيـــد مـــن الـــدوالرات إلـــى 
هبـــوط قيمتـــه وارتفـــاع التضخـــم، مـــا ســـيعود 
بالنفـــع علـــى الواليـــات المتحـــدة فيمـــا يتعلـــق 
الســـداد الحقيقـــي  بدينهـــا، إذ ســـتهبط قيمـــة 
نســـبًة إلـــى التضخـــم، وهـــو مـــا يفيـــد المديـــن 
)الواليـــات المتحـــدة فـــي هـــذه الحالـــة(، لكنـــه 

)الصيـــن(. بالدائـــن  يضـــر 
ومـــع أن عجـــز موازنـــة الواليـــات المتحـــدة مرتفـــع، 
ــدوم  ــن معـ ــداد الديـ ــن سـ ــا عـ ــر عجزهـ ــإن خطـ فـ
ـــا )مـــا لـــم ُيتخـــذ قـــرار سياســـي بخـــالف  عمليًّ
المتحـــدة  الواليـــات  تحتـــاج  ال  فعليًّـــا،  ذلـــك(. 
إلـــى اســـتمرار الصيـــن فـــي شـــراء دينهـــا، لكـــن 
الصيـــن هـــي مـــن تحتـــاج إلـــى الواليـــات المتحـــدة 

لضمـــان اســـتمرار نموهـــا االقتصـــادي.

منظور الخطر بالنسبة إلى الصين
تتجنـــب الصيـــن إقـــراض مـــا لديهـــا مـــن أمـــوال 
ـــة مطلقـــة فـــي  ـــع بصالحي ـــة أخـــرى تتمت ـــى دول إل
طباعـــة النقـــود. يؤثـــر ارتفـــاع التضخـــم فـــي 
الواليـــات المتحـــدة ســـلًبا علـــى الصيـــن، إذ تهبـــط 
القيمـــة الحقيقيـــة لمبالـــغ ســـداد الديـــن التـــي 
ــن  ــُتضطر الصيـ ــن. وبذلـــك سـ ــتلمها الصيـ ستسـ
إلـــى مواصلـــة شـــراء الديـــن األمريكـــي لضمـــان 

ــا. ــا دوليًّـ ــعار صادراتهـ ــية ألسـ ــزة التنافسـ الميـ

الخالصة
والتبعـــات  الجيو-سياســـية  الظـــروف  تـــؤدي 
ــام فـــي  االقتصاديـــة إلـــى مواقـــف مثيـــرة لالهتمـ
شـــراء  اســـتمرار  ويمثـــل  العالمـــي،  الميـــدان 
الصيـــن للديـــن األمريكـــي أحـــد هـــذه المواقـــف. إذ 
يرتفـــع القلـــق مـــن تحـــول الواليـــات المتحـــدة إلـــى 
دولـــة مدينـــة معرضـــة للخضـــوع لمطالـــب الدولـــة 
ــاؤم،  ــي للتشـ ــع ال داعـ ــي الواقـ ــن فـ ــة. لكـ الدائنـ
ـــة يعـــود  ـــر االقتصادي ألن هـــذا النـــوع مـــن التدابي

بالفائـــدة علـــى الطرفيـــن.

لماذا تشتري الصين سندات الدين األمريكية؟
رؤى اقتصادية

SHOBHIT SETH :الكاتب

 ترجمة: م.م.حليم العزام
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طقس الزواج المقدس )Sacred MarriageRitual( في العراق القديم

إن حضارة بالد الرافدين تعد من أقدم الحضارات 
حضارة  فهي  اآلن،  لحد  المعروفة  البشرية 
اإلنسان  نشاطات  تفاعل  من  تشكلت  أصيلة، 
البدائية  الشعوب  ،وكانت   المادية  و  الفكرية 
التي يمكن أن نسميها بالشعوب التي ال تعرف 
تفكيرًا  تملك   )without writing( الكتابة 
الحاجة  وفق  على  يتحركون  كونهم  غريزيا، 
هو  وهذا  بهم،  المحيط  العالم  لفهم  الرغبة  و 
الذي جعل طقوس التقديس من أقدم الممارسات 
الدينية  التي مارسها إنسان بالد الرافدين في 
الحياة عن  في  أفكاره  ومفاهيمه  التعبير عن 
طريق تفاعله مع بيئته الطبيعية إذ إن الطبيعة 
ليحقق  رؤيته،  عن  يعبر  أن  لإلنسان  تسمح 
ذاته ،فهي تخاطب الوعي اإلنساني الذي يقع 
تطورت  ،وهكذا  العاطفة  و  اإلحساس  وراء  ما 
الخصب  عقيدة  ممارسات  و  مفاهيم  و  أفكار 
التي شكلت )اإللهة األم( محورها األساسي،و 
التي ترجع في جذورها لإلحتفاالت الزراعية في 
بـ )الزواج  ُيعرف  التاريخ ،إلى ما  عصور قبل 
الطقس يجري خالل  المقدس( ، فقد كان هذا 
العمليات الزراعية في بداية الربيع ،و كان لكل 
إله في بالد الرافدين عيده الخاص به و لكنها 
اتسعت وكثرت في االلف الثالث و تحديدا في 
إذ  بين)2600-2٥00ق.م(،  الواقعة  المدة 

نوعًا  وأصبحت  تعززت  و  الفكرة  هذه  شاعت 
تتمثل  معينة  دينية  طقوس  و  ممارسات  من 
بزواج إلهي المدينة الذكر و األنثى اللذان كانا 
يقومان بتأدية دورهما في هذا الطقس المقدس 
أكدت  حيث  العليا،  والكاهنة  االعظم  الكاهن 
دوام  أسباب  على  تحافظ  إنها  المعتقدات  تلك 
الخصب والنماء عن طريق هذا الزواج فيسود 
الذي  الربيع  فصل  في  النباتات  بنمو  الفرح 
تخضر  إذ  القاسي  البارد  الشتاء  على  ينتصر 
المراعي، ويبرز في هذا  و  والحقول  البساتين 
قد  الديني و  الخصب  المقدس مفهوم  الطقس 
كانت مراسيم هذا الزواج تقام بشكل أحتفاالت 
رسمية يقدم فيها الطعام و الشراب ثم أصبحت 
بشكل أعياد في أيام معينة من السنة يشترك 
فيها عموم الناس من الخاصة والعامة و عدت 
من المناسبات الدينية المهمة والضرورية في 
الزواج  هذا  صار  قد  الرافدين،و  بالد  حضارة 
المرتبط بالعقيدة الدينية جزء مهمًا من التعاليم 
و الشعائر الكهنوتية التي يشرف عليها الكهنة 
المؤسة  يتزعمون  من  كونهم  مباشر  بشكل 
المعبدية،إذ كان السومريون يحتفلون في أول 
يوم  من أيام السنة الجديدة، ويتم تقرير مصير 
البالد والعباد من قبل اإللهة )الزوجة( بعد أن 
الجديدة  السنة  تبدأ  و  الجنسية  رغبتها  ُتشبع 
بشهر نيسان بزواج اإلله )تموزي( إله الخضرة 
و النمو مع اإللهة )إينانا( إلهة الحب و الجنس 
العالم  من  )تموزي(  حبيبها  قيام  بعد  والتكاثر 
التي  الطبيعة  أعياد  من  عيد  هو  و  االسفل، 

عن  األول  عبر  المظاهر  من  بنوعين  تميزت 
النامية  األشياء  كل  موت  على  الطبيعة  حزن 
و الثاني عن سعادة الطبيعة بعودة الحياة إلى 
كل تلك األشياء ،كما يمثل هذا الزواج تكريسا 
مستمرا للدور العظيم والمهم لوظيفة الخصوبة 
التي جسدتها المرأة بكونها األرض التي مثلت 
قوة الخصب التي تحمل وتلد، وفي بعض الحقب 
الجديدة  السنة  رأس  أحتفال  أدمج  التاريخية 
الذي يكرس الزواج المقدس مع عيد )األكيتو

Akitu( لالحتفال بعيد رأس السنة البابلية.
وُيشير أحد الباحثين اآلثاريين إلى ))أن الشيء 
أن  دون  من  بالعطاء  يتصف  الحياة  هذه  في 
لها  الحية اليكون  فالكائنات  قطبان،  له  يكون 
دون  نوعها  في  االستمرارية  يمكنها  وال  وجود 
أن يتم االتصال بين قطبيها المتمثلين بالذكور  
التي  و  الفكرية  الطاقات   لتحرير  واإلناث(( 

سببت نشوء الحضارات عبر العصور. 
و أن فلسفة  الخصوبة كانت من  أهم المواضيع 
التي شغلت الفكر االنساني فهي غريزة أنسانية   
ُتسبب التكاثر أي حفظ النوع البشري و ديمومة 
الحياة، والسيما أن أهم غريزتين سعى اإلنسان 
لتأمينها على الدوام هما سعيه للحصول على 
إلى  يؤدي  الذي  الجنس  ممارسة  و  الطعام 

التكاثر  وبالتالي  يعمل على حفظ النوع.  
الزواج  وظيفة   جوهر  إن  القول:  خالصة  و 
عملية  حصول  في  يتلخص  كان  المقدس 
بين  الجنسي  اإلتصال  طريق  اإلخصاب،عن 
دينية  وأهداف  غايات   لتحقيق  العروسين، 

تعبدية أذ شكلت األم  واألمومة معنى جوهري 
البدايات  منذ  الرافدين  بالد  إنسان  حياة  في 
األولى للحضارة ،و كانت مسألة الحب الجنسي 
الذي  واضحة  في وقت مبكر في بالد سومر 

جسدته )إنانا( الهة الحب و الجنس و الجمال 
أستمرت  و  الخضرة  إله  دموزي  حبيبها  و 
من  االكديين  أيدي  على  وتطورت  الفكرة  هذه 

اآلشوريين والبابليين فيما بعد.

أ.م.د حسين عليوي 

عبد الحسين

كلية اآلثار

جامعة الكوفة

المستشــفى  أضــواء  اإلنســان  يتــذوق  حيــن 
األولــى بعــد أن قضــى مــا ُيقــارب التســعة أشــهر 
فــي العمــاء الُمظلــم، يدخــُل فــي ســباٍق غامــٍض 
مــع نفســه إليجــاد الضــوء وخلقــه، يتســلّل منــذ 
نعومــة أظفــاره نحــو البــاب الــذي ُيفتــح فيندفــع 
منــه شــالاًل متأللئــا مــن الشــمس وُيغلــق بســرعة 
قبــل أن يصــل، يتســلق نحــو الشــبابيك العاليــة 
التــي تحبــس وراءهــا نــورًا أصفــرًا محّرمــًا عليــه 
أن يلمســه، فلمــاذا إذن يهلــع الصغيــر، الــذي 
ال يعلــم بعــد شــيئًا عّمــا يمكــن أن ُيرعبــه، حيــن 
يتذّكــر زمــن  الظــالم؟  الكهربــاء ويعــمُّ  تنطفــُئ 
وحدتــِه الُمعتــم، ويكبــر محــاواًل االنتقــام مــن ذلــك 
الســجن الغريــب غيــر الضــروري.. أمــا كان مــن 
الممكــن نقــل الضــوء مــع الغــذاء فــي المشــيمة؟ 
أمــا كان مــن الممكــن أن يبقــى مغّمضــًا وشــعوٌر 

بالضــوء يغّطــي جفنيــِه بأمــان؟ 
مصــدرًا  الشــجِر  مــن  صانعــًا  الطفــل  يكبــر 
لألضــواء، مــن األبــراج منــاراٍت، ومــن الزجــاج 
ــٍة حيــث  ــى مرحل ــرى، فهــو وصــل إل مواشــير، ت
أصبــح عندهــا ال يكتفــي بالضــوء المجّرد نفســه، 
بــل يخلقــه بأشــكاٍل مختلفــة وألــواٍن أكثــر، يكبــر 
محــاواًل أاّل يــدع نقطــًة صغيــرًة فــي العالــم تبقــى 
دون إنــارة، ثــم تــراه يتعنصــر على ذوي البشــرات 
الغامقــة، ويصّنفهــم بأنهــم جنســًا أدنــى، فيربــط 

النقــاء بشــّدة بيــاض البشــرة، ثــم ينبــذ األمكنــة 
الُمظلمــة ويصّورهــا علــى أنهــا ُمخيفــًة، مرتعــًا 
للمجرميــن والمشــّردين والمتعاطيــن والوحــوش 
حتــى، ولكــن طالمــا أن الوقــت نهــارًا، فــال تعــد 
هــذه األماكــن مشــكلة، طالمــا أن عينــه يمكنهــا 
رؤيــة الوحــش حيــن يكــون بالقــرب، فــإن الغابــَة 

ليســت خطيــرة.. الُمضــاء هــو كل مــا يهــم! 
ال ُيقــام زفافــًا واحــدًا بعــد مغيــب الشــمس، وال 
توجــد ُنزهــات علــى الشــاطئ حيــن ينطفــئ النهــر 
هنــاك  وليــس  عنــه،  غريبــًا  أســودًا  وُيصبــح 
مناطيــٌد تحّلــق ودوالٌب للهــواء يــدوُر حيــن تنــام 
الســماء ويحتــلَّ مكانهــا ليــٌل دخيــٌل علــى لونهــا 
األزرق. يتقبــل الحقيقــة مــن جانبهــا المشــرق 
فقــط، مثلمــا ينظــر للجــزء المملــوء مــن الــكأس، 
أنصــاف  امتصــاص  ويتعلــم  المثاليــة،  يتخيــل 
الُمبهمــة،  أوجههــا  الفظــًا  فحســب  الحقائــق 
تمــتَّ  أن  يمكــن  ال  مجــردًة  شــوائبًا  ُمعتبرهــا 
للحقيقــة بِصلــٍة. تنمــو بصيرتــِه منقوصــة، وال 
تنفعــُه نّظــارات العالــم بــأن ُيالئــم عينــُه أخيــرًا 
أن  اختــار  الــذي  الجانــب  ليــرى  الظــالم  علــى 
ال يــراه مــن العالــم. ُيقنــع نفســُه أنــه مجبــواًل 
وينفــر  إليهــا  ينجــذب  لــَم  وإال  الشــمس  مــن 
ــاه  ــم يخجــل مــن خطاي مــن الظــالم المســتقر، ِل
وينســبها لشــيطاٍن تلّبســه، لــم يــؤول ســيئاته 

لغايــاٍت خّيــرة مجهولــة؟
ألسُت ابنِك، أيتها الشمس؟

أليس لهروبي الدائم من غريمِك معنًى؟ 
هل تفوتِك، وأنِت الُمطَلقة

 بقعًا مني لم تنيريها؟
ويظــلُّ يناجــي نفســه وهــو يركــُض للجانــب الــذي 
تشــرق عنــده، مبــررًا مغيبهــا أن نــداًء عاجــاًل 
يتطلــب شــروقها فــي مــكاٍن آخــر ال يفتــرض 
ــح مــع أن يكــون القمــر  ــه، ال يتصال وجودهــا ب

ــل! ــا بقلي ــًة ال ينقــص عنه ــًة حتمي حقيق
ال يرتقــي مســرحًا ال يتضّمــن إنــارًة قوّيــة مرّكــزًة 
عليــه، ال يقــدم شــيئًا لمنّصــٍة ال تمنحــُه ضــوءًا 
"معنويــًا ومادّيــًا"، ال يعــزف علــى بيانــو ال تتفوق 
أزرارُه المشــّعة علــى أزراره الليليــة، حتــى حيــن 
يحــاول تقّبــل الليــل أخيــرًا، تجــده خارجــًا بتلقائيــة 

يبحــث عــن النقــاط الُمضيئــة فــي ســمائه.
وألن  يحّســُه!  ألنــُه  الظــالم،  رؤيــة  ُيريــد  ال 
جبلتــه المتكّونــة مــن ليــٍل ونهــار، ال يطيقهــا 
ــه ال زهــور تحــت ضــوء القمــر،  وال يقبلهــا، ألن
وال مالئكــة فــي الليــل، ال شــيء ســوى الوحــوش 
واألســاطير والذئــاب، وإلــى أن ُيدفــن فــي ظلمــٍة 
شــيء،  كل  مــن  بالرغــم  وأخيــرة،  أخــرى  مــرًة 
ســيظلُّ يحلــُل ذاتــه -عبثــًا أم ال- حتــى ُيصبــح 

ــورًا. ــه ن هــو ذات

َجَلَســـت ِبُمفَرِدهـــا واِضعتـــًا رأَســـها بيـــن ِرجَليهـــا. 
َتَرقرقتـــا.  َدمَعتـــاِن  َوجَنتيهـــا  َعلـــى  ُخَطـــت 
ُتســـاِبقاِن َبعَضُهمـــا. فاَضـــت ِبُحزِنهـــا  َوحَدهـــا 
ِبصوِتهـــا  نـــاَدت  الَدمـــع.  ِبَســـيِل  فَغِرقـــت. 
طالبـــًة  الَنجـــاة. َرجـــت  ِمـــن َمـــن ال َحيـــاَة لـــه 
اأِلســـِتغاثة. َنَزفـــت  ِبِجراِحهـــا وَأهَلَكهـــا الَمدمـــع. 

فتـــاٌة بَقلـــٍب َهـــٍش وروٍح زجاجيـــة.
أهذه هي ِفعاًل؟

ِتلـــَك التـــي َلِعبـــت ُلعبـــًة خاِســـرًة َمـــَع األلـــم. 
ُأنُظـــر إليهـــا . األن هاهـــَي َتخضـــع. هاهـــَي 
ــال الرواســـي. شـــيٌء  ــا تهـــوي الِجبـ َتهـــوي كمـ
ـــَم تعـــاَل وشـــاِهد. تعالـــو إســـَمعو  ال ُيصـــدق. َهُل
َسَتَتبســـُم  الَضِحـــكات.  .ســـتتعالى  أنينهـــا 
أن  ِلزواِلهـــا  آن   الُقلـــوب.  الوجوه.َسُتَســـُر 
ـــى  ـــَل َحت ـــن . وآن لُغصـــِن أحالِمهـــا أن َيذُب يحي

َينَكِســـر.
ثم  فجًأة....

َرَفعـــت رأســـها كأنهـــا ُتخاِطـــُب الَســـماء . أشـــارت 
بأصبٍعهـــا  رافعـــًة يدهـــا وكأنهـــا ُتخاِطـــُب الـــرب. 
ـــُكِل واحـــٍد  ـــك ِل ـــت الواحـــد. وأن ـــي واحـــد. وأن بأنن

ـــُكِل ُمنَكســـٍر ُمعَتمـــد. وطأطـــأة ِبرأِســـها   َســـند. وِل
لـــألرض. وتنفســـت فأزفـــرت عـــن أخـــِر مـــا فـــي 
أنفاِســـها  مـــن ِثَقـــل. وأَََخـــَذت َتَعـــُض ِجراحهـــا 
الناِزفـــَة. َتشـــَرُب  ِمـــن َأَلِمهـــا أَلمـــًا أخـــر. ُتـــداوي 
َتُشـــُد  أصاِبعهـــا  َمَضغـــت  ِبالَوجـــع.  روحهـــا 

ـــر. ـــَم الصب ـــها عزائ ِبَنفِس
ــُر َصبـــري  ــُم الـــذي ناَزلَتنـــي َتخَتِبـ ــا األلـ أال أيهـ

وَعزيمتـــي .
ها أنا ذا أنهُض فأشَهد قيامتي .

َوَوَقفت ِبال َمسند.
وثارت ِبال ُعدٍة أو َعدد.

ونـــادت ِبالواحـــِد األحـــد. يافـــرُد يـــا َصمـــد. أِعـــن 
َحبيســـَة األكـــداِر مـــن الَمكـــِر واألمـــكار. وأعنـــي 

. وَأِمدنـــي بالَمـــدد.
َفَشِخَصت العيون. وُشدت إليها األنظار.

:َحِســـبنا الُحـــزَن  داهـــَم َطريقـــِك فأضـــرَم فيـــه 
النـــار.؟

ــا  ــا لهـ ــِك أمـ ــَك التـــي إعترتـ ــوٍة ِتلـ ــا مـــن قـ يالهـ
مـــن إنهيـــار.؟

فأجابـــت وذلـــك الصـــوُت الَشـــجُي قـــد هاجـــَر 
ِحنَجرتهـــا الـــى ُدنيـــا الفنـــاء.

َمـــن ال يعـــُض ِجراحـــُه َصبـــرًا .الينتظـــر مـــن 
الُحـــزَن  ســـُأزاوُل  للنجـــاة.  قاِربـــًا  الحيـــاِة 
.وُأجالـــُس الَكـــدر. َشـــِربُت الَصبـــَر ُشـــربًا . َفهـــل 

أكَثـــر؟ َشـــِربتُه  َيُضرنـــي إن 
أن  للوقـــت  وســـيأئيُن  الَوقـــَت   ســـُأصاحُب 

َيرَحـــل.
ويأتـــي ذالـــَك اليـــوُم الـــذي ُيســـمح ِلقيامتـــي بـــَأن 

َتظهـــر.
َفرحـــي  وأزهـــاُر  ماِضيـــي.  َبســـاتيَن  فَتـــروي 

ُتزِهـــر.
َترشـــقونني  هواِنكم..وشـــقاِئكم..  فيـــال 

ُأكَســـر. فـــال  بأحقاِدكـــم 
ِطـــوال. بالهـــِم والَضعـــِف  َلكـــم وِلليـــاٍل  ُبعـــدًا 
ُتزِهـــُر  يـــوُم  بالنار.وســـيأتي  َتحِرُقنـــي  كانـــت 
روحـــي  مـــن َتحـــِت رماِدهـــا  أزهـــارًا تتلوهـــا 

أزهـــار.
فغدًا  يوٌم أخر  ُتشِرُق فيه َشمُس الَنهار.

وأرى شياطيني تأوي للفرار.
إلى الالعودِة.َحسُبهم َرٌب واحٌد َقهار.

هو َسَندي ودياري. وِنعَم كاَن الدار.            
  

لوقته  إدارته  بحسن  مرهونة  كل شخص  حياة 
إن أحسنها فبذلك نجاحه وفالحه، وإن أساءها 
فبذلك خسارته وضياعه، فكثيرًا ما نقرأ أو نرى 
أو نسمع حول من استثمر هذا الجانب وأواله 
اهتمامه األكبر فعاد عليه بالخيرات التي ال تعد 
وال تحصى سواء في حياته أم بعد مماته، وهلل 

َدرُّ القائل )١( : 
َدّقاُت َقلِب الَمرِء قاِئَلٌة َلُه 

                      ِإنَّ الَحياَة َدقاِئٌق َوَثواني
َفِارَفع ِلَنفِسَك َبعَد َموِتَك ِذكَرها

                     َفالِذكُر ِلإِلنساِن ُعمٌر ثاني
ولعل من أبرز ما يمكن أن يذكر في هذا الشأن 
من إدارة الوقت ما يعرف بالتاءات الخمس وهي 

كاآلتي )2( : 
مهما  أمرًا  يعد  فالهدف   : األهداف  ١.تحديد 
متعلقا  يكون  وربما  فرد،  كل  حياة  في  للغاية 
أو  العملي،  أو  العلمي،  أو  الروحي،  بالجانب 

االجتماعي أو غيرها .
2.ترتيب األولويات : فمن الواضح أن في حياة 
كل فرد منا أمور عليه أن ينجزها سواء كانت 

على المدى القصير أم الطويل .
3.التخطيط : والذي من خالله يتمكن الفرد من 
انجاز مراده في فترة زمنية معينة وفق اساليب 
بأنه  عنه  ُعّبر  إذا  مبالغة  توجد  وال   ، محددة 
التي تحدد االتجاه الصحيح لكل من  البوصلة 

رام الوصول الى هدفه وإدارة ذاته ووقته .
٤.التفويض: وبه يمكن أن يستثمر الفرد وقته 
بالنسبة  المرؤوسين  الى  تفويضه  يمكن  فيما 
لمدير العمل، أو ألحد أفراد العائلة وغيرهم ممن 

يعتمد عليه في إيكال االمر اليه .
تقدم  ما  أهمية على  يقل  ال  فانه   : ٥.التقويم 

بل به يكون نجاح إدارة الوقت؛ ألنه سيشخص 
مواقع القوة والضعف في إنجاز مهامنا .

بإدارة  القيام  لنا  تسهل  الخمس  التاءات  فهذه 
خير  فيه  بما  علينا  َيُدرُّ  منظم  بشكل  أوقاتنا 
ألنفسنا ولغيرنا سواء في الحياة أم بعد الممات 
كل بحسب ما خطط ونفذ فبعض ينال الدنيا ، 

وآخر ينال اآلخرة، وثالث ينالهما معًا .
وأيامه  لياليه  ينفق  لمن  العجب  كل  والعجب   
التي هي رأس مال حياته فيما ال نفع فيه من 
الحبيب  شفاه  به  نطقت  ومما  بعيد،  أو  قريب 
في  وسلم(  وآله  عليه  هللا  )صلى  المصطفى 
اغتنام العمر ما قاله في وصيته ألبي ذر )رضي 
َأَشحَّ  ُعُمِرَك  َعَلى  ُكْن  َذرٍّ  َأَبا  َيا   "  : هللا عنه( 
فالتأكيد   ،  )3(  " ِديَناِرَك  َو  ِدْرَهِمَك  َعَلى  ِمْنَك 
من الهادي الى طريق الرشاد )صلى هللا عليه 
وآله وسلم( من الحفاظ على الوقت واستثماره 
بما ينبغي لهو من حرصه على أمته وكل من 

يهتدي بهديه.
 __________________

١-البيتان للشاعر أحمد شوقي )ت: ١٩32م( 
، من قصيدته " المشرقان عليك ينتحبان ".

2- ينظر : إدارة الوقت مفتاح النجاح ، إعداد 
: بيجاد سالمة ، كنوز للنشر والتوزيع ، ط/١ 
 ، الوقت  إدارة  فن  ؛   ٧3 ، ص  م   20١٥ ،
طارق السويدان ومحمد أكرم العدلوني ، قرطبة 
للنشر والتوزيع ، ط/2 ، ١٤2٥ هـــ - 200٤ 

م ، ص 2٥.
3-الطوسي : محمد بن الحسن )ت: ٤60هـــ( 
، األمالي ، تح : قسم الدراسات االسالمية - 
 ، قم  الثقافة -  دار   : ، نشر  البعثة  مؤسسة 

ط/١ ، ١٤١٤ هــ ــــ ، ص : ٥2٧.

ً
محاوالت المرء ألن يكون نورا

الطالبة رزان الحسيني 

كلية طب االسنان 

التاءات الخمس في إدارة الوقت
الطالب رائد حمد حسين

 كلية الفقه

)َمشَهُد َنجاة( 
الطالبة :ام البنين محمد مولى
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أ.د. باقر الكرباسي

رؤى

األستاذ الدكتور زهير غازي زاهد
» رحلة حياة ومسيرة عطاء «

وبعـــد :فالحديـــث عـــن أســـتاذنا الدكتـــور ســـعيد عدنـــان المحنـــة طويـــل. فقـــد رافقتـــه زمنـــًا. 
فأفـــدت منـــه أســـتاذًا ومعّلمـــًا وأديبـــًا  بارعـــًا .ووددت أن أوجـــز أشـــياء عنـــه لخصتهـــا بمـــا 

يأتـــي:
١-إذا رأى النقـــاد عالقـــًة بيـــن النفـــس والباعـــث الخارجـــي الـــذي يمثـــل موقـــف المتكلـــم مـــن 
ـــكالم يؤججـــه  باعـــث خارجـــي يقـــف  ـــاق ال واقعـــه االجتماعـــي أو الواقـــع المعيـــش. وأنَّ انبث
ـــد  ـــان ق ـــإن أســـتاذنا الدكتـــور ســـعيد عدن ـــة للصـــور والمعانـــي.  ف وراء دالالت القـــول الحامل
راعـــى هـــذ األمـــر. مهمـــا كانـــت قـــوة الباعـــث. فهـــو ال يتكّلـــُم مالـــْم تفرْضـــه الحاجـــة إليـــه. 

ـــِرَف بانتصـــاره للحقيقـــة دومـــًا. ـــْد ُع ـــك الواقـــع.  وق فأســـس عالقـــة خاصـــة تجـــاه ذل
 فأفصحـــْت  طريقـــُة القـــول عنـــده عـــن رؤيتـــه  لذلـــك  الواقـــع قانعـــًا بـــه أو رافضـــًا لـــه، فـــكان 
أســـتاُذنا حريصـــًا علـــى التريـــث فـــي اخـــراج الـــكالم ومداياتـــه التعبيريـــة. بمعنـــى أن صيـــرورة 
الـــكالم عنـــده ُتبنـــى علـــى  تأّمـــٍل فكـــريٍّ أواًل  . ثـــم يأتـــي ُبْعـــُده األســـلوبي مالئمـــًا  لســـَبِب 
ـــك  ـــي. لذل ـــًا مـــع المتلق ـــًا  ُمْقنع ـــُدًا تواصلي ـــع ُبْع ـــه. لتصن ـــا تتدخـــل مصـــادر ثقافت ـــكالم .وهن ال
يحضـــر التأنـــي دومـــا فـــي كالمـــه .وهـــذه الحـــال ترافقـــه متكلمـــًا كان أو كاتبـــًا. فـــال ينفلـــُت 

ـــذي يســـتحق. ـــكالم مـــن كماشـــة تصـــوره إاّل فـــي موضعـــه ال ال
ــياقات  ــا فـــي سـ ــًة يوظفهـ ــك معرفـ ــه يمتلـ ــات وجدُتـ ــط الثمانينـ ــه أواسـ ــي بـ ــذ معرفتـ  2- منـ
كالمـــه. فتتجّلـــى الصلـــة بيَنـــه  وبيـــَن قّراِئـــه. فأشـــعر بوقـــع كلماتـــه مغمََّســـًة بنجيـــع وجدانـــه. 
لذلـــك يحقـــق اســـتجابة وجدانيـــة تقـــّرُب الفكـــرَة إلـــى ســـامعه .فيســـتجيب الســـامع لهـــا 
وجدانيـــًا.  إْذ إنَّ تواصَلـــه مـــع اآلخـــر يُظـــمُّ فـــي أطوائـــِه  طاقـــًة  تعبيريـــًة  تبعـــث بالتأثيـــر فـــي 
ـــان  ـــور ســـعيد عدن ـــك حضـــر الدكت ـــوب. لذل ـــم  فهـــم المطل ـــق التفاعـــل  ومـــن ث الذهـــن وتحق

ـــه . ـــذ علي ـــْن تتلم ـــي وعـــِي َم ف
3- َعلََّمِنـــي أّن الـــكالَم أو النـــصَّ وثيقـــٌة  لســـانيٌة ُتْنِبـــيُء عـــن مزايـــا المتكلـــم، فأرشـــَدني إلـــى 
الهـــروب مـــن ســـطوة االنفعـــال فـــي الحـــوار حتـــى  تتماَســـَك عالقـــاُت التعبيـــِر. ويســـمو الـــكالم 
بحضـــوِر طاقـــاٍت إيحائيـــٍة  وفنيـــٍة مختلفـــٍة. ُتظهـــر بمجموعهـــا رؤيـــًة المتكلـــِم فكرّيـــًا وثقافّيـــًا. 

وهـــي ُتَصـــّوُر نفســـيته .وُتعطـــي مالمـــَح  تجربتـــِه الثقافيـــة  ووظيفتـــِه اإلقناعّيـــِة معـــًا.
 ٤- علمَّنـــي  أن الـــكالم أو النـــص يكتســـُب ِميـــَزَة التأثيـــِر أكثـــَر فأكثـــَر ُكّلمـــا ازداَد التفاعـــُل 
ــال المخاطـــب. فـــال  ــاة حـ ــه، أي مراعـ ــُط بـ ــا ُيحيـ ــِم بمـ ــعوِر المتكّلـ ــاِة وشـ ــِة الحيـ بيـــن طبيِعـ
يصيـــر الـــكالُم  بمجموِعـــه ردَّ فعـــٍل مفاجـــيٍء علـــى موقـــٍف معّيـــٍن .ألنَّ المتكّلـــَم ســـيضيُع فـــي 

ـــاِع  . ـــَة االقن ـــُد وظيف ـــاِع ويفق ي ـــة الضَّ َضبابي
ــرِِة .  ـ ــوِر المؤثِّ ــًة بالصـ َلـ ــعري ُمحمَّ ــكالِم  الشـ ــياقاِت الـ ــِل سـ ــَو َجْعـ ــزوَع نْحـ ــي النـ  ٥- َعلََّمِنـ
ومـــن ثـــم فـــإن اإلبـــداع  ال يظهـــُر أثـــُرُه  إْن لـــْم يُكـــْن صـــدٌق فـــي القـــوِل وموضوِعـــه، ألن  
المعانـــي عندمـــا تتنامـــى  تســـتديُر حـــوَل  الرؤيـــِة الشـــعريِة التـــي يســـعى كلُّ شـــاعٍر إلـــى 

ــاًة. ــا للمتلقـــي معافـ ايصاِلهـ
ـــي أْن يكـــوَن لـــي موقـــٌف  شـــعريٌّ ايجابـــيٌّ مـــن الحقيقـــِة. وأن يكـــوَن الشـــعُر مـــرآَة   6-َعلََّمِن
االنســـان؛ ألّن القـــوَل الشـــعريَّ  يظـــل نتـــاَج تجربـــٍة تحـــاوُر الزمـــاَن والمـــكاَن دومـــًا. وهمـــا 

ـــن.  ـــُر ثابتي غي
ـــن  ـــَز بي ـــًا، وأنَّ التماي ـــه مع ـــم وموهبَت ـــَة المتكل ـــعريَة تحمـــُل ثقاف ـــَة الشِّ ـــي أنَّ التجرب ٧- َعلََّمِن
الشـــعراِء. يكـــون بحَســـِب أداِئهـــم الشـــعريِّ  الخـــاّصِ الـــذي ُتغّذيـــه الفنّيـــُة ، ومـــا اإلبـــداُع 
ـــٍر ودهشـــِة صـــورٍِة  ترســـُمها  ـــرادِة تعبي ـــى ف الشـــعريُّ فـــي نهايـــة المطـــاف إاّل بنـــاًء يقـــوم عل

ـــَرًة . اســـتجابة الشـــاعر الوجدانيـــة .فتمنـــَح النـــصَّ وثبـــاٍت نفســـيٍة وطاقـــاٍت تعبيريـــًة مؤثِّ
َســـني فـــي الماجســـتير والدكتـــوراه. وإدارّيـــًا يـــوَم كنـــت مقـــررا  ٨- َعلََّمِنـــي علِمّيـــًا عندمـــا درَّ
ـــه بمـــا  ـــة الفق ـــدا لكلي ـــي عمي ـــى بقائ ـــك عل ـــات. فانعكـــس ذل ـــة للبن ـــه فـــي قســـم اللغـــة العربي ل
يقـــُرُب مـــن عْشـــِر ســـنواٍت. ففـــي عملـــي اإلداري معـــه ســـنَحْت لـــي الفرَصـــُة أْن ألتقـــي بقامـــاٍت 
ـــي جـــواد الطاهـــر وأ. د  ـــل: أ. د عل ـــا مث ـــرٍة وهـــم يحاضـــرون فـــي الدراســـات العلي ـــٍة كبي علمّي
ــاد غـــزوان وأ. د نعمـــة رحيـــم العـــزاوي وأ. د عدنـــان عبيـــد العلـــي )رحمهـــم هللا( وأ. د  عنـ

ـــد وآخريـــن. ـــه العمـــر المدي ـــان العـــوادي ل عدن
أّما في جهده العلمي فأقول:

ه رائدهـــا  أســـتاذي الفاضـــل ســـعيد عدنـــان أّلـــَف وكتـــَب البحـــَث العلِمـــيَّ والنقـــَد والمقاَلـــَة. وأعـــدُّ
فـــي العـــراق اليـــوم .ففـــي تجربتـــه النقديـــة والنثريـــة ثقافـــٌة عاليـــٌة. إْذ َغلَبـــْت علـــى بعـــض 
مـــن كتاباتـــه  المعرفتيـــن األفقيـــُة والعمودّيـــُة .وهمـــا ســـالحا الناقـــِد والباحـــِث العلمـــي .فضـــاًل 
عـــن مراعـــاِة  الخصائـــِص النفســـيُة واالجتماعيـــِة وهـــو يحـــاور مـــا يبتغيـــه و مـــا يريـــد إثباتـــه 
ــامع  ــَة للسـ ــَة االفهاميـ ــُد الوظيفـ ــه ُيريـ ــٍن . وألنـ ــيٍّ رصيـ ــج علمـ ــليم  ومنهـ ــي سـ ــر فنـ بتعبيـ
.فقـــد عـــّول كثيـــرًا فـــي خطابـــه النقـــدي علـــى الخطـــاب المصحـــوب بالتحليـــل والتعليـــل وربـــِط 
ــِة  ـــه المتنوعـ ـــي مقاالِت ــُة .وف ــُة االقناعيـ ــرِت الوظيفـ ـــم حضـ ــن ث األســـباِب بالمســـبباِت .ومـ
حضـــر الســـرد  والوصـــف .فانتخـــب العبـــارات المتوافقـــة اجتماعيـــًا مـــع  الموضـــوع والفـــن 

. كـــي
يوِصَل غاياِته الفكريََّة. لذلك حملت نصوصه موضوعاٍت مختلفًة. ووظائَف غنيًة.

ــاٍل  ــتاذ الدكتـــور ســـعيد عدنـــان ِبُخُلـــٍق  عـ وأخيـــرًا ينمـــاز أســـتاذي ومعلمـــي وشـــيخي األسـ
ـــُب الســـريرِة  نقيُّهـــا. دافـــْيُء الِعشـــرِة وفـــٌي لهـــا. ينشـــُد الصـــدَق الفنـــيَّ  وأدٍب رفيـــٍع. فهـــو طّي
ــارِبها.  ــِة  ومشـ ــم الفضيلـ ــٌك بقيـ ــه. متمّسـ ــي أفعاِلـ ــَم فـ َمـ ــَم والذِّ ــي القيـ ــه .ويراعـ ــي أعمالـ فـ
عاشـــٌق  للكلمـــِة الطيبـــِة ومســـارِبها. هكـــذا قـــرأت شـــخصيته. فقـــد كان ســـببًا فـــي نقلـــي مـــن 
ـــه نـــور علـــى  ـــى الجامعـــة  عـــام ١٩٩٨.وقـــدم لـــي مقدمـــة فـــي ديوانـــي )مـــا دونت ـــم إل التعلي
خـــد العـــذراء( 200٧م.فليـــس لـــي إاّل أن أصفـــه بأنـــه قنديـــل صفـــو يهطـــل الصفـــاء فـــي 

زمـــن األوجـــاع..
             أسأل هللَا أْن َيُمنَّ عليِه بالصّحِة والعافيِة.

أ.د. صباح عنوز

نبض الوجدان

األستاذ الدكتور سعيد عدنان حضوٌر 
حين يبحث الزمن عن مداه في ظالل الكلمات الخالدات التي تصطف في عمود المجد الشامخ بأروقة الفكر العربي المعاصر أكاديميٌّ  وثقافيٌّ بامتياز

يجد أنَّ أسمى المعاني تحكي. وأّن أجمل الرؤى تعّبر لتؤدي على منبر الوفاء رسالتها في رسم صورة أبلغ لإلحتفاء بأعمدة 
الفكر والعلم في العراق والوطن العربي. فقد ُسعدت سعادة غامرة وأنا أتسلم رسالة اإلستكتاب عن واحٍد من أعمدة العلم 
والفكر والثقافة المستنيرة. والذي شّكل حضورًا متميزًا في الثقافة العربية وتخرجت على يديه كثير من األسماء المهمة التي 
ألفت إنعطافة في بنية األدب العراقي. شخصية متعددة الجوانب وعلم من أعالم النحو واللغة واألدب والتحقيق. مثله األعلى 
اإلبداع. إّنه األستاذ الدكتور زهير غازي زاهد. فقد كان وال زال عطاؤه زاخرًا ال حدود له. فهو من األفذاذ النحويين واللغويين 
الذين جاد بهم فكرنا العربي المعاصر. وبارحت خطى آفاقه المعرفية محدودية الزمان والمكان حتى برز علمًا خفاقًا على 
المستويين العراقي والعربي. ولما يزل يتألق نجم علمِه الثاقب وما رفده للمكتبة العربية من مؤلفات وبحوث ودراسات قيمة 

ألفت مسارًا متميزًا ليس في النحو واللغة فحسب وإنما تعداه إلى الشعر واألدب والتحقيق. 
تألفت المنظومة المعرفية ألستاذنا الدكتور زهير زاهد منذ طفولته. فقد فتح عينيه على الدنيا سنة ١٩3٩م. ألسرة علمية 
المدينة  األشرف  النجف  كالهواء.  الشعر  أهلها  يتنفس  مدينة  في  ولد  ربيعة.  مياح من  قبيلة  إلى  تنسب  تجارية  أدبية 
المعطاء. وكان البد أن يتعلم فقد شمله أبوه رعايته وتوجيهه فأدخله في الكّتاب عند ) المله ( وكان بيتها قريبًا من بيته 
في محلة الحويش. تعّلم القراءة أّما الكتابة فقد تعلمها على يد زوج المله وكان اسمه )محمد التركي (. أحّب الشعر من 
خالل كتابة محمد التركي للقصائد الحسينية للمله. في تلك الفترة الزم السيد كاظم القابجي وهو متخصص بموكب الحويش. 
فكان يسجل قصيدته التي يقرأها على المنبر. هذه بداية تعلمه وهي بداية ُشغف بها وطورها بتتبعه حفالت الرثاء للعلماء 
في أربعينات القرن الماضي. في اإلبتدائية كان متفوقًا على الجميع والزمه هذا التفوق في المتوسطة أيضًا. بدأ الطالب 
زهير زاهد يقرأ القصائد وهو في مرحلة اإلعدادية. وفي سنة ١٩60م أنتظم طالبًا في الكلية فواجه حياة جديدة إذ كان 
مندفعًا إلى الشعر يشارك في اإلحتفاالت التي تقيمها الجامعة والكلية. وفي مدينته وبعد أن أصبح ينظم الشعر أسهم في 

إحتفال أقيم في الجامع الهندي بمناسبة مولد اإلمام الحسين )ع( وكان مطلع قصيدته :
واستجيبي لروعة المولود                   غردي يامشاعري بالنشيد

اللغة العربية فكان األول على دفعته في الكلية التي تخرج فيها سنة  ١٩63– ١٩6٤موُعّين مدرسًا في  وألّنه أحّب 
إعدادية النجف. ولم يتوقف طموحه فأنتظم في الدراسات العليا طالبًا مواظبًا متفوقًا نتج عن ذلك كتابة رسالة علمية 
عنوانها )شعر عبد الصمد بن المعذل دراسة وتحقيق ديوانه( نال بها شهادة الماجستير سنة ١٩6٧م. وفي السنة نفسها 
عمل مع ثلة من مثقفي وأدباء المدينة  لتأسيس ندوة أدبية أسماها )ندوة األدب والفنون المعاصرة( وكان معه: عبد االله 
الصائغ وعبد األمير معله  وموسى كريدي وموفق خضر وكان يحضر حميد المطبعي أحيانا الى الندوة. وهذه الثلة تنتمي 
الى جيل إشكالي –الجيل الستيني– الذي استطاع أن يكّرس آليات ومفاهيم جديدة على مجمل اإلبداع األدبي والثقافي. 
آثر الدكتور زهير زاهد البقاء مدرسًا في إعدادية النجف بعد رفضه اإلنتقال الى جامعتي الموصل أو البصرة. ومن يحمل 
الماجستير من المؤكد يفكر بالدكتوراه وهو طموح مشروع. فكانت محطته جامعة البصرة بعد نقل خدماته إليها. وفي البصرة 
كانت مهمته صعبة جدًا. فقد منع من التقديم على الدكتوراه لعدم انتمائه للحزب الحاكم في ذلك الوقت. وهي قضية عانى 
منها كثيرًا في حياته العملية والعلمية. فما كان عليه إال أن يسجل موضوعًا في جامعة القاهرة عنوانه )إعراب القرآن ألبي 
جعفر النحاس – دراسة وتحقيق( نال به درجة الدكتوراه سنة ١٩٧6م. وقد طلب منه الدكتور شوقي ضيف في وقتها أن 
ينشرها له المجلس األعلى في القاهرة ولم يتم نشرها. وكان الدكتور أحمد عبد الستار الجواري قد وعده بطبعها على نفقة 
وزارة األوقاف إذ طبع الجزء األول سنة ١٩٧٧م. بدأ الدكتور زهير زاهد حياته الثقافية بالكتابة والشعر فوجد فيهما المالذ 
المناسب لبذاره. وقد عرف عنه أنه قارئ نهم يحاول التهام كل ما يقع بين يديه من كتب ومجالت وصحف. فلم يكن قلما 
صنعته السياسة وال مفكرَا جاد بآرائه خدمة لجهة سياسية أرادت من خالله أن توصل أفكارها بوسيلة مقبولة ومرغوبة من 
المتلقي. وال شاعرَا مادحًا هجاًء لهذا الطرف أو ذاك. لقد ولج الدكتور زاهد عالم الدرس وهو مزود بجميع مايقتضيه هذا 
العالم من أدوات. إذ عزم على أن يأتي في أعمالِه بالجديد. وأن تكون األصالة الطابع الذي يميز دراساته وبحوثه ومؤلفاته.

يقول الدكتور شوقي ضيف )١٩١0 – 200٥(: )إّن تحقيق تراثنا األدبي ليس عماًل هينًا يسيرًا. بل هو عمل شاق مرهق. 
إذ تمتد فيه صعاب ال تكاد تحصى. صعاب في فحص عناوين المخطوطات والتوثق من نسبتها الى مؤلفيها ومن مادتها 
ومضمونها. وصعاب في مقابلة نسخها ومعارضتها على كل ما اشتق منها من روايات فرعية واقتباسات. وصعاب في 
التدريب على قراءة خطوطها ومعرفة مصطلحاتها ورموزها. وصعاب في اصالح سقطات الكالم وتصحيفات النساخ. وهي 
صعاب مايزال المحقق لنص من نصوص تراثنا ينفق في تذليلها األعوام حتى يصبح النص نقيُا صافيًا مهيئًا لإلنتفاع به 

أكبر اإلنتفاع والمتاع به أجمل المتاع( – المجلة. ع١0١. ١٩6٥. ص١٧– 
وال يمكن ألحد إنكار الدور الريادي التأسيسي الذي قام به مجموعة من العلماء في تحقيق التراث العربي ونشره. باتباع 
منهج علمي مستفيدين في ذلك من تجربتهم في هذا المجال فقد لمعت األسماء المشهورة التي ال يشق لها غبار أمثال: 
الدكتور إحسان عباس وعبد السالم محمد هارون واألخوين شاكر واألخوين عواد وغيرهم. فكانت الدقة واألمانة هاجسين 
يشغالن بالهم من إخراج أعمالهم على أحسن وجه. وأستاذنا الدكتور زهير زاهد من هؤالء المحققين المحدثين وتوضح 
ذلك في تقديره العميق للتراث وتعامله الحر معه. فلم يكن يدعو الى )تقديسه( باتخاذه صنمًا تحرق البخور حوله. وإّنما 
كان يعرف أّنه اليمكن أن تتقدم األمم من دونه بوصفه دافعًا لها يدفعها الى تمثله والتأسي به من أجل المستقبل. فقد 
كانت عنايته بالمخطوطات فهرسة وتحقيقًا ودرسًا يأتي من هذا المنطلق بالذات. والمتابع لتحقيقاته يرى نظرته الى التراث 
تنطلق من مفهوم أخالقي بالدرجة األولى ال مهني وال حرفي. فقد منحه فهمه للتراث روحًا متفائلة  نحو المستقبل قابلة 
للتعامل مع الحاضر. وفي تحقيقاته  للمخطوطات نجد أّنه تميز بالدقة والتأني. فاكتسب تجربته في التحقيق من خاللهما 

صبغة العمق والمتانة. 
  ومن الواضح أّن العلوم اللغوية هي عنوان التميز في اإلسلوب وهي السبيل الى تقويم اللسان وإحكام المنطق والبيان. 
لذلك اعتنى العلماء بها قديمًا وحديثًا. فحرصوا جهدهم على اعتمادها في التأليف والتدريس. فقد دأب القدماء على إحكام 
علوم اللغة من نحو وصرف وبيان وعّدوا ذلك شعارًا. والدكتور زاهد من المحدثين الذين عملوا على إحياء علوم اللسان 
وتجديد قطع غيار اللغة موسعًا دائرة البحث في مواضيعها المختلفة. فقد عرف عنه من الذين يرون الجمع بين القديم 
النافع والجديد الصالح واإلنفتاح على العالم المعاصر من دون الذوبان فيه والثبات على األهداف والمرونة في الوسائل 
وتشديد في األصول وتيسير في الفروع وهو مايمكن أن نصطلح عليه باإلنفتاح الحضاري. وكانت بداية مبكرة للدعوة الى 
اإلبداع والتجديد في اللغة لمواكبة مستجدات العصر والحياة اليومية واإلجتماعية والثقافية للناس. بعيدًا عن كل الدعوات 
المغرضة التي تعد اللغة العربية غير صالحة وغير مؤهلة للتعبير عن قضايا العصر وولوج عصر العولمة.  ويرى الدكتور 

زاهد في أهمية تعليم اللغة العربية ما يأتي:-  
١. اإلعتزاز باللغة العربية . 

2. المالءمة بين اللغة العربية بوصفها مادة للدرس ومادة للمعرفة .
3. تعريف التالميذ والطلبة العرب بتراثهم األدبي والعلمي تعريفًا واضحًا . 

  أّما األهداف العامة لتعليم اللغة العربية فيقول عنها:- 
١. رفع مستوى األداء اللغوي بشكل عام فيما يتصل باأللفاظ والمجاالت الخاصة . 

2. تكوين المعلمين واألساتذة تكوينًا لغويًا خاصًا يمكنهم من النجاح واإلبداع في أداء مهامهم التربوية والتعليمية . 
3. إعداد الطلبة وتمكينهم من اإلفادة من التراث والمؤلفات الصرفية العربية القديمة والحديثة . 

أّما في قضية النحو فيرى الدكتور زاهد: )الحرص على أّن النحو هو وسيلة إلدراك معاني النصوص. ولن يتمكن المتعلم 
من ذلك إال من خالل الفهم الجيد لألساليب اللغوية. وتكوين الملكة اللسانية الصحيحة وليس حفظ القواعد المجردة(. 

شارك الدكتور زاهد في تأسيس  كلية التربية للبنات في جامعة الكوفة مع الدكتور عبد االله الصائغ وكان أول رئيس 
قسم للغة العربية فيها سنة ١٩٩0-١٩٩١. أنتخب سنة ١٩٩0 أستاذًا أواًل في جامعة الكوفة وبعد انتفاضة  ١٩٩١ 
غادر إلى ليبيا وبقي فيها إحدى عشرة سنة عمل في مجال التدريس الجامعي والدراسات العليا ومناقشة كثير من الرسائل 
واألطاريح. عاد إلى العراق في سنه 200٤ فوجد الوضع على غير ما كان يتوقع ويتمنى. إنتقل الى جامعة بغداد واستمر 

فيها حتى تقاعده في سنة 20١0.  
ومن يتأمل تجربة الدكتور زاهد المعرفية العريضة يعثر على كثير من المداخل والمخارج التي تصلح شهادات ودراسات عنه 
وهذا دليل على ثراء هذا التجربة التي هي خالصة دأب ثقافي ومعرفي استمر لنصف قرن وأكثر. أستاذًا وشاعرًا وباحثًا 
وأكاديميًا ومحققا ثبتًا. يجمع في اهتماماته وتآليفه بين التراث والمعاصرة وأسفر هذا الدأب عن مجموعة مؤلفات قيمة 

مطبوعة وأخرى مازالت مخطوطة تنتظر الطبع. إذ تميز الدكتور زاهد في كل ماكتب  بالموضوعية
والجدية. وفيها جميعًا أراد أن يبّين قدر المستطاع ما الزاد الذي ينبغي أن يتزوده السالك إلى دروب المعرفة ؟ عرفه طالبه 
بثقافة عالية وشخصية قوية. وقد كان من أكثر األساتذة علمية وتدفقًا في المعلومات وطريقة العرض والمناقشة. وكان 
على حظ موفور من العلم جمع بين األدب والنحو واللغة والتحقيق ففتح العلم أمامه باب األمل واسعًا الحد لسعته. وباب 
الرقي طوياًل الحّد لطوله. اكتشفت في هذا الرجل األخالق العالية والمثل والقيم الرفيعة. وطيبة القلب وحّبه الالمحدود 
للناس. فبالرغم من تجاوزه الثمانين فانه يحب الحياة مقباًل عليها بروح الشباب. هو اليوم تراث فكري وعلمي وموسوعة 
يحمل في عقله النير وفكره الوهاج ما يمكن استثماره وتوظيفه لخدمة حركة النحو العربي والثقافة العامة. يقول الدكتور 
زهير زاهد: )بالمحبة إذن ينزع اإلنسان الى التسامي والقوة والكمال في حين تدفع الكراهية الى الدمار والضعف والنفي إلى 

أحط مراتب النقصان(. وهو من الدعاة الى الحوار والتسامح ونبذ التطرف والغلو . 
وأخيرًا: نقول أّن العالمة زهيرغازي زاهد رمز علمي كبير وإرث ثقافي البد من توظيفه لخدمة العراق الذي أحّبه فالوقوف 
وإالحتفاء به هو جزء بسيط من رد الجميل أواًل وإالعتزاز بأبناء العراق الذين أفنوا حياتهم لخدمته بأنزه الطرق وأكثرها 

فائدة للناس.
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اقامة  بعنوان"  الطالبية ورشة عمل  النشاطات   عقد قسم 
بطولة التنس االرضي للطالب والطالبات" ، تضمنت محاضرة 
ألقاها الحكم الدولي م.م علي عدنان مرزة أكد خاللها ان 
المواجهات  نوعين من  تتكون من  األرضي  التنس  رياضة 
وهي النوع الفردي والذي يتنافس فيه العب مع العب أخر 
،والنوع الزوجي الذي يتنافس فيه اثنان ضد اثنان موضحًا 
بأن رياضة التنس االرضي ال تعتمد على وقت محدد وهي 
ال تحسم اال بفوز أحد االطراف ويتم ممارسة اللعبة على 

مجموعات فالمجموعة االولى تتكون من ستة أشواط .

قسم النشاطات الطالبية يعقد ورشة عمل عن آلية اقامة بطولة التنس االرضي

تقرير/ كاظم الفتالوي

تحدث رئيس الهيئة االدارية لنادي النجف الرياضي التدريسي 
في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  بجامعة الكوفة الدكتور 
عباس الغريري عن ازمة نادي النجف الرياضي المالية مؤكدا 
مطالبا  دينار  2٥0مليون  يقدر  مالي  عجر  لديه  النادي  "ان 
حكومة النجف المحلية ومطار المحافظة بتوفير التخصيصات 
المالية للنادي إلكمال مسيرته ضمن الموسم الكروي الحالي ، 
وأضاف الغريري بأن تمويل النادي يتم عن طريق مطار النجف 
االشرف الدولي بمبلغ مليار ونصف المليار سنويا اال ان المبلغ 

اليكفي لتغطية نفقات النادي بحسب قوله .

ضمن  محترفين  العبين  ستة  يستقطب  النجف  نادي 
الموسم الكروي الحالي 

عباس  الدكتور  الرياضي  النجف  لنادي  االداري  الهيئة  رئيس  أعلن 
من  خمسة  بينهم  أجانب  العبين  ستة  استقطب  النادي  ان  الغريري 
البرازيل للعب ضمن تشكيلة الفريق للموسم الكروي الحالي فضال عن 
فاضل(  )احمد  االعب  وبينهم  االخرى  االندية  من  القادمين  الالعبين 
والالعب )مهدي كامل( والالعب )محمد زامل (مع تشكيلة من الالعبين 

االخرين يقودهم المدرب احمد خلف القادم من نادي نفط ميسان 
المربع  ضمن  للبقاء  يسعى  الرياضي  النجف  نادي 

الذهبي
 يحتل نادي النجف الرياضي المركز الثامن ضمن الموسم الكروي 
الحالي بفارق بسيط عن االندية التي تتقدمه وهي فرق الشرطة 
والحدود  ونوروز  والطلبة  والزوراء  ميسان  ونفط  الجوية  والقوة 
االدرية  والهيئة  الفريق  ان  للنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  وقال   ،
والمدرب تسعى للبقاء ضمن المربع الذهبي بما يتيح له المشاركة 
الثالث  المركز  أحتل  النادي  بان  .مشيرا  االسيوية  االندية  ضمن 
في موسم عام 20١٩-2020 والمركز السادس في موسم عام 

2022-202١

 شكوى من نادي النجف الرياضي ضد نادي القوة الجوية
 وبشان الشكوى المقدمة من نادي النجف الرياضي ضد نادي 
التي خسرها  الفريقين  القوة الجوية والتي جاءت بعد مباريات 
النجف بهدفين للقوة الجوية مقابل الشي للنجف ،قال رئيس الهيئة 
االدارية ان "الشكوى تخص اشراك نادي القوة الجوية العب دون 
اشراك  بشان  جارية  التحقيقات  ان  موكدا  النادي  الـ23مع  سن 
الالعبين )احمد علي عبود وابراهيم بايش ( ضمن المباراة التي 

جرت بين الفريقين  ونحن بانتظار قرار المحكمة "
نادي النجف الرياضي يبرأ ذمته امام االتحاد العراق واالسيوي

حديثه  وخالل  الرياضي  النجف  لنادي  االدرية  الهيئة  رئيس  أكد 
العراقي  االتحاد  أمام  ذمته  أبرا  النادي  بان   ) )جامعتنا  لجريدة 
المركزي واالتحاد االسيوي عبر تسديد رواتب ومستحقات الالعبين 
في  متعثرة  ماتزال  التي  العراقية  األندية  من  الكثير  عكس  على 

تسديد مستحقات الالعبين والمدربين .

رئيس الهيئة االدارية لنادي 
النجف الرياضي يتحدث لجريدة 

جامعتنا عن أزمة النادي 
المالية والخطط المستقبلية                  

كاظم كريم حسن- هشام علي الرماحي 
ماهر العمر


