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تؤسس  كبرى  نجاحات  واألزمات  الصعبة  التجارب  رحم  من  تنبثق 
لمراحل جديدة مفعمة باآلمال والخبرات والمهارات والقدرة على 
ما  بالفعل  وهذا  الالزمة،  بالمرونة  وتجاوزها  التحديات  مواجهة 
خرجنا به من تجربتنا المليئة بالمصاعب والتحديات لثالث سنين 
 COVID متتالية من التعايش مع أزمة اإلغالق الناجمة عن وباء
نحو  على  الحضوري  الدوام  إلى  العودة  على  اآلن  مقبلون  ونحن   19

كامل والتوقف عن التعليم االلكتروني.
الحقيقة  في  التي يصعب  النقاط  أن نقف على بعض  لنا  بد  هنا ال 
حصرها في هذه المقالة ولكن سنحاول أن نسلط الضوء على قسم 
المهمة  وكانت  االلكتروني  التعليم  بدأنا  فقد  األبرز،  لعله  منها 
صعبة، إذ وجدنا أنفسنا أمام تحديات تمثلت بالتعامل مع ضعف 
التدريسية  الكوادر  وتدريب  البالد  عموم  في  االنترنيت  شبكة 
الورش  عقد  طريق  عن  المشكلة  هذه  تجاوز  كيفية  على  والطلبة 
بين  االلكتروني  التعليم  ثقافة  وإشاعة  التدريبية  والدورات 
الجميع  استجاب  ما  سرعان  إذ  مبهرة،  النتائج  وكانت  األساتذة 
سجل  ما  االلكترونية  المحاضرة  في  التفاعل  مشكلة  وتجاوزوا 
والطالب  للتدريسي  الكامنة  بالقدرة  تمثل  مهمًا  مؤشرًا  بدوره 
العراقي على التعلم والتكيف مع التكنولوجيا الرقمية بالسرعة 
الرقمي  العالم  استكشاف  لهم  ذلك  وأتاح  الالزمة،  والمرونة 
وتطوير مهاراتهم التعليمية عبر االنترنيت لذلك نقولها وبفخر، 
أصبح لدينا اآلن كادر تدريسي قادر على العمل بكفاءة في الفضاء 
المختبر  أو  الدراسية  القاعة  في  لعمله  مكمال  ليكون  االلكتروني 

للتواصل مع الطلبة في المنزل.
وال بد لنا أيضا من اإلشادة بالكوادر الفنية والتدريسية لحرصهم 
التجربة  إلنجاح  ملل  او  كلل  بال  والمتواصل  الدؤوب  وعملهم 
والمضي قدما بالعملية التعليمية، مكتسبين بذلك مهارة التعامل 
من  العديد  سجلنا  إذ  لها،  الناجعة  الحلول  وابتكار  األزمات  مع 
واجهتهم  التي  للمشكالت  اآلنية  الحلول  بها  قدموا  التي  الحاالت 
ولعل من أهم مؤشرات جودة الموارد البشرية في زمننا المعاصر هي 

القدرة على مواجهة المشكالت وإيجاد الحلول لها آنيا. 
إن إعداد جيل متسلح بالمعرفة بالتكنولوجيا والتعامل مع التقنيات 
اقتصاديا  وإنعاشه  بالبلد  النهوض  في  حاسم  عامل  الرقمية 
أن  إذ  المعرفة،  باقتصاد  يعرف  ما  فيه  نعيش  زمن  في  واجتماعيا 
من ال يمتلك المعرفة اآلن سيعيش في المستقبل على هامش األمم 
على  والطالب  التدريسي  قدرة  هو  الحديثة  المعرفة  مفتاح  وإن 
التعامل مع أوعيتها من برمجيات وأدوات رقمية، وهذا ما حققناه 
بالمنصات  اإلرتقاء  طريق  عن  عمليًا  تعزيزه  إلى  ونطمح  بالفعل 
على  والطلبة  األساتذة  وتشجيع  للجامعة  التابعة  االلكترونية 
العالم  بلدان  في  والبحثية  العلمية  المؤسسات  مع  التواصل 

المتقدمة لتعزيز معارفهم وتطوير إمكاناتهم العلمية.
عقد  أن  لنا  أثبتت  الجائحة  مع  التعامل  تجربة  أن  ننسى  ال 
والمتطلبات  المادي  بالمكان  مقيدًا  ليس  العلمية  الملتقيات 
األخرى المتعلقة به، إذ تمكنت الجامعة بتشكيالتها كافة من عقد 
العديد من المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل والملتقيات 
الفضاء  عبر  واإلنسانية  العلمية  الميادين  مختلف  تناولت  التي 

االلكتروني وسجل معظمها نجاحا ملحوظا. 
نحن اآلن نستقبل العام الدراسي الجديد متسلحين باألمل والقوة 
الروابط  ذلك  من  واألهم  قبل،  ذي  من  أكثر  والحكمة  والعزيمة 
اإلدارية  بقياداتها  الجامعة  بين  تعززت  التي  واألخوية  األبوية 
أزمة  سوية  يواجهون  وهم  الطلبة  وأبنائها  التدريسية  وكوادرها 
مواصلة  على  وإصرارهم  وعزيمتهم  بإيمانهم  متسلحين  الجائحة 
النجاح، ومن هنا أقدم شكري وعرفاني لهم جميعا فمن دونهم لم 
يكن لهذا النجاح ان يتحقق وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
آله  وعلى  والمرسلين  األنبياء  والسالم على محمد خاتم  والصالة 

وصحبه أجمعين. 

أ.د. ياسر لفته حسون

االفتتاحية

بقلوب ملؤها التفاؤل والعزم، جامعة الكوفة 
تستعد الحتضان طلبتها حضوريا

تعــزي جامعــة الكوفــة مراجــع الديــن العظــام 
واإلنســانية  جمعــاء  اإلســامية  واألمــة 
باستشــهاد أبــي األحــرار اإلمــام الحســين )عليــه 
الســام( مــع أهــل بيتــه وأصحابــه.. الســام 
ــي بــن الحســين وعلــى  ــى الحســين وعلــى عل عل

أوالد الحســين وعلــى أصحــاب الحســين.

، كلية الهندسة تحتضن معرض التصاميم 
ً
بأكثر من )150( تصميما معماريا

الهندسية لطلبة قسم هندسة العمارة

م.م. َحليم َعْبُد االِمْير َخَماش

معرض  الكوفة  بجامعة  الهندسة  كلية  افتتحت 
تصاميم قسم الهندسة المعمارية الذي ضم أكثر 
األربعة،  المراحل  لطلبة  تصميما   )150( من 
في  األدباء  منتدى  إنشاء  التصاميم  وتضمنت 
وبرجا  أنموذجية  ومدرسة  الكوفة  كورنيش 
سكني  مجمع  ومشروع  واالتصاالت  لإلعالم 

مستدام ومشاريع أخرى.
وقال رئيس قسم هندسة العمارة الدكتور كريم 
مشاريع  نتاجات  ضم  المعرض  أن  العبدلي 
المرحلة  مشروع  "تمثل  حيث  للطلبة،  التخرج 
األولى بتصاميم هندسية متميزة لمبنى منتدى 
مدينة  في  الفرات  نهر  ضفاف  على  األدباء 
مشروعهم  فتمثل  الثانية  المرحلة  أما  الكوفة، 
بمجموعة تصاميم لمدرسة انموذجية في مدينة 
المختارة  المواقع  النجف األشرف ضمن احدى 
من قبل دائرة التخطيط العمراني في المحافظة، 
برجًا  مشروعهم  فكان  الثالثة  المرحلة  أما 
وهو  المقدسة  العلوية  للعتبة  تابع  لالتصاالت 

مشروع حقيقي على أرض حقيقية".
للتطبيق  قابلة  واقعية  جميعا  كانت  المشاريع 
وتراعي تاريخ مدينة النجف األشرف الحضاري 
النسيج  مع  البناء  وتكامل  والمعماري  والثقافي 
التدريسي  بين  جهته  ومن  للمدينة،  الحضري 
في الكلية الدكتور زهير عبد العظيم نصار أن 
نفذ  تصميمي  مشروع  االتصاالت  برج  مشروع 
العلوية  والعتبة  التخطيط  وزارة  مع  بالتعاون 

مدينة  ضمن  يقع  البرج  أن  مضيفا  المقدسة، 
اإلمام المرتضى للثقافة واإلعالم والتي تحتضن 
المرافق  من  وكثير  وفندقا  القاعات  من  العديد 
األخرى ويحتوي البرج على كثير من الفعاليات 
الخاصة بقناة اإلمام علي )ع( الفضائية وتوجد 
المشروع  في  االستثمارية  الطوابق  من  العديد 
بضمنها معهد للتطوير االعالمي للعتبة العلوية 

وحسب متطلباتها.
وحظيت المشاريع التصميمية باهتمام الجهات 
الحكومية، إذ أعلنت العتبة العلوية عن إمكانية 
تنفيذ برج اإلعالم والمسرح المفتوح في منطقة 
إعالمية  مدينة  عن  عبارة  وهو  النجف،  بحر 
تضم ستوديوهات ومسرح مفتوح لتحقق تطلعات 
الجهة المستفيدة، وقالت الطالبة "صفاء حيدر" 
المشرفة على المشروع أنه مستوحى من فكرة 
بين  واالتصاالت  اإلعالم  مجال  في  التطور 
الماضي والحاضر متمثال باالنتقال من األشكال 
الهندسية المعقدة التي توحي بنوع من الغموض 
واالنغالق الى الداخل وهذا نراه في قاعدة البرج 
نحو  واالنفتاح  االرتفاع  في  التدرج  ثم  ومن 
الخارج معبرا عن االتصال بالعالم الخارجي عن 

طريق التقنيات الرقمية والتكنلوجية.
سيكون  الهندسية  التصاميم  معرض  ان  يذكر 
ترتبط  التي  التصاميم  يحتضن  سنويا  تقليدا 

بتاريخ المدينة وثقافتها وتراثها المعماري. 

ياســـر  أ.د.  الكوفـــة  جامعـــة  رئيـــس  افتتـــح 
الســـابع  الســـنوي  المعـــرض  حســـون  لفتـــة 
االلكترونيـــة  الهندســـة  قســـم  لمشـــاريع 

الهندســـة. كليـــة  فـــي  واالتصـــاالت 
ــة،  ــروعا للطلبـ ــن المعـــرض )31( مشـ وتضمـ
الخطيـــب  حســـن  أ.د.  الكليـــة  عميـــد  وقـــال 
أن المعـــرض ضمـــن نتاجـــات طلبـــة قســـمي 
الكهربـــاء  وهندســـة  االلكترونيـــة  الهندســـة 
فـــي المرحلتيـــن الثانيـــة والرابعـــة، مبينـــا أن 
فـــي توجههـــا هـــذا تنميـــة  الكليـــة اعتمـــدت 
بمختبـــر  أســـماه  فيمـــا  الطلبـــة  مهـــارات 
نافـــذة  فتـــح  تـــم  "بأنـــه  مضيفـــًا  الهـــواة، 
تتفـــق  التـــي  هواياتهـــم  ليمارســـوا  للطلبـــة 
يمكـــن  نتاجـــات  وشـــاهدنا  تخصصهـــم  مـــع 

بالرائعـــة". وصفهـــا 
وتحاكـــي غالبيـــة مشـــاريع الطلبـــة حاجـــات 
للمشـــكالت  الحلـــول  وضـــع  مـــع  المجتمـــع 
التـــي تواجـــه المواطـــن وتناولـــت موضوعـــات 

والـــذكاء  األشـــياء  انترنيـــت  أبرزهـــا،  مـــن 
الغـــذاء  انتـــاج  وحاســـوب  االصطناعـــي 
المتكامـــل وكشـــف النوبـــات الصرعيـــة عـــن 
طريـــق إشـــارات الدمـــاغ، ومـــن جهتـــه أشـــار 
رئيـــس قســـم الهندســـة االلكترونيـــة الدكتـــور 
ضـــم  المعـــرض  أن  إلـــى  الموســـوي  بهـــاء 
الرابعـــة  المرحلـــة  لطلبـــة  مشـــروعا   )18(
لطلبـــة  مشـــاريع  مجموعـــة  الـــى  باإلضافـــة 
مشـــاركة  مـــع  والثالثـــة  الثانيـــة  المراحـــل 
منهـــا،  العامـــة  الشـــركات  لبعـــض  ملحوظـــة 
شـــركة ربـــان الســـفينة وشـــركة النظم،وشـــركة 
زيـــارات  شـــهد  أنـــه  مضيفـــا  كـــود،  كريـــن 
ــي  ــن فـ ــؤولين الحكومييـ ــن المسـ ــة مـ لمجموعـ
بعـــض الـــوزارات مـــن أبرزهـــا وزارة الصناعـــة 
والمعـــادن وبعـــض الشـــركات الخاصـــة التـــي 
تســـتهدف المبرمجيـــن واألشـــخاص مـــن ذوي 

الخبـــرة فـــي مجـــال االتصـــاالت.
وحظيـــت مشـــاريع الطلبـــة باهتمـــام بالـــغ مـــن 

وطالـــب  المعـــرض،  زاروا  الذيـــن  الضيـــوف 
ــر  ــل الدوائـ ــن قبـ ــاريعهم مـ ــة بتبنـــي مشـ الطلبـ
لعلهـــا  الحكوميـــة  والجهـــات  والمؤسســـات 
تجـــد طريقهـــا نحـــو التنفيـــذ، وقـــال الطالـــب 
)طـــه بهـــاء( أن مشـــروعه المتمثـــل بروبـــوت 
الـــذكاء  علـــى  يعتمـــد  ذراع  هيـــأة  علـــى 
الصناعـــي وانترنيـــت األشـــياء ويعمـــل علـــى 
شـــكل كاميـــرات تتحقـــق مـــن اليـــد وتتحـــرك 
ـــذكاء  بحســـب حركـــة اليـــد مـــن خـــالل تقنيـــة ال
الصناعـــي، مبينـــا أن البيانـــات التـــي يحللهـــا 
انترنيـــت  عبـــر  ترفـــع  الصناعـــي  الـــذكاء 
بهـــذا  التحكـــم  يمكـــن  وبذلـــك  األشـــياء 
باإلمـــكان  بعـــد، مضيفـــا أن  الروبـــوت عـــن 
اســـتخدامه فـــي تطبيقـــات طبيـــة والعســـكرية.

تعالـــج  قضايـــا  الطلبـــة  مشـــاريع  وتضمنـــت 
ــتخدام  ــو اسـ ــه نحـ ــة والتوجـ ــرات المناخيـ التغيـ
المـــرور  ومشـــكالت  الشمســـية  الطاقـــة 

التحتيـــة.  البنـــى  وتطويـــر 

تضمن مشاريع متنوعة طبية ومناخية وأخرى لمعالجة البنى 
التحتية، المعرض السنوي السابع لمشاريع قسم الهندسة 

االلكترونية واالتصاالت في كلية الهندسة

)عليـــه  الحســـين  االمـــام  لفاجعـــة  اســـتذكارًا 
واســـتذكارًا  بيتـــه  واهـــل  وأصحابـــه  الســـالم( 
لمصيبـــة ســـاقي عطاشـــى كربـــالء ابـــو الفضـــل 
ــة  ــات العظيمـ ــالم والتضحيـ ــه السـ ــاس عليـ العبـ
نظمـــت   ، )ع(  الحســـين  االمـــام  الصحـــاب 
ــرات  ــن مجسـ ــق مـ ــًا انطلـ ــة موكبـ ــة الكوفـ جامعـ
ثـــورة العشـــرين باتجـــاه المرقـــد العلـــوي الطاهـــر 
لتقديـــم العـــزاء لإلمـــام علـــي بـــن ابـــي طالـــب)ع( 

ـــده  بذكـــرى واقعـــة الطـــف االليمـــة واستشـــهاد ول
الحســـين وأهـــل بيتـــه وأصحابـــه فـــي العاشـــر 
مـــن محـــرم الحـــرام عـــام 61 للهجـــرة وتقـــدم 
ومســـاعدو  الجامعـــة  رئيـــس  العـــزاء  موكـــب 
ـــات والتدريســـين  ـــة وعمـــداء الكلي ـــس الجامع رئي
لتقديـــم  الفتـــات  المعـــّزون  ورفـــع  والطلبـــة، 
العـــزاء لمقـــام صاحـــب العصـــر والزمـــان االمـــام 
الحجـــة المنتظر)عجـــل هللا فرجـــه الشـــريف(.

موكب جامعة الكوفة يقدم التعازي
 ألمير المؤمنين عليه السام

االشرف  النجف  زراعة  مديرية  من  وفد  زار 
حاكم  المهندس  الزراعة  مدير  معاون  برئاسة 
تكليف والوفد المرافق له جامعة الكوفة وألتقى 
بالسيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية 
االطالع  الجانبان  وبحث  الخاقاني  غني  أ.د 
على مختبرات كليات العلوم والصيلة والتمريض 
في  منها  لالستفادة  فيها  الموجودة  واالجهزة 
الزراعة واعلن  انشاء مختبر كبير في مديرية 
الجامعة  استعداد  عن  الزيارة  خالل  الخاقاني 
والعاملين  التدريسين  وخبرات  خدماتها  لتقديم 

في المختبرات لمديرية الزراعة.

مديرية زراعة النجف 
االشرف تستعين بخبرات 
جامعة الكوفة في انشاء 

مختبر جديد
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الوطني  المستوى  على  الجامعات  تصنيف  يعد 
على  جودتها  واثبات  تقييمها  وسائل  ابرز  احد 
مستوى البحث العلمي او التدريس والتعليم الذي 
الكليات  من  عدد  حققت  وقد   ، لطلبتها  تقدمه 
في  جيدة  نتائج  جامعتنا  في  العلمية  واالقسام 
-2019 للعام  للجامعات  العراقي  التصنيف 

والتقويم  االشراف  جهاز  اعلنه  الذي   2020
العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كلية  في  علمية  أقسام  خمسة  حصدت  فقد 
االولى  المراكز  اقسام  ستة  اصل  من  العلوم 
الحكومية  الجامعات  في  المناظرة  بالتخصصات 
االستاذ  الكلية  عميد  واكد  االهلية.  والكليات 

الدكتور حيدر الشافعي ان أقسام )علوم الحياة 
والفيزياء والتحليالت المرضية  و البيئة والتلوث 
ضمن  االولى  المراكز  أحتلت  االرض(  وعلوم 
االقسام  بعض  واحرزت  المذكور.  التصنيف 
العلمية في كليات الجامعة المراكز االولى على 
حساب كليات مناظرة لها في االختصاص ومنها 

قسم التربية الفنية في كلية التربية وقسم التربية 
البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية للبنات .

اللغة  اقسام  االولى  المراكز  على  حصلت  كما 
و  اللغات  كلية  في  التركية  واللغة  االنكليزية 
كلية  في  االغذية  وعلوم  النبات،  وقاية  قسمًي 
والمصرفية  المالية  العلوم  وقسم   ، الزراعة 

كلية  انفردت  كما  واالقتصاد.  االدارة  كلية  في 
الوحيدة  الكلية  كونها  االولى  بالمرتبة  التخطيط 
المجتمع  قسم  ومثلها  العراق  في  نوعها  من 
المدني في كلية اآلداب. يذكر ان االثباتات التي 
قدمت للتصنيف الوطني هي للفترة التي سبقت 

العام2021بخمس سنين.

جامعة الكوفة تحقق نتائج متقدمة في التصنيف العراقي للجامعات

ا.د حيدر صالح الشافعي
عميد كلية العلوم

الماجســـتير  رســـالة  الهندســـة  كليـــة  ناقشـــت 
ــكلة  ــة لمشـ ــول الممكنـ ــي الحلـ ــة )تقصـ المعنونـ

ــار(. ــق المختـ ــي نفـ ــرب فـ التسـ
ـــب مـــازن  وركـــزت الدراســـة المقدمـــة مـــن الطال
ــية فـــي  ــاكل الرئيسـ مهـــدي صالـــح علـــى المشـ
نفـــق المختـــار الواقـــع فـــي مدينـــة الكوفـــة ، 
تلـــك  ولغـــرض إمكانيـــة الوقـــوف علـــى اهـــم 
المشـــاكل تـــم تقســـيم النفـــق إلـــى 12 قســـما، 
ـــى  ـــل والتحقـــق للنفـــق إل ـــة التحلي وتقســـيم عملي
ـــق  ـــذ النف ـــات تنفي ـــك حســـب مجري ـــن وذل مرحلتي
ضمـــن فتـــرة التشـــييد، مضيفـــا “وهنـــا أظهـــرت 
الدراســـة التحليليـــة أن معامـــل األمـــان ضـــد 

االنقـــالب تـــراوح مـــن 0.5 إلـــى9.4، ومعامـــل 
االمـــان ضـــد االنـــزالق مـــن 21 إلـــى 291، 
ومعامـــل االمـــان لقابليـــة التحمـــل مـــن 2.6 
إلـــى 3.1.، كمـــا اظهـــرت النتائـــج ان معامـــل 
 1.5 مـــن  اقـــل  المـــاء  رفـــع  لقـــوة  األمـــان 
ــتقر انشـــائيا،  ــر مسـ ــق غيـ ــون النفـ ــه يكـ وعليـ
بزيـــادة  تمـــت  فقـــد  الثانيـــة  المرحلـــة  امـــا 
ســـمك األســـاس إلـــى 80 ســـم، وأعيـــد تحليـــل 
باســـتخدام  النفـــق  أجـــزاء  لجميـــع  البيانـــات 
ــه  ــا “انـ برنامـــج 3D Plaxis D and، مبينـ
بعـــض  المـــاء، أجريـــت  لقـــوة رفـــع  بالنســـبة 
الشـــركة  قبـــل  مـــن  النفـــق  فـــي  االضافـــات 

إلـــى  المضافـــة  األوزان  جميـــع  وإن  المنفـــذة 
وزن النفـــق األصلـــي أدت الـــى زيـــادة وزن 

النفـــق 

نشر فريق بحثي مشترك من مركز البحث والتأهيل 
المعلوماتي  وكلية علوم الحاسوب والرياضيات في 
جامعة الكوفة ضم كاًل من التدريسيان احمد ياسين 
مجهول واحمد حازم جهاد و التدريسي في كلية علوم 
الحاسوب والرياضيات الدكتور سالم حسن بحثا علميا 
التعليمية  للبيانات  هندسية  هيكلية  “اقتراح  بعنوان 
الكوفة”  جامعة  في  هادووب  باستخدام  الضخمة 
وعلوم  الكهرباء  لهندسة  االندونيسية  المجلة  في 
الحاسوب، وتضمن هذا البحث تصميم مقترح للبنية 
وتحليل  ومعالجة  لخزن  الالزمة  الهندسية  التحتية 
البيانات التعليمية الضخمة المتولدة والمتراكمة يوميا 
في جميع مفاصل الجامعة وباستخدام أفضل تكنلوجيا 

والشركات  العالمية  الجامعات  قبل  من  مستخدمة 
المستخدمة  والتقنية  وفيسبوك،  كوكل  مثل  الكبيرة 
في الهيكلية المقترحة هادووب سوف تمكن الباحثين 
برامج  البيانات وتطبيق  كبيرة من  كميات  من خزن 
التحليل عليها عبر مجموعة من العقد والتي تعتمد 
بالدرجة االساس على اجهزة واطئة الكلفة. ويسهم 
لمعالجة  مختبر  انشاء  فكرة  تبني  من  المقترح  هذا 
البيانات الضخمة وبالتالي االستفادة من اضافة اداة 
الحاسوب  بخواص  اشبه  البيانات  لمعالجة  معقدة  
الخارق باستخدام مجموعة حواسيب رخيصة الثمن 
طلبة  لدى  البحث  ادوات  تنوع  من  ستساعد  كما 

الدراسات والمهتمين.

فريق بحثي من كلية علوم الحاسوب والرياضيات ومركز البحث الهندسة تناقش المشاكل الرئيسية في نفق المختار
والتأهيل ينشر بحثا علميا حول تصميم بناء هيكل هندسي لمعالجة 

وتحليل البيانات التعليمية الضخمة في جامعة الكوفة

 ( بعنوان  نقاشية  حلقة  الصيدلة  كلية  عقدت 
االحماض  أكسدة  تفاعالت  لمتابعة  التطبيقات 
 )  N-b المؤكسد  العامل  بواسطة  االمينية 
ألقاها الدكتور نوري يوسف سلمان تناول فيها  
مقدمة توضيحيه عن هذه التقنية واستخدامها 
التشخيص   مثل  العلمية  المجاالت  مختلف  في 
تفاعالتها  سير  ومتابعة  كيميائية  لمركبات 
على  احتوائها  ومدى  نواتجها  على  والتعرف 

صالحية  فترة  ايجاد  وكذلك  وسطية  مركبات 
المركبات الدوائية من خالل الدراسة الحركية.

عالقة  الطب  كلية  في  ماجستير  رسالة  بحثت 
مستوى البروتين الدهني أ مع مقاومة األنسولين 
ووظيفة خاليا بيتا في مرض الشريان التاجي 

للطــالب حسنين معز محمد حسن  .
البروتين  ارتباط  تقييم  إلى  الدراسة  تهدف 
الدهني أ بمؤشرات مقاومة األنسولين ووظيفة 
، حيث  التاجي  الشريان  بيتا في مرض  خاليا 
أظهرت النتائج أن مستويات البروتين الدهني أ 

في  األنسولين  بمقاومة  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط 
مرضى الشريان التاجي.

جـرت فـي كليـة العلوم السياسـية بجامعة الكوفة 
سـلوان  للطالـب  الماجسـتير  رسـالة  مناقشـة 
 – األمريكيـة  العالقـات  بعنـوان  داود  مظهـر 

ترامـب دونالـد  الرئيـس  إدارة  خـالل  اإليرانيـة 
وقال الباحث ان الرسالة بحثت طبيعة العالقات 
األمريكيـة اإليرانيـة خـالل إدارة الرئيـس دونالـد 
انعكسـت  بمتغيـرات عديـدة  مـرت  والتـي  ترامـب 
أن  مبينـا  البلديـن،  بيـن  العالقـة  طبيعـة  علـى 
مـن أبـرز هـذه المتغيـرات االنسـحاب مـن الملـف 
النـووي االيرانـي الـذي أبـرم فـي عهـد الرئيـس 

األسـبق بـاراك أوبامـا، والـذي جـاء بقـرار اتخـذه 
الرئيـس دونالـد ترامـب بعـد توليـه السـلطة فـي 

عـام 2018.
أسـباب  معرفـة  إلـى  الدراسـة  وخلصـت 
وخلفيـات قـرار االنسـحاب مـن االتفـاق النـووي 
والممارسـات األمريكيـة تجـاه إيـران مـن إعـادة 
التضييـق  ومحاولـة  اقتصاديـة  عقوبـات  فـرض 
بالتأثيـر علـى  اإليرانـي  النظـام  السياسـي علـى 
عـن  فضـاًل  اإليرانـي  الشـارع  وتأجيـج  الداخـل 
تعزيـز تعـاون الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـع 

حلفائهـا اإلقليميـن فـي منطقـة الشـرق األوسـط 
والخليـج العربـي بمجابهـة إيـران وتحجيـم دورهـا 

إقليميـة. كقـوة  ونفوذهـا 

بجامعـــة  التمريـــض  كليـــة  ناقشـــت 
الموســـومة  الماجســـتير  الكوفـــة رســـالة 
لـــدى  التأقلـــم  واليـــات  "الضغوطـــات 
جامعـــة  فـــي  البكالوريـــوس  طلبـــة 
ابراهيـــم  )ســـرى  للطالبـــة   " الكوفـــة 
بتقســـيم  الباحثـــة  وقامـــت   ) لعيبـــي 
طلبـــة الجامعـــة علـــى ثـــالث مجموعـــات 
 ، علميـــة  كليـــات  صحيـــة،  )كليـــات 
اختيـــار  تـــم  وقـــد   ، إنســـانية(  كليـــات 
كليـــات  مـــن  طالبـــًا   )400( عينـــة 
الدراســـة  فـــي  مشـــمولة  مختلفـــة 

نوفمبـــر   1 المـــدة)  مـــن   ، الحاليـــة 
2021( حتـــى )5 يوليـــو 2022( فقـــد 
أظهـــرت النتائـــج أنَّ اإلجهـــاد الملحـــوظ 
والتخصـــص  والجنـــس  بالعمـــر  يرتبـــط 
الجامعيـــة  والرغبـــة  الشـــهري   والدخـــل 

الســـابقة. النفســـية  واالضطرابـــات 
واوصـــت الرســـالة  بزيـــادة وعـــّي الطـــالب 
آليـــات  اســـتخدام  وكيفيـــة  بالضغـــوط 
محاضـــرات  عقـــد  خـــالل  مـــن  التأقلـــم  
ودورات علميـــة عـــن الصحـــة النفســـية 

الجامعـــة. فـــي 

اقامـــت كليـــة طـــب األســـنان فـــي جامعـــة 
الكوفـــة حلقـــة نقـــاش بعنـــوان “صالحيـــة 
الموجـــات القصيـــة االلســـتوغرافية ثنائيـــة 
األبعـــاد فـــي تصنيـــف تليـــف الكبـــد”  القاهـــا 
خـــوام  الصاحـــب  عبـــد  احمـــد  المـــدرس 
أوضـــح فيهـــا ان مـــرض تليـــف الكبـــد أو  
جـــًدا  صعـــب  مـــرض  هـــو  الكبـــد  تشـــمع 
ـــد  ـــة، والكب ـــد ندب ـــب الكب يحـــدث عندمـــا يصي
الجهـــاز  إلـــى  ينتمـــي  كبيـــر  عضـــو  هـــو 
الهضمـــي وتطـــرق أيضـــًا آلخـــر األبحـــاث 

الكبـــد  تليـــف  وتصنيـــف  تشـــخيص  فـــي 
وطـــرق الكشـــف عنـــه.

مديـــر  الناهـــي  االء  الدكتـــورة  اســـتقبلت 
قســـم ضمـــان الجـــودة واالداء الجامعـــي فـــي 
الســـيطرة  مختبـــر  وممثـــل  الكوفـــة  جامعـــة 
النوعيـــة للفحوصـــات االنشـــائية والمعدنيـــة 
ســـعيد  كاظـــم  خليـــل  التربـــة  وتحريـــات 
ــاد  ــة العراقيـــة لالعتمـ ــتقبلوا فريـــق الهيئـ اسـ
تقييـــم  ألغـــراض  التخطيـــط  لـــوزارة  التابـــع 
متطلبـــات  وفـــق  وفنيـــًا  اداريـــًا  المختبـــر 
لســـنة   17025  ISO/IEC المواصفـــة 
ـــى شـــهادة  2017 ومـــن اجـــل الحصـــول عل

االعتمـــاد 

العلوم السياسية  تناقش العالقات األمريكية – االيرانية خالل إدارة دونالد ترامب الصيدلة تقيم حلقة نقاشية عن استخدام التقنيات  
لمتابعة تفاعالت اكسدة االحماض االمينية

التمريض  تناقش رسالة الماجستير 
الموسومة)الضغوطات واليات التأقلم لدى 

طلبة البكالوريوس في جامعة الكوفة(

الطب تبحث عالقة مستوى البروتين 
الدهني مع مقاومة األنسولين ووظيفة 

خاليا بيتا في مرض الشريان التاجي

جامعة الكوفة 
تستقبل وفدا من 
الهيئة العراقية 
لالعتماد التابع 
لوزارة التخطيط

طب االسنان تقيم ورشة عمل عن تصنيف 
تليف الكبد
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والتدريسي  الكوفة  جامعة  صدر ألمين مجلس 
في كلية اآلثار األستاذ المساعد الدكتور محمد 
إسحاق  الدكتور  مع  باإلشتراك  العبدلي  جبار 
ابو طه من كلية البريمي الجامعية في سلطنة 
وفقًا  الدولية  )المسؤولية  بعنوان  كتاب  ُعمان 
الكتاب  دار  العام( عن  الدولي  القانون  لقواعد 

الجامعي في األمارات العربية المتحدة.
بابين،  من  يتألف  الكتاب  أن  العبدلي  وقال 
مفاهيم  على  الضوء  تسليط  إلى  ويهدف 
تسويتها  ووسائل  وأنواعها  الدولية  النزاعات 
الناتجة  الدولية  المسؤولية  أحكام  وتحديد 
بأشخاص  تلحق  التي  األضرار  لجبر  عنها، 
األفعال  نتيجة  الداخلي  أو  الدولي  القانون 
الضارة المسندة لغيرهم من الدول أو المنظمات 
الدولية، من خالل التعويض العيني او المالي 

أو المعنوي، مضيفا “كما تناول الكتاب تطبيق 
بالمسؤولية  الخاصة  الدولي  القانون  قواعد 

اشخاص  بين  الحاصلة  النزاعات  الدولية على 
القانون الدولي العام”.

صـــدر للتدريســـي فـــي كليـــة اآلداب الدكتـــور 
أحمـــد يحيـــى عنـــوز كتـــاب بعنـــوان "اإليكولوجيـــا 
ـــكان  ـــي الم ـــر اإلنســـان ف البشـــرية- دراســـة ألث
ـــة" عـــن مركـــز النجـــف  ـــة الحضري والنظـــم البيئي

األشـــرف للدراســـات االســـتراتيجية.
تأثيـــر  مـــدى  لدراســـة  الكتـــاب  وجـــاء 
واثـــر  االنســـان  علـــى  البشـــرية  االيكولوجيـــا 
ان  باعتبـــار  االيكولوجيـــا  علـــى  االنســـان 

بينهمـــا. متبـــادال  يكـــون  التأثيـــر 
احـــدى  تضمـــن  الكتـــاب  ان  المؤلـــف  وقـــال 
عشـــر فصـــاًل لبيـــان مـــدى هـــذا التأثيـــر تناولـــت 
وعناصرهـــا  مفهومهـــا  االيكولوجيـــا  مفهـــوم 
وتقســـماتها والمجتمـــع االيكولوجـــي والوراثـــة 
البشـــري  بالتنـــوع  االيكولوجيـــا  وعالقـــة 
ــا  ــتدامة والتكنولوجيـ ــة المسـ ــارة والتنميـ والحضـ
ـــة فـــي العـــراق والثقافـــة  والمشـــكالت االيكولوجي
المجتمـــع  منظمـــات  ودور  االيكولوجيـــا.االيكولوجيـــة  حمايـــة  فـــي  المدنـــي 

رســـالة  واالقتصـــاد  االدارة  كليـــة  ناقشـــت 
عبيـــد  عبـــاس  علـــي  للطالـــب  الماجســـتير 
والموســـومة " ســـوق الطاقـــة الدوليـــة فـــي ظـــل 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا مـــع إشـــارة للعـــراق"

 تهـــدف الرســـالة لمناقشـــة ســـوق الطاقـــة 
ــر  ــة للكثيـ ــة بالغـ ــل أهميـ ــذي يحتـ ــة  الـ الدوليـ
والمســـتهلكة  المنتجـــة  العالـــم  بلـــدان  مـــن 
ســـلعًا  الدوليـــة  الطاقـــة  مصـــادر  تعـــد  إذ 
اســـتراتيجية مهمـــة تدخـــل فـــي الكثيـــر مـــن 
الصناعـــات فضـــاًل عـــن  مســـاهمتها فـــي توليـــد 
الطاقـــة الكهربائيـــة لـــذا كان لتداعيـــات جائحـــة 
كورونـــا انعكاســـات كبيـــرة علـــى واقـــع هـــذا 
الســـوق وطبيعتـــه وكذلـــك كان لهـــا تداعيـــات 
وخيمـــة علـــى االقتصـــاد العراقـــي إذ تســـببت 
فـــي انهيـــار القطاعـــات االقتصاديـــة نتيجـــة 
وانخفـــاض  الدوليـــة  النفـــط  أســـعار  تراجـــع 
ـــى  ـــادت إل ـــا ق ـــة مم ـــة العراقي الصـــادرات النفطي
تراجـــع اإليـــرادات العامـــة وحـــدوث عجـــز فعلـــي 

فـــي الموازنـــة العامـــة.  

ورشة  الكوفة  جامعة  في  التربية  كلية  عقدت 
البياني  الرسم  لنظرية  الطبية  التطبيقات  عن 
الرسم  مفهوم  على  للتعرف  الورشة  وهدفت   .
تستخدم  رياضية  هياكل  يمثل  والذي  البياني 
 ، الكائنات  بين  الزوجية  العالقات  لنمذجة 
تضمنت الورشة محاضرة ألقتها الباحثة  زينب 
البياني  الرسم  أن  فيها  بينت    ، حميد  ناجي 
يتكون من الرؤوس أو العقد المتصلة بواسطة 

الرسوم  بين  التمييز  آلية  عن  فضال   ، حواف 
وأوضحت   ، الموجهة  وغير  الموجهة  البيانية 
والمسار  والعضالت  القلب  لعمل  الباحثة شكال 
واإلحساس  الدم  حركة  يوضح  الذي  البياني 
 ، للعضالت  الحركية  واالستجابة  العصبي 
األنشطة  تمثيل  أمكانية  إلى  الورشة  وتوصلت 
األمراض  وتشخيص  اإلنسان  لجسم  الفسلجية 

والعالج من خالل الرسوم البيانية.

الماجستير   رسالة  الزراعة  كلية  ناقشت   
لحامض  االرضية  اإلضافة  تأثير   ” الموسومة 
الخليك والصخر الفوسفاتي في النمو والمحتوى 
“للطالب  بور  رانج  الحمضيات  ألصل  الغذائي 

خالد حسين سلمان آل بهية
الخليك  حامض  تأثير  لمعرفة  الدراسة  هدفت 
وكذلك الصخر الفوسفاتي ومدى تأثيره في نمو 

اصول الحمضيات.
وبتراكيز  المواد  تلك  اختبار  الرسالة  وتضمنت 
نباتات  لمعاملة  توليفة  افضل  وايجاد  مختلفة 

الحمضيات للحصول على افضل نمو.
 واوصت الرسالة باعتماد هذه المواد لكفاءتها 
الغذائي  والمحتوى  النمو  زيادة  في  العالية 

ألصول الحمضيات.

علـــى  التعـــرف  الـــى  الورشـــة  وهدفـــت 
والتعـــرف  ومخاطرهـــا  البيئيـــة  الحـــوادث 
علـــى خطـــوات الدفـــاع المدنـــي للحفـــاظ 

االرواح. علـــى 
عـــن  محاضـــرة  الورشـــة  تضمنـــت  و 
ــة  ــة وآليـ ــالمة المهنيـ ــر السـ ــة معاييـ اهميـ
عمـــل الدفـــاع  المدنـــي وســـط المخاطـــر 
اتخـــاذ  وكيفيـــة  البيئيـــة  والحـــوادث 
حفاظـــا  منهـــا  للحـــد  الالزمـــة  الخطـــوات 
والممتلـــكات  المنتســـبين  ســـالمة  علـــى 
المحتملـــة  الحـــوادث  انـــواع  و  العامـــة 
وطـــرق التعامـــل معهـــا والســـيطرة عليهـــا.

التخطيط  كلية  في  عالي  دبلوم  رسالة  ناقشت 
للتطوير  المناسبة  المناطق  العمراني)تحديد 
الجغرافية  المعلومات  نظم  باستخدام  الحضري 
النجف  مدينة  في  الهرمي  التسلسل  ونموذج 

األشرف( .
استبرق  الطالبة  من  المقدمة  الرسالة  وهدفت 
المعايير  إنشاء  إلى   ، المجيد  عبد  قيس 
التسلسل  نموذج  باستخدام  للتقييم  الضرورية 
لتحليل مالئمة األراضي عن  التحليلي  الهرمي 
النجف  لمدينة  المعايير  خرائط  إنشاء  طريق 

االشرف باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
نهائية  مالئمة  خريطة  الرسالة  وتناولت 
األوزان  مع  المعايير  طبقات  دمج  طريق  عن 
الناتجة من نموذج التسلسل الهرمي وتطبيقها 
ثالثة  ذات  الجغرافية  المعلومات  نظم  بيئة  في 
انواع )أراضي غير مالئمة – أراضي متوسطة 
وكانت  المالئمة(  عالية  أراضي   – المالئمة 

أنسب منطقة هي المناطق الصحراوية الخالية 
الواقعة في شمال غرب منطقة الدراسة.

وخلصت الرسالة إلى وجوب تسهيل عملية اتخاذ 

المؤسسات  في  والعاملين  للمخططين  القرار 
التخطيط  ومديرية  المحافظة  مثل  الحكومية 

العمراني وهيئة استثمار النجف االشرف.

الكوفة   بجامعة  األساسية  التربية  كلية  اقامت 
عند  القرآنية  "القراءات  بعنوان  نقاشية  حلقة 
الدكتور  القاها   دوافع وردود"  المستشرقين – 

عدي جواد علي
الوقت  في  القرآنية  القراءات  ان  فيها  واوضح 
بعدما  والثقافي  الفكري  الترف  من  الحاضر 
القرآن  أن  على  المسلمين  بين  الحال  استقر 
الكريم المسند في روايته الى رسول هللا صلى 
هللا عليه وآله عن جبرائيل عليه السالم عن هللا 
تعالى هو الموجود بين الدفتين والمتعارف عليه 

بين المسلمين والناس.
واكد الدكتور عدي جواد ان  بعض المستشرقين  

القرآنية  القراءات  سلطوا جهودهم على مبحث 
للوصول الى نتيجة مؤداها أن القرآن قد عرض 
من  يحفظ  ولم  والوهم  واالشتباه  التحريف  له 

التغيير.

اصدار مشترك لتدريسي من جامعة الكوفة باالشتراك مع 
نظيره من سلطنة عمان

التربية االساسية تقيم حلقة نقاش عن القراءات 
القرآنية عند المستشرقين 

إصدار جديد لتدريسي في كلية اآلداب عن 
اإليكولوجيا البشرية

التخطيط العمراني تناقش تحديد المناطق األنسب للتطوير الحضري

اقامت كلية اللغات بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في النجف ورشة 
عمل بعنوان  الدفاع المدني شريك اساس في حماية األرواح والممتلكات

 التربية تعقد ورشة عن التطبيقات 
الطبية لنظرية الرسم البياني

االدارة واالقتصاد تناقش اوضاع سوق الطاقة الدولية في ظل 
تداعيات جائحة كورونا مع إشارة للعراق الزراعة تناقش رسالة ماجستير عن تأثير اإلضافة االرضية 

لحامض الخليك والصخر الفوسفاتي في نمو الحمضيات
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دار الضيافة في جامعة الكوفة توفير اموال 
وتنوع في الخدمات

تحقيق – محمد علوان محمد

تحقيق – محمد الخفاجي

محطة االبحاث الزراعية في جامعة الكوفة واحة خضراء لخدمة المجتمع

ـــر دار  ـــالح حســـون مدي ـــا بالســـيد شـــبر ف التقين
الضيافـــة ليحدثنـــا عـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
الـــدار وحدثنـــا قائـــاًل :  تعنـــى دار الضيافـــة 
فـــي جامعـــة الكوفـــة باســـتقبال الوفـــود العراقيـــة 

فـــي  الجامعـــة  تســـتضيفها  التـــي  واالجنبيـــة 
ـــة  ـــة والفني ـــة والثقافي ـــف النشـــاطات العلمي مختل
وغيرهـــا كالمؤتمـــرات والنـــدوات وورش العمـــل 
والمســـابقات  والبطـــوالت  التفاهـــم  ومذكـــرات  

تعد دار الضيافة في جامعة الكوفة من اوائل دور الضيافة في الجامعات العراقية 
الجامعة  لضيوف  الخدمات  من  العديد  وتقدم  الجامعية  المدينة  في  وتقع   ،
العراقيين واالجانب كما انها توفر الكثير من االموال التي كانت تصرف سابقا 

على ضيوف الجامعة كأجور فنادق.

والمعـــارض  الثقافيـــة  واألســـابيع  الرياضيـــة 
ــرى . ــاطات االخـ ــن النشـ ــد مـ والعديـ

وتابـــع الســـيد شـــبر فـــالح، يهـــدف دار الضيافـــة 
الـــى تقديـــم الخدمـــة الفندقيـــة لضيـــوف الجامعـــة 
مـــن اقامـــة وطعـــام ومبيـــت طيلـــة فتـــرة اقامتهـــم 
فيـــه مـــع توفيـــر كافـــة مســـتلزمات الراحـــة لهـــم 
ـــاح  ـــدار علـــى 12 جناحـــًا وكل جن اذ يحتـــوي ال

توجـــد  كمـــا  بالكامـــل  مؤثثـــة  غرفتيـــن  يضـــم 
فـــي الـــدار قاعـــات كبيـــرة مخصصـــة الســـتقبال 
ــر  ــبكة انترنـــت توفـ ــاب وشـ ــة العـ الوفـــود وصالـ

الخدمـــة علـــى مـــدار اليـــوم .
الضيافـــة  دار  مديـــر  الســـيد  واضـــاف 
مـــع  تعـــاون  عالقـــات  لديهـــا  الـــدار  ان 
منطقـــة  فـــي  والمؤسســـات  الجامعـــات 

االشـــرف  والنجـــف  االوســـط  الفـــرات 
خاصـــة مـــع االدارة المحليـــة فـــي النجـــف 
بـــن حيـــان اذ  االشـــرف وجامعـــة جابـــر 
الوفـــود  مـــن  العديـــد  الـــدار  اســـتضافت 
فـــي  شـــاركت  التـــي  واالجنبيـــة  العراقيـــة 
الفعاليـــات المتنوعـــة التـــي تقيمهـــا تلـــك 

لجهـــات. ا

افتتحــت جامعــة الكوفــة مؤخــرا محطــة لألبحــاث 
الزراعيــة داخــل المدينــة الجامعيــة لألغــراض 
العلميــة والبحثيــة والتطبيقيــة واوكلــت ادارتهــا 
ولغــرض  الزراعــة  كليــة  اســاتذة  مــن  للجنــة 
المشــروع  هــذا  تفاصيــل  علــى  التعــرف 
مــع  اللقــاءات  هــذه  لنــا  كانــت  االســتراتيجي 
قبــل  المشــكلة مــن  اللجنــة المركزيــة  اعضــاء 

المحطــة.                 علــى  لإلشــراف  الكوفــة  جامعــة 
اهداف متنوعة

التقينــا اواًل االســتاذ الدكتــور عــالء عيــدان عميــد 
كليــة الزراعــة ورئيــس اللجنــة المســؤولة عــن 
محطــة االبحــاث الزراعيــة الــذي اكــد قائــاًل : 
اعينهــا  نصــب  وضعــت  الكوفــة  جامعــة  ان 
ــة التــي يتعــرض لهــا  مواجهــة التغيــرات المناخي
البلــد بصــوة عامــة ومحافظــة النجــف بصــورة 
خاصــة عبــر انشــاء احزمــة خضــراء لمواجهــة 
ــن  ــه  الفالحي مشــكلة الجفــاف والتصحــر وتوجي
الحديثــة،  الــري  انظمــة  باعتمــاد  والمزارعيــن 
انشــاء  الجامعــة  تولــت  االطــار  هــذا  وضمــن 
مســطح اخضــر داخــل المدينــة الجامعيــة يحتــوي 
علــى اشــجار تقــاوم البيئــة الصحراويــة الجافــة، 
ألغــراض  الزراعيــة  لألبحــاث  محطــة  وانشــاء 
ــة فــي المجــال الزراعــي  ــة وتطبيقي ــة بحثي علمي
وهــي تحقــق اهــداف عــدة حاليــة ومســتقبلية 
منهــا القضــاء علــى التصحــر وزيــادة المســاحات 
الخضــراء داخــل الجامعــة واجــراء تجــارب علميــة 
لطلبــة الدراســات العليــا واالوليــة وادخــال اصناف 
جديــدة مــن االشــجار والشــجيرات وبــذور نباتــات 
الخضــر لغــرض االختبــار والتوجيــه بصالحيتهــا 
للزراعــة مــن عدمــه اعتمــادا علــى مالئمتهــا مــن 
ناحيــة التربــة والمنــاخ ، وانشــاء مشــتل إلكثــار 
النباتــات وزراعتهــا داخــل المدينــة الجامعيــة  

تقنيات حديثة
لقاءنــا الثانــي مــع الدكتــور كريــم محمــد عبــاس  
ــى محطــة االبحــاث  ــة المشــرفة عل عضــو اللجن
الــذي اكــد باننــا نســعى الســتخدام تقنيــات الــري 
عــن  الميــاه  شــح  مشــكلة  لمواجهــة  الحديثــة 
طريــق انشــاء شــبكات الــري بالــرش والتنقيــط 
بادخــال  المحطــة  الدارة  توجــه  هنــاك  ان  كمــا 

تقنيــة جديــدة الول مــرة فــي العــراق وهــي الــري 
بطريقــة النانــو مــا يســهم بتوفيــر الميــاه بنســبة 

تصــل الــى %90 .
اشاعة ثقافة التشجير

وعــن طموحــات القائميــن علــى المشــروع اكــد 
الدكتــور كريــم محمــد عبــاس انــه فضــال عــن 
اســتقبال طلبــة الدراســات العليــا واألوليــة إلنجــاز 
البحــوث والدراســات اننــا نطمــح لالنفتــاح علــى 
ــة التشــجير  ــات المجتمــع إلشــاعة ثقاف ــة فئ كاف
وجعلهــا ثقافــة مســتدامة وليســت وقتيــة وزيــادة 
المســاحات الخضــراء وتحســين البيئــة والوقايــة 
مــن اضــرار المنــاخ واضفــاء طابــع جمالــي علــى 
عــن  جيــدة  فكــرة  النجــف، وإلعطــاء  محافظــة 
امكانيــة الجامعــة بقيادة المشــاريع االســتراتيجية 
ــي  ــي هــذا المشــروع وتبن ــق النجــاح ف عــن طري
المناخيــة  التغيــرات  لمواجهــة  مشــاريع جديــدة 

والتصحــر . 
مشروع استراتيجي

مشــتاق  الدكتــور  مــع  كان  االخيــر  لقاءنــا 
طالــب حمــادي احــد اعضــاء اللجنــة المشــرفة 
ــاًل ان مشــروع محطــة  ــا قائ ــى المحطــة حدثن عل
االبحــاث الزراعيــة  يعــد مكمــاًل لمشــروع زراعــة 
المليــون شــجرة الــذي تبنتــه وزارة التعايــم العالــي 
والبحــث العلمــي وال يقتصــر طمــوح ادارة المحطة 
علــى تقديــم الخدمــات للباحثيــن داخــل الجامعــة 
للباحثيــن خــارج  الخدمــات  لتقديــم  يتعــداه  بــل 
الخدمــات  لتقديــم  واالنفتــاح  الجامعــة  اســوار 
العلميــة والعمليــة للمجتمــع بصــورة عامــة وابتــدأ 

العمــل بــأول الخطــوات فــي هــذ المجــال بأنشــاء 
العلفيــة  والمحاصيــل  الخضــر  إلنتــاج  حقــول 
انشــاء  مــع  الفاكهــة  إلنتــاج  بســاتين  وســتة 
مشــتل وحــزام اخضــر وحديقــة نموذجيــة ونامــل 
البحــوث  إلجــراء  الباحثيــن  باســتقبال  قريبــا 
النمــاذج  ارســال  مــع  المختلفــة  والدراســات 
الــى  بالبحــوث  الخاصــة  المختلفــة  والعينــات 
مختبــر  الزراعــة المركــزي فــي كليــة الزراعــة 
الــذي يوفــر جميــع التحليــالت الخاصــة بتحليــل 
النبــات والعناصــر الغذائيــة والصفــات النباتيــة 
وقيــاس الزيــوت الطيــارة ويضــم المختبــر عــدد 
مــن االجهــزة مثــل المطيــاف الضوئــي وقيــاس 
الطيــف الــذري وقيــاس المركبــات الفعالــة فــي 

النباتــات الطبيــة .
افاق واسعة

وعــن اهــم االهــداف والخطــط المســتقبلية التــي 
يســعى لها المشــرفين على ادارة محطة االبحاث 
الزراعيــة اوضــح الدكتــور مشــتاق طالــب ان اهم 
االهــداف المســتقبلية توســعة مســاحة المحطــة 
لهــا  تابــع  متكامــل  مركــزي  مختبــر  وانشــاء 
وادخــال اصنــاف جديــدة مــن النباتــات النــادرة 
غيــر المزروعــة ســابقا فــي العــراق وانشــاء خــط 
إلنتــاج ازهــار القطــف مــا يؤهــل المحطــة لتكــون 
المصــدر الرئيــس إلنتــاج االزهــار فــي محافظــة 
ــه   ــاج الفواك ــي انت النجــف االشــرف والتوســعة ف
لرفــد  العســل  إلنتــاج  خــط  وانشــاء  والخضــر 
الســوق المحليــة بالمنتجــات المتنوعــة ودعــم 

االقتصــاد الوطنــي.

 أ.د. عالء عيدان/عميد كلية الزراعة

شبر فالح/ مدير دار الضيافة رئيس الجامعة يتفقد دار الضيافة

 أ.م.د.مشتاق طالبأ.د.كريم محمد عباس
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تحقيق – كاظم الفتالوي

ــر  ــب  الخدمــي عب ــة هــي الجان  والمهمــة الثاني
لخدمــة  والتقنيــة  الفنيــة  بالجوانــب  االهتمــام 
االنترنيــت والتعليــم االلكترونــي وقواعــد البيانــات 
كاميــرات  ومنظومــات  الشمســية  والمنظومــات 

الحاســبات والســيرفرات. المراقبــة وصيانــة 
والتأهيــل  البحــث  مركــز  رســالة 
للتحــول  واالســتعداد   المعلوماتــي 

قمــي لر ا
تتمحــور رســالة المركــز علــى تقديــم البحــوث 
العلميــة فــي مجــال تقنيــات المعلومــات وخلــق 
قاعــدة كبيــرة ومتطــورة مــن الباحثيــن إضافــة 
الــى تلبيــة حاجــات الجامعــة والســوق والمجتمــع 
كادر  وتهيئــة  المعلومــات  تقنيــات  بخدمــات 
معلوماتــي متخصــص علــى مســتوى عالــي مــن 
االحترافيــة ،وقــال مديــر مركــز البحــث والتأهيــل 
المعلوماتــي الدكتــور عمــار جــالوي ان المركــز 
يســتعد للتحــول الرقمــي وهــو جــزء مــن البرنامــج 
الحكومــي فــي التحول نحو الحوكمة االلكترونية 
مضيفــا بــأن  الجامعــة اســتطاعت خــالل العشــر 
تطبيقــا  اربعيــن  انتــاج  مــن  الماضيــة  ســنوات 
والهويــات  والموظفيــن  الطلبــة  بيانــات  تشــمل 
والنشــاطات العلميــة وغيرهــا مــن التطبيقــات. 

أكبــر )Server farm( فــي جامعــة الكوفة 
على مســتوى الجامعــات العراقية

المركــز  مديــر  حدثنــا  المركــز  أقســام  وعــن 
الدكتــور عمــار جــالوي موضحــا بــأن المركــز  
يضــم ثالثــة أقســام وهــي قســم التأهيــل وهــو 
المســؤول عــن الــدورات التخصيصيــة ودورات 
الكفــاءة ،وقســم الشــبكات وهــو المســؤول عــن 
(التــي   Interanet الجامعة)انترانيــت  شــبكة 
توفــر البنــى التحتيــة لخدمــات االنترنيــت التــي 
ــب  ــات الجامعــة ومراكزهــا وقســم الوي تغطــي كلي
ــر التطبيقــات  ــات المســؤول عــن تطوي والبرامجي
مجموعــة  لديهــا  الجامعــة  بــأن  ،واضــاف 
التعليــم  منصــات  بتخزيــن  تقــوم  ســيرفرات 
 )12( بينهــا  اإللكترونيــة  واالدارة  اإللكترونــي 
ســيرفر للتعليــم االلكترونــي و)5(ســيرفر لــإلدارة 

االلكترونيــة.
مركــز البحــث والتأهيــل المعلوماتــي فــي 
جامعــة الكوفــة يســتضيف اكثــر مــن 8000 

االف متــدرب خــالل عــام 2021 
أعلــن مســؤول قســم التأهيــل المعلوماتــي فــي 
المــدرس  المعلوماتــي  والتأهيــل  البحــث  مركــز 
القســم  بــأن  الميالــي  حســين  علــي  حســنين 
معنــي بتنظيــم الــدورات التخصصيــة فــي مجــال 
ودورات  العلمــي  البحــث  ودورات  الحاســبات 
واختبــارات  العليــا  الدراســات  لطلبــة  الكفــاءة 
الترقية العلمية ،موضحًا بان القسم يضم شعبة 

ــة  ــدورات التخصصي ــم ال ــة بتنظي ــب المعني التدري
فــي مجــال الحاســبات ودورات البحــث العلمــي 
ودورات الكفــاءة ،وشــعبة التعليــم اإللكترونــي 
الخاصــة بالتعليــم اإللكترونــي والطاقــة الشمســية 
، الميالــي قــال بــأن القســم ينظــم دورات اجباريــة 
للمتقديــن للدراســات العليــا ويمنــح شــهادة كفــاءة 
اللغــة  واختبــار  االنكليزيــة  واللغــة  الحاســوب 
العربيــة ،وبلــغ عــدد المتدربيــن والمنخرطيــن فــي 
الــدورات التــي اقامهــا المركــز عــام 2021 اكثــر 

مــن ثمنايــة االف متــدرب.
المعلوماتــي  والتأهيــل  البحــث  مركــز 
للتعليــم  انطالقــة  أول  يواكــب 
الكوفــة جامعــة  فــي  اإللكترونــي 

اإللكترونــي  التعليــم  شــعبة  مســؤول  أوضــح 
معــاون رئيــس مهندســين أحمــد عبــد الحمــزة 
الكوفــة  جامعــة  فــي  اإللكترونــي  التعليــم   ان 
ــة الطــب  بالتزامــن  ــي كلي ــق عــام 2010ف انطل
مــع التوأمــة العلميــة التــي وقعــت بيــن كليــة طــب 
الكوفــة وجامعــة ليســتر البريطانيــة وفــي عــام 
2013 دخلــت كليــات التربيــة المختلطــة وعلــوم 
الحاســوب والرياضيــات وفــي عــام 2015أصبــح 
ــي موضحــًا  ــم الكترون ــع تعلي ــة موق ــدى كل كلي ل
بــان الجامعــة لديهــا 12 ســيرفر خاصــة بالتعليــم 
اإللكترونــي  واســتطاعت الجامعــة خــالل عــام 

2020 و2021 مــع تفشــي جائحــة كورونــا 
التواصــل مــع الطلبــة والتدريســين لعقــد النــدوات 
منصــة  عبــر  العمــل  وورش  والمؤتمــرات 
والتدريســين عــن  الطلبــة  Moodle وتعريــف 

كيفيــة الدخــول لهــذه المنصــة .
الخدمــات التــي يقدمهــا قســم البرمجيــات 
فــي مركــز البحــث والتأهيــل المعلوماتــي

كشـــف رئيـــس قســـم الويـــب والبرمجيـــات فـــي 
مركـــز البحـــث والتأهيـــل المعلوماتـــي االســـتاذ 
معنـــي  القســـم  بـــأن  فالـــح  محمـــد  المســـاعد 
جميـــع  وحمايـــة  وادارة  وتصميـــم  ببرمجـــة 
المواقـــع االلكترونيـــة لجامعـــة الكوفـــة وتوفيـــر 
نظـــام تســـجيل الكترونـــي للطلبـــة وتوفيـــر نظـــام 
التســـجيل علـــى دورات المركـــز وتوفيـــر نظـــام 
الكـــوادر  بكافـــة  الخـــاص  االلكترونـــي  البريـــد 
االكاديميـــة واالداريـــة لجامعـــة الكوفـــة فضـــال 
وتصميـــم  للطلبـــة  االلكترونـــي  البريـــد  عـــن 
مثـــل  الجامعـــة  فـــي  المســـتخدمة  البرمجيـــات 
ـــة ونظـــام معلومـــات  برنامـــج االرشـــفة االلكتروني
الطلبـــة . واوضـــح فالـــح بـــأن قســـم البرمجيـــات 
ــي  ــب البرمجـ ــر الجانـ ــن توفيـ ــؤول عـ ــو المسـ هـ
والبحـــوث  المعلومـــات  تقنيـــات  خدمـــات  مـــن 
ــا ويقـــوم بخدمـــة وحـــدات وكليـــات  المتعلقـــة بهـ
الجامعـــة والمجتمـــع مـــن خـــالل بنـــاء ومتابعـــة 

ــات المعلومـــات الخدميـــة والعلميـــة  أنظمـــة تقنيـ
والتدريـــب علـــى التعامـــل معهـــا ويتألـــف مـــن 
االلكترونيـــة  المواقـــع  شـــعبة  همـــا  شـــعبتين 

البرمجـــة. وشـــعبة 
شـــعبة الدعـــم الفنـــي فـــي مركـــز البحـــث 
والتأهيـــل المعلوماتـــي تقـــدم الصيانـــة 

ـــا ـــوب وملحقاته ـــزة الحاس ألجه
شـــعبة الدعـــم الفنـــي وهـــي الشـــعبة المســـؤولة 
الجامعـــة  منتســـبي  الـــى  الدعـــم  تقديـــم  عـــن 
الجهـــزة  الصيانـــة  توفيـــر  عبـــر  وطلبتهـــا 
الشـــعبة  توفـــر  كمـــا  وملحقاتهـــا  الحاســـوب 
ـــة  ـــة الجامع خدمـــات وتســـهيالت لمنتســـبي وطلب
مـــن خـــالل توفيـــر بيئـــة اتصـــال مباشـــر بيـــن 
الشـــعبة وكافـــة مفاصـــل الجامعـــة عبـــر الشـــبكة 
تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات  وعـــن   ، الداخليـــة 
الشـــعبة تحـــدث لنـــا االســـتاذ المســـاعد عثمـــان 
محمـــد االنصـــاري بـــان الشـــعبة تقـــوم بمهـــام 
الجامعـــة  لحاســـبات  االلكترونيـــة  الصيانـــة 
ــوب  ــة الحاسـ ــي صيانـ ــة فـ ــم دورات دوريـ وتنظيـ
لمنتســـبي الجامعـــة واقامـــة ورش تدريبيـــة حـــول 
اســـتخدام نظـــام الدعـــم الفنـــي TS لمنتســـبي 
الجامعـــة. باالضافـــة الـــى تقديـــم االستشـــارت 
النظمـــة الطاقـــة الشمســـية ومنظومـــات المراقبـــة 

للحضـــور واالنصـــراف. البصمـــة  وبرنامـــج 

مركز البحث والتأهيل المعلوماتي في جامعة الكوفة خدمات 
على مدى أكثر من عقد من الزمن

من  الكثير  تقديم  الفترة  هذه  خالل  2012وأستطاع  عام  الكوفة  جامعة  في  المعلوماتي  والتأهيل  البحث  مركز  تأسس 
العلمي  البحث  االولى  مهمتان  للمركز  بأن   " قائال  أ.م.د عمار جالوي محمود  المركز  مدير  التي تحدث عنها  الخدمات 
وتقديم خدمات بحثية ونشر ثقافة البحث العلمي وأدوات تعريف التدريسين وطلبة الدراسات العليا بطرق النشر العلمي،

م.ر.مهندسين احمد عبد الحمزةأ.م محمد فالحم. حسنين المياليأ.م.د عمار جالوي/مدير المركز

أ.م. عثمان محمد االنصاريأ.م. عثمان محمد االنصاري
دورة صيانة الحاسوبدورة صيانة الحاسوب



UNIVERSITY OF KUFA NEWSPAPER
6 مقاالتآب 2022م، محرم 1444هـ العدد 58

د.عذراء مهدي حسين

كلية التمريض

جامعة الكوفة

  repressed  ( المثبطـــة   الجينـــات  
non- شـــان    شـــانها     )genes

دور  لهـــا   expressed region
العـــام   الجينـــوم  فـــي  والتنظيـــم  الثباتيـــة 
الموجـــودة  الجينـــات  انـــواع  كل  وليـــس 
والفقريـــات  الثدييـــات  باقـــي   فـــي 
ســـواء  االنســـان  جينـــوم  فـــي  موجـــودة 
واذا   المثبـــط   أو  المفعـــل  بالشـــكل  
فهـــذا   الجينـــات  أنـــواع  احـــد   نقـــص 
الـــى  النـــوع   عائديـــه  عـــدم  فـــي  يكفـــي 
وجـــود   وان  االفتراضيـــة   االســـالف 
المفعلـــة  الجينـــات  بعـــض  بيـــن  تشـــابه 
فـــي  المثبطـــة  ونظيراتهـــا  الفقريـــات  فـــي 
 )ATR2(  2 االنســـان مثـــل اي تـــي ار
 Home تيـــل  اوف  جيـــن  هومبوكـــس   .
ال  هـــذا    )    )box gene of tail
اســـالف   الـــى  االنســـان   عائديـــه  يعنـــي 
ــات دور  ــذا جينـ ــون  لكـ ــا يكـ ــة  وأنمـ فقريـ
مهـــم فـــي االنســـان فـــي التطـــور والتشـــكل 
تثبيطهـــا  يتـــم   بعدهـــا   ومـــن   الجنينـــي 
ســـتيبس)  مورفوجنســـز  تـــؤدي  حالمـــا 

)  )morphogenesis steps
وهـــذا ال   يعنـــي انهـــا بقيـــت مـــن اســـالف 
االطـــوار  مـــن  بقيـــت  بـــل  الفقريـــات 
تفعيـــل  مرحلـــة  مثـــل  المهمـــة  الجنينيـــة 

ت  جينـــا
 proteases of matrix and polar

area like tail and phalanges
بهـــا  تقـــوم  تنظيميـــة  ادوار  كلهـــا  وهـــذه 
تلـــك الجينـــات المثبطـــة فـــي مرحلـــة مـــن 
مراحـــل التشـــكل وليســـت مجـــرد بقايـــا مـــن 
الـــى  النـــوع   تحـــول  النوعـــي.  التطـــور 
نـــوع اخـــر بمعنـــى زيـــادة او نقصـــان فـــي 
اكثـــر هـــو حـــدث  جيـــن واحـــد مفعـــل او 
ــد  ــا يوجـ ــاء. وانمـ ــم االحيـ ممتنـــع فـــي عالـ

التطـــور  وهـــو  التطـــور  مـــن  واحـــد  نـــوع 
الوظيفـــي وهـــو فـــي االصـــل ليـــس تحـــول 
فـــي  تبـــادل  وانمـــا  اخـــر  الـــى  نـــوع  مـــن 
تعايـــش  يضمـــن  بمـــا  النوويـــة  القواعـــد 
الكائـــن الحـــي مـــع تحديـــات البيئـــة  تحـــدث 
ترانســـبورت  اليـــة  ضمـــن  العمليـــة  هـــذه 
 transposon and(انـــد ريكومبنيشـــن

)recombination
وهـــي اليـــة غيـــر عشـــوائية بـــل هـــي ضمـــن 
ـــد مســـبقا   ـــوم المع ـــوم والجين نظـــام  البروتي
التحديـــات  مـــع  الحـــي  الكائـــن  لتعايـــش 
 ( سباليســـنك  الترنتـــف  مثـــل  البيئيـــة  
تجـــاه    )alternative splicing
تجـــاه  وكذلـــك  الفيروســـية  االصابـــات 
التحـــول  أمـــا  الســـموم  لبعـــض  التعـــرض 
اال  يعنـــي  فـــال  للجينـــوم  العشـــوائي 
ـــاط  الضعـــف   ـــات واالمـــراض ونق االضطراب
التـــي تـــؤدي  الـــى انهيـــار الكائـــن الحـــي 

التطـــور مـــن   بـــدال  واالنحـــدار  
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ـــق  ـــا اّن الفلســـفة هـــي البحـــث عـــن الحقائ بم
والوجـــود ، فهـــي إذن تتجّلـــى أو تتوّضـــح 
بمســـألة التفكيـــر والتأمـــل ، والتفكيـــر إرتبـــط 
ــماء  ــن السـ ــِزل مـ ــوم ُأنـ ــان األّول ، يـ باإلنسـ
فاختصـــم   ، الُدنيـــا  األرض  إلـــى  الُعلـــى 
علـــى بـــاب وجدانـــِه ، مصراعـــي التفكيـــر، 
وأصبـــح   ، والشـــر  الخيـــر  فـــي  واتجاهيـــه 
مطمعـــًا للنفـــس الخادعـــة الخائنـــة الشـــريرة 
للنفـــس  وأمانـــًا  وبـــراءًة  وطهـــرًا   ، حينـــًا 
ـــك  ـــن تل ـــًا ، وبي ـــة حين ـــة العاشـــقة المحّب اآلمن
وتلـــك ، أنبتـــْت براعـــم التفكيـــر  وأنتعشـــْت 
أو   ، الذاتـــي  التســـاؤل  بصيـــغ   ، دقائقـــه 
المســـتتر،  الداخلـــي  والمونولـــوج  الحـــوار 
 ، اآلخـــر  مـــع  النقاشـــي  الحـــوار  عبـــر  أو 
 ، أعدادِهـــم  وقليـــل   ، البشـــر  قّلـــة  وعلـــى 
تواصلـــوا بالحـــوارات ، وتعايشـــوا بالنقاشـــات 
كّل  وفـــي   ، شـــئ  كّل  عـــن  والتســـاؤالت   ،
شـــئ ، وعليـــه فقـــد أقتـــرب التفكيـــر والتأمـــل 
باإلنســـان )) منـــذ كان اإلنســـان ، حيـــن كان 
يفكـــر ويعـــي ، وحيـــن كان يبحـــث ويســـتطلع 
يـــوم شـــملت تأمالتـــه  يقتـــرن باإلنســـان   ،
ومظاهـــر   ، والوجـــود  الكـــون  ونظراتـــه 
يربـــط حوادثهـــا  الـــذي   ، الطبيعـــة والنظـــام 
، ويجمـــع بيـــن شـــتاتها ، يـــوم أخـــذ يـــدرك 
األســـباب والمســـبّبات ويقـــارن بينهـــا ويربـــط 
ـــه هـــذه كانـــت شـــتاتًا  بيـــن حلقاتهـــا ، وتأمالت
 ، فيهـــا والســـدى  لحمـــة  لهـــا وال  ربـــاط  ال 
متفرقـــة ، اليجمعهـــا نظـــام فكـــري واحـــد ، 
والتلتقـــي فـــي كيـــان واحـــد معّيـــن (( )1( 
شـــكله  التفكيـــر  هـــذا  أّتخـــذ  متـــى  أّمـــا    
ــي  ــكٍل منهجـ ــكار بشـ ــع األفـ ــم ، وتجميـ المنّظـ
ــميه  ــا نسـ ــدّدة ، أو هـــو مـ فـــي مجاميـــع محـ
بالفلســـفة فـــإّن التاريـــخ اليعـــي كثيـــرا عـــن 
فيهـــا  أخـــذ  التـــي  األولـــى  المرحلـــة  هـــذه 
 ، منّظـــم  بشـــكل  يتجّمـــع  اإلنســـاني  الفكـــر 
وغايـــة مـــا نعرفـــه ، أّن ذلـــك كان قبـــل ميـــالد 
المســـيح ) عليـــه الســـالم ( ببضعـــة قـــرون 
ــع  ــز المشـ ــي المركـ ــان هـ ــت اليونـ ــوم كانـ ، يـ
بالفلســـفة بيـــد أّننـــا نجـــزم بـــأّن الفلســـفات 
ــطو أو  ــون وأرسـ ــفة إفالطـ ــة ، كفلسـ اليونانّيـ
فلســـفة الرواقييـــن أو ســـواهم ، كانـــت نتيجـــة 
مراحـــل عديـــدة مـــّرت بهـــا ، وهـــي ثمـــرات 
الفلســـفة  ســـبقوا عصـــر  مفكريـــن عديديـــن 

 )2( بأجيـــال  اليونانّيـــة 
 لقـــد تعاقبـــْت األديـــان والسياســـات والســـلطات 
الحاكمـــة علـــى البشـــر والفلســـفات المادّيـــة 
اإلنســـان  تفكيـــر  مســـتبيحة   ، وغيرهـــا 
وشـــاغلة لبـــراءة تأمالتـــِه بأنـــواع الشـــعور 

ولـــم   ، والملتـــوي  والمنحـــرف  الالشـــرعي 
تكـــن هـــذه الفلســـفات عادلـــة بقـــدر ماكانـــت 
ــة  ــع الساسـ ــاوقة مـ ــّلطة ، متسـ ــة متسـ حاكمـ
  (( االوضـــاع  تلـــك  ظـــل  وفـــي   ، والحـــّكام 
جـــاء اإلســـالم يوّجـــه اإلنســـانّية كّلهـــا إلـــى 
خيرهـــا وســـعادتها ، ويفتـــح أمامهـــا أبـــواب 
الحيـــاة الرحبـــة ، لتدخـــل مـــن بابهـــا الكبيـــر 
الواســـع دون إلتـــواء أو إنحـــراف ، ولـــم تكـــن 
قضايـــاه  مـــن  المألـــوف  بمعناهـــا  الفلســـفة 
ليحـــرر  جـــاء  إّنمـــا   ، بهـــا  يعنـــى  التـــي 
األغـــالل  ويكســـر  وتفكيـــره  اإلنســـان  عقـــل 
المتراكمـــة الموروثـــة التـــي خّلفتهـــا األجيـــال 
ــره  ــن تفكيـ ــل عـ ــت العقـ ــي عزلـ ــة والتـ الماضيـ
يخاطـــب  فهـــو   ، إحساســـه  عـــن  والقلـــب 
العقـــل ويدعـــوه إلـــى التأمـــل والتفكيـــر كمـــا 
ـــر ، ويهـــز المشـــاعر  ـــب والضمي يخاطـــب القل
واإلحســـاس بمـــا حولنـــا مـــن أدّلـــة ناطقـــة ، 
ــة ،  ــة الواقعـ ــى الحقيقـ ــاطعة علـ ــن سـ وبراهيـ
ـــذي ال  ـــع ال ـــّرر الواق التـــي الريـــب فيهـــا ، ويق

امتـــراء فيـــه (( ) 3( 
إنســـانّية  ثـــورة  بصيغـــة  اإلســـالم  جـــاء   
شـــاملة أندرجـــت تحتهـــا كل المعالـــم الحياتّيـــة 
والنفســـّية  والدينّيـــة  واألخالقّيـــة  الثقافّيـــة 
التغييـــر  جـــاء   ، والسياســـّية  واالقتصادّيـــة 
مـــن اجـــل خلـــق اإلنســـان الواعـــي المفّكـــر 
المثالـــي )) جـــاء ينّبـــه العقـــل مـــن ســـباته 
ويدعـــوه لينظـــر فـــي الكـــون ويؤمـــن بخالقـــه 
ـــي الضـــروري  ـــى ســـبيل اإلســـتدالل المنطق عل
ـــن  تؤمِّ  (( أّنهـــا  إعتبـــار  علـــى   )4  (  ))
للعقـــل وعيـــًا إيجابّيـــًا عميقـــًا إزاء الوجـــود ، 
يختـــرق معـــه العقـــل مـــا يحـــول بينـــه وبيـــن 
إدراك الموجـــودات علـــى حقيقتهـــا ، ويتغّلـــب 
علـــى الوعـــي الزائـــف ، الـــذي يحجبـــه رؤيـــة 
أّنهـــا الوعـــي  الواقـــع كمـــا هـــو (( )5( إذ 
تطابقـــًا  للعالـــم  المطابـــق  بالعالـــم  العقلـــي 

اإلنســـانّية  النفـــس  واســـتكمال   ، تاّمـــًا 
ــا هـــي  بمعرفـــة حقائـــق الموجـــودات علـــى مـ
ـــًا للبراهيـــن  عليهـــا ، والحكـــم بوجودهـــا تحقيق
، وإن شـــئت قلـــت نظـــم العالـــم نظمـــًا عقلّيـــًا 
وقـــد   )6  ( البشـــرية  طاقـــة  حســـب  علـــى 
تضييـــق  الدارســـين  مـــن  البعـــض  حـــاول 
موضـــوع الفلســـفة ليشـــمل الوجـــود بماهـــو 
ــة  ــا محاولـ ــار اّنهـ ــى إعتبـ ــلفنا ، علـ ــا أسـ كمـ
للتوفيـــق بيـــن حقائـــق الوحـــي والعقـــل )7( 
ـــة  واعتبرهـــا البعـــض هدفـــًا إلـــى الحيـــاة العملّي
، وذلـــك أّن الفكـــرة إذا لـــم تكـــن أداة للســـلوك 
 ، المعرفـــة  مـــن  بشـــئ  وال  بفكـــرة  فليســـت 
وهـــذا هـــو المذهـــب البراجماتـــي ومـــن رواده 
ت  جيمـــس(  )وليـــم  األمريكـــي  الفيلســـوف 
1910)8( ويـــرى أبـــن رشـــد أّن )) الفلســـفة 
موافقـــة للديـــن ، والديـــن موافـــق للفلســـفة 
بـــل يوافقـــه  الحـــق  الحـــق اليضـــاد  فـــإّن   ،
أقـــوال  والحديـــث  القـــرآن  فـــي  كان  وإذا   ،
ــي  ــفة فـ ــق الفلسـ ــا حقائـ ــي ظاهرهـ ــف فـ تخالـ
القـــرآن والحديـــث أقـــوال تخالـــف فـــي ظاهرهـــا 
حقائـــق الفلســـفة وتوهـــم أّن الفلســـفة تضـــاد 
المشـــروع ، فـــإّن ذلـــك ماهـــو إاّل ظاهـــر يقبـــل 

 )9()) التأويـــل 
ولهـــذا نجـــد أّن هنالـــك أجماعـــًا لـــدى علمـــاء 
يجـــري  أن  بضـــرورة  اإلســـالم  وفالســـفة 
تفســـير الســـّنة والكتـــاب ال علـــى ظاهرهـــا بـــل 

علـــى باطنهـــا
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اإلسالم ثورة العقل والتفكير

ما هي المصرفية اإلسالمية ؟
الخدمـــات  أو  اإلســـالمية،  المصرفيـــة 
نظـــام  هـــي  الفائـــدة،  ذات  غيـــر  المصرفيـــة 
الشـــريعة  مبـــادئ  علـــى  يقـــوم  مصرفـــي 
اإلســـالمي.  االقتصـــاد  اإلســـالمية، ويرشـــده 
العمـــل  فـــي  جوهريـــان  مبـــدآن  يوجـــد 
المصرفـــي اإلســـالمي: أواًل اقتســـام األربـــاح 
والخســـائر، وثانًيـــا تحريـــم تحصيـــل الفائـــدة 
إذ  لهـــا،  والمســـتثمرين  الدائنيـــن  دفـــع  أو 
ــّرم الشـــريعة اإلســـالمية جمـــع الفائـــدة أو  تحـ

الِربـــا.
مفهوم المصرفية اإلسالمية

المصرفيـــة اإلســـالمية متأصلـــة فـــي صلـــب 
الشـــريعة اإلســـالمية أو المبـــادئ األخالقيـــة 
تعهـــدات  جميـــع  وتخضـــع  اإلســـالمية، 
المبـــادئ،  لهـــذه  اإلســـالمية  المصـــارف 
تنظـــم  التـــي  اإلســـالمية  القواعـــد  وُتســـمى 
المعامـــالت(.  )فقـــه  الماليـــة  المعامـــالت 
وتمثـــل المعامـــالت الماليـــة الخاضعـــة لفقـــه 
مميـــًزا  ثقافًيـــا  شـــكاًل  عـــادًة  المعامـــالت 
م االســـتثمار  ـــاًل ُيحـــرَّ ـــي، مث لالســـتثمار األخالق
فـــي الكحـــول والقمـــار ولحـــم الخنزيـــر مـــن 

للشـــريعة  وفًقـــا  محرمـــة  أخـــرى  مـــواد  بيـــن 
اإلســـالمية. يوجـــد أكثـــر مـــن 300 مصـــرف 
إســـالمي فـــي أكثـــر مـــن 51 بلـــًدا، متضمنـــًة 

المتحـــدة. الواليـــات 
مبادئ النظام المصرفي اإلسالمي

تتبـــع مبـــادئ النظـــام المصرفـــي اإلســـالمي 
التـــي تســـتند أساًســـا  الشـــريعة اإلســـالمية، 
إلـــى القـــرآن الكريـــم والحديـــث النبـــوي، أي 
محمـــد  للنبـــي  المدونـــة  واألفعـــال  األقـــوال 
مـــن  المزيـــد  إلـــى  الحاجـــة  وعنـــد  )ص(. 
المصرفيـــون  يلجـــأ  واإلرشـــاد،  المعلومـــات 
اإلســـالميون إلـــى العلمـــاء المتخصصيـــن أو 
ــى  ــم علـ ــتقل القائـ ــق المسـ ــتخدمون المنطـ يسـ
انحـــراف  عـــدم  مـــن  ويتحققـــون  الدراســـات، 
أفكارهـــم عـــن المبـــادئ الدينيـــة األساســـية.

تاريخ المصرفية اإلسالمية
إلـــى  اإلســـالمية  المصرفيـــة  أصـــل  يعـــود 
بدايـــات ظهـــور اإلســـالم فـــي القـــرن الســـابع 
الميـــالدي. كانـــت زوجـــة النبـــي محمـــد األولـــى 
الســـيدة خديجـــة تاجـــرة، وقـــد عمـــل النبـــي 
ــادئ  ــس المبـ ــتخدًما نفـ ــا، مسـ ــاًل ألعمالهـ وكيـ
اإلســـالمية  المصرفيـــة  تســـتخدمها  التـــي 

اآلن. المعاصـــرة 
ـــي العصـــور الوســـطى، اعتمـــدت األنشـــطة  وف
ـــادئ  ـــى مب ـــم اإلســـالمي عل ـــة فـــي العال التجاري
وانتشـــرت  اإلســـالمي،  المصرفـــي  النظـــام 
هـــذه المبـــادئ المصرفيـــة فـــي إســـبانيا ودول 
البلطيـــق والبحـــر المتوســـط، ويمكـــن القـــول 
النظـــام  مبـــادئ  مـــن  بعًضـــا  أسســـت  أنهـــا 
ــي  ــام المصرفـ ــاد النظـ ــي. وعـ ــي الغربـ المصرفـ
اإلســـالمي للظهـــور فـــي العصـــر الحديـــث فـــي 

ســـتينيات وســـبعينيات القـــرن العشـــرين.
كيف تكسب المصارف اإلسالمية أرباحها؟

فـــرض  إلـــى  اللجـــوء  دون  المـــال  لكســـب 
اإلســـالمية  المصـــارف  تســـتخدم  الفائـــدة، 
أو  المـــال  رأس  فـــي  المشـــاركة  نظـــام 

)المرابحـــة(، بمعنـــى أنـــه إذا أقـــرض مصـــرف 
المبلـــغ  الشـــركة  فســـتعيد  المـــال،  شـــركًة 
ــدة،  الُمقتـــَرض إلـــى البنـــك دون دفـــع أي فائـ
لكـــن بـــداًل مـــن ذلـــك ُتعطـــي المصـــرف جـــزًءا 
عـــن  الشـــركة  عجـــزت  وإذا  أرباحهـــا.  مـــن 
فـــإن  ربًحـــا،  تحقـــق  لـــم  أو  القـــرض  ســـداد 

ربًحـــا. يحقـــق  لـــن  أيًضـــا  المصـــرف 
المصريـــون  أســـس   1963 ســـنة  مثـــاًل 
فـــي مدينـــة ميـــت غمـــر،  مصرًفـــا إســـالمًيا 
وفًقـــا  للشـــركات  قروًضـــا  المصـــرف  ومنـــح 
لنمـــوذج تقاســـم األربـــاح. ولتقليـــل المخاطـــر، 
مـــن  فقـــط   %40 علـــى  المصـــرف  صـــادق 
ـــات القـــروض، وبلغـــت نســـبة العجـــز عـــن  طلب

صفـــًرا. التســـديد 

والنوافـــذ  اإلســـالمية  البنـــوك  بيـــن  الفـــرق 
التقليديـــة البنـــوك  فـــي  اإلســـالمية 

علـــى  اإلســـالمي  المصـــرف  تســـمية  ُتطَلـــق 
البنـــوك التـــي ُتـــدار وفًقـــا للمبـــادئ اإلســـالمية، 
أمـــا تســـمية )النوافـــذ اإلســـالمية( فتشـــير إلـــى 
لكنهـــا  التقليديـــة  البنـــوك  تقدمهـــا  خدمـــات 
يوجـــد  مثـــاًل  اإلســـالمية.  للمبـــادئ  تخضـــع 
ـــان إســـالميان همـــا  فـــي ســـلطنة عمـــان مصرف
ـــى  ـــز اإلســـالمي(. إل ـــك الع ـــزوى( و)بن ـــك ن )بن
جانـــب ســـبعة مصـــارف تجاريـــة فـــي البـــالد، 
تقـــدم ســـتة منهـــا خدمـــات مـــن طريـــق نوافـــذ 
المصرفيـــة  للخدمـــات  مخصصـــة  أقســـام  أو 

اإلســـالمية.

المصرف اإلسالمي: تعريف وحقائق
رؤى اقتصادية

 الكاتب: إيفان تارفر 

ترجمة: م.م.حليم العزام
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أ. د. عباس نوح الموسوي

 كلية التربية

جامعة الكوفة

أ.م.د حسين عليوي 

عبد الحسين

كلية اآلثار

جامعة الكوفة

معنى و مفهوم البتول عند السومريين واالكديين 

االصرار على الحياة عند طلبة الجامعة          

الباحثان  بها  قام  استطالعية  دراسة  في 
علي  والجبوري.  نوح  عباس  )الموسوي. 
تألفت  عينة  على   )2020 شباط  محمود. 
من )141( طالب وطالبة جامعية في جامعة 
)هل  على:  إليهم سؤال نص  وجه  إذ  الكوفة. 
أن  الباحثان  وجد  الحياة(.  على  إصرار  تمتلك 
)10( من الطلبة ليس لديهم إصرار على الحياة 
وهي تمثل بنسبة )09‚7%( من حجم العينة. 
اإلصرار  بين  إجابتهم  كانت  الذين  الطلبة  أما 
فقط  اثنتان   )2( عددهم  كان  اإلصرار  وعدم 
وهذا العدد يمثل بنسبة )418‚1%(  من حجم 
على  اإلصرار  لديهم  الذين  الطلبة  أما  العينة. 
الحياة كان عددهم )129( طالب وطالبة وهم 
يمثلون بنسبة )489‚91%( من حجم العينة. 
وهذه النسبة تعد ممتازة وفق الظروف الحالية. 
أسباب  عدة  الدراسة  هذه  في  الباحثان  ووجد 
من  وذلك  الحياة.  على  اإلصرار  عدم  تولد 
خالل تفريغ وتحليل إجابات الطلبة الذين أقروا 
حيث  الحياة.  على  اإلصرار  يمتلكون  ال  أنهم 
المؤشرات  تتمحور حول وجود  إجاباتهم  كانت 
والموجبات اآلتية:-  إذ أنهم يرون بمحدودية 
أنها  و  عليهم.  يفرض  وما  الحياة  خيارات 
ما  أن  كما  وسيء.  ممل  يومي  بروتين  أشبه 
أم سيًء خارج  يحدث سوف يحدث جيدًا كان 
إرادتهم. وان الواقع المحيط يجعل ال إصرار على 
تطلعاتهم.  تخترق  المحيطة  والظروف  الحياة. 
والكوارث  والمحن  المصاعب  من  الحياة  وكدر 
التمييز  وكذلك  اإلصرار.  يقلل من  تحدث  التي 
الطبقي. كما أنهم يفقدون اإلصرار على الحياة 
بسبب تحكم أشخاص غير واعيين فيها. وقيادة 
أناس بائسين وقيادة الفاشلين للناجحين ومنهم 
أفكار  إلى  الفاسدة تجرهم  القيادة  أن  من يرى 
الفكرة  عن  بعيدة  مواضيع  نحو  حياتية  غير 
الحياتية.  ومنهم من يفكر في االنتحار ألنهم 
يوم أسوء  أن كل  فاشلة و  الحياة  أن  يجدون 
من السابق. ومنهم من يشعر باإلحباط نتيجة 

منها.  التخلص  يستطيع  ال  لصدمة  تعرضه 
الضعف  بسبب  نفسه  بإيذاء  يقوم  من  ومنهم 
المادي والصحي وكذلك قلة الخدمات. وبسبب 
كثرة الصدمات والشخصيات الخادعة التي تقتل 
االستمرار  يظهرون  وأنهم  الحياة  في  الرغبة 
فيها بسبب المكابرة أمام بعض الناس. ومنهم 
بسبب  إصرارًا ضعيفًا  يمتلكون  أنهم   أقر  من 
لكي  سعيدة  الحياة  يجدون  وال  الخدمات  سوء 
يقوى لديهم اإلصرار عليها. ومنهن من أقرت 
بال إصرار الن كل يوم روتين ال يوجد دافع ال 
لعدم  للوقت  استغالل  تفكير صحيح. وال  يوجد 
توفر أماكن ترفيهية للعب والرياضة والسباحة 
أن  يجدن  وإنهن  للنساء  خاصة  حدائق  أو 
وجد  كما  وجهد.  وتعب  صعوبة  الدراسة  في 
الباحثان إقرارًا منهم بفقدان المعنى من الحياة. 
خياراتها.  إلى  تقودهم  والظروف  الطبيعة  وأن 
من  أضعف  الفطرية  مقوماتهم  أن  ويجدون 
إلى  الوصول  في  والشعور  الحياة.  متطلبات 
نهاية الحياة عند الفشل. والفقدان إلى أهداف 
سيؤول  عما  يأس  في  والعيش  المدى  بعيدة 

إليه المصير. 
وفي الطرف النقيض منهم وجد الباحثان عدة 
مؤشرات لإلصرار على الحياة من خالل إجابات 
أفراد العينة الذين يتمتعون به وهم يمثلون بنسبة 
)489‚91%( من حجم العينة. وانحصرت هذه 
)الدينية  اآلتية:-  المجاالت  في  المؤشرات 
اإلنسانية/  والعلمية/  الدراسية  والفلسفية/ 

النفسية(. 
حيث أن أغلب أفراد العينة أشاروا أن الحياة هبة 
من الخالق تعالى وفرصة يجب استغاللها مهما 
صعبت وإنها تكريم منه تعالى يجب المحافظة 
عليها إذ أعطاهم العقل والتفكر والتدبر وقدرات 
متطلبات  لمواجهة  المقومات  وجميع  وقابليات 
الحياة ووضعهم في امتحانات وأن لهم رسالة 
أن  كما  عبثا.  يخلقوا  ولم  اجلها  من  وجدوا 
االعتماد والتوكل على هللا تعالى يمنحهم التفكر 
يتخذون  وأنهم  المشاكل.  لمواجهة  الصحيح 
من قوله تعالى منهاجًا )) وقل اعملوا فسيرى 
هللا عملكم ورسوله والمؤمنون((. ويجدون أن 
رحمة هللا تعالى تجعلهم يستمرون في الحياة. 
عليه  علي  اإلمام  مقولة  يعملون ضمن  وأنهم 
السالم ))أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. وأعمل 
السعي  وكذلك  غدا((.  تموت  كأنك  آلخرتك 
عن  والرضا  تعالى  هللا  رضا  لتحقيق  المستمر 
النفس في ذلك. وان الثقة باهلل تعالى واالتسام 

باإليمان يمنحهم المعنى من الحياة ويزيد من 
قدراتهم على تحمل العوائق والمصاعب والمحن. 
التحلي  فيجب  مبتلى  المؤمن  أن  يؤمنون  إذ 
بالصبر على المحن. واالعتبار باآلية الكريمة 
توجد  التي  وسعها((  إال  نفسا  هللا  يكلف  ))ال 
تقودهم  كما  الصعاب.  بلغت  مهما  قوية  نفسا 
سيرة األنبياء والعلماء الناجحين في االستمرار 
ومواجهة الصعاب. كما أنهم يؤمنون انه ليس 
هناك مستحيل و أن الحياة ليست يوما واحدا. 
وإنها محض اختبار يتوجب االستمرار الناجح. 
ال  )المصيبة  المقولة  ضمن  العمل  وكذلك 

تعظمها والحياة حرب باردة(. 
حيث  من  الحياة   على  اإلصرار  مقومات  أما 
الجانب النفسي لدى أفراد عينة الدراسة فوجدها 
الباحثان لديهم من خالل التصميم على النجاح 
و الطموح رغم المعوقات.  وإيجاد أهداف بديلة 
عندما تعاق المرسومة والمخططة. واإلصرار في 
إيجاد حل للمشكلة. وقمع وساوس االستسالم 
للظروف الصعبة. ورفض النصائح التي تدعو 

إلى اليأس.
عن  واالبتعاد  والملل  بالتعب  الشعور  ومقاومة 
أمام  للذات  الصمود  نصائح  وتقديم  الكسل. 
وان  الفرص  استغالل  على  والعمل  األزمات. 
وألتمسك  حياتهم.  في  لحظة  آخر  في  كانت 
بأهدافهم إن توفر بصيص أمل لتحقيقها. وأنهم 
إلى  تعرضوا  كلما  الحياة  في  تمسكًا  يزدادون 
بأمل  يشعرون  أنهم  كما  والمصائب.  العوائق 
إذ  األهداف.  لتحقيق  جديد  يوم  كل  في  جديد 
تحقيق  في  األمل  انقطع  وان  يستمرون  أنهم 
المدى.  بعيدة  أهداف  ويمتلكون  األهداف. 
كما  والعيش  الفشل.  خبرات  من  واالستفادة 
أن  ال  وقيادتها  الحياة.  تحب  كما  ال  يحبون 
تقودهم بأحداثها وظروفها وان لهم تفاؤل فال 
يرون  أنهم  إذ  بمجراها.  تسير  األمور  يتركون 
خيبة  تولد  واالستكانة  والضعف  الوهن  أن 
إلى  يحتاج  وتطويرها  الذات  بناء  وان  أمل. 
النجاح والتقدم  اإلرادة والعزيمة واإلصرار على 
االنجازات  من  مزيد  نحو  واالجتهاد  والمثابرة 
التغلب على  بلذة االنجازات عند  الشعور  يولد 
باألمل  التحلي  خالل  من  والمشاكل  الصعاب 
والصبر والشجاعة والثبات واالبتعاد عن اليأس 
والبؤس والحزن. كما أنهم يمتلكون أيضا خطط 
الطرق  بأفضل  ومواجهتها  للحياة  جيدة  وإدارة 
المحن.   اشتدت  مهما  معها  والتوافق  والتأقلم 
وتعزيز الثقة والعمل على تقدير الذات ومعرفة 

ال  القناعة  وامتالك  اآلخرين.  ومعرفة  النفس 
تحبط من طموحاتهم إذ تساعدهم نحو أفضل 
الخيارات للوصول إلى النجاح والتميز والتفوق 
واثبات وتحقيق الذات. كما وجد الباحثان أنهم 
يستقبلون المشاكل بهدوء ليزدادوا خبرة وقوة. 
استطيع(  أنا  اقدر  )أنا  عبارة  يكررون  وأنهم 
أنا  أتنفس  )أنا  وكذلك  أنفسهم.  لتشجيع 
كل  بسهولة  يأتي  شيء  )ال  وأيضا  موجود(. 
)على  عبارة  و  وجهد(  صبر  إلى  يحتاج  أمر 
أقر  قد  أن بعضهم  كما  تقدم تحصد(.  ما  قدر 
نسلك  كيف  تعرفنا  ممتعة  الحياة  أن مصاعب 
األصح. وان اإلصرار يمنحهم البهجة والسعادة 
وتطوير الذات والطموح واألحالم.             

حيث  من  الحياة   على  اإلصرار  مقومات  أما 
الجانب الدراسي والعلمي لدى أفراد عينة الدراسة 
السعي  خالل  من  لديهم  الباحثان  فوجدها 
واكتساب  الدراسة  في  استمرار  للفرد  الدؤوب 
الخبرات دون انقطاع مهما واجهتهم من مشاكل 
تشدد  إلى  تعرض  كانت  وان  حتى  ومتاعب. 
إداري أو تشدد من قبل األساتذة أو نفور من 
قبل الزمالء أو الرسوب والحصول على درجة 
صفر في االمتحان. وأنهم يستلهمون العبر من 
وتجنب  المذاكرة   ومواصلة  والرسوب.  الفشل 
واالستمرار  والعمل  الظروف.  بحجة  تأجيلها 
المعيشية  األوضاع  ساءت  إن  و  الدراسة  في 
حتى  المذاكرة  عن  االنقطاع  وعدم  لألسرة. 
عندما ال تلبى الرغبات واالحتياجات. كما وجد 
الباحثان إقرارًا لدى أفراد العينة على االستمرار 
في اكتساب الخبرات)التعلم( في جميع مجاالت 
الحياة. واالستمرار في تطوير األفكار واالطالع 
لكل ما هو جديد. والتفكير في نشر العلم عبر 

األجيال. والتفكير في تطوير القدرات في جميع 
تحقيق  في  الحياة  واستغالل  الحياة.  مجاالت 

انجازات )ابتكارات( تذكرها األجيال. 
حيث  من  الحياة   على  اإلصرار  مقومات  أما 
الجوانب اإلنسانية )الحياتية واالجتماعية( لدى 
أفراد عينة الدراسة فوجدها الباحثان لديهم من 
خالل السعي المستمر لدى الفرد في تحقيق ما 
االهتمام  للمجتمع. من حيث  و  له  أفضل  هو 
في  واالستمرار  الجسمية.  بالصحة  واالحتفاظ 
العيش مهما َقست الظروف. والعمل للحصول 
على السعادة للذات وللعائلة والمحافظة عليها. 
واإليمان في البحث عن بدائل إن تعذر الحصول 
للوصول  العمل  في  واالستمرار  الشهادة.  على 
إلى حياة خالية من الحزن والظلم والمحسوبية. 
إلى  تؤدي  ال  أساليب  تطبيق  إلى  واللجوء 
وممارسة  الظالمين.  على  التمرد  عند  الهالك 
عند  والخراب  الفوضى  إلى  تؤدي  ال  سبل 
مستقبل  بناء  على  والعمل  الفاسدين.  مواجهة 
ولألجيال.  للمجتمع  آمن(  و  )مستقر  مشرق 
ما  إلى  الحالي  الوضع  تغيير  في  واالستمرار 
نشاط  أي  في  االنخراط  و  للجميع.  أفضل  هو 
ينفع اآلخرين. واإليمان أن اإلنسان وجد للبناء 
وإقامة الحضارة. والعمل على وصول األشخاص 
وأنشطة  بدائل  وإيجاد  الحياة.  لقيادة  الواعيين 
تكسر كل ما هو روتين يومي ممل وسيء  في 
الحياة. والتأقلم والتوافق مع الوضع مهما كان 
الكتساب خبرات حياتية ونقلها لألجيال. فيجب 
اإلصرار على الحياة لوجود أشخاص فيها تجعل 
الحياة كريمة لطيفة وسعيدة. أشخاص تستحق 

االستمرار من اجلهم.

ان مفـــردة الــــبتول التـــي عبـــر عنهـــا االكدييـــن 
بـــال غمـــوض   و  بشـــكل واضـــح  بألـ)بتولتـــو( 
عبـــرت عـــن مرحلـــة معينـــة تمـــر بهـــا الفتـــاة 
البالغـــة، والهميـــة هـــذه  المفـــردة فـــي بنـــاء 
ــن  ــه مـ ــع لحمايتـ ــي المجتمـ ــليمة فـ ــرة السـ االسـ
تناقلتهـــا  فقـــد  التفســـخ  و  االنحـــالل  أخطـــار 
علـــى  واالكديـــة  الســـومرية  الطينيـــة  اللـــواح 
الرافدينـــي  المجتمـــع  تمتـــع  أذ  ســـواء  حـــد 
علـــم  فـــي  درايـــة  عـــن  تنـــم  أخالقيـــة  بمزايـــا 
المحافظـــة علـــى  التربيـــة االســـرية و كيفيـــة 
البنـــاء االســـري الصحيـــح، وبحســـب التسلســـل 
التأريخـــي فـــان أول مـــن تعامـــل مـــع مفـــردة 
الــــ )بتولتـــو( مـــن االقـــوام هـــم الســـومريون ثـــم 
تعمـــق الجزريـــون مـــن األكدييـــن مـــن بعدهـــم 
فـــي وصـــف و تعريـــف مـــا تـــدل عليـــه هـــذه 
المفـــردة و شـــاع أســـتعمالها عندهـــم بشـــكل 
االقـــوام  الـــى  أنتقلـــت  ثـــم  مـــن  ،و  واســـع 
الجزريـــة األخـــرى مثـــل العبرييـــن اذ أشـــارت 
لهـــا النصـــوص التوراتيـــة، و وصلـــت أيضـــا 
مفـــردة  تمثلـــه  لمـــا  نتيجـــة  ،و  العـــرب  الـــى 
)البتـــول( مـــن خصـــال تتعلـــق بطبيعـــة االعـــراف 
و التقاليـــد العربيـــة األصيلـــة و تماشـــيا مـــع مـــا 
جـــاء بـــه التنزيـــل فقـــد خصوهـــا بعـــدة معانـــي ال 
يـــزال الكثيـــر منهـــا يســـتخدم لغويـــا حتـــى اليـــوم.

عنـــد   )batultu )بتولتـــو  الــــ  وصفـــت  أذ 
العـــذراء  الشـــابة  الفتـــاة  بأنهـــا  الســـومريين 
ــي  ــاة ))التـ ــم الفتـ ــي عندهـ ــر فهـ ــرة العمـ الصغيـ
شـــكلها مثـــل فصـــل الربيـــع و أشـــراق الصبـــاح 
بـــل هـــي زهـــرة غيـــر مفتحـــة لـــم تزهـــر بعـــد 
تحتـــوي علـــى لمعـــان لؤلـــؤي ......،فهـــي مثـــل 
االعجوبـــة(( و قـــد بينـــت الدراســـات المســـمارية 

أن معنـــى الــــ )بتولتـــو( عنـــد الســـومريين قـــد 
ظهـــر منـــذ العصـــور المبكـــرة بالمقاطـــع ((كـــي- 
ســـيكل kl(( slklL- و )) كـــي- ســـيكل-تور

kl-slklL-TUR((،فـــي حيـــن دلـــت مفـــردة 
)بتولتـــو batultu( األكديـــة المشـــتقة أصـــال 
المعنـــى الســـومري عـــن ســـنوات  نفـــس  مـــن 
عمـــر غطـــت الفتـــرة مابيـــن بدايـــة البلـــوغ و 
ســـن الـــزواج ، و يشـــير أحـــد الباحثيـــن الـــى 
 – كـــي   ( بــــ  المتأثـــرة  االكديـــة  المفـــردة  أن 
ـــق  ـــور )الســـومرية كان معناهـــا الدقي ســـيكل- ت
يشـــير الـــى الفتـــاة الصغيـــرة التـــي بالـــكاد تكـــون 
مرادفتهـــا  أمـــا  المراهقـــة،  مرحلـــة  بلغـــت  قـــد 
عمريـــة  مرحلـــة  تمثـــل  فكانـــت  الســـومرية 
المفـــردة  تلـــك  ظهـــرت  أيضـــا  و  قليـــال  أكبـــر 
بالمقاطع))مونـــوس.كال. الســـومريين  عنـــد 

تـــورMUNUS.KAL.TUR(( المعبـــرة عـــن 
الفتـــاة الشـــابة الصغيـــرة ،ويظهـــر أن البتـــول 
قـــد وصفـــت  بــــ ))أم العذارى،االخـــت العـــذراء(( 
األم  الـــى  غنـــت  و))  الســـماء((  ))عـــذراء 
ــا أبـــن و  العـــذراء اينانـــا(( و )) دمـــوز و أينانـ
ـــرة   ـــة المبك ـــة الزمني ـــك الحقب ـــي تل أم عـــذراء(( ف

بالرغـــم مـــن كـــون االلهـــة المذكـــورة عرفـــت 
ـــه  ـــف العصـــور كزوجـــة مشـــهورة لالل ـــي مختل ف
و   )zummtuتمـــوز  /DUMUZIدمـــوزي(
هـــذا يحمـــل فـــي طياتـــه مفهـــوم جـــذور محليـــة 
ـــة فـــي القـــدم حـــول نظـــرة رجـــال  جديـــدة و موغل
الديـــن مـــن الســـومريين لمســـألة عذريـــة الــــ) 
المـــرأة  ذكـــر  ورود  ذلـــك  يؤكـــد  و  بتولتـــو(، 
مقدســـة فـــي نـــص مســـماري توصـــف بأنهـــا 
أحـــدى الفتيـــات العـــذارى الالتـــي كـــن مرتبطـــات 
ــي  ــم فـ ــا القديـ ــا( بمعبدهـ ــة )اينانـ ــة االلهـ بخدمـ
مدينـــة الوركاءوقـــد شـــاع أســـتعمال مفـــردة الــــ 
)بتولتـــو( عنـــد االكدييـــن بشـــكل واســـع منـــذ 
العصـــر البابلـــي القديـــم و مـــا بعـــده ،أذ وردت 
فـــي الحســـابات الملكيـــة الخاصـــة بالغنائـــم و 
ــة  ــوص القانونيـ ــن و النصـ ــم الموظفيـ ــي قوائـ فـ
كانـــت  فقـــد  المراهقـــات،  بالبنـــات  المتعلقـــة 
المفـــردة عنـــد االكدييـــن  تلـــك  أحـــدى دالالت 
تتمثـــل بالفتـــاة المراهقـــة مـــن طبقـــة النبـــالء و 
مرادفهـــا الذكـــري هـــو ) بتولـــو batulu( الـــذي 
أطلـــق علـــى )الذكـــر مـــن الشـــباب( و كانـــت 
لفظـــة الــــ )بتولتـــو( هـــي الكلمـــة المعبـــرة عـــن 

طبيعـــة البنـــت العـــذراء أيضـــا وبأنهـــا البنـــت 
ــذ االلـــف  ــد االكدييـــن منـ ــة للـــزواج عنـ الصالحـ
ــر  ــة  العصـ ــى نهايـ ــالد و حتـ ــل الميـ ــي قبـ الثانـ
ـــر  ـــه للتعبي ـــذي أســـتقرت في ـــث  ال ـــي الحدي البابل
عـــن البنـــت المراهقـــة العزبـــاء و التـــي كان مـــن 

المفتـــرض أن تكـــون عـــذراء.  
ــن  ــل االكدييـ ــة مثـ ــوام الجزريـ ــد االقـ ــد عنـ و نجـ
لحيـــاة  أنفســـهن  نـــذرن  قـــد  النســـاء  بعـــض 
ككاهنـــات عـــذراوات ال  المعابـــد  فـــي  الرهبنـــة 
يتزوجـــن أبـــدا ،و قـــد أكـــدت مناســـك نصـــوص 
التكهـــن االوكاريتيـــة علـــى ذلـــك و هـــذا مـــا كان 
معمـــوال بـــه أيضـــا عنـــد العبرييـــن لـــذا نالـــت 
كاهنـــة الــــ )قادشـــتوqadiŠtu( أحترامـــا خاصـــا 
ـــذراء المقدســـة  ـــل الع ـــا تمث ـــن كونه ـــدى األكديي ل
االولـــى التـــي تتمتـــع بالعذريـــة الكاملـــة  والتـــي 
مـــع  تســـكن  التـــي  الفتـــاة  بانهـــا  توصـــف 
االســـرة فـــي بيـــت أبيـــه، و نجـــد فـــي االصـــل 
األول لجـــذر المعنـــى الســـومري المتكـــون مـــن 
)المـــرأة  يعنـــي  الـــذي   )NU-GIG(المقاطـــع
الخاليـــة( الـــذي دعيـــت بـــه الكاهنـــة المذكـــورة 
)بتولتـــو(،  الــــ  صنـــف  مـــن  تجعلهـــا  داللـــة 
بالمقاطـــع  الكاهنـــة  مفـــردة  معنـــى  ترجـــم  أذ 
ـــا )المـــرأة  )SAL-NUNZ-ZI( و تعنـــي حرفي
ــومريين  ــد السـ ــة( عنـ ــاة النقيـ ــرة أو الفتـ الصغيـ
منـــذ وقـــت مبكـــر، فقـــد كان مـــن أهـــم شـــروط 
ــاء الـــى صنـــف الكاهنـــات هـــو التمســـك  االنتمـ
ــت  ــذا حصلـ ــا، لهـ ــة عليهـ ــة و المحافظـ بالعذريـ
جعلتهـــن  عاليـــة  مكانـــة   علـــى   الكاهنـــات 
يتمتعـــن بميـــزة الحصـــول علـــى الميـــراث ،و ربمـــا 
لهـــذا قـــد أرتبـــط  المعنـــى الدقيـــق المضبـــوط 
ـــد دخولهـــن  ـــات عن ـــو(  بالفتي ـــردة الــــ )بتولت لمف
الـــى الخدمـــة المعبديـــة بفتـــرة  قبيـــل الـــزواج 
،و التـــي تشـــير الـــى المرحلـــة العمريـــة بيـــن 
الطفولـــة و المراهقـــة بشـــكل عـــام عنـــد ســـكان 

بـــالد الرافديـــن.

و يبـــدو أن الــــ ) بتولتـــو( قـــد حـــازت علـــى هـــذا 
االهتمـــام عنـــد االقـــوام الجزريـــة  بســـبب حـــرص 
الرجـــال علـــى للمحافظـــة على)النســـل( نظيفـــا 
كـــي تبقـــى أصالبهـــم طاهـــرة، و أنتشـــرت نفـــس 
)بتولتـــو(  بالــــ  المتعلقـــة  الرافدينيـــة  المفاهيـــم 
الـــى االوكاريتييـــن فقـــد تمثلـــت عندهـــم بــــ االلهـــة 
)أناتـــوanatu( أو )أنـــاة anat( التـــي وصفـــت 
بأنهـــا الفتـــاة العـــذراء العفيفـــة ودعوهـــا بـ)ســـيدة 
الســـماء العليـــا( و عرفـــت عندهـــم بالهـــة حـــرب 
مـــن الدرجـــة االولـــى فـــي كل أرض كنعـــان،و أن 
هـــذا التفكيـــر االخالقـــي الملتـــزم اليـــزال مطبقـــا 
فـــي جميـــع البلـــدان العربيـــة و أغلـــب بلـــدان 
الشـــرق عمومـــا، وقـــد ظهـــرت فـــي المعاجـــم 
العربيـــة عـــدة معانـــي تخـــص مفـــردة )البتـــول( 
مـــن أهمهـــا :أنهـــا الفســـيلة مـــن أشـــجار النخيـــل 
التـــي أنقطعـــت عـــن أمهـــا، و ورد فـــي القـــرآن 
الكريـــم ))و تبتـــل اليـــه تبتيـــال(( و معنـــاه أخلـــص 
لـــه أخالصـــا، و أنقطـــع اليـــه و تفـــرغ لعبادتـــه 
ـــى هللا  ـــا ال ـــل: هـــو االنقطـــاع عـــن الدني ،و التبت
تعالـــى، أذ أن مـــن معانـــي التبتـــل عنـــد العـــرب 
بالنســـبة  للمـــرأة يعنـــي: امـــرأة مبتلـــه الخلـــق أي 
))منقطعـــة الخلـــق عـــن النســـاء ،لهـــا عليهـــن 
بمعنـــى  أيضـــا  وردت   : المبتلـــه  فضـــل((،و 
التامـــة الخلـــق،و قـــد لقبـــت ســـيدتنا و موالتنـــا 
ســـيدة نســـاء العالميـــن فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا 
الســـالم بالبتـــول)) النقطاعهـــا عـــن نســـاء اهـــل 
زمانهـــا و نســـاء األمـــة عفافـــا وفضـــال و دينـــا 
ـــت عمـــران عليهـــا  ـــم بن ـــت مري و حســـبا((،و لقب
لعبـــادة هللا  لتفرغهـــا  بالبتـــول  أيضـــا  الســـالم 
ــاة المتعبـــدة هلل  عـــز وجـــل ، لهـــذا دعيـــت الفتـ
ــة  ــى الجنـ ــول الـ ــي الوصـ ــة فـ ــه رغبـ ــل جاللـ جـ
بالبتـــول ،كمـــا أطلـــق العـــرب تلـــك المفـــردة علـــى 
ـــى هللا لغـــرض عبادته،كمـــا  ـــة ال ـــرأة المنقطع الم
ورد فـــي معاجـــم اللغـــة أن البتـــول مـــن النســـاء 

هـــي المنقطعـــة عـــن الدنيـــا الـــى هللا.
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رؤى

الدكتور محمد كاظم البكاء ... أشتغال 
في النحو حد العشـق  تعـــّد الكتابـــُة رســـالَة الباحـــث التـــي تعّبـــر عـــن وجهـــة نظـــره, فهـــي تـــدرس 

حـــاالت معينـــة يعنيهـــا كمـــا لـــو كان يتكلـــم مـــع المتلقـــي, إذ تصبـــح 
كتابتـــه صـــورًة لمشـــاهد األعمـــاق عندمـــا تنبثـــق عـــن رغبتـــه, وعندمـــا 
يـــروم  تحقيـــق وظيفـــة معرفيـــة  مقصـــودة ,فالكتابـــة صـــوت اآلراء التـــي 
تبّنـــى )أرســـطو( أهميتهـــا, فالتأمـــل فـــي أي نـــص يقـــوم  علـــى: تدبـــر 
متنـــه اللغـــوي واســـتقرائه ووصـــف طبيعتـــه التكوينيـــة للوقـــوف علـــى  نتائـــج 

ــليم لبنيـــة ذلـــك المتـــن. وصـــف سـ
ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة الكتابـــة ؛ ألنهـــا تمّثـــل حضـــور الباحـــث أمـــام 
المتلقـــي علـــى مـــّر األزمنـــة واختـــالف األمكنـــة, فـــال أحـــد يدافـــع عـــن رؤيتـــه 
ســـوى كتابتـــه المحـــاورة للزمـــان والمـــكان, فهـــي مـــرآة تعكـــس صورتـــه 
ـــا تعيـــش  بقـــدرة حوارهـــا للعقـــل , أو  ـــًة وتفكيـــرًا,  إْذ إنَّ كل دراســـة  إّم رؤي

تمـــوت وال تلتفـــت إليهـــا وســـائل المعرفـــة.
 لذلـــك علـــى الباحـــث أن يجتهـــد فـــي تطبيـــق المعاييـــر المحـــددة ,وأن يعتنـــي 
ـــدَا علـــى تجميـــع الحقائـــق والمعلومـــات, ثـــم مقارنتهـــا  بأفـــكار النـــص معتم
وتحليلهـــا وتفســـيرها للوصـــول إلـــى نتائـــج مقبولـــة ,لذلـــك يجـــب قـــراءة 
ـــة بـــدءًا مـــن كاتبـــه, وأن يترّيـــث فـــي نشـــره حتـــى  البحـــث العلمـــي قـــراءة فنّي

ـــح. ـــق مـــن مســـاره الصحي يتحق
ـــَة ورقـــيَّ  ـــة ُهويَّتهـــا العلمي َم ـــة العلميـــة الُمحكَّ وعلـــى وفـــق ذلـــك تأخـــذ المجل
مكانِتهـــا فـــي المؤسســـات الثقافيـــة ,بحرصهـــا علـــى نشـــر البحـــوث العلميـــة 
والمؤسســـة  للمجلـــة  المعرفـــي  المســـتوى  ُيقـــاس  فباألخيـــرة  الرصينـــة, 
تتبيـــن  المجلـــة أيضـــًا  تلـــك  المجلة,وبوســـاطة  لتلـــك  الراعيـــة  الثقافيـــة 
رســـالة المؤسســـة  الراعيـــة لهـــا ,ومـــن ثـــم ُتَعـــد ّموضوعـــات البحـــوث التـــي 
ـــة  ـــه الباحـــث والمجل ـــاز ب ـــذي يمت ـــي ال ـــى نشـــرها مقياســـًا للنمـــو المعرف تتبن
ـــة  ـــم للمجل ـــج التقوي ـــه يســـهمان فـــي نتائ ـــًا, فالبحـــث وصاحب والمؤسســـة مع
بمـــا تضّمـــه فـــي أطوائهـــا مـــن غايـــات معرفيـــة, لذلـــك ينبغـــي علـــى الباحـــث 
ــة  ــة تاريخيـ ــد وثيقـ ــه يعـ ــة ,ألن بحثـ ــة الرصينـ ــر العلميـ ــي المعاييـ أن يراعـ
تشـــي عـــن ثقافتـــه, إْذ إنَّ الكاتـــب الفطـــن هـــو َمـــْن يـــوازن بيـــن تلـــك الـــرؤى 
,فيحـــرص أن ال تغـــادره فـــي أثنـــاء بحثـــه ؛ ألّنـــه يســـعى إلـــى تأســـيس هويـــة 
ـــة ,فهـــي  ـــة للمجل ـــق أمـــران, األول: القيمـــة العلمي ـــا يتحق ـــه, وهن ـــة ل معرفي
تـــزداد علـــّوًا معرفّيـــًا باختيـــار البحـــث الراقـــي الـــذي يضيـــف لبنـــًة معرفّيـــًة 
ــة  ــة العلميـ ــي: القيمـ ــر الثانـ ــاريء, واألمـ ــي للقـ ــن المعرفـ ــاء التكويـ ــي بنـ فـ
لفكـــر الباحـــث ,فرّبمـــا أثيـــرْت أســـئلة, هـــل خـــدم البحـــُث القضيـــة العلميـــة 
؟ هـــل فتـــح بابـــًا  علمّيـــًا وحّقـــَق ُبْعـــدًا معرفيـــا للمتلقـــي ومـــن ثـــّم  أضـــاء 
مســـاحات فكريـــة لديـــه؟ هـــل أســـهم فـــي تثويـــر التأمـــل العقلـــي و تنشـــيط 
عمليـــة اإلفهـــام عنـــده؟, هـــل أســـهم فـــي عمليـــة اســـتنباط الحقائـــق العلميـــة 

بشـــكلها الصحيـــح؟.
ـــة  ـــي الباحـــث و المجل ـــات الصحيحـــة لألســـئلة أعـــاله بق ـــت اإلجاب إذا تحقق
العلميـــة فـــي الذاكـــرة الثقافيـــة الجمعيـــة ؛ ألنَّ المجلـــة الرصينـــة هـــي التـــي 
تلتـــزم بمـــا أومـــأت إليـــه وتراعـــي اختيـــار البحـــوث, ُمقـــّدرًة المنفعـــة التـــي 
يفيـــد منهـــا المتلقـــي, ومـــن ثـــم فـــإن ذلـــك ينعكـــس علـــى كينونتهـــا ووجودهـــا 
ـــى القيمـــة  ـــا, وعليهـــا أن تتبن فـــي ســـباق الرهـــان الثقافـــي للمجـــالت تاريخي
ـــى  ـــه ,وأن تحـــرص عل ـــادة المتلقـــي من ـــارًا, ومقـــدار إف ـــة للبحـــث اختي العلمي
الوحـــدة الموضوعيـــة والعلميـــة للبحـــوث, فضـــاًل عـــن مـــا تضيفـــه تلـــك 
ـــى   ـــٍة  ُتعن ـــّوِة ســـْبٍك وتواصلي ـــة مـــن تماســـٍك و ق ـــا للمجل البحـــوث بمجموعه

بتقديـــِم فائـــدِة المعلومـــِة للمتلقـــي  .
ــور  ــد الجسـ ــي, وتعّضـ ــاء الثقافـ ــي البنـ ــهم فـ ــًا أن تسـ ــة أيضـ ــى المجلـ وعلـ
ـــًا, بنشـــر الكلمـــة  ـــًا و ثقافّي اإلنســـانية, إذ إن هدفهـــا خدمـــة اإلنســـان علمّي
الهادفـــة التـــي ُتســـهم فـــي بنائـــه وتطـــوره, وأن تســـعى فـــي الوقـــت نفســـه 

إلـــى أن تكـــون مـــرآًة تعكـــس علـــى صفحاتهـــا اإلبـــداع اإلنســـاني.

أ.د. صباح عنوز

نبض الوجدان

المجلة األكاديمية ومهمتها العلمية  

أســـعدني جـــدًا أن تحتفـــي المكتبـــة األدبيـــة المتخصصـــة فـــي كل ســـنة وفـــي شـــهر 
ــا  ــررُت أيمـ ــراق، وُسـ ــي العـ ــة فـ ــة والثقافـ ــالم اللغـ ــن أعـ ــم مـ ــارك بعلـ ــان المبـ رمضـ
ــاه  ــكاء )عافـ ــم البـ ــد كاظـ ــور محمـ ــتاذنا الدكتـ ــاء  بأسـ ــرة باالحتفـ ــذه المـ ــرور هـ سـ
هللا وأطـــال فـــي عمـــره(، و أذكـــر أن إتحـــاد األدبـــاء والكتـــاب فـــي النجـــف منـــذ 
ـــة،  ـــم والثقافـــة والشـــعر فـــي هـــذه المدين ـــد احتفـــى برمـــوز العل ـــت كان ق ســـنوات خل
إنـــه ســـياق جميـــل أن تحتفـــي المؤسســـات الثقافيـــة بعلمـــاء النجـــف والعـــراق، ألن 
لهـــم علينـــا بقـــدر مـــا أعطـــوه وقدمـــوا هـــو كثيـــر وثميـــن، ولنـــا عليهـــم أن يتقبلـــوا 
ـــل  ـــٍن ق ـــي زم ـــع ف ـــاء رائ ـــه وف ـــى اإلحاطـــة بعلمهـــم وتواضعهـــم، إن ـــا عل عـــدم مقدرتن

فيـــه الوفـــاء.  
النجـــف مدينـــة تنفتـــح علـــى اآلخـــر، بمعنـــى أنهـــا مدينـــة مدنيـــة بـــكل معنـــى 
الكلمـــة، عربيـــة اللســـان مفتوحـــة إلســـتقبال الوافديـــن إليهـــا، وهـــي مدينـــة تتجـــاور 
فيهـــا المـــدارس الدينيـــة والحـــوزة العلميـــة مـــع الفكـــر المدنـــي الحـــر، بالرغـــم مـــن 
طابعهـــا المحافـــظ فقـــد كان الفكـــر المنفتـــح يجـــد طريقـــا مبكـــرًا إليهـــا وهـــو مـــا لفـــت 

إليـــه المرحـــوم الدكتـــور الســـيد مصطفـــى جمـــال الديـــن فـــي كتابـــه )الديـــوان(.  
ـــور  ـــة النحـــو الدكت ـــة المعطـــاء، عالم ـــاء هـــذه المدين ـــوم بواحـــٍد مـــن أبن ـــي الي نحتف
ـــة  ـــة العربي ـــًا للغ ـــًا عميق ـــاًل وقارئ ـــًا أصي ـــًا ومشـــروعًا فكري ـــكاء أســـتاذًا وأخـــًا كريم الب
ونحوهـــا بعقليـــة الباحـــث عـــن الحقيقـــة محـــاواًل محاولـــة جـــادة مـــن خـــالل تجربتـــه 

ـــة.   ـــى الهاوي ـــه إل ـــه ب ـــذي أذهـــب أصحاب ـــاذ مـــا تبقـــى مـــن النحـــو ال ـــة إنق الفني
والجميـــع يعـــرف أن اللغـــة العربيـــة لهـــا القـــدرة علـــى التكيـــف وفـــق متطلبـــات 
العصـــر وذلـــك ألنهـــا قـــادرة علـــى اســـتيعاب الكليـــات والشـــموليات والعموميـــات 
مثلمـــا هـــي قـــادرة علـــى اســـتيعاب الجزيئـــات والخصوصيـــات والتفصيـــالت، أنهـــا 
ليســـت لغـــة وحســـب بـــل كـــون لغـــوي ففيهـــا مـــا ليـــس فـــي غيرهـــا وهـــي تتســـع لمـــا 
ال يتســـع غيرهـــا، ويعمـــل محبوهـــا علـــى ترســـيخ فصاحتهـــا عبـــر اســـتعمال كل مـــا 

هـــو أصيـــل مـــن األســـاليب والتراكيـــب ونبـــذ كل مـــا هـــو هجيـــن وشـــاذ.  
وتأتـــي قيمـــة أي مفكـــر أو باحـــث فـــي العالـــم مـــن خـــالل مـــا يتركـــه مـــن أســـئلة 
ـــاه الراكـــدِة وتفتـــح األبـــواب للباحثيـــن مـــن بعـــد، هكـــذا  معرفيـــة وثقافيـــة تحـــرك المي
ــاب وشـــغف بالبحـــث والتأليـــف  ــد عشـــق الكتـ ــكاء، فقـ ــتاذنا الدكتـــور البـ ــل أسـ فعـ
وكانـــت الكتابـــة ومازالـــت أســـمى مـــا يســـعى إليـــه وقـــد جـــال فـــي ســـاحات النحـــو 
واللغـــة والمعرفـــة أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن حتـــى أصبـــح مرجعـــًا هامـــًا لعلـــم النحـــو 
والنـــص القرآنـــي، بحوثـــه وكتبـــه تشـــهد بطـــول باعـــِه ودقتـــه وعميـــق صبـــره فـــي 
ــذي  ــة الـ ــة العربيـ ــيوخ اللغـ ــل شـ ــن رعيـ ــه مـ ــتنتاج، أنـ ــتقصاء واإلسـ ــث واإلسـ البحـ
تضامنـــوا وامنـــوا  برســـالتهم إيمانـــًا جازمـــًا فـــكان كل واحـــٍد منهـــم قمـــة وعلمـــًا 
ــم  ــي طريقهـ ــاروا فـ ــاء وسـ ــوا البنـ ــرح ودعمـ ــوا الصـ ــة وأقامـ ــموا الخطـ ــاًل، رسـ وعمـ
فـــي هـــدوء وحكمـــة وحـــزم ودقـــة ووقفـــوا جهدهـــم علـــى خدمـــة اللغـــة فـــي متنهـــا 

ــارة.   ــم والحضـ ــات العلـ ــا لمتطلبـ ــة بوفائهـ ــة خاصـ ــوا عنايـ ــا و عنـ وتركيبهـ
يؤمن الدكتور البكاء بأن اإلرتقاء باللغة العربية ال يتحقق إال بإرتقاء اإلنسان 
العربي نفسه، إرتقاء  بثقته  بذاته وبتراثه، و إرتقاء بذوقه وقوة إرادته فإذا وصل 
بالعنفوان  مليئة  حية  لغة  فسيستعمل  الرقي  من  المستوى  ذلك  العربي  اإلنسان 
الظروف وتطورت  الحياة مهما تعسرت  قادرة على مواصلة رحلتها في مسارب 
المعارف اإلنسانية، والذي ينظر إلى اللغة العربية بتمعن يجد أنها لغة كاملة تامة 
بقاموسها ونحوها وصرفها وفقهها وداللتها وبعلومها البالغية الثالثة المعاني 
والبيان والبديع وببنائها المحكم وبمادتها الغزيرة، و امتالكها ألكبر معجم لغوي، 
أنها لغة نامية ال نائمة ومتحركة ال جامدة وحية ال ميتة، يا سيدي إن صوت اللغة 
العربية الفصحى يستغيث من إهمال وتعمد تغييبها وإبعادها عن أهلها وقطعها 
من صلة رحمها، صرخة استغاثة وعتب أطلقتها اللغة الفصحى التي باتت شبه 
مفقودة  ومنسية بين الناطقين بها، تصدى لها الدكتور البكاء وصحب لها كرام 
إلنقاذها، فقد أمضى الدكتور البكاء وقتًا طوياًل مع أجواء النحو واللغة العربية، 
جرب حظه فيهما فوجدها األجدى واألقرب إلى نفسه كي يبوح  بمكنونات الصدر 

وعذابات األيام التي تصب شواظ  قسوتها على النفوس المرهفة.  
المحتفـــى بـــه الدكتـــور البـــكاء أخالقـــه أخـــالق العلمـــاء فـــي تواضعـــه وهدوئـــه 
ومناقشـــاته ومـــا تشـــجيعه لطلبتـــه والباحثيـــن علـــى دراســـة النحـــو بطرقـــه الصحيحـــة 
إال دليـــل علـــى حبـــه وتفانيـــه لهـــذا العلـــم المهـــم، إن الهيبـــة والتواضـــع والجـــد فـــي 
أداء عملـــه ومحاضراتـــه صفـــات أصيلـــة ولصيقـــة فيـــه، أطـــال هللا تعالـــى فـــي عمـــر 
أســـتاذنا الدكتـــور البـــكاء فهـــو شـــجرة كبيـــرة معطـــاء ذات جـــذور عريقـــة وثمـــار 

ـــي المعاصـــر. ـــداع المعرف ـــل اإلب ـــي حق ـــة ف مضيئ
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محمد علوان محمد 

هيئة التحرير

كاظم كريم حسن-هشام علي الرماحي 

فوتوغراف

حسين الغرابي
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الكليةاألسم الثالثي
 المرتبة
 العلمية
السابقة

 المرتبة
 العلمية
الجديدة

أستاذأستاذ مساعدالفقهنادية جودت حسن

 التربيةمحمد جواد نور الدين عبد الزهرة
للبنات

أستاذأستاذ مساعد

أستاذأستاذ مساعدالطبذكرى عبد جبر عباس

أستاذأستاذ مساعدالعلومسناء عبادي حبيب

أستاذأستاذ مساعدالقانونفارس عبد الرحيم حاتم

أستاذأستاذ مساعدالهندسةعلي عبد الحسين مجبل

أستاذأستاذ مساعدالصيدلةسهاد رشيد مجيد

أستاذأستاذ مساعدالزراعةعلي سعيد عطية

أستاذأستاذ مساعدالفقه مهند مصطفى جعفر

أستاذأستاذ مساعدالطب وسن سامي حميد

أستاذأستاذ مساعدالعلومعارف صالح بارون

أستاذأستاذ مساعدالعلوممهيمن محمد مجيد

أستاذأستاذ مساعدالعلومفادية مهدي مسلم

أستاذأستاذ مساعدالعلومرافع شاكر عبود

أستاذأستاذ مساعدالعلوممحمد زغير غضيب

أستاذأستاذ مساعدالعلومشيماء جبار هادي

أستاذأستاذ مساعدالعلوماخالص علي حسين

 التربيةصالح علي حمزة
للبنات

أستاذأستاذ مساعد

 التربيةظالل جواد كاظم
للبنات

أستاذأستاذ مساعد

 التربيةحيدر محمد جواد حيدر
للبنات

أستاذأستاذ مساعد

 التربيةإيفان علي هادي
األساسية

أستاذأستاذ مساعد

 التربيةمريم عبد الحسين مجبل
األساسية

أستاذأستاذ مساعد

 التربيةعامرة تمكين نعمة
األساسية

أستاذأستاذ مساعد

أستاذأستاذ مساعدالهندسةعلي كاظم جابر

أستاذأستاذ مساعدالهندسةمحمد كاظم محي الدين

 العلومأياد كاظم هادي
السياسية

أستاذأستاذ مساعد

أستاذأستاذ مساعداآلدابعلي عبد األله غني

أستاذأستاذ مساعدالتربيةإيناس يحيى عبد هللا

أستاذأستاذ مساعدالهندسةخولة حمودي حسان

أستاذأستاذ مساعدالهندسةزينب حسن عبد العباس

نادي النجف الرياضي الذي ظهر ألول مرة في 
دوري الدرجــة االولــى عــام 1987-1988 بعد 
ــق  ــة اســتطاع تحقي ــرق الدرجــة الثاني تصــدره ف
نتائــج كبيــرة فــي الــدوري العراقــي وتحديــدًا فــي  
موســم 1994-1995 عندمــا أحتــل المركــز 
ــل المركــز الثانــي فــي الموســم  الثالــث كمــا أحت
1995-1996، كذلــك أحتــل المركــز الثانــي 
فــي موســم 2002-2003 بعــد نــادي الشــرطة 
اال ان الفريــق الزال يعانــي مــن مشــكلة التمويــل 
المالــي لصــرف مســتحقات الالعبيــن والتعاقــد 
مطــار  تبنــي  رغــم  األجانــب  الالعبيــن  مــع 
النجــف االشــرف لجــزء مــن مصــادر التمويــل اال 

ــل  ــى مصــدر تموي ــق مــازال  بحاجــة ال ان الفري
ثابــت أســوة بالنــوادي االخــرى ، ويســتعد النــادي 
نســخة  فــي  الــدوري  غمــار   لخــوض  حاليــا 
مــع  التعاقــد  واســتطاع  عــام 2023-2022 
بعــض الالعبيــن بينهــم الالعــب  محمــد عبــد 
الزهــرة والالعــب أحمــد ســعيد  والالعــب  عبــد 
هللا حســون العائــد مــن نــادي الكــرخ والالعــب 
محمــد زامــل العائــد مــن نــادي الطلبــة، وتســعى 
الهيئــة االداريــة للنــادي التــي يرأســها التدريســي 
الرياضــة  وعلــوم  البدنيــة  التربيــة  كليــة  فــي 
الدكتــور عبــاس مهــدي الغريــري  لتوفيــر مبالــغ  
التعاقــدات مــع الالعبيــن التــي تقــدر بـــ 130 

مليــون دينــار عراقــي عبــر االقتــراض الشــخصي  
وتســعى الهيئــة االداريــة  أيضــا لعقــد توأمــة مــع 
فــي مدينــة اصفهــان االيرانيــة  نــادي ســبهان 

ــرات . لالســتفادة مــن الخب
وعقــدت الهيئــة االداريــة للنــادي صفقــات التعاقــد 
مــع عــدد مــن المدربيــن بينهــم مــع الكابتــن علــي 
هاشــم لتدريــب فــرق الفئــات العمريــة والتعاقــد 
مــع الكابتــن ماجــد نجــم كمستشــار فنــي فــي 
والمــدرب  احمــد  المــدرب حســن  ومــع  النــادي 
احمــد خلــف وفشــلت صفقــة التعاقــد مــع المــدرب 

الســوري فجــر ابراهيــم.

نادي النجف الرياضي بين مطرقة التمويل وسندان التدريب 

التدريسيين الذين حصلوا
 على لقب االستاذية في عام 2022


