ال تكن صدى

ً
كانت الحياة دربا فالبشرية اآلن تسير بأكثر دروب الحياة وعورة ،حلم األجيال أصبح
لو
ً
كابوسا يطبق على أفعالنا في الحاضر و هيأة حياتنا في المستقبل.
العولمة التي نادى بها الحالمون كحل لمستقبل أفضل ،وسعى إليها المستغلون
ألنها تزيد الربح أكثر ،حققها الحمقى وأصبحوا أصحاب الرأي السديد والمال الوفير
والتابعين المخلصين .نحن في عصر ال نعلم فيه هويتنا تحت شعار « هذه الموضة»
ٍّ
ٍّ
و» كن عصريا» نتلقف بسرور كل ما يرمى لنا من أفكار بدون بحث وتحر وتقص ،ال
نبتكر وال نقدم شيئا جديدا .كل ما نفعله هو تقليد اآلخرين والسير على نهجهم.
بسرور للجزار.
ُأصبحنا كأنعام تأكل وتنام وتستريح وتتشابه أيامها وتتبع الراعي ُ
تحدث أحدهم فتسمعه يردد كالببغاء ما وصل إليه حتى إنه يكفيك أن تكلم شخصا
واحدا في حياتك كلها فتعرف حال اآلخرين وكيف يعيشون وماذا ينوون أن يفعلوا.
ال تكن هكذا يا صاح ،كن أنت المبدع و نقطة التحول ،كن أنت بذرة التغيير ،كن أنت
الحلم الوليد ،ثابر وأجتهد من أجل حلمك فإن الحضارات ال تبنى إال من األحالم ،ال
تكن أنت الصدى الذي يكررصرخات اآلخرين .كن ذلك الصوت الهامس الذي يتكرر
صداه في كهف الحياة.
سمانا السامرائي  -جامعة كربالء/كلية الهندسة

ً
والرئاسي ونحسب
نخلط دائما بين النظام الجمهوري
ً
أنهما شيء واحد،لكنهما مختلفان تماما .كيف؟؟
النظام الجمهوري هو النظام الذي على رأسه
الذي
«رئيس منتخب» .النظام الرئاسي هوالنظام
ً
يحكم فيه «رئيس الدولة» سواء كان ملكا أو رئيسا
منتخبا .أما النظام البرلماني فالذي يحكم فيه هو
رئيس الوزراء سواء كانت الدولة ملكية أو جمهورية.
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حميد العلوي  -جامعة البصرة/كلية القانون

هل النظام الرئاسي
هـــــو الجمهـــوري ؟

اعتمد على ذراعيك
ضرغام الخالدي  -جامعة الكوفة  -كلية الهندسة

كل شيء في الحياة يمكن أن يسلب منك وهذا ما يحدث في مرحلة ما – كما
في بلدي العراق – الثروات تختفي ،والتقنيات الحديثة ال تسعف ،وأما الحلفاء
فيتخلفون عنك ،اذا لم يكن لديك عقل يمكنه فهم طرق تفكير عقل عدوك فال
تتسرع في تصرف قد يؤذيك ،اترك االمر لغيرك أو استشر من تثق به .كلنا نملك
قدرات محدودة ،القليل يعرف حدود قدراته وال يأخذه الغرور ويتجاوزها ،فمن مراكز
القوة المعرفة والشجاعة والسرعة في اتخاذ القرارات المصيرية ،إال ان المشكلة
الكبرى هي المعرفة فمنها تولد العقيدة بالنجاح و النصر واذا نمت العقيدة واشتد
عودها في اي فرد صار شجاعا ،علما ان المعرفة والشجاعة ال تكفي كي تكون
قائدا ،فالسرعة في اتخاذ القرارات الصائبة سمة من سمات القائد الناجح ،وهنالك
َ
مقولة تقول :جندي ناجح خير من قائد فاشل .فان كنت تحت التدريب فال تتصد قبل
اوانك (فمن تصدى قبل أوانه تصدى لهوانه) .اعتمد على ذراعيك واعرف ما لك وما
عليك وانهض بنفسك كي ينهض بلدك ،وفي الختام ندعوك للمساهمة في هذا
المنشور الطالبي وعن طريق صفحتنا في الفيس بوك انما الدين النصيحة.

عالج الجاهل التجاهل
تباين الطباع ومفارقات األذواق وتباعد التفكير
األخالق بين البشر
وانعدام االتفاق حتى على أدبيات ً
أمر طبيعي وإال لما كان التضاد قائما وربما لما كان
للحياة طعم ،ولكن عندما يدخل جانب الجهل على
مائدة الحوار يخرج النقاش عن طوعه لذلك ينبغي
عند التعامل مع هذه الفئة الصعبة الترفع عن وضائع

وتوافه األمور ،ألن االنشغال بصغائر األمور يهدر
الطاقات ويضيع األوقات ويذهب الجهود وينقص
العاقل ،قال اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم:إن
العاقل نصفه احتمال ،ونصفه تغافل ،وأيضا يشغل
الفرد عن االشتغال باألمور المهمة التي تهمه على
المستوى الشخصي والمجتمعي ،لمجرد الردود على
أمثال هؤالء والتفرغ ألقوالهم.

سيف الشمري  -جامعة القادسية/كلية الرتبية علم نفس
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البوذية
هي الحل

في السابق كان االتحاد السوفيتي هو الدولة األقوى على
مستوى العالم  ،و كان الكثيرون يروّ جون للشيوعية وينظرون
لها باعتبارها هي الحل لكل المشاكل التي تعاني منها
المجتمعات في العالم  ،والدليل هو نجاح التجربة السوفيتية
 ،لكن لم يلبث األمر طويال  ،قبل ان تتبدد كل هذه األمنيات
وتتالشى في مهب الريح  ،حاملة معها كل تلك الرؤى
تمس سوى حلم جميل انتهى بتقسيم االتحاد
التي لم
ِ
السوفيتي الى  ١٩دولة صغيرة .اليوم االمر نفسه يتكرر لكن
مع بعض االختالف  ،فالجميع ينادي بالعلمانية  ،وليس هناك
من دليل على نجاحها سوى كون ان الدولة األقوى تتبع هذا
المذهب الفكري  ،في الحقيقة ليس هناك تالزم من الناحية
المنطقية بين القوة والصواب  ،فالقوي قد يكون على خطا
 ،وان مصدر قوته قد يكمن في سبب آخر ال عالقة له بهذا

معلــــــــــــومات
صحية
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يعود اإلنسان من جديد إلى العالج باألعشاب و النباتات
الطبيعية على الرغم من التطور الكبير في ميادين
الكيمياء والصيدلة بعدما وجد أن لألدوية الكيمياوية
بعض االثار الجانبية  Side effectsالسلبية بجانب التأثير
الطبي األساسي الذي يستخدم من أجله ,وقد ال
تكتشف هذه االثار الضارة إال بالتراكم بعد مدة طويلة
من استخدام الدواء .وفي مجال النباتات الطبية و
دور بعض مضادات األكسدة فقد تعددت المصادر
النباتية ومحتوياتها من هذه المواد ,لذا ركزت معظم

الدراسات الحديثة على النباتات الطبية و دور بعض
مضادات األكسدة للوقاية من اإلجهاد التأكسدي
الناتج من تفاعالت الجذور الحرة في عدد من الحاالت
المرضية و حماية الوظائف الحيوية للخاليا.
وقد اقترح العديد من الدراسات الدوائية أن االستهالك
المنتظم من األطعمة الغنية متعددة الفينول
،Polyphenolالموجودة في الفاكهة والخضروات
يرتبط مع انخفاض مخاطر التعرض لألمراض
المزمنة،مثل أمراض القلب Heart diseaseو السرطان
ومرض الزهايمر  Alzheimer’sوخفض ضغط الدم
 .Blood pressureوقد أثبتت المركبات متعددة الفينول
أنها تكون ناجحة في تخفيف الكولسترول في الدم.

علي بدر الرومي  -كلية العلوم/جامعة ذي قار

الموضوع البتة  ،فلو تمكنت الصين من تولي لقب
الدولة االقوى و هي يدين غالبية مجتمعها بالبوذية
( على الرغم من ان النظام المتبع في الحكم هو
العلمانية ) اال ان البوذية تعتبر المذهب األخالقي
الذي يحرك المجتمع  ،فلو تمكن هذا المجتمع
ولو في المستقبل من تولي لقب الدولة األقوى
( على الرغم من ان هذا غير مستبعد فاالقتصاد
الصيني في نمو مستمر ) فهل هذا يعني ان على
المجتمعات االخرى ان تتبع هذا المذهب  ،والجواب
قطعا ال  ،كذلك االمر فيما يتعلق في إدارة الدولة
فنجاح بعض الدول التي تتبع العلمانية  ،ال يعني أبدا
أن على الدول االخرى ان تتبع نفس المنهج  ،النه ال
يوجد ضرورة من الناحية العقلية ملزمة تقضي

في ان هذا المنهج هو السبب الحتمي لنجاح هذه
الدولة  ،ولو كان االمر كذلك فما الذي أدى باالتحاد
السوفيتي الى الترجل عن كرسي الدولة األقوى
لمصلحة غيره  ،فالمفروض ان المنهج نفسه كان
في فترة االنقسام قيد التطبيق  ،ليس هذا فقط
فهناك الكثير من الدول التي بقيت لفترات طويلة
تعتبر من أقوى الدول  ،لكنها انتهت ولم َ
يبق لتلك
الدول عين وال أثر  ،ومن أشهر هذه الدول هي الدولة
المغولية  ،فلو كان على المجتمعات االخرى اتباع
الدولة األقوى لكان عليها ان تبدل في كل حين
اتجاهها الفكري  ،فهي في يوم ما مغولية وفي
آخر شيوعية ثم علمانية حتى تكون في النهاية
بوذية .

محمد زوين  -كلية الطب/جامعة الكوفة

قـــفص
الطيـــــــــور

فضول ..لهفة  ..خوف ..تلبك  ..شغف إلبراز
نفسي  ..حياة جديدة هذا ما شعرت به
حين وطأت قدماي إلى الحرم الجامعي
وبمخيلتي تسبح األوهام بالكالم عنها
وعن ماهيّتها وتاريخها الحضاري وموقعها
المتجلي في إعداد وتنشئة مستقبلي ،ما
وجدته كان قفصًا تطير في سمائه أجمل
أنواع الطيور وأبهاها ،حلقت معهم بملء
اإلرادة الى ان أقفل علينا الباب سمعنا
أجمل سيمفونية يخيل لإلذن البشرية ان
تسمعها رأينا الجنة في األسفل ،منا من
نزل مباشرة ليرى مصدر الصوت فانخفض
عدد المحلقين للنصف وبعد فترة صعد أحد
البالبل من الذين نزل معهم طرنا نحوه لنرى
ما به رأيناه منتوف الريش مقطوع األرجل
وكأن ابشع أنواع العذاب نزل به وفجأة
بدأت عملية اصطيادنا ،منا من هوى ومات
وهذا تم إخراجه فورًا ومنا من هوى وهذا
لقي أبشع أنواع التعذيب ومنا من لم تصبه
نار الصيادين أبدًا فلذنا بجواره طلبًا للنجاة
والحماية وهذا قام بتقديمنا على صحن
من فضة للصيادين ومنا من قضى سنوات
مثخنا بالجراح يتهرب من هنا وهناك .....
بانتهاء فترة الحبس المقررة فتح الباب خرجنا
بالسرعة الممكنة فأعطوني هناك شهادة
ختم عليها #مقبول .......أما الذين هبطوا من
السماء فقد نالوا ٍامتياز وبجدارة !!!

نور صابر  -التقنيات االحيائية/جامعة بغداد
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الحســــــين
يعلم بمقتلـه ام ال ؟

في الثامن من ذي الحجة انطلق الركب الحسيني
من مكة لغرض طلب االصالح في امة جده  ،وفي
نفس اليوم استشهد مسلم بن عقيل عليه السالم
 ،نهضة الحسين فتحت افاقا واسعة للدراسة كل
حسب اختصاصه  ،فالجوانب متعددة في هذه
النهضة منها فقهية واخالقية وسياسية وعسكرية
وفلسفية وغيرها من العلوم .لنقف عند الفلسفية
فالبعض بل االغلب من الفالسفة او ممن تحدث
شعب حركة الحسين عليه السالم
بلغة الفلسفة
ّ
وادخلها في مفاهيم معقدة نتج عنها اسئلة ال
طائل من ورائها  ،ويبقى السؤال الذي اثار الجدل هو
هل الحسين يعلم بمقتله ؟ ومن هذا السؤال بدات
االجوبة واالستنتاجات لدى الموالف والمخالف  ،وزبدة
الحديث ان النواصب يقولون اذا كان الحسين يعلم
بمقتله فهذا يعني انه رمى نفسه في التهلكة ،
غايتهم من هذا االستدالل ان الحسين ال يعلم واال

بالقرب من اهلل نحيا
الكثير من الناس في هذه االيام يبحثون عن متنفس
لهمومهم  ،الكل في شغل وفي جمع الثروات
والهوى ،الكل تلفهم الغفلة  ،فلننظر الى ذلك الغني
الذي يقتني احدث الماركات ويركب افخم السيارات
 ،والى ذلك الفاسق الذي ال يفارق مسكره وال يميز
ليله عن نهاره وفقد عقله واتزانه  ،والى ذلك الشاب
والفتاة الذين غرتهم الدنيا و اصبحوا عبيدًا للنفس
والهوى والشيطان ترى من الذي ينجينا اذا انقطعت
بنا السبل في صحراء مقفرة وال يوجد منجى من
الهالك  ،من الذي انجى يونس من بطن الحوت ومن
الظلمات المخيفة ،أليس قربه أليس تسبيحه هلل  ،ومن
ب ورفع درجته بين بني
الج ِ
الذي اخرج يوسف من غيَابة ُ
اسرائيل اليس باللجوء واالقتراب من مصدر الجذب،
اذن كل انسان في هذه الحياة ميت وال يختلف عن
بقية الجمادات  ،الى ان يفيق من غفلته ويقترب من
الحياة الحقيقية ،وان يكون متنفسه الوحيد هي
تلك السجدة الخالصة هلل يُحـلق بها نحو سموه
الذي وضعه اهلل لكل انسان بعيدًا عن قيود النفس و
مغريات الحياة.
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رقية سمري الطالقاني  -جامعة الكوفة/كلية الهندسة

فهو أهلك نفسه .ونحن نقول لهم هل هو يعلم
ام ال يعلم ؟ فان كان حسب رايكم ال يعلم فان
الذي حدث هو طبق االصل لما ذكره الحسين عليه
السالم قبل بلوغه كربالء واكد بانه سيستشهد في
هذه المعركة حسب ما قال له جده رسول اهلل (ص) ،
وطالما ان الحسين عليه السالم صدق فيما قال  ،اذن
المترتب عليه من ادانات لالعداء وبشارات للموالين
يكون محل يقين .واما انه يرمي نفسه في التهلكة
فالتاريخ يحدثنا عن الكثيرين ممن عرضوا انفسهم
للمخاطر من اجل العقيدة واال فان المعارك التي
خاضها رسول اهلل (ص) وكان اقل عدة وعددا من
العدو يكون الرسول قد القى بنفسه في التهلكة،
اال تعتبرون االرهابيين االنتحاريين شهداء وسيدخلون
في الجنة وهم على يقين من هالكهم ،لم ال
تقولون لهم ال ترموا انفسكم في التهلكة ؟ واما
من الناحية الفلسفية حول حركة الحسين عليه
السالم ومهما تكن سواء كانت بالجنبة االيجابية او
السلبية فانها ال تغني وال تسمن فالحركة واضحة
جدا وقد يكون هنالك التباسات لدى البعض ممن
يجهل ماهية المعصوم عليه السالم في اتخاذ
قراره  .فالحسين عليه السالم الذي استلم االف
الرسائل والبيعة المطلقة ممن طلبوه يتراجع عن
المضي قدما للنهوض باالمة ؟ واما الروايات التي

تتحدث عن علم الحسين عليه السالم بمقتله فانها
ان قيل عنها غير صحيحة فالذي حدث هو مصداق
لهذه الروايات  ،وان قيل عنها صحيحة فاي روح
عظيمة يحمل الحسين عليه السالم وهو يعلم ما
سيجري عليه ولكنه من اجل رسالة جده استرخص
دمه ودم عياله وصحبه .ولو قراوا التاريخ جيدا فان
للحسين عليه السالم عدة حوارات مع االعداء اولها
مع الحر قبل التحاقه بركب الحسين عليه السالم
عندما طلب منهم ان ينسحب اذا اقر اصحاب
الرسائل بانهم تراجعوا عن بيعتهم  ،ولكنهم نكروا
ذلك  ،وفي ليلة العاشر عرض الحسين عليه السالم
نفس االمر على ابن سعدعندما قال له مالذي جاء
بك ؟ فاجابه الحسين عليه السالم رسائل القوم ،
فان كرهتموني فدعوني انسحب  ،ولكنهم رفضوا
ذلك  ،فهل هذا يعني انه رمى نفسه في التهلكة
؟ واالمر االخر ان الذي قتل الحسين عليه السالم أي
الذي قام بالتهلكة هل كان على حق ام باطل ؟
نهضة الحسين عليه السالم منذ ان بدات انطالقتها
في الثامن من ذي الحجة وهي تعري الوجوه
الكالحة الى يومنا هذا وحتى يوم الظهور  ،وفي
نفس الوقت هي من تستنهض العقول العقائدية
والهمم الشجاعة من اجل نصرة االسالم
حسني الغريفي  -جامعة البصرة/قسم املعلومات واملكتبات

رسم مالمح المستقبل
ال شك أنكم ترسمون ألنفسكم االن مستقب ً
ال يتضمن تلبية
احتياجاتكم االساسية في الحياة الدنيا كالوظيفة الشريفة والزواج
السعيد والسكن الالئق وهو حق وضروري وال تتكامل سعادة
االنسان التي هي هدف الشرائع السماوية إال بها  .ولكن ال تغفلوا
عن مشاريعكم المعنوية أيضًا بزيادة العلم والمعرفة والبصيرة
باألمور والسعي في أعمال الخير لألمة ودعم المشاريع الصالحة
والمشاركة فيها  .وليس صحيحًا أن أقول أن المشاريع االولى للدنيا
وهذه لآلخرة بل أنها جميعًا يمكن توظيفها لآلخرة والقرب من
اهلل تعالى مع توفر النية المخلصة والسلوك النظيف لذا سميتها
المعنوية والمادية  .وإن االهداف الدنيوية محدودة وتنتهي ويصل
اإلنسان إلى اللحظة التي يشعر أنه كان يجري وراء سراب ووهم أما
االهداف المعنوية فهي مفتوحة نحو الكمال وال حدود لها ألنها
تتوجه نحو الالمحدود  .مث ً
الّ :
إن أغنى رجل في العالم المليار دير ( بيل
غيتس ) مالك شركة مايكرو سوفت فهو يملك مليارات الدوالرات
لكنه قال ألحد أطبائه النفسيين ومستشاريه :أ ّني متألم ألني ال أجد
فرقًا بيني وبين من يملك مئات الماليين من الدوالرات فكالنا يركب
أحدث سيارة ويسكن أجمل قصر ويتمتع بألذ المأكوالت وأنا أريد أن
أتميز عنهم ،فقال له أحد مستشاريه :يمكنك االمتياز عنهم بالتوجه
نحو مشاريع الخير واالحسان واالعمال االنسانية فإنها واسعة وهي
نصيحة حكيمة .
أحمدإسالم السعيدي  -كلية االعالم/جامعة ذي قار
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لقد اعطى اهلل تبارك وتعالى االنسان شعاعا من
جالله وجماله  ،فجعل الرجل تجسيدا وتجليا
لجالله وعظمته وجعل المراة ومضة وانعكاسا
لجماله وبالتالي فانه سبحانه وتعالى فرض
الحجاب من اجل الحفاظ على االستقرار والسكينة
والصدق واالخالص والسعادة والوئام داخل االسرة
وضمن الحياة العائلية  .الحجاب فرض لكي ال

تتفكك حياة االسر ولكي ال ينظر الرجل بشهوة الى
النساء والفتيات العفيفات وبالتالي لكي ال تتصدع
وتنهار دعائم البيت واالسرة (والمجتمع في نهاية
االمر)  .وهكذا فان االسالم فرض على المراة ارتداء
الحجاب لكي يحظى االبناء باباء وامهات صالحين
وملتزمين ولكي يتمتع هؤالء االبناء بتربية الوالدين
ومحبتهما وعطفهما ومن اجل كل هذه المصالح
والمنافع التي تعود على االنسان فقد فرض الباري
تبارك وتعالى واجبات محددة على الرجال والنساء
في مجال يتعلق باللباس وبالنظر حيث ان الحجاب
هو احد افضل الواجبات واكثرها تامينا لسالمة
وعفة االفراد .فالحجاب االسالمي هو:
أـ ان تغطي المراة شعر راسها وجسدها ومعالم
بدنها بشكل كامل ما عدا الوجه والكفين بحيث
ال يرى غير المحارم من الرجال اجزاء جسم المراة
هذه وذلك شرط ان ال يتضمن الوجه والكفان اي
نوع من انواع الزينة والماكياج  ،اما اذا كان وجه
المراة وكفاها فيها شيء من الزينة والماكياج فال
يجوز لها الكشف عن وجهها ويديها امام الرجل
غير المحرم (االجنبي).
ب ـ ان ترتدي مالبس غير مثيرة وغير ضيقة وال تبرز
مفاتن الجسم ومعالمه حتى ال تثير الرجال وتلفت
انظارهم اليها .ان المراة ال يمكنها ان تحافظ على
عفتها وشرفها وكرامتها ومكانتها على انها ام،
اال اذا كانت محجبة والتزمت بالحجاب االسالمي
والعمل بموجب ما جاء في االيات الكريمة
المذكورة في القران الكريم
ميثم جواد جوحي  -كلية الهندسة/جامعة النهرين
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أصدر أحد ملوك فرنسا قرارا يمنع فيه النساء من
لبس الذهب والحلي والزينة فكان لهذا القرار ردة
فعل كبيرة وامتنعت النساء فيها عن الطاعة وبدأ
التذمر والسخط على هذا القرار وضجت المدينة
وتعالت أصوات االحتجاجات وبالغت النساء في
لبس الزينة والذهب وأنواع الحلي فاضطرب
الملك واحتار ماذا سيفعل ،فأمر باجتماع طارئ
لمستشاريه ،وحضر المستشارون وبدأ النقاش
فقال أحدهم أقترح التراجع عن القرار للمصلحة
العامة ثم قال آخر كال إن التراجع مؤشر ضعف
ودليل خوف ويجب أن نظهر لهم قوتنا وانقسم
المستشارون إلى مؤيد ومعارض فقال الملك  :مه ً
ال
مه ً
ال … احضروا لي حكيم المدينة فلما حضر
التصميم واإلخراج الفني
حسين التميمي

الحكيم وطرح عليه المشكلة قال له :أيها الملك لن
يطيعك الناس إذا كنت تفكر فيما تريد أنت ال فيما
يريدون هم فقال له الملك وما العمل ..؟ أأتراجع إذن
..؟ قال :ال ولكن أصدر قرارا بمنع لبس الذهب والحلي
والزينة ألن الجميالت ال حاجة لهن إلى التجمل  ..ثم
استثناء يسمح للنساء القبيحات وكبيرات السن
أصدر
ً
بلبس الزينة والذهب لحاجتهن إلى ستر قبحهن
ودمامة وجوههن … فأصدر الملك القرار … .وما
هي إال سويعات حتى خلعت النساء الزينة وأخذت
كل واحدة منهن تنظر لنفسها على أنها جميلة ال
تحتاج إلى الزينة والحلي
ابراهيم عباس  -كلية الصيدلة/جامعة مزايا االهلية

