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 نجح علماء ألمان في تطوير أقراص 
ش���مع يأملون في اس���تخدامها في 
أبحاثهم الرامية للبحث عن األسباب 

المختلفة لنفوق النحل. 
وكانت تربية نحل خصيصا ألغراض 
بحثي���ة لمعرفة األس���باب الغامضة 
وراء م���وت أعداد كبي���رة من النحل 
للعلماء مم���ا جعلهم  لغ���زا  تمث���ل 
يس���عون لتربية النح���ل في المعمل 
لبحث هذه األسباب ولكن هذه التربية 

كانت بالغة الصعوبة. 
اس���تطاعوا  ألمان  أن علم���اء  غير 
اآلن تطوير أقراص شمعية صناعية 
الس���تخدامها في ه���ذا الغرض وهو 
ما يوفر لهم ع���ددا كبيرا من يرقات 

النحل السليمة صحيا. 
جامع���ة  علم���اء  فري���ق  ونش���ر 
فورتسبورج جنوب ألمانيا دراستهم 
بهذا الش���أن في مجل���ة “ميذودس 
ايفوليوش���ن”  ان���د  ايكولوج���ي  ان 

المتخصصة. 
ومن المعروف أن أعداد النحل البري 
ونحل العس���ل المستأنس في تراجع 
كبير منذ سنوات على مستوى العالم 
وذلك لمزيج من األسباب المتشابكة 
منها اس���تخدام اإلنس���ان للمبيدات 
ولجوء اإلنس���ان لزراعة مس���احات 
واسعة من األرض بنباتات أقل نفعا 
للنحل وغير ذلك من األسباب التي ال 

يزال العلماء يبحثون عنها. 

راص مشعية تكشف سبب نفوق النحل أق

خبرية أملانية: الكتب املدرسية يف العامل 
العربي ساهمت يف تفجري الثورات

لبنان حيذر مواطنيه 
من هزة أرضية  قريبة

كوابيس القائد األوحد: أرى يف منامي بان شعيب يرمجين

س��تجرى مناقش��ة الطالب دل��ري حممد عل��ي كولندر عن 
رس��الته املوس��ومة  “جرائم اإلبادة اجلماعية - دراس��ة 
مقارنة بني جرائم اهلولوكوس��ت وجرائ��م األنفال” يوم 
األح��د العاش��ر م��ن نيس��ان أبري��ل 2011 عل��ى متام 
الس��اعة السادس��ة مس��اء بتوقيت غرينتش ]الس��ابعة 
مساء بتوقيت وسط ومشال أوروبا التاسعة مساء بتوقيت 

بغداد[ يف الغرفة الرمسية الرئيسة للجامعة..   

التواص���ل  ش���بكات  س���اهمت 
االجتماعي عبر مثل “فيسبوك” 
و”تويتر” في نش���ر الثورة في 
قطاع���ات عريضة ف���ي العالم 

العربي ، مثل مصر وتونس. 
عممت وزارة الداخلية اللبنانية سلسلة 
ارشادات وقائية من الهزات االرضية بعد 
الخبر الذي بثه تلفزيون لبنان الرسمي 
في 14 مارس/آذار الحالي من ان “لبنان 
قد يتع���رض لهزة ارضية خالل 40 يوما 

لكنها لن تكون مدمرة”.
ومن ابرز االرش���ادات مراقبة االغراض 
ف���ي البي���ت او المكت���ب وتثبيت كل ما 
يمكن ان يقع ،عدم تعليق صور واشياء 
ثقيلة فوق المقاعد والس���رير، وتثبيت 

الثريات بشكل جيد.
ونصح���ت االرش���ادات المواطنين خالل 
القوية  الط���اوالت  االختباء تحت  الهزة 
الصن���ع، او بجانب حائ���ط داخلي بعيدا 
ع���ن الزج���اج والمرايا وكل م���ا يمكن 
ان يتكس���ر.في الخ���ارج، وبعي���دا عن 
الهاتف  واعم���دة  واالش���جار  االبني���ة 
والكهرباء،وع���دم التوجه الى المناطق 

الساحلية خوفا من تسونامي.
بان  المواطنين  االرش���ادات  ونصح���ت 

وقد تألفت لجنة المناقشة على النحو اآلتي:
الدكتور عقيل  الناصري - رئيسا 
الدكتور ميمون الطاهري - عضوا

الدكتور عبدالحسين شعبان - عضوا
الدكتور لطيف   الوكيل - مشرفا أوال

الدكتور تيسير اآللوسي - مشرفا ثانيا وخبير قاعة المناقشة
إنَّ أهمية موضوع الرسالة تتأسس على هول الجريمة وحجمها 
النوعي المرعب في التاريخ اإلنساني المعاصر، كما تتأسس من 
ل  جهة أخرى على طبيعة المعالجة األكاديمية العلمية التي تؤصِّ
للتحليل الموضوعي لألسباب والنتائج وتحاول وضع المقترحات 

لمنع وقوع مثل تلك الكوارث المأساوية مجددا.. 
ستكون جلسة المناقشة علنية مفتوحة لحضور جميع الراغبين 
في االس���تماع لمجريات النقاش العلمي األكاديمي، من األساتذة 
األفاضل ومن طلبة العلم ومن جمهور المعارف والعلوم واآلداب.. 
نحن نتطلع إل���ى أفضل تفاعل من الجميع وأن نس���تطيع تقديم 
الصورة األمثل للجهد األكاديمي العلمي الرصين.. وهذا يؤش���ر 
أن المناقش���ة أكاديمية بحتة تلتزم باللوائح الجامعية وبقوانين 
التعليم العالي المخصوصة بهذا الش���أن ويقتصر فيها الحضور 

على المتابعة واالستماع  لمجريات تلك المناقشة العلنية..
ش���كرا جزيال لحضوركم ولتفهمكم...  وملتقانا  معكم عبر أثير 
غرفة جامعة ابن رش���د  في البالتالك وعلى وفق ما مؤش���ر في 
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روى الزعيم الكوري الشمالي 
كي���م جون���غ لرج���ل اعم���ال 
ق���ام بزيارته  ك���وري جنوبي 
من���ذ عدة س���نوات، انه تنتابه 
كوابي���س خ���الل اللي���ل يحلم 
فيها بانه يتع���رض للرجم من 
قب���ل االميركيي���ن والكوريين 
الجنوبيين ومن شعبه ايضا كما 
اعلن نائب ك���وري جنوبي في 

مقابلة تلفزيونية. 
ايل  كي���م جون���غ  وق���د روى 
هيونداي  مجموعة  لمؤس���س 
تشانغ جو-يونغ قبل رحيله عام 
2001 بان كابوسا يتنابه بشكل 

وكان العلماء يجدون حتى اآلن مش���قة بالغة في 
جم���ع يرقات النحل التي ال يزيد حجمها عن نحو 
واحد ملليمتر من أقراص العس���ل مس���تخدمين 
في ذل���ك أدوات دقيقة تضيع الكثي���ر من الوقت 
وتتطلب الكثير من الجهد. كما أن الكثير من هذه 
اليرقات الحساس���ة كانت تموت قبل أن يس���تفيد 
منها الباحثون في أبحاثهم.  ولكن ملكات النحل 
أصبح���ت اآلن تض���ع بيضه���ا مباش���رة في هذه 
األق���راص الصناعية التي طوره���ا علماء جامعة 

فورتسبورج. 
���ي هارمين بيتر  ويص���ف عالم األحي���اء األلمان

ت���رى الباحث���ة ف���ي العل���وم 
سوزان  األلمانية   ، االجتماعية 
كرون���رت أوتم���ان ، أن هناك 
وسيطا مختلفا تماما، ساهم في 
اندالع ه���ذه الثورات ، أال وهو 

الكتاب المدرسي الجيد. 
وفي مقابلة م���ع وكالة األنباء 
األلمانية “د.ب.أ” قالت العالمة 
االجتماعية في معهد “جيورج 
إكرت” ألبحاث الكتب الدراسية 
الدولي���ة بمدينة براونش���فايج 
األلمانية: “أدخل���ت الكثير من 
دول الش���رق األوس���ط وشمال 
حقوق  موضوع���ات  أفريقي���ا 
المدرسية  الكتب  في  اإلنس���ان 
الحديثة لكي تظهر أنها منفتحة 

على العالم وحديثة”. 
وقام���ت أوتمان ببح���ث الكتب 
المدرس���ية في عدد من الدول 
العربي���ة بالتعاون م���ع زميلها 
التونس���ي س���رحان دهويب ، 
ورك���زت في ذلك عل���ى قضايا 
التي تطرحها  حقوق اإلنس���ان 

هيندريكسما المش���ارك في األبحاث أحد هذه 
األقراص بأنها “نوع من القرص البالستيكي 
بحجم علبة السجائر.. بكل قرص 110 ثقوب 
على شكل أقراص شمعية طبيعية” وأشار إلى 
أن وع���اء صغيرا يوضع تحت األقراص يتلقى 
هذه اليرقات “واستطعنا خالل 90 دقيقة جمع 

أكثر من 1000 يرقة بهذه الطريقة”. 
كما تبي���ن للعلماء أن %97 من هذه اليرقات 
عاش���ت واجتازت عملية النقل إلى المعمل ثم 
تطورت بش���كل طبيعي.  ويرى هيندريكسما 
أن تربية النحل ف���ي المعمل ألغراض بحثية 

ضروري للغاية “ألننا ال نستطيع 
بحث تأثير العوامل المتغيرة على 
تط���ور النحل مثل تأثير المبديات 
أو  السوسة  وحش���رة  الحش���رية 
خاضع  بش���كل  الس���يئة  التغذية 
للسيطرة التامة إال في المعمل”. 

إجراء  العلم���اء  يس���تطيع  كم���ا 
أبحاثهم على النحل باستخدام هذه 
التقنية في أماك���ن مختلفة ولكن 
تحت نفس الظروف والتوصل إلى 

نتائج مشابهة. 
وتش���ير بيان���ات األم���م المتحدة 
���ى أن عدد مس���تعمرات النحل  إل
على مس���توى العالم تراجع خالل 
الخمس���ين عاما الماضية بنسبة 
���ى األخبار عن  %45. كم���ا تتوال
تزاي���د ضعف مس���تعمرات النحل 
الش���مالية  وأمريكا  أوروب���ا  في 
بش���كل متس���ارع أو نف���وق هذه 

المستعمرات. 
وم���ن المع���روف أن الكثي���ر من 
النبات���ات تحتاج للنحل وغيره من 

الحشرات في تلقيحها. 
وعن ذلك قال أخيم ش���تاينر، مدير 
للبيئة،  المتح���دة  األم���م  برنامج 
مؤخرا:”الحقيق���ة ه���ي أن النحل 
يلق���ح أكث���ر م���ن 70 بالمئة من 
%90 م���ن النباتات التي يزرعها 
اإلنسان لغذائه و التي يقدر عددها 

بنحو 100 نبات”.

إعالن عن إجراء مناقشة علنية لرسالة ماجستري 
يف العلوم السياسية جامعة ابن رشد \ كلية 
القانون والسياسة\ قسم العلوم السياسية

الحرية وتحديد  مثل  الكتب  تلك 
المصير. 

وح���ول نتائ���ج بحثه���ا، قالت 
الكتب  تلك  في  أوتمان: “توجد 
الكثي���ر م���ن المثالي���ات ، لكن 
السياس���ة الواقعي���ة مختلف���ة 

عنها”. 
وأوضحت أوتمان أن المدارس 
في تونس، على س���بيل المثال، 
تتمتع بمس���احات م���ن الحرية 
، إال أن النظ���ام كان يس���تهين 
على ما يب���دو بتأثير المدارس 

والتعليم. 
الش���أن، قال دهيوب  وفي هذا 
، ال���ذي كان يعمل مدرس���ا في 
تون���س، وال���ذي يق���وم حاليا 
بتدريس الفلسفة بجامعة كاسل 
الحصص  في  األلمانية: “يت���م 

تناول  تون���س  المدرس���ية في 
موضوعات حول فالس���فة من 
الغ���رب مثل جان جاك روس���و 
وفريدريش  كان���ت  ومانوي���ل 
هيجل بجانب الفالس���فة العرب 

أيضا”. 
وأش���ار دهيوب إلى أن التالميذ 
يناقشون تلك الموضوعات أيضا 

مع آبائهم، أو أئمة المساجد. 
الفجوة  أن  أوتم���ان  وذك���رت 
الواسعة بين القيم الديمقراطية 
المدرسية  الكتب  تطرحها  التي 
والواقع السياسي، ساهمت في 
تعزيز االستعداد لدى المواطنين 
المثقفين للخروج إلى الشوارع 
للمطالب���ة بحقوقه���م، بدال من 
انتظار تحقيق وعود الديمقراطية 

والمشاركة السياسية. 
ال يب���ادروا الى الخ���روج او النزول الى 
الملجأ في حال حصول الهزة “، فالبقاء 
ف���ي الداخل اس���لم.. احتم تح���ت طاولة 
متين���ة او عتبة باب او في احدى الزوايا 

الداخلية حتى انتهاء الهزات”.
وطالبت االرش���ادات باالبتعاد عن النوافذ 
والش���رفات وعن االش���ياء المثبتة على 
وثريات”مع  “رفوف  والجدران  السقوف 
تغطي���ة ال���رأس والوجه “بم���ا امكن او 

بيديك بوضعية القرفصاء” .
اما اذا حصلت الهزة وكان المواطن خارج 
المنزل فان االرش���ادات طالبته باالبتعاد 
عن المباني واالس���وار بمعدل ارتفاعها، 
وان ال تختبىء تحت االش���جار او خطوط 

التيار الكهربائي والالفتات المعدنية.
���ى ع���دم القيادة  ودع���ت المواطني���ن ال
المته���ورة اذا وقعت اله���زة وكانوا داخل 
سياراتهم وان يركنوها بعيدا عن المباني 

والجدران واالمدادات الكهربائية العامة.

بانه يتعرض  متكرر حيث يحلم 
للرجم “من قبل االميركيين اوال 
وبعدها  الجنوبيين  الكوريين  ثم 
الكوريي���ن الش���ماليين” كم���ا 
قال نجل تش���انغ في مقابلة مع 
تلفزيون “ام بي سي تي في”. 

النائب  مونغ-جون  تشانغ  وقال 
عن الح���زب الوطني الكبير انه 
س���مع هذه الرواية م���ن والده 

الذي توفي عام 2001. 
وكان تش���انغ جو-يون���غ اح���د 
مشجعي التعاون االقتصادي بين 
الكوريتين وق���د زار بيونغ يانغ 
عدة مرات بين 1998 و2000 

للقاء الزعيم الكوري الشمالي. 
وخ���الل احد هذه اللق���اءات قال 
كيم لتش���انغ “انه مدرك تماما” 
لواقع انه ال يحظى بمودة غالبية 
مواطنيه رغم الحمالت الدعائية 
الواسعة النطاق التي تعتمد في 
البالد بحس���ب النائ���ب الكوري 

الجنوبي. 
وقد حكم كيم ايل سونغ الى حين 
وفاته، ثم نجل���ه كيم جونغ ايل 
كوريا الش���مالية بي���د من حديد 
منذ العام 1948 بدون افس���اح 
المجال امام ظهور اي معارضة 

في البالد.


