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مجلة فصلية ثقافية متنوعة مستقلة تصدر
عن اتحاد الكتاب واألدباء الكلدان / ملبورن

مجلة بابلون هي:

مجلة فصلية ثقافية متنوعة.• 

ملبورن •  مدينة  يف  املستقلني  املثقفني  من  عدد  جهود  التحاد  مثرة 

األسرتالية.

تعني املجلة بإيصال املعلومات الثقافية واألدبية والعلمية العامة إىل • 

القارئ الكريم.

تعني باللغات، فهي تطبع بالعربية واإلنكليزية والكلدانية.• 

تعترب املرأة والشباب من ركائزها املهمة.• 
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الفهرس

�e ziggurat of Ur loomed over the ancient city 4,000 years ago. 
www.middleeasteye.net/news/iraq-pope-francis-visit-ur-abraham-birthplace

4 د. عامر ملوكا   كلمة رئيس التحرير/ أين نحن من مفهوم التنوير    
٦ منصور عجاميا   كلمة مدير التحرير/ اليسار العراقي وتحرر املرأة!    
٨ هيثم ملوكا   كلمة نائب رئيس التحرير / الرباغامتية والسياسني والعراق الجريح  

١0 د. فالح فرنسيس   مذكرات طبيب ريايض سابق / القلب واملامرسة الرياضية   
١٣ د. سلوان فرنسيس  التخطيط وأهميته لرجال األعامل      
١4 يوحنا بيداويد   الفلسفة الغنوصية - ج ١       
١٧ سلوان ساكو   رأي يف سطور / الجانب املظلم من الشخصية     
١٨ مخلص يوسف   باب أسرتاليات / أخبار أسرتالية متنوعة     
20 جامعة القادسية   املسكوكات يف العرص العبايس - املبحث الثالث: الطراز العريب للعملة اإلسالمية 
2١ هيئة التحرير   رشيعة حمورايب        
24 د. وليد خدوري   األسواق البرتولية يف عام 202١      

لغة الجزيرة العربية قبل االسالم بني الرسيانية واليمنية
2٦ نزار حنا ديراين   استنادا إىل النقوش املكتشفة - ج ١      
٣0 د. عبدالله مرقس رايب  مصطلح القومية - القسم األول      
٣2 د. عامر فتوحي   من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان / آ الجن والشياطني والغيالن والعفاريت 
٣4 د. نزار مالخا   من كتاب الكلدان يف املجتمع العراقي / املبحث الثالث: قرى ومدن كلدانية  
٣٦ د. رمزي شكري   تقرحات الفم        
٣٨ أديبة عبدو عطية   العظامء الخمسة        
40 بهنام فضيل عفاص  من كتاب )من أعامق الذاكرة(: نزار وبلقيس الراوي    
42 أبو فادي    همسات أبو فادي )عصافري الجنة(      
4٣ هيثم بهنام بردى   الباب األديب / قصة قصرية: القرين      
44 صربي يوسف   الباب األديب / قصة قصرية: قتل الّناطور الحاممة    
4٦ أديبة عبدو عطية - رنا عزاك - نضال نجيب موىس    الباب األديب / مشاركات متنوعة: 

                     سامل يوخنا - د. خليل مرويك - آين ساالتيان
٥0 هيثم بهنام بردى   كتاب من املكتبة / رسهد هوزايا وريادة الهايكو باللغة الرسيانية  
٥2 هيئة التحرير   مدن العراق القديم: أور       
٥4 نوزاد إلياس   تسلية العدد        
٥٦ نضال هنودي   باب سيديت        
٥٨ هيئة التحرير   ألبوم صور / كاريكاتري سيايس عراقي      
٥٩ هيئة التحرير   ألبوم صور / صور لها معنى      
٦0 سمري زوري   الباب الكلداين / صالة الباعوثا      
٦١ هيئة التحرير   لوحة العدد / لوحة )Hope( - للرسام اإلنكليزي جورج فردريك واتس  
٦2 هيئة التحرير   لوحة إعالنات العدد       
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البل  تتحسس  مجتمعاتنا  الزالت 

واراء  وأفكار  مصطلحات  من  تخاف 

يف  السبق  ألوربا  كانت  ومدارس 

وليومنا  مبادئها  والسري عىل  تطبيقها 

هذا الزالت هذه التجارب أو الثورات 

املجتمعات  نقلت  والتي  الناجحة 

ومن  حال  إىل  حال  من  واإلنسان 

عرص الظلامت والتخلف والجهل إىل 

غريت  ثورات  ولكونها  األنوار،  عرص 

وجه العامل، اطلقت عليها الكثري من 

أو  النهضة  عرص  ومنها  التسميات 

التنوير  عرص  أو  اإلنسانية  النهضة 

املنطق  عرص  أو  الصناعية  الثورة  أو 

وسمي هذا العرص أيضا بعرص األنوار 

إشارة إىل ما يرمز إىل ما هو مخالف 

إىل عرص الظلامت يف القرون الوسطى 

والذي كان للكنيسة ورجاالتها وباسم 

السيطرة  يف  الكبري  الدور  الدين 

والتحكم باإلنسان ومصريه.

بدايات عرص  نحدد  ان  نستطيع 

القرون الوسطى  النهضة مع نهايات 

بقلم:

د. عامر ملوكا

أين نحن من مفهوم التنوير

كلمة رئيس التحرير

عىل  فرنسا  يف  عرف  وقد  املظلمة، 

عرف  أملانيا  ويف  االيضاح  عرص  انه 

ربط مصطلح  وميكننا  التنوير  بعرص 

التي  العقالنية  األمور  بكل  التنوير 

تنطلق من العقل السليم واملستندة 

البعيدة  امللموسة  الحقائق  عىل 

والتي  والغيبيات،  املسلامت  عن 

النظم  تأسيس  يف  وتساعد  تسهم 

الرشعية للمعارف والعلوم والقواعد 

بالعامل  للوصول  وتهدف  األخالقية. 

ترك  خالل  ومن  والتطور  الرقي  إىل 

والتي  املوروثة  والقيم  التقاليد 

والحقائق  اإلثباتات  إىل  تستند  ال 

العلمية باالعتامد عىل مبدأ التجربة 

العلمية والنتائج واالثباتات الحقيقية 

وليس عىل الغيبيات واالساطري.

هو  البرشي  العقل  وأصبح   

املعتقدات  كل  يدرس  وراح  املتسيد 

باملنطق  ويغربلها  واملسلامت 

الدراسة  هذه  خالل  ومن  الصحيح 

املنطقية  األشياء  عىل  اإلبقاء  تم 

والتي ميكن للعقل ان يتقبلها والتي 

تصب يف مصلحة اإلنسان ومستقبله 

من  أجمل  ومن  صحيح.  والعكس 

كانط  اميانويل  التنوير  عن  كتب 

ألواخر  املقالة  هذه  تاريخ  ويعود 

كتبها  حيث  عرش،  الثامن  القرن 

كانط  إميانويل  األملاين  الفيلسوف 

فريدريك  القسيس جوهان  عىل  رداً 

زولرن الذي كتب مقالة بنفس املجلة 

الكنيس  الزواج  بجانب  وقوفه  عن 

طرحه  وأيضا  املدين  الزواج  ضد 

لسؤال عن ما هو التنوير حيث قال 

انه مل يجد له تعريف، وجاء الرد من 

كانط ويف نفس املجلة بريل الشهرية 

التنوير يعني خروج اإلنسان من  أن 

حالة القصور العقيل التي يجد نفسه 

فيها والتي هو وحده مسؤول عنها. 

أن  يعني  عقلياً  قارصاً  تكون  فأن 

تكون غري قادر عىل استخدام عقلك 

وتوجيهه.  آخر  وصاية شخص  بدون 

فاإلنسان مسؤول عن هذه الحالة إذا 
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كلمة رئيس التحرير

مل يكن سببها نقص يف عقله بل نقص 

يف شجاعته وجرأته عىل اتخاذ القرار 

مبفرده. وبالتايل: فلتتجرأ أيها اإلنسان 

عىل املعرفة، لتكن لك الشجاعة عىل 

استخدام عقلك.

والبد للعقل العريب ان يتحرر من 

املتناقلة  واأليدولوجيات  املسلامت 

األوربية  الشعوب  وان  القرون  عرب 

ان  بعد  إال  النهضة  عرص  تدخل  مل 

املسيحية  األصولية  من  تحررت 

وسطوة رجال الدين وذلك كله بفضل 

استطاعوا  الذين  ومفكريه  التنوير 

العظمى  الغالبية  يقنعوا  ان  من 

سهل  مام  بأفكارهم  شعوبهم  من 

عليهم دخول عرص النهضة والتطور. 

الزالت  العربية  مجتمعاتنا  يف  ولكن 

من  بقدر  تتمتع  األصولية  الحركات 

التأثري. وظل  وقابليتها عىل  الشعبية 

نخبوية  فئة  والنهضة  التنوير  دعاة 

تقترص عىل املثقفني فقط.

العربية  للمجتمعات  والبد 

عرص  من  الخروج  كيفية  يف  التفكري 

الطاعة  متجيد  أي  الطاعة  متجيد 

والحنني  املوروثات  لكل  العمياء 

للاميض وان كل ما يحمله املايض هو 

منح  لنا  والبد  يتكرر  ولن  الصحيح 

منحازين  نكون  وان  االختالف  حق 

للعقالنية وبالضد من الجمود الفكري 

وثقافة النص الجامد. ويعتقد الكثري 

التنوير  بأن  واملسلمون  العرب  من 

وألنه قادم من الغرب فهو يهدف إىل 

البعض  وعند  والرسع  الدين  اقصاء 

ظاهرة  هو  التنوير  اآلخر  القليل 

إصالحية تجديدية يف الثقافة والفكر 

واملفهوم الديني.

التاريخي  الفارق  حسبنا  وإذا 

اإلسالم  وظهور  املسيحية  ظهور  بني 

النهضة  كانت  فإذا  سنة   ٦00 تقريبا 

يف  سنة   ٦00 قبل  تقريبا  بدأت  قد 

ان  يفرتض  فكان  املسيحية  أوربا 

التغيري  نكون مهيئني وجاهزين لهذا 

كل  ولكن  األخرية،  سنة  املئة  يف 

كثرياً  بعيدين  أننا  إال  املؤرشات تشري 

ظهرت  وقد  التغيري.  هذا  مثل  عن 

ولغاية  العرشين  القرن  منتصف  يف 

الثامنينات بعض اإلشارات عىل قابلية 

وقبول  للتغيري  العربية  املجتمعات 

األفكار واآلراء التي تتامىش مع التطور 

والعرص الحديث إىل ان جاءت الثورة 

اإليرانية لتدخل املنطقة يف رصاعات 

طائفية ولينتج عنها اإلرهاب واألفكار 

العربية  منطقتنا  ولتشهد  االقصائية 

ما هو  البناء عىل  بدل  تراجع خطري 

وال  قائم  الرصاع  هذا  والزال  موجود 

تقدم  نشهد  وسوف  نهايته.  نعلم 

املستويات  كافة  وعىل  األمم  جميع 

مل  إذا  التاريخ  خارج  نبقى  وسوف 

نتكاتف مع حملة األفكار النرية وقادة 

نشهد  اليوم  لغاية  ولكن  اإلصالح 

التكفري واالضطهاد واالزدراء والتهديد 

التي  املعوقات  من  والكثري  والنفي 

تجعل هؤالء املفكرين وقادة اإلصالح 

منبوذين ومطاردين.
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اليسار العراقي وتحرر المرأة!
بدون تحرر املرأة، لن تكون هناك 

املرأة  تتحرر  لن  ثورة  وبدون  ثورة، 

)لينني(.

واملتابع  القارئ  عىل  غريباً  ليس 

العراقي،  اليسار  ظل  يف  واملناضل 

الدور املميز الذي لعبه اليسار العراقي 

وتضحيات  دور  خاص  وبشكل  عموماً، 

أجل  من  العراقي،  الشيوعي  الحزب 

والسيايس  الفكري  والتقدم  التحرر 

لعموم  واألديب  والثقايف  واالجتامعي 

العراق، ومن ضمنها املرأة بشكل خاص، 

فبصامته كانت والزالت واضحة لعموم 

منافس،  بال  الجانب  هذا  يف  العراقيني 

الحرية  تسوده  مجتمع  إقامة  بغية 

وتحرر الفالحني من العبودية اإلقطاعية 

وأنهاء دورهم املتسلط واملستبد القامع 

الجسور  ونضالهم  الفالحني،  للكادحني 

يف  االجتامعية  العدالة  خلق  أجل  من 

مياالً  فكان  للمساواة،  وصوالً  العراق 

الحياة  تغيري مسار  إىل  بفاعلية  وعامالً 

االجتامعية واالقتصادية لعموم املجتمع 

بشكل  العاملة  والطبقة  عام،  بشكل 

املتدين  املرأة  وضع  ومعالجة  خاص، 

أسوة بأخيها الرجل.

الشيوعي  الحزب  لعب  حيث 

العراقي منذ تأسيسه يف ٣١ آذار ١٩٣4، 

يف  املرأة  وضع  ملعالجة  املتميز  الدور 

عنرص  تأسيسه  منذ  فأختار  العراق، 

قوام  ضمن  العراقية  املرأة  من  قيادي 

تأسيس  إىل  بادر  ثم  املركزية،  اللجنة 

منتصف  منذ  العراقية  املرأة  رابطة 

منظامت  أحدى  العرشين  القرن 

فرض  حتى  العراقي،  املدين  املجتمع 

من  بالزواج  الحزيب  املنتسب  عىل 

القرار  وهو  غريها،  دون  واحدة  امرأة 

وخاصة  السياسية  أدبياته  يف  املثبت 

صادق  حيث  للحزب،  الداخيل  النظام 

كام  الحزبية،  مؤمتراته  جميع  يف  عليه 

)األحزاب  األخرى  اليسار  قوى  وبقية 

مسمياتها  بكافة  الشيوعية  والحركات 

األم  حزب  من  املنبثقة  بعد(  فيام 

)الحزب الشيوعي العراقي(، ومتكن أن 

يوصل أول امرأة يف الرشق األوسط، إىل 

موقع وزاري يف عهد عبد الكريم قاسم 

الحزب  يف  القيادية  بالوزيرة  املتمثلة 

الشيوعي الدكتورة نزيهة الدليمي عضو 

اللجنة املركزية، وأوجد أول امرأه تقود 

مسرية الحزب الشيوعي يف العراق نهاية 

عائدة  بالقيادية  املتمثلة   ١٩٧٨ عام 

ياسني عضو اللجنة املركزية، التي غيبت 

بقلم: منصور عجاميا

كلمة مدير التحرير

وأعدمت من قبل السلطة الفاشية عام 

األمن  دهاليز  يف  محاكمة  دون   ١٩٨0

رفاتها  تواجد  معرفة  ودون  الصدامي، 

النظام  لجالوزة  بتحدي  فاستشهدت 

الصدامي الفايش.

تعمل  باتت  اليسارية  القوى  كل 

من أجل خلق مجتمع تسوده العدالة 

املستوين  عىل  واملساواة  االجتامعية 

دور  وباألخص  والفردي،  الجامعي 

من أجل  الفاعل والضامن عملياً  املرأة 

حيث  من  بالرجل  ومساواتها  حريتها 

الحقوق والواجبات، وتحررها اقتصادياً 

واملجتمع  خصوصاً  الرجل  عبودية  من 

عموماً، حيث ال تتحرر املرأة اجتامعياً 

وسياسياً، اال من خالل تحررها اقتصادياً. 

والقومية  اإلسالمية  القوى  بعكس 

املرأة  بكراهية  تشرتك  كلها  الظالمية، 

معتربيها ناقصة دين وعقل لتأيت املرتبة 

يف  الرجل،  أخيها  بعد  إنسانياً  الثانية 

حني الواقع العميل والعلمي أفنى هذا 

اإلنسانية،  الناحية  من  الهابط  االدعاء 

احرتام  يف  ولتوجهاتها  لها  مخالفاً  كونه 

اإلنسان ألخيه اإلنسان، كون املرأة جزأ 

كبري ال يتجزأ من اإلنسانية.

والقومية  اإلسالمية  األحزاب 
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نصف  من  بالضد  جاهدين  يعملون 

املرأة،  وتكونه  توجده  الذي  املجتمع 

العديدة  الجوانب  يف  الفاعل  ودورها 

والسياسية  االجتامعية  النواحي  من 

واألخت  األم  فهي  واالقتصادية، 

هناك  ليس  املرأة  غياب  ويف  والبنت، 

زيادة سكانية، وغياب املرأة هو غياب 

يعني  أدائها  تعرث  كام  بأرسه،  املجتمع 

منع تطور املجتمع نحو األفضل، كونها 

حاضنة للطفولة ومعتنية بها وبنشأتها 

)األم  القائل،  املثل  فصدق  وتعلمها، 

مدرسة أن أعددتها أعددت الرجال(.

معنية  العراقي  اليسار  فقوى  عليه 

العملية  وبرامجها  أدائها  بتوحيد 

للمبادئ  الدائم  فالثبات  الفكرية، 

اإليديولوجية  خالل  من  تحملها  التي 

املجتمع  وضع  معالجة  يف  املاركسية، 

توحيد  يفرتض  خاصة.   واملرأة  عامة 

االلتقاء  نقاط  يف  وتوجهاتها  مساراتها 

اىل  وصوالً  االختالف  نبذ  مع  الكثرية، 

تقنية،  عملية  فكرية  توحيدية  برامج 

مبوجب النهج العلمي املاركيس املتطور 

الحضارية  التاريخية  الناحية  من 

السيايس  الوحدوي  للعمل  املستقبلية، 

ومتعايف  معاىف  مجتمع  نحو  والفكري 

من أمراضه النفسية واملصالحية الذاتية 

للمجتمع  الخادمة  العموميات  ومع 

من  البد  وهنا  منه.  جزأ  كونه  برمته 

املتواجدة  الكثرية  املشرتكات  خلق 

نبذ  مع  ووفقها،  مبوجبها  للعمل  أصالً 

قوى  جميع  لعمل  املعرقلة  الخالفات 

قارصة  الزالت  كونها  العراقي،  اليسار 

النظرة لتوحيد العمل، فهو معرقل كبري 

العراقي  املجتمع  خدمة  يف  تنصب  ال 

عامة ومن ضمنه املرأة.

املؤمل  الواقع  دراسة  من  البد  وهنا 

العراقي  اليسار  بتخبطات  الساري 

كمعرقل لتحالفاته ومامرساته التاريخية 

النقد الجريء وصوالً  املطلوبة، بإجادة 

التجارب  أثبتت  الذات، حيث  اىل جلد 

قوى  هناك  ليس  والعملية،  العلمية 

يف  مثبت  وهذا  النقد،  خارج  وأحزاب 

مسريتها  عرب  الداخلية  األحزاب  أنظمة 

لعقود من الزمن الغابر الكاريث اململوء 

الوطنية  بالقضية  حباً  الذكية،  بالدماء 

تلك  خاص،  وجه  عىل  واإلنسانية 

تقع  كانت  ما  املؤملة،  الساكبة  الدماء 

وتراق بنضال شاق ال مثيل له بالتاريخ 

القديم والحديث، فلوال األفكار الوطنية 

القوى  تلك  روجتها  التي  واإلنسانية، 

قضايا  معالجة  يف  املعنية،  اليسارية 

الناس املجتمعية نحو األفضل وللصالح 

العام، ملا حصلت التضحيات الجسيمة 

عامة  العراقي  الشعب  تحملها  التي 

واليسار خاصة، ملا يقارب التسعة عقود 

من الزمن.

يعي  أن  العراقي  اليسار  وهنا عىل 

مهامه ويدرس منهاجه ليحاول تطبيقه 

عىل أفضل وجه، فالتحول املطلوب يبدأ 

أفضل  هي  والخطوة  واحدة،  بخطوة 

من ال خطوة، وأن تأيت الخطوة متأخرة 

من  وأفضل  منها  والبد  مطلوبة  فهي 

أن ال تأيت، فالتأخري ليس مشكلة ولكن 

عدم العمل الوحدوي أو التنسيقي هو 

اآلخر  قبول  بذاته، فالبد من  املشكلة  

وليس  صحة  االختالف  يف  املختلف، 

العكس، ويف غياب االختالفات املطلوبة 

الحياة،  يف  يذكر  تطور  هناك  ليس 

ولكن اختالفات وجهات النظر ال ميكن 

بوح  هناك  ألن  خالف،  اىل  تحويلها 

فاألول  واالختالف،  الخالف  بني  شاسع 

مرفوض والثاين مطلوب.

كلمة مدير التحرير

7مجلة بابلون - العدد الخامس والعرشين



كلمة نائب رئيس التحرير

يف  العراق  دخل  200٣م،  يف  حسني 

فوىض عارمة بعد حل الجيش العراقي 

وسقوط  الدولة  مؤسسات  وسقوط 

بغداد املدوي وغياب القانون. وحلَت 

كل  يف  لتتحكم  األمريكية،  الوصاية 

يشء. فهنا ظَهَر السياسيون القادمون 

لنظام  سابقا  واملعارضون  املنفى  من 

للعراق.  العراق كمنقذون  الُحكم يف 

الدولة  قيادة  برمير  الحاكم  وتسلم 

لحني تثبيت شكل الحكومة الجديدة. 

تحقيق  نحو  خريا  الجميع  تأمل 

الدميقراطية والحرية ونحو بناء عراق 

جديد بعد ويالت الحروب والحصار 

التي عاىن منها شعب العراق ما عاىن 

لسنوات طويلة.. 

لكن الذي حصل بعد تشكيل أول 

)واملسمى  الدولة  يف  للحكم  مجلس 

عَمْت  وبعدها  األتالف(  بسلطة 

عىل  والقتل  السالح  وفلتان  الفوىض 

يقوم  أن  الكثريون  وظَن  الهوية. 

بالخطوات  الُجدد  السياسة  فرسان 

من  وإخراجه  العراق  إلنقاذ  األوىل 

حصل  الذي  لكن  الزجاجة.  ُعنق 

الساسة  أن  للعيان.  واضحاً  وأصبَح 

حساباتِهم  يف  يكن  مل  الرباغامتيني، 

واألفكار  واملبادئ  األهداف  تحقيق 

األمان  بَر  إىل  البلد  ستقود  التي 

هو  املُهم  بل  جروحِه.  من  ليتعاىف 

كل  قبل  الشخصية  غاياتِهم  تحقيق 

ورسقة  جيوبهم  ِملء  وهي  يشء 

أموال الدولة والعيش يف ثراء فاحش 

وقد  واالمتيازات.  املناصب  مع 

أغرتهم األموال والسلطة بعد ما كان 

البعض منهم ال ميلك رمبا حتى أجرة 

������ ������� ���������
����������������

بقلم: هيثم ملوكا

هذا  أغوار  يف  ندُخل  أن  قبل 

املوضوع علينا قبل كل يشء أن نعطي 

توضيحا بسيطاً ملعنى الرباغامتية.

األصل  الرباغامتية:-   progma

اللغوي  املصطلح  إىل  يرجع  اللغوي 

والسعي  النفعية  وتعني  اليوناين، 

النظر  بدون  األهداف  تحقيق  وراء 

عن النهج املتبع حتى ولو كان ذلك 

عىل حساب املبادئ واألفكار، فاملهم 

واملنافع  املُراد  الغرض  تحقيق  هو 

عىل  أكرث  سنتعرف  وهنا  الشخصية، 

الرباغامتية من خالل ربط معنى هذا 

بالعراق  لسياسة  برجال  املصطلح 

غالبية  الرباغامتية عىل  حيث طَغت 

السقوط  منذ  العراق  يف  السياسيني 

إىل يومنا هذا.

صدام  نظام  ُحكم  نهاية  منذ   
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كلمة نائب رئيس التحرير

دفع فاتورة اإليجار.

عليها  يختلف  ال  التي  الحقيقة 

والقادرة  املفكرة  العقول  أن  إثنان 

علامء  من  العراق  قيادة  عىل 

لكن  كثرية.  ووووالخ  ومفكرين 

الفوىض العارمة التي سببها االحتالل 

تدمري  تستهدف  كانت  وبقصد، 

والبُنية  الِخربة  وذوي  النرَية  العقول 

فوىض  يف  وإدخالِه  للعراق  التحتية 

ما  وهذا  طويلة،  لسنوات  عارمة 

حصل يف اغتياالت للعلامء والباحثني 

وذوي االختصاصات والخربة، ونزيف 

هذِه  كل  متت  للكفاءات  الهجرة 

املخططاْت من جهات كانت ممولة 

العمل  لهذا  ومخصصة  ومربمجة 

تدخالت  إىل  باإلضافة  اإلجرامي. 

عصاباتها  زرع  عرب  املجاورة  الدول 

ومخابراتها يف العراق. يف الوقت التي 

لتنهش  العوامل  هذه  كل  تكالبت 

بجسد العراق. جاء الرباغامتيون من 

دعاة السياسة ليزيدوا الطني بلَه كام 

يتكاتفوا  أن  من  فبدال  املثل.  يقول 

ومللمة  الوطن  إلنقاذ  ويجتمعوا 

جراحِه، وخصوصاً بعد خروج الحاكم 

وتسلمهم  برمير،  بول  العسكري 

لزمام السلطة. كانت الفرصة مؤاتية 

للبدء بخطوات فعالة ووضع دستور 

املتقدمة.  الدول  بدساتري  إِسوة  قوي 

عراقي  جيش  لتأسيس  والسعي 

أمنية  قوات  وتشكيل  قوي.  وطني 

بأرسع وقت للحفاظ عىل األمن. راح 

الرباغامتيون بعيداً عن األهداف التي 

العراق  لنجدة  بشعاراتهم  رفعوها 

وجود  من  الرغم  وعىل  وإنقاذِه. 

بعدد  قلة  وهم  السياسيني  بعض 

باألفكار  محملة  جاءت  اليد  أصابع 

والطموحات لبناء الوطن من جديد. 

الساحقة  األغلبية  ان  ما حصل  لكن 

الذي  بالَقَسم  ونكتوا  الوطن  باعْت 

وكرامة  الوطن  عن  للدفاع  اقسموه 

واحد  كل  وأتجه  وسيادتِه.  شعبِه 

ويرسق  العراق  بجسد  ينهش  منهم 

والسلطة  باملناصب  والتنُعم  ثرواتِه 

القلة  ضاعت  حصل  فام  واملال. 

املوجة  مع  ومَشت  بينهم  املخلصة 

أسوة  براغامتيوون  ليصبحوا  والتيار 

أيضا  يخرسوا  ال  وليك  برفاِقهم، 

العراق  ليبقى  واملناصب،  املكاسب 

من  حاكمة  شلة  بني  سجيناً  بعدها 

ظلت  التي  الرباغامتية.  السياسيني 

مثانية  العراقيني خالل  تتحكم مبصري 

والشعب  السقوط،  بعد  سنة  عرش 

وانتشار  األمن  وانعدام  فقراً  يزداد 

األمراض واملخدرات والقتل. وتدهور 

املؤسسات الخدمية ونَهبْت أكرث من 

بجيوب  ذهبْت  دوالر  مليار   ٣٥0

السياسيني وأتباِعهم. ولكن كام يقول 

أراد  يوماً  الشعب  )إذا  لقصيد  بيت 

الحياة فالبد أن يستجيب القدر(.

البطلة  ترشين  ثورة  فخرجت 

املالحم  صور  من  صورة  لتُسطر 

العرشين  كثورة  للعراقيني  البطولية 

وغريها. فأنتفض شباُب الثورة حاملني 

بيد علم العراق وباليد األُخرى الفتة 

أن  هيهات  وطن.  نُريد  عليها  كُتَب 

يفهم من مارسوا الرسقة والقتل بحق 

ثورة  فكانت  الثورة.  معاين  الشعب 

سلمية شبابية منوذجا للبطولة والصرب 

والوقوف بوجه أعته عصابات تالعبت 

بأموال الشعب وسيادة الوطن. فدفع 

مثن ذلك أبطال ترشين بدماء أكرث من 

بدم  قتلِهم  تم  بطل  شهيد  سبعامئة 

هذه  شباب  وترهيب  لتخويف  بارد 

الثورة. التي دقت ناقوس الخطر أمام 

من نهب العراق وضيع الوطن. فبعد 

ثورة ترشين بدأ العد التنازيل إلعادة 

الصحيح.  مكانُه  إىل  البوصلة  مؤرش 

عىل  تفرض  الثوار  رشوط  فبدأت 

بوطن  وطالبوا  الرباغامتيني.  الساسة 

أوطانهم  الشعوب  لباقي  كام  ُحر 

أجلِه.  من  ويضحوا  بخرياتِه  لينعموا 

فوق  الوطن  يكون هذا  بأن  وطالبوا 

والتضحية من  له  والوالء  اعتبار.  كل 

سنة  عرش  مثانية  مرت  فاليوم  أجله. 

السياسية  واملهازل  االنتخابات  من 

من رسقات ووووووالخ. هل ستكون 

من  تعلَمت  قد  القادمة  الحكومة 

تَعود  أم  وأتعَضت،  املايض  دروس 

البعض منُهم عىل أن يكون براغامتياً 

تكون  لن  املرة  هذه  أعتقد  بامتياز. 

السياسيني  أمام  فرصة  أي  هناك 

ولو  الوراء.  إىل  للعودة  والربملانيني 

واألصالح  التغيري  يتم  ومل  حصل 

والنهوض بالوطن من جديد.

فأعتقد ستظهر ثورة ترشين أُخرى 

عارمة بقوة سيشارك بها كل الشعب 

من الداخل والخارج. وسيطرد كل من 

خاَن الوطن وباعُه، وسريموَن يف مزبلة 

القادمة..  األجيال  وستلعَنُهم  التاريخ 

وفرصة  الجديد  الربملان  فرصة  هذه 

الحكومة الجديدة ورمبا تكون األخرية. 

ألبناءه  الوطن  يعيدوا  أن  عليهم 

ويستتْب األمن واألمان ويتعاىف الوطن 

وينهض وأن يتم بناء العراق من جديد 

العقول  أصحاب  رمي  ويتم  وأقوى 

الرباغامتية يف مزبلة التاريخ.
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مذكرات طبيب ريايض سابق

انحاء  من  الدم  يستلم   )AURICLE

السفيل  األجوف  الوريد  بواسطة  الجسم 

عرب  األمين  البطني  إىل  ويضخه  والعلوي، 

املصاريع  ثاليث  الصامم  يحرسها  فتحة 

.)TRICUSPID VALVE(

RIGHT( األمين  البطني   •

األذين  الدم من  VENTRICLE( يستلم 

األمين ويضخه بواسطة الرشيان الرئوي إىل 

الرئتني ليتزود باألوكسيجني.

LEFT( األيرس  األذين   •

املشبع  الدم  يستلم   )AURICLE

األوردة  بواسطة  الرئتني  من  باألوكسيجني 

رئة(  كل  من  إثنان  أوردة  )أربعة  الرئوية 

يف  فتحة  عرب  األيرس  البطني  إىل  ويضخه 

الصامم  يسمى  بصامم  محروسة  أسفله 

.)MITRAL VALVE( التاجي

LEFT( األيرس  البطني   •

جداره  يعترب  والذي   )VENTRICLE

املشبع  الدم  يستلم  القلب،  يف  األقوى 

ويضخه  األيرس  األذين  من  باألوكسيجني 

الرشيان  بواسطة  الجسم  أنحاء  بقية  إىل 

األبهر. ان قوة الضخ القوية للدم هي التي 

تولد الضغط الدموي للشخص.

مجموعة  القلب  سطح  عىل  وتسري 

من الرشايني تسمى الرشايني التاجية تأخذ 

الرشيان  من  باألوكسيجني  املشبع  الدم 

اإلكلييل  الرشيان  عرب رشيانني هام  األبهر 

CORONARY( األمين واأليرس )التاجي(

العضلة  تغذية  لغرض   )ARTERIES

القلبية. باإلضافة إىل شبكة عصبية تغذي 

اإلشارات  اليها  وتنقل  القلبية  العضلة 

واالنبساط.  االنقباض  عملية  تنظم  التي 

األوعية  من  وقسامً  القلب  ويغلف  هذا 

الدموية الكبرية املرتبطة به غشاء يسمى 

.)PERICARDIUM( غشاء التامور

الريايض  قلب  متالزمة  هي  ما 

ATHLETIC HEART  /

SYNDROM / AHS

وهي متالزمة غري مرضية نراها عادًة 

عند الرياضيني، حيث يكون حجم القلب 

بقلم: د. فالح فرنسيس

�������� ��������� �����
THE HEART IN SPORT

يعلم  كلنا  الكريم..  القارئ  عزيزي 

االرتباط املبارش بني القلب والجهد البدين 

عىل  الرياضية  واملامرسة  عامة  بصورة 

العدد  ارتأينا يف هذا  لذا  الخصوص،  وجه 

من "بابلون" ان نتكلم عن قلب الريايض 

وخصوصياته والتأثريات اإليجابية والسلبية 

ما  وعن  القلب،  عىل  الرياضية  للمامرسة 

يسمى "متالزمة قلب الريايض".

ترشيح القلب:

داخل  تقع  خاصة  عضلة  هو  القلب 

مخروطي  شكل  ذات  الصدري  التجويف 

السفىل  الجهة  يف  تقع   )APEX( قمته 

اليمنى.  العليا  الجهة  اليرسى وقاعدته يف 

الجسم  انحاء  إىل جميع  الدم  عملها ضخ 

إليصال  وذلك  الدوران،  جهاز  طريق  عن 

األوكسجني والغذاء إىل األنسجة والتخلص 

والفضالت  الكربون  أوكسيد  ثاين  من 

عضلة  القلبية  العضلة  تعترب  األخرى. 

اربعة  عىل  تحتوي  إرادية  غري  مخططة 

تجاويف:

RIGHT( األمين  األذين   •
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مذكرات طبيب ريايض سابق

متضخامً ومعدل رضبات القلب يف وقت 

الراحة أقل من الطبيعي.

ان حالة قلب الريايض تكون مرتافقة 

كنتيجة  )وظيفي(  فسيولوجي  تأقلم  مع 

للجهد املتكرر الواقع عىل القلب. ويحدث 

الذين  الرياضيني  عند  الريايض  قلب 

ونراه  اليوم،  يف  ساعة  من  أكرث  يتدربون 

املطاولة،  رياضات  مامريس  عند  عادًة 

عند  حدوثه  امكانية  نستثني  ال  إننا  ولو 

عامة  وبصورة  الثقيلة.  األحامل  مامريس 

أحياناً  ولكنها  حميدة،  الحالة  هذه  تعترب 

تخفي حاالت مرضية خطرة، أو قد تفرس 

كونها حالة مرضية.

 (١٨٩٩) هانزجن  س.  كان  تاريخياً، 

بني  قارن  عندما  الحالة  وصف  من  أول 

متزلجي  الرياضيني  عند  القلب  حجم 

أناس  وبني  الجليد  عىل  الطويل  التزحلق 

يف  املشاركني  ان  والحظ  رياضيني.  غري 

رياضة املنافسات عندهم أعراض متالزمة 

قلب الريايض. ولكن هازجن كان يعتقد 

الرياضية  باملامرسة  يكرب  كله  القلب  بأن 

له  تتوفر  مل  حيث  األيرس،  البطني  وليس 

التقنية  األجهزة  عرش  التاسع  القرن  يف 

املتوفرة حالياً.

أية  تظهر  ال  العادة  يف  األعراض: 

من  بالرغم  املتالزمة،  هذه  مع  أعراض 

ثابت  انخفاض  هو  الرئيس  مؤرشها  ان 

وقت  )النبض(  القلب  رضبات  معدل  يف 

هذه  وجود  الريايض  يعرف  وال  الراحة، 

الحالة عنده اال بعد خضوعه للفحوصات 

الريايض  الطبية، وذلك ألن رد فعل قلب 

رد  يعترب  واملطاولة  الهوائية  للتدريبات 

فعل فسلجي تكيفي لحني اثبات العكس.

عند  تظهر  أعراض  ثالثة  أهم  ان 

تباطؤ  هي:  الريايض  القلب  صاحب 

وزيادة   )BRADYCARDIA( النبض 

 )CARDIOMEGALY( القلب  حجم 

CARDIAC( القلبية  العضلة  وتضخم 

النبض  HYPERTROPHY(. وقد يهبط 

)معدل رضبات القلب( إىل ٦0 – 40 رضبة 

بالدقيقة. ويقصد بتضخم العضلة القلبية 

وخاصًة  القلب  جدار  سمك  زيادة  هو 

إىل  يؤدي  والذي  األيرس  البطني  جدار 

الدم  القلب وإىل زيادة ضخ  زيادة حجم 

األبهر  الرشيان  إىل  باألوكسجني  املشبع 

وإىل أنسجة الجسم. ان الريايض املتدرب 

يحتاج إىل كمية أكرب من الدم واألوكسجني 

لعضالت األطراف العليا والسفىل، لذا فإن 

العضلة  سمك  زيادة  القلب  حجم  زيادة 

القلبية  الرضبة  حجم  سيزيد  القلبية 

كفاءة  من  سيزيد  بالتايل  وهذا  الواحدة، 

القلب ويسمح بانخفاض تردد رضباته.

قلب  متالزمة  حدوث  ظاهرة  ان 

النشاط  الريايض هي مبثابة رد فعل عىل 

الريايض  به  يقوم  الذي  الدينامييك  البدين 

خاصًة  أسبوعياً  ساعات  خمسة  من  ألكرث 

متارين  يشمل  التدريب  نوع  كان  إذا 

أقل  ومبقدار  الهوائية  والتامرين  املطاولة 

كرفع  الثابتة  التامرين  عىل  اعتمدت  إذا 

املطاولة  تدريبات  فمع  مثالً.  األثقال 

والقوة املكثفة فإن الجسم يعطي اإلشارة 

للتغلب  الدم  املزيد من  لدفع  القلب  إىل 

عىل النقص األوكسيجيني الذي تعاين منه 

العضالت اإلرادية. عىل هذا األساس، فان 
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طبيعي  تكيف  يعترب  القلب  حجم  زيادة 

من القلب لتلبية الطلب الكبري للدم الذي 

التدريب.  مرحلة  خالل  الجسم  يحتاجه 

ومبرور الوقت فإن تجويف البطني األيرس 

الجدار  وسمك  العضلية  الكتلة  وحجم 

للبطني األيرس ستزداد جميعها.

التي  الدم  كمية  هو  القلبي:  النتاج 

من  محددة  فرتة  القلب خالل  من  تخرج 

يعتمد عىل  الدقيقة(، وهو  )لرت يف  الزمن 

رضبات  وتردد  القلب  تجاويف  حجم 

القلب. وكلام ازداد حجم تجويف البطني 

األيرس تردد رضبات القلب )النبض( سيقل 

مع االبقاء عىل نفس معدل النتاج القلبي 

فالريايض  ولهذا  الجسم.  يحتاجه  الذي 

متالزمة  مستوى  إىل  والواصل  املتدرب 

قلب الريايض )AHS( يتمتع عادًة بنبض 

مقارنًة  الراحة  وقت  الرتدد  منخفض 

هذه  وتنطبق  الريايض.  غري  بالشخص 

الظاهرة عىل حجم الرضبة القلبية الواحدة 

)STROKE VOLUME( الذي يزيد أيضاً 

زيادة  بسبب  وذلك  املستمر،  بالتدريب 

)والبطني  األيرس  البطني  تجويف  حجم 

قد  والتي  القلب،  كفاءة  وزيادة  االمين( 

تكون مصاحبة بعدم انتظام رضبات القلب 

عند الراحة، ولكن عدم االنتظام هذا يزول 

خالل النشاط الريايض.

ان تشخيص حالة متالزمة قلب الريايض 

تكون عادة بالصدفة عند إجراء الفحوصات 

واالختبارات الدورية للريايض، وذلك ألنها 

تضخم  ان  االعراض.  عدمية  أسلفنا  كام 

القلب ميكن رؤيته عند إجراء فحص اإليكو 

 ،)ECHOCARDIOGRAPHY( القلبي

للصدر  االعتيادي  الشعاعي  بالفحص  أو 

وللتفريق   .)CHEST X-RAY(

وبعض  الريايض  قلب  متالزمة  بني 

إىل  نحتاج  قد  املرضية  الحاالت 

الكهربايئ  القلب  تخطيط  إىل  اللجوء 

ELECTROCARDIOGRAPHY(

للقلب  االجهاد  فحص  أو   )/ ECG

حيث   ،)CARDIAC STRESS TEST(

ميكن بواسطتها تشخيص حاالت انخفاض 

القلب  انتظام رضبات  النبض وعدم  تردد 

املريض. فكام نوهنا سابقاً فإن متالزمة قلب 

الريايض التي هي حالة غري مرضية ميكن 

رضبات  انتظام  بعدم  مصاحبة  تكون  ان 

القلب عند الراحة إال انها تعود إىل الحالة 

الطبيعية مع بداية التدريب الريايض.

للطبيب  جداً  الرضوري  من  ان 

الوطنية  املنتخبات  املرشف عىل  الريايض 

باملتابعة  االهتامم  األبطال  والرياضيني 

واختبارات  فحوصات  بواسطة  الطبية 

جهاز القلب والدوران الكتشاف الحاالت 

القلب  لتضخم  واملرضية  الوراثية 

وتفريقها عن التضخم املصاحب ملتالزمة 

إحدى  اثبتت  حيث  الريايض  قلب 

خمسامئة  كل  من  واحد  ان  البحوث 

مرضية  بحالة  مصاب  أمرييك  مواطن 

٨٪ فقط  ان  للقلب، وبالرغم من  وراثية 

نتجت  املفاجئ  املوت  من جميع حاالت 

عن التدريب الريايض.

تعترب  ال  الريايض  قلب  متالزمة  ان 

تعترب  وال  نفسه،  الريايض  عىل  خطرة 

إذا  ولكن  املفاجئ.  املوت  يف  سبباً 

غري  عند  الريايض  قلب  مؤرشات  وجدت 

تردد  انخفاض  مثل  للرياضة،  املامرسني 

وتضخم  الراحة  وقت  واضطرابه  النبض 

وجود  عدم  من  التأكد  فعلينا  القلب، 

يتعرضون  قد  وإال  عندهم،  مرضية  حالة 

إىل مضاعفات خطرية.

قلب  متالزمة  فإن  للريايض  وبالنسبة 

عىل  سلبي  تأثري  أي  لها  ليس  الريايض 

مستواه الريايض أو برنامجه التدريبي، وال 

املتابعة  إىل  بل فقط  أي عالج  إىل  يحتاج 

عىل  والسيطرة  الكتشاف  وذلك  الطبية، 

أو  دقات  يف  الخطرية  االضطرابات  بعض 

تضخم  تصاحب  قد  التي  القلب  عمل 

خفية  أمراض  أي  الكتشاف  أو  القلب، 

حالة  يف  نحتاج  وقد  الريايض.  قلب  يف 

الوظيفية  الحالتني  بني  التفريق  صعوبة 

الالعب  نبعد  ان  الريايض  لقلب  واملرضية 

عن التدريب ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر 

ومالحظة عودة القلب إىل حجمه وعمله 

اثبتت  املوضوع فقد  الطبيعيني. ويف هذا 

إحدى البحوث طويلة األمد عىل الرياضيني 

ذوي املستويات العليا، بأن توسع تجويف 

البطني األيرس سوف يقل، لكنه ال يعود إىل 

التدريب حتى بعد  حجمه األويل ما قبل 

فرتة الراحة الطويلة.

ماّم تقدم فإن من األهمية مبكان إجراء 

الفحوصات الطبية للقلب بجميع أنواعها 

والشعاعي  الرسيري  الفحص  من  ابتداًء 

واالجهادي  واإليكو  الكهربايئ  والتخطيط 

للرياضيني ذوي املستويات العليا سنويا أو 

دورياً الكتشاف أية حاالت مرضية مشابهة 

الريايض  قلب  األولية ملتالزمة  يف مراحلها 

مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التامور 

)اإلكليلية(  التاجية  الرشايني  وأمراض 

والذبحة والجلطة القلبية وأمراض العضلة 

وعجز  القلبي  الرتدد  واضطرابات  القلبية 

قمة  إىل  بالريايض  للسري  وذلك  القلب، 

أية  إىل  تعريضه  دون  الريايض  انجازه 

حاالت مرضية أو إىل حالة املوت املفاجئ.
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أمور  عىل  التخطيط  خطوات  وتشتمل 

مهمة يجب االلتفات إليها وتتمثل مبا ييل:

 تحديد األغراض املرتبطة مبا يراد • 

إنجازه.

تحليل وتقييم األداء الحايل ومدى • 

جودته.

ليتالءم •  تغيريه  يجب  ما  تحديد 

والفرتة املستقبلية.

بها •  سيقوم  ومن  املهامت  تحديد 

وفرتتها وكلفتها.

أو •  الربنامج  لهذا  القيادة  طريقة 

الدافعية  تطوير  وسبل  املرشوع 

لدى العاملني.

يخص •  فيام  املراقبة  أسلوب 

وتحليل  القياسية  املواصفات 

األعامل عىل  وتطبيق  االنحرافات 

نحو صحيح.

بكاف  ليس  وحدة  التخطيط  أن 

للوصول لإلنجازات حيث يجب ان يكون 

هناك جهاز من اإلداريني والفنيني يساهم 

يف نجاح العمل من خالل التطبيق الصحيح 

يوميا  العمل  ومتابعة  املقرتحة  للخطط 

االنحرافات  مراقبة  لغرض  فرتات  عىل  أو 

من  يتجسد  ما  حسب  االمور  وتعديل 

يرتبط  األساس  لكن  وامكانيات.  ظروف 

بنوعية التخطيط فيام إذا كان صحيحاً أو 

ضعيفاً. والتخطيط الصحيح له فوائد جّمة 

منها:

الرشكة . ١ أقسام  بني  أحسن  تنسيق 

وموظفيها.

التخطـيط وأهميـته
لرجـال األعمـال

تحكم فعال عىل الربامج أو املشاريع . 2

املختلفة.

عىل . ٣ للموظفني  املسؤوليات  تفويض 

نحو أسهل.

للمصادر . 4 أمثل  اقتصادي  استخدام 

املادية والبرشية والبيئية.

زيادة الفاعلية الفردية يف العمل.. ٥

متمثال . ٦ األداء  وتطوير  تحسني 

باإلنتاجية والسلوك وما شابه ذلك.

وعىل العكس فان التخطيط الضعيف 

الصحيح  للتخطيط  اليسء  التطبيق  أو 

ومن  املشاكل  تعميق  يف  سيساهم 

نتائجهام:

انتاج أقل من املتوقع مع تكلفة • 

أعىل.

تردي نوعية العمل.• 

اإلدارة •  من  الضغوط  ازدياد 

العليا عىل املوظفني والعامل مام 

ويعمق  لديهم  االستياء  سيولد 

سوء الفهم والحرية فيام بينهم.

ازدياد الحوادث واإلصابات خالل • 

العمل.

الخطط  تطبيق  يف  النجاح  ان 

العام  باملدير  مرهونا  يكون  ال  الصحيحة 

األخرى  األقسام  مبدراء  يرتبط  بل  لوحده 

ومدى تعاونهم معه كذلك يتأثر بالظروف 

توافرت  املتاحة ولو  املحيطة واالمكانيات 

كل هذه العوامل فأن التخطيط سيساهم 

الطريق  تعبيد  يف  األسايس  التحكم  يف 

تسعى  التي  واألغراض  األهداف  إلنجاز 

الرشكة من أجلها.

وتجارة اقتصاد

بقلم: د. سلوان فرنسيس

رجل أعامل / ديب

التخطيط يف العملية اإلدارية

أن التخطيط عملية إدارية هدفها توقع 

املستقبل وتحديد أحسن سبل العمل التي 

تساهم يف انجاز أهداف وأغراض الرشكة كام 

يحتوي التخطيط عىل أمور تخص نشاطات 

الرشكة وإنتاجها وعملية تسويق منتجاتها 

وخدماتها وخططها املالية واملصادر البرشية 

واملالية والبيئية. لذا فان التخطيط يشمل 

ماذا  مثل:  مختلفة  ألسئلة  إجابات  عىل 

باملهمة؟  سيقوم  ومن  تعمل؟  ان  يجب 

أين؟ ومتى؟ وكيف؟ ويعد التخطيط عملية 

مستمرة ومرتبطة بالتغيري وذلك ألن حاالت 

تتغري  األخرى  والعوامل  والقوانني  العمل 

يراقبوا  ان  املدراء  الحني واآلخر، وعىل  بني 

عملهم  وبيئة  عملياتهم  مستمرة  وبصورة 

خططهم  عىل  الالزمة  التغيريات  وعمل 

بهم.  املحيطة  والظروف  تتناسب  بصورة 

بني  واملقارنات  املستمر  التحليل  هذا  ان 

يعطي  الفعيل  واألداء  املحددة  الخطط 

الفرصة للمدير يف تغيري خططه قبل حدوث 

إىل  التخطيط  وينقسم  املشاكل  استعصاء 

ثالثة أنواع هي:

وهو  املدى:  قصري  التخطيط   -١

التخطيط الذي يعد لسنة واحدة أو أجزاء 

منها 

وهو  املدى:  متوسط  التخطيط   -2

سنوات   ٣-٨ لفرتة  يعد  الذي  التخطيط 

ويسمى بالتخطيط االسرتاتيجي.

وهو  املدى:  بعيد  التخطيط   -٣

التخطيط الذي ميتد إىل 20 سنة أو أكرث. 
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عن  البعض  يسمع  حين� 

منها  يتهربون  الفلسفة  كلمة 

والبعض اآلخر يزدريها خوفا من 

يدرك معظم  ال  لكن  تعقيداتها، 

بصورة  يتفلسفون  انهم  الناس 

مستويات  عىل  لكن  باخرى  أو 

الحكم  استخدام  وان  مختلفة 

مناسبات  يف  واالمثال  واالقوال 

ومواقف كث�ة يف الحياة اليومية 

وبعض  للفلسفة،  م�رسة  هي 

األحيان الشعراء يتحدثون بكالم 

اال  يفهمه  ال  فلسفي  بالغي 

القليل من الناس.

نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لعل 

كيف  الفلسفة؟  ماهي  دا®ا 

التي  املواضيع  ماهي  نشأت؟ 

تتناولها؟ هل فعال هي منبع كل 

الفكرية  العلوم؟ ماهي املساحة 

التي تشغلها يف عرصنا الحديث؟

سنحاول  وغ�ها  أسئلة  هذه   

اجابتها ولو بصورة مخترصة

املقدمة

مزجت  فكرية،  مدرسة  الغنوصية 

الفلسفي والديني يف تفسري  الفكر  بني 

والحياة،  الكونية  والظواهر  الوجود 

معتمدة عىل التأويل والتجربة االرشاقية 

)الغنويص(  الشخص  فيها  مير  التي 

والخربة الروحية الصوفية التي يكتسبها 

األرسار  فهم  يف  متكنه  والتي  الفرد 

الغنوصية  ظهرت  العامل.  لهذا  العلوية 

قبل املسيحية بقرنني تقريبا، وازدهرت 

الرابع  القرن  لحد  بعدها  وتطورت 

وترتاجع  لتقهقر  عادت  ثم  امليالدي، 

العارش  القرن  وبحدود  ذلك،  بعد 

اختفت متاما بعد ان بسطت املسيحية 

نفوذها عىل أوربا. لكنها عادت لتظهر 

عىل مرسح األحداث يف منتصف القرن 

يف  اللفائف  اكتشافات  بعد  العرشين 

املوقعني )القمران ونجع حامدي(. 

منبعا  الغنوصية  املسيحية،  اعتربت 

ضدها  ظهرت  التي  والهرطقات  للبدع 

لكن  امليالدي،  والثالث  الثاين  القرن  يف 

فلسفة

حركة  يعدونها  والنقاد  الدارسني  بعض 

والفلسفي  الديني  الفكر  بني  توفيقية 

التي رافقت انتشار املسيحية يف القرون 

الجوهرية  الفكرة  جذور  ترجع  األوىل. 

التي  "الثنائية"  الفكرة  إىل  للغنوصية، 

كانت موجودة يف الفلسفات اإلغريقية 

البابلية  والديانات  واألساطري  القدمية 

يف  )الهرمسية(  والديانة  القدمية، 

الديانة  يف  أكرث وضوحاً  ولكنها  و  مرص 

والبعض  فارس،  بالد  يف  )الزرداشتية( 

اآلخر يرجع أصلها إىل الحضارة الهندية 

)الهندوسية - والبوذية(. 

كانت  الفلسفية  الناحية  من 

الفلسفية  باملدارس  متأثرة  الغنوصية 

الفيثاغورسية  باألخص  االغريقية 

واالفالطونية  واالبيقورية  والرواقية 

فيلون  وفلسفة  )افلوطني(  الحديثة 

االسكندري التأويلية لعهد القديم)(١)(. 

السيد  عارص  يهودي  فيلسوف  فيلون   (1)

ايجاد  حاول  50م)،  ق.م----   30) املسيح 

اإلغريقية  الفلسفة  بني  توفيقية  طريقة 

والديانة اليهودية وكتاب العهد القديم.

الفلسفۀ الغنوصیۀ
الجزء األول

بقلم: يوحنا بيداويد
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بلدان  جميع  يف  الغنوصية  انترشت 

الرشق األوسط، وتأثرت بأفكارها جميع 

واملسيحية  واليهودية  الوثنية  الديانات 

املعروفني  اعالمها  معظم  واإلسالمية، 

كانوا من املسيحية الذين حاولوا تفسري 

إىل  الوصول  وكيفية  الثالوث  مفهوم 

عن  مختلفة  بطريقة  الصادقة  املعرفة 

واملثبت يف  املعتمد  املسيحي  الالهوت 

قانون اإلميان منذ ١٥00 سنة.

الفكر الغنويص ومصادره 

إغريقية  كلمة  )غنوص(  كلمة 

العرفان  أو  املعرفة  تعني  ترجمتها 

)امتالك املعرفة أو أرسار عالية الرسية(، 

مثل  جديدا  بعدا  وأخذت  تطورت  ثم 

والبعض  )الالهوت(،  أو  اإللهيات  علم 

وصف  )الغنوص(  كلمة  اعطى  اآلخر 

إىل  بصاحبها  تصل  التي  االستنارة، 

امتالك إلهام أو النبوءة ملعرفة الحقائق 

الرسية للوجود والكون أو الكشف عن 

مسببات ظواهره )(٢)(.

الغنوصية إىل تحت األضواء  عادت 

١٩4٧م  عام  قمران  اكتشافات  ان  بعد 

الذي  حامدي(  )نجع  واكتشافات   )(٣)(

محمد  اسمه  قروي  يد  عىل  حدثت 

عن  يبحث  خرج  الذي  السامن  عيل 

سامد طبيعي )السبخ( يف نفس الوقت 

)انية  حجرة  عىل  عينه  ووقع  تقريبا، 

طولها  اللون،  حمراء  كبرية  فخارية( 

حوايل مرت تحت الرتاب، بعد ان كرسها، 

غالف  لها  املجلدة  الكتب  بعض  وجد 

ورماها  البيت،  إىل  حملها  بني.  جلد 

يف  والديني  الفلسفي  الفكر  مالمح   (2)

مدرسة اإلسكندرية القدمية، د. حريب عباس 

دار  املعطي،  عبد  عيل  د.  تقديم  عطيتو، 
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.269

(3) قرية تقع شامل اريحا عىل بعد 12 كم.

أمه  تستخدمه  كانت  الذي  القش  بني 

إىل  أجزائها  بعض  فأحرقت  التنور،  يف 

ان صدف مرور كاهن من هناك اسمه 

تعرف  املسيح،  عبد  باسليوس  القمص 

عليها، ثم أخرب محمد عن أهميتها. بعد 

ان  بعد  ثأثر  عملية  يف  محمد  دخول 

الكاهن  إىل  باعها  أو  سلمها  أبيه،  قتل 

أحد  إىل  نقلها  بدوره  الذي  باسليوس 

القبطية،  للكنيسة  التابعة  املتاحف 

تدخلت  ثم  برتجمتها،  قامت  التي 

الحكومة املرصية يف القضية فأصبحت 

اللحظة  تلك  بعد  ومن  وطنية،  وثائق 

بدأ االعالم العاملي يسلط األضواء عليها 

لحد اليوم، ما أزاد من قيمتها التاريخية 

هو اكتشاف بأن هذه اللفائف الورقية 

األناجيل  من  أجزاء  بعض  عىل  تحتوي 

املنحولة التي لها عالقة كبرية بالتيارات 

الفكرية املتأثرة بالغنوصية )(٤)(.

كانت  فكرية  كحركة  الغنوصية 

واالرشاد،  والحكمة  املعرفة  تبحث عن 

باطنية  رسية  حركة  كانت  كذلك 

عىل  اعضائها  بني  بأرسارها  تحتفظ 

غرار املدرسة الفيتاغورسية، لكن أحيانا 

تتجىل بعض من هذه األرسار يف الحياة 

الغنوصية  تعتمد  ألفرادها،  االجتامعية 

بصورة رئيسية عىل الحدس أو التأويل 

شديدة  هي  لهذا  للشخص،  الوجداين 

األسئلة  الشخص من خالل  التأثري عىل 

البسيطة واملصريية التي تطرحها، فتؤثر 

تحوله  وبالتايل  املستمع  عىل  برسعة 

كالعقيدة  السابقة  ارتباطاته  عن  كليا 

والرتاث والعادات )(٥)(. 

ان  الغنوصية  ميثولوجيا  بحسب 

عىل  الحياة  هذه  يف  موجودون  البرش 

(4)  الحركة الغنوصية يف افكارها ووثائقها، 

الكتابية،  الرابطة  الفغايل،  بولص  الخوري 

عمشيت- لبنان، 2009، ص 158.

(5) نفس املصدر، ص 12.

أفراد  أحد  به  قام  خطا  بسبب  األرض 

الحكمة  إله  هو  الذي  املتعالية  اآللهة 

قام بعمل فردي دون  )صوفيا(، حينام 

أو  به  األعىل(  )املال  األعىل  اإلله  علم 

رشيكه من أجل تحقيق كمونه الفطري 

تكامله(.  أو  ذاته  )تحقيق  لإلبداع 

)الدمييورغوس( هو مبدأ الحياة واملوت 

تهب  حيث  الحياة،  هذه  يف  )الفساد( 

اآللهة الحياة لفرتة وجيزة ثم ال تلبت 

تقيض عليها. تطورت هذه الفكرة بعد 

ان ظهر مفهوم الخالص املسيحي، الذي 

)كلمة  املسيح  لتجسد  مربرا  يعطي 

جميع  عىل  القضاء  أجل  من  اإلله( 

الرشور وتحقيق الخالص لجميع البرش.

عالقة الغنوصية باألديان 

الهرمسية:

يف  واضحة  واشارات  صور  هناك 

القدمية)(٦)(  املرصية  الهرمسية  الديانة 

العقل  يقول  حيث  الغنوصية،  عن 

تجعل  مل  "ان  )هرمس(:  إىل  اإللهي 

تستطيع  لن  فانك  لله،  مساويا  نفسك 

يدرك  الشبيه  الن  ذلك  الله،  تدرك  ان 

إله  يؤكد  اخر  الشبيه.")(٧)(. ويف مكان 

تقود  الرذائل  إىل  االستسالم  الهرامسة 

حينام  تأيت  وهذه  الضياع،  إىل  اإلنسان 

بإنجاز  التفكري  عن  اإلنسان  يعجز 

بانه  يؤمن  ال  أو  والعجائب،  الخوارق 

الن  صنعها  أو  اليها  الوصول  يستطيع 

الله ال يكون قريب من ذلك اإلنسان. 

القدمية  املرصية  الديانة  هي  الهرمسية   (6)

امليالد،  قبل  الرابع  القرن  إىل  تعود  التي 

مؤسسها هرمس طوط الذي هو إله الحكمة 

والفنون أو رسول اآللهة العظام.

يف  والديني  الفلسفي  الفكر  مالمح   (7)

مدرسة اإلسكندرية القدمية، د. حريب عباس 

دار  املعطي،  عبد  عيل  د.  تقديم  عطيتو، 

لبنان، 1992، ص  العربية، بريوت –  العلوم 
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فلسفة

باملعرفة  تطمح  حينام  ذلك  بعكس 

الطرق  عىل  وتتدرب  عنها  وتبحث 

املؤدية لها ستجد الله يكون مرافقا لك 

يف كل مكان وزمان وستنجح وتنجو من 

خطر واملصائب )(٨)(.

اليهودية:

األسئلة  بعض  الغنوصية  طرحت 

التي تلهب مشاعر املستمع يف البحث 

أين  إىل  نحن؟  من  مثل  أجوبتها  عن 

حاول  أتينا؟  أين  من  سائرون؟  نحن 

توفيقية عىل  اجوبة  ايجاد  الغنوصيون 

اليهودي  الفيلسوف  محاوالت  غرار 

تأويالت  ايجاد  االسكندري  فيلون 

املوجودة  والقصص  وأقوال  للعبارات 

أن تفسريهم  إال  القديم)(٩)(.  العهد  يف 

يف  التأويل  به  انتهى  ملا  مخالفا  كان 

تأويلهم  انتهى  حيث  العربي.  الكتاب 

أو حدسهم إىل نتيجة عىل ان اإلنسان 

ساموي  كائن  وانه  املادي  العامل  خارج 

اإلله  وان  كلكامش(  فكرة  غرار  )عىل 

العربي  اإلله  )الدمييورغوس(  االدىن 

املزيفة،  بأقواله  الناس  ضلل  من  هم 

البرش)(١٠)(.  الله وعدو  لهذا فهو عدوا 

وحينام تأثر بعض الالهوتيني املسيحيني 

من  جعلوا  األفكار  بهذه  الغنوصيني 

إله  مهمة  وان  غنويص،  أول  املسيح 

إله  خطا  تصحيح  هي  الجديد  العهد 

العهد القديم، الن كان إلها رشيرا، كاذبا 

املوجودة يف  الرشور  كل  ومسؤول عن 

العامل)(١١)(.

الزرداشتية

(8) نفس املصدر، ص 271.

(9) نفس املصدر، ص 250-256. وص 278.

(10) الحركة الغنوصية يف افكارها ووثائقها، 

الكتابية،  الرابطة  الفغايل،  بولص  الخوري 

عمشيت- لبنان، 2009، ص31.

(11) نفس املصدر، ص 210.

ان تأثري الزردتشتية عىل الغنوصية 

فكرة  األخرية  استعارة  خالل  من  يأيت 

إله الخري وإله الرش املوجدان يف الكون 

من األوىل. ففي بداية الغنوصية كانت 

له  الذي  األعىل(  )املال  الله  ان  فكرتهم 

وجودا معقوال غري قابل لإلدراك مطلقا، 

مزدوجة  )ايونات  أرواح  منه  صدرت 

االيونات  هذه  أحد  وانثى(.  ذكر 

)األرواح( طرد من العامل املعقول. ومن 

هذا االيون، صدرت أرواح رشيرة مثله، 

وصدر منه أيضا العامل املادي املحسوس. 

لكن كان هناك مشكلة كيف ميكن من 

إله معقول غري قابل لإلدراك يصدر منه 

أرواح رشيرة محبوسة يف املادة؟ فقاموا 

الكون  يف  إلهني  وجود  فكرة  باستعارة 

من  الوجود  يف  الرش  وإله  الخري  هام 

الزرداشتية )(١٢)(. 

الصائبة املندائية

الصائبة  يصنفون  النقاد  بعض 

من  الوحيدة  الفرقة  هي  املندائية 

الرسي(  )العرفاين  الغنوصية  الفرق 

العراق  يف  واملوجودة  املتبقية  القدمية 

حاليا فقط. هي ديانة تتبع مار يوحنا 

الديانات  بأفكار  متأثرة  املعمذان، 

الرسية مثل فرقة االسينية، والزرداشتية 

الثنيوية. انترشت عىل ضفاف نهر أردن 

املسيح.  املعمذان  يوحنا  عمذ  حيث 

ثم هجروا إىل جنوب العراق واألحواز. 

عىل  العيش  عليهم  يستوجب  حيث 

وتعاليم  فرائض  بسبب  األنهار  ضفاف 

الغموص  يشوبها  التي  ديانتهم 

والرسية)(١٣)(. 

الديانة  هذه  مؤسس  ان  املانوية: 

(12) نفس املصدر، ص 274.

(إشكالية  مطر  سليم  الجريحة،  ذات   (13)

 – العريب  والعامل  العراق  يف  الهوية 

للطباعة  العربية  املؤسسة  الرشقمتوسطي)، 

والنرش، بريوت، لبنان، 2000، ص 440.

-2١٦( الغنويص  فتك  بن  ماين  هو 

2٧٦م( الذي ولد يف مدينة بابل وبرش 

أكرب  وتعاليم  أفكار  بدمج  قام  فيها. 

املدرسة  غرار  عىل  معا  ديانات  ثالث 

ديانة عاملية جديدة  وانتاج  الغنوصية، 

والزرداشتية،  والبوذية  املسيحية  من 

لكن امللك الفاريس بهرام بن شابور قىض 

الزرداشتية،  كهنة  من  بتحريض  عليه 

بسبب تعاليم ديانته الصوفية واملخالفة 

للزرداشتية لهذا ميكننا القول ان املانوية 

الديانة  لتجديد  األخرية  املحاولة  كانت 

الغنوصية لكنها فشلت بسبب حرمانها.

التعليق واملناقشة

الغنوصية  بطانة  من  خرجت  لقد 

يف  املسيحية  ضد  الهرطقات  معظم 

حاربتها  لقد  األوىل،  الثالثة  القرون 

النفوذ  من  متتلك  ما  بكل  الكنيسة 

من  الرغم  وعىل  والقوة.  والفكر 

القيام  للكنيسة  األوائل  األباء  محاوالت 

بصدها وغربلتها، اال ان افكارها تركت 

اثرا عىل الفكر الالهويت، لهذا نجد بعض 

من اعظم الالهوتني يف الكنيسة حرموا 

أو وفقدوا مكانتهم يف الكنيسة، بسبب 

ميلهم إىل التفسري الغنويص عن الثالوث 

لها  موالية  أفكاره  انزالقهم  أو  املقدس 

مثل اريجنوس اإلسكندري)(١٤)(، كذلك 

واالنقسام  والحرمات  الجداالت  نجد 

من  األوىل  القرون  حصلت  التي 

بسببها.  كانت  الكنيسة  يف  املسيحية 

أهم  عن  سنتحدث  القادم  العدد  يف 

الغنوصية وأفكارها وكيف رد  التيارات 

الكنيسة عليهم.

يف  والديني  الفلسفي  الفكر  مالمح   (14)

مدرسة اإلسكندرية القدمية، د. حريب عباس 

دار  املعطي،  عبد  عيل  د.  تقديم  عطيتو، 

لبنان، 1992، ص  العربية، بريوت –  العلوم 
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رأي يف سطور

فيه،  املبالغ  والعنف  الذات  باضطهاد 
االنتحار  إىل  وامليل  النوم  أثناء  امليش  أو 
االكتئاب  والدخول يف حاالت شديدة من 
أقر  فقد  هذا  ومع  الذهني.  والرشود 
من  نوع  هكذا  عىل  والقامئني  الباحثني 
البحوث والدراسات العلمية والنفسية بأن 
هناك حاجة إىل القيام باملزيد من البحوث 
إىل  املرض  يحتاج  حيث  الصدد،  هذا  يف 

املزيد من املتابعة والنقاش والدراسات.
املّقال،  كاتب  أنا  أرقني  الذي  السؤال 
مسؤول  أو  دولة  زعيم  كان  لو  ماذا  هو 
النوع  بهذا  ُمصاب  كبري  قائد  أو  حكومي 
بالعقالنية  يتصف  حيث  املرض،  من 
والكياسة وسداد الرأي أمام الشعب، وهو 
يف الحقيقة يحمل يف طيات ذاته الدفينة 
ويف أعمق أعامق عقله الباطن هذا النوع 
غري  يسعني  ال  وهنا  الخطري.  املرض  من 
وهو  كثرية،  األمثلة  إّن  مع  واحد  مثال 
رئيس افريقيا الوسطى، جان بيدل بوكاسا، 
هنا  املرض.  بهذا  ُمصاب  حتامً  كان  الذي 
تهدد  قد  التي  الحقيقية  املشكلة  تكمن 
يف  حدوثها  عند  البرش  من  املاليني  حياة 
كل  تتظافر  حيث  ُمعينة  تاريخية  مرحلة 
تكون  رمبا  الغاية.  تلك  لتحقيق  الجهود 
التي  الكارثية  والحروب  النزاعات  اغلب 
قادة  وراءها  األرض  كوكب  عىل  حلت 
مرىض ولكن مل يجرؤ أحد عىل تشخيصهم 
والكارثية  املجنونة  املغامرات  تلك  لتظل 
فيه  ليس  الذي  املنطق  يحكم  من  هي 
منطق إالَّ بوصفها صورة شاذة تصدر عن 
الزعيم  فهذا  لذا  العقل.  يف  عميق  خلل 
تتعايش مع  للفكر  املريض يرسم خريطة 
هذا  مِثار  ليجني  والعرص  املرحلة  روح 
القرار شعوب يف يوماً ما آمنت واعتقدت 

أن هذا الكائن هو املختار.

البرش ال تتجاوز ١٪ ولكن مع هذه النسبة 
موجودون  به  املصابون  فأن  جداً  القليلة 
ورمبا  الناس  وبني  املجتمع  ثنايا  يف  فعالً 
معرفة  دون  يومي  بشكل  معهم  نتعامل 

لنا مبرضهم.
ومن  عوامل،  عدة  من  املرض  يأيت 
أو  أو عنف جسدي،  اضطرابات عاطفية، 
مام  املبُكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  جنيس 
يف  الحقاً  يظهر  خفي  كبت  يف  يتسبب 
وقت البلوغ ومع تقدم السن. ولكن ومع 
مل  املرض  بهذا  املصابني  بعض  هناك  هذا 
اعتداء  أي  أو  املعاملة  يف  لسوء  يتعرضوا 
تعرضوا  ولكنهم  مطلقاً  بدين  أو  جنيس 
لخسارة وصدمة كبرية يف وقت كبري كوفاة 
أحد الوالدين مثالً، أو مرض جسدي خطري 
أو غري ذلك من األحداث املربكة يف مرحلة 

خطرية من عمر الكائن البرشي.
يؤدي مرض اضطراب الهوية التفارقي 
إىل انشطار الشخصية ويسبب اضطرابات 
عىل  السيطرة  وعدم  عديدة،  شعورية 
املريض  تتلبس  وقد  واألفعال.  الترصفات 
حالة من الِفصام ويشعر املرء بأن شخصاً 
آخر يتحكم فيه. تكون لدى أغلب املريىض 
مختلفة  أمناط  ذات  متعددة  شخصيات 
أو  الحركات  يف  كان  سواء  كثرية،  وأسامء 
وهو  والخربات،  الذكريات  أو  األصوات 
الشخصيات  تلك  بني  أيَّ  بينهم  يتنقل 
برسعة غريبة واتقان كامل، خري دليل عىل 

ذلك فلم Glass الصادر عام 20١٥ .
ما هي أعراض املرض، تتمثل األعراض 
النوبات  املدى،  قصري  الذاكرة  فقدان 
الجسد،  من  الخروج  تجارب  العصبية، 
الغربة عن الواقع، القيام بأشياء ال يفعلها 
وانتحال  الرسقة،  مثل،  العادي  اإلنسان 
صفة شخص أخر، أو مييل بعض املصابني 

بقلم: سلوان ساكو

ظـلم المُ الجـانـب 
الشخصـية مـن 

قيد مجهول،  السوري  املُسلسل  شدين 
وباسل خياط  املنعم عاميري،  عبد  بطولة 
وتأليف  مسعود  السدير  إخراج  وآخرون، 
املسلسل  اللنب.  أبو  ومحمد  يازجي  لواء 
فقط،  حلقات   ٨ من  ُمكون  نسبياً  قصري 
لكنها مفعْمة بالدالالت واإلشكاليات املثرية 
ومع  املشاهد  ليستنبط  والنقاش،  للجدل 
نهاية الحلقة األخرية قُدرات خفية ومهولة 
النفس  يف  تأثريه  ومدى  الباطن  للعقل 
والسلوك  التفكري  عمليات  من  البرشية 
املُعقدة، والذي يتبني بالنتيجة النهائية بأن 
وأكرث  تطوراً  أكرث  قدرات  العقل  لدى هذا 
للعمل يف عدة  وأدوات  نظن،  فعالية مام 
سياقات أكرث مام يتخيل الفرد، يف إسقاطات 
البرشية  النفس  بعمق  ترضب  خطرية 
وتدعها ترتنح وتهوي يف وادٍي عميٍق ليس 
ما  فقط  نشاهد  نحن  املقابل  يف  قرار.  له 
يدور عىل السطح أما املطمور تحت القاع 
فيظل مسترت خلف ستار سميك من املشاعر 
املقموعة  والرغبات  واألفعال  واألحاسيس 
لتظهر من حني آلخر عىل شكل ترصفات 

شاذة وغريبة.
معظم  أن  اليوم  املؤكد  من  بات 
تعكس  عقولنا  يف  تجري  التي  العمليات 
تجاربنا ورغباتنا وشهواتنا التي ترسبت مع 
الباطن  العقل  يف  وترسخت  الوقت  مرور 
للذاكرة  حقيقياً  محفزاً  أصبحت  حيث 
ذخريته  العقل  ذلك  منه  يستمد  ومحركاً 
يتعامل  التي  اليومية  املفردات  الحية من 

بها الفرد مع محيطه ومجتمعه.
الطرح  خالل  من  املسلسل  يُعالج 
أطار  داخل  الشخصيات  تعدد  مرض 
الواحدة أو ما يعرف اصطالحاً  الشخصية 
وهو   ،DID التفارقي  الهوية  اضطراب 
مرض نفيس نادر يُصيب نسبة ضئيلة من 
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أسرتاليات

مع اقرتاب االنتخابات الفدرالية يف أسرتاليا: كم الغرامة التي 

ستدفعها إذا امتنعت عن التصويت؟

عىل  الناخبني  إقبال  يضمن  أسرتاليا  يف  اإللزامي  التصويت 

املشاركة،  عن  املتخلفني  عىل  مالية  غرامة  لتجنب  التصويت 

تفرضها مفوضية االنتخابات األسرتالية. بلغ متوسط املشاركة يف 

االنتخابات الفدرالية يف أسرتاليا حوايل ٩٥٪، وما زال هذا الرقم 

ثابتاً منذ عام ١٩24.

النقاط الرئيسية:

التصويت يف االنتخابات الفدرالية إلزامي يف أسرتاليا   •

ويتم فرض غرامة مالية عىل من ميتنع عن املشاركة

تبلغ حالياً غرامة عدم التصويت 20 دوالر فقط رغم   •

توصيات برملانية بزيادتها

تجرى االنتخابات يوم السبت يف تاريخ يحدده رئيس   •

الوزراء من اآلن وحتى نهاية أيار/مايو

بها  تضمن  التي  الوسائل  من  اإللزامي  التصويت  ويعد 

أسرتاليا عدالة التمثيل ملختلف فئات شعبها مبا يعزز املامرسة 

عن  التخيل  أن  األسرتايل  املعهد  ويعترب  البالد.  يف  الدميقراطية 

وقوة،  ثراًء  أكرث  واألقوياء  األثرياء  سيجعل  التصويت  إلزامية 

االنقسامات  وأقل رضا، ويعزز  فقراً  أكرث  الشعب  فئات  وبقية 

التصويت  عدم  غرامة  حالياً  وتبلغ  األسرتايل.  املجتمع  داخل 

 ،١٩٨4 عام  منذ  تغيري  أي  عليها  يطرأ  ومل  فقط.  دوالر   20
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إعداد: مخلص يوسفإعداد: مخلص يوسف

االنتخابات  يف  الربملاين  التحقيق  لجنة  رفعتها  التي  التوصية  رغم 

الفيدرالية لعام 20١٦ والتي دعت فيها الحكومة األسرتالية ملراجعة 

عقوبة االمتناع عن التصويت.

ماذا عن انتخابات ٢٠٢٢؟

التصويت  عرب  أو  االقرتاع  صناديق  إىل  األشخاص  ماليني  يتجه 

الربيدي يف األشهر املقبلة من هذا العام عند فتح صناديق االقرتاع 

الغموض يحيط  الكثري من  الفيدرالية 2022. وال يزال  لالنتخابات 

باالنتخابات، مثل من سيكون الرابحون والخارسون ومن هو الحزب 

الذي سيقود البالد بعد فرز األصوات. لكن اليشء املؤكد الوحيد أن 

أيار/ أقصاه 2١  بأصواتهم يف موعد  األسرتاليني سيدلون  املواطنني 

مايو من هذا العام. فهل يحافظ األحرار عىل السلطة أم ينتقلون 

إىل صفوف املعارضة؟

متى ستتم االنتخابات هذا العام؟

تجرى االنتخابات يوم السبت يف تاريخ يحدده رئيس الوزراء 

موريسون  يقرر سكوت  وعندما  أيار/مايو.  نهاية  وحتى  اآلن  من 

إطالق العملية االنتخابية، سيتوجه إىل الحاكم العام ديفيد هرييل 

ويطلب منه حل الربملان وإصدار أوامر بإجراء االنتخابات. وسوف 

يكون آخر موعد ممكن النتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس 

النواب 2١ أيار/مايو 2022، يك يتسنى ألعضاء مجلس الشيوخ بدء 

فرتة واليتهم يف ١ متوز/ يوليو من هذا العام.
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أسرتاليات

هذه  مييز  ما  أهم  من  أّن  إىل  يشار 

بإقامة  املرأة ستدخل أسرتاليا  ان  التأشرية 

استقدام رشيك  لها  يحق  لن  ولكن  دامئة 

الجنسية.  عىل  تحصل  حتى  أسرتاليا  إىل 

الحدود  وحامية  الهجرة  وزارة  تخصص 

االنسانية  التأشريات  من  عدداً  األسرتالية 

يف  للخطر  املعرضات  للنساء  املخصصة 

 Women at فئة   ضمن  االم  اوطانهن 

204 Risk subclass

النقاط الرئيسية

أسرتاليا من الدول القليلة حول   •

مخصصة  حامية  تأشرية  توفري  يف  العامل 

للنساء يف خطر.

لعمر  أعىل  حد  هناك  ليس   •

أن  وعليها  التأشرية  بطلب هذه  املتقدمة 

تحظظ بصفة الجئ من األمم املتحدة.

الحاالت  من  األرسي  العنف   •

تأشرية  فيها  تُلغى  ال  التي  االستثنائية 

الرشيك وميكنه التقدم بطلب إقامة دامئة.

وقالت خبرية الهجرة واللجوء ايفا عبد 

املسيح انه هذه التأشرية تسمح لحاملتها 

يف  والدراسة  والعمل  الدامئة،  باإلقامة 

امليديكري والحصول  والتسجيل يف  أسرتاليا 

عىل بعض مدفوعات الضامن االجتامعي. 

للمرأة  "يحق  املسيح:  عبد  وأضافت 

أسرتاليا  خارج  كانت  إذا  عليها  الحصول 

لديها  وليس  االم  بلدها  خارج  وتعيش 

البالغني،  الذكور  األقارب  أحد  حامية 

وتقع يف دائرة خطر اإليذاء أو التحرش أو 

اإلساءة الخطرية لكونها امرأة."

النظر  ومن الرشوط املهمة وليك يتم 

يف إعادة التوطني يف أسرتاليا مبوجب هذه 

الحصول  إىل  السيدة  تحتاج  التأشرية، 

مفوضية  قبل  من  اللجوء  بطاقة  عىل 

تأشرية املرأة
املعرضة للخطر: رشوطها وامتيازاتها يف أسرتاليا

والتي  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 

تقوم بدورها بإحالة أوراقها إىل الحكومة 

توجد  ال  أنه  إىل  اإلشارة  تجدر  األسرتالية. 

أي تكاليف مرتبطة بهذه التأشرية وتتكفل 

السفر  بتكاليف  األسرتالية  الحكومة 

وتكاليف أخرى قبل أن تغادر إىل أسرتاليا، 

مبا يف ذلك الفحوصات الطبية.

للعنف  والتعرض  املؤقتة  التأشريات 

األرسي

الذين  األسرتاليني  ظاهرة  تكون  قد 

من  الخارج  من  رشكائهم  يستقدمون 

الجاليات  مختلف  بني  املنترشة  الظواهر 

تأشريات  عداد  يصل  بحيث  اإلثنية 

من  أكرث  إىل  عام  كل  املمنوحة  الرشيك 

40 ألف تأشرية. من هنا يربز السؤال: ما 

غري  الرشيك  أمام  املتاحة  الخيارات  هي 

األسرتايل حال تعرضه للعنف األرسي؟ هل 

عن  باالنفصال  تأشريته  بخسارة  يخاطر 

الرشيك؟

كل  من  واحدة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

للعنف  يتعرّضن  أسرتاليا  يف  نساء  ست 

الرشيك،  يد  عىل  الجنيس  أو  الجسدي 

وكثريات منهن قادمات جدد قد ال ميلكن 

أو  اإلنجليزية  اللغة  يف  عالية  مهارات 

للشخص  ميكن  فهم حقوقهن.  قدرة عىل 

كان  حال  يف  الرشيك  تأشرية  عىل  التقّدم 

مرتبطاً بشخص يحمل الجنسية األسرتالية 

حتى  أو  أسرتاليا  يف  دامئة  إقامة  ميلك  أو 

عىل  يجب  النيوزيلندية.  الجنسية  يحمل 

الرشيكني أن يكونا فوق سن الثامنة عرش، 

وعليهام إثبات وجود عالقة حقيقة وجديّة 

املطلوبة  األدلة  تكون  وعادة  بينهام. 

املرتقب  الزواج  تأشرية  يف  العالقة  إلثبات 

أقّل    )Prospective Marriage Visa(

من تلك املطلوبة يف تأشرية الزواج.

تأشرية  عىل  عادة  الرشيك  يحصل 

مؤقتة مدتها نحو السنتني يستطيع بعدها 

كانت  حال  الدامئة  اإلقامة  عىل  التقّدم 

الحصول  وبعد  مستمرة،  تزال  ال  العالقة 

عىل اإلقامة الدامئة ال يبقى وجود الشخص 

مع  العالقة  باستمرار  مرتبطاً  أسرتاليا  يف 

الرشيك.

ماذا لو انفصل الرشيكان قبل حصول 

صاحب التأشرية عىل اإلقامة الدامئة؟

بشكل  األسرتايل  الهجرة  قانون  ينّص 

الذي  للشخص  التأشرية  إلغاء  عىل  عام 

حال  يف  املؤقتة  الرشيك  تأشرية  يحمل 

)أو  األسرتايل  رشيكه  عن  انفصاله 

الدامئة(.  اإلقامة  صاحب  أو  النيوزيلندي 

ال  استثنائية  حاالت  ثالث  هناك  أن  غري 

تُلغى فيها التأشرية عند الرشيك وميكنه أن 

يتقّدم للحصول عىل اإلقامة الدامئة وهي:

اإلقامة  صاحب  الرشيك  وفاة   •

الدامئة أو الجنسية األسرتالية.

وجود ولد للرشيكني وحكم من   •

قبل محكمة العائلة يقيض أّن الولد يجب 

أن يبقى مع الرشيك.

منزيل  عنف  حصول  إثبات   •

أو  جسدياً  عنفاً  يكون  أن  ميكن  والذي 

معنوياً.

املساعي  إطار  األخري يف  الرشط  ويأيت 

األرسي  العنف  من  للحّد  الحكومية 

خصوصاً بحق القادمني الجدد عىل تأشرية 

الرشيك. ومل يعد هؤالء بحاجة إىل الرضوخ 

وتحّمل العنف للبقاء يف أسرتاليا، إذ ميكن 

عن  االنفصال  األرسي  العنف  لضحايا 

رشيكهم دون خسارة التأشرية حال متكنوا 

من إثبات العنف األرسي.
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بحوث ودراسات أكادميية

.)١0٩-٥٥4٦

 • /٥٣٦-44٧( السلجوقي:  النفوذ  فرتة 

.)٩-١١٣٦4٦

بغداد: •  يف  الخالفة  انتعاش  فرتة 

.)١2٥٣٦-٦٥٦/ ١١٣٦-٥٨(

املتداولة  العمالت  ويهمنا فيام يخص 

أن نؤكد دورها الرمزي والدعايئ يف ميدان 

املتنافسني  بني  الساخن  السيايس  النزال 

مقاليد  عىل  املتغلبني  ألحوال  وعكسها 

الخالفة(٢).

القرن  يف  قوتهم  فرتة  الخلفاء يف  أراد 

قوتهم  عن  التعبري  خالفتهم،  من  األول 

وخالفتهم الجديدة، فغريوا بعض الكتابات 

التي كانت عىل الدراهم والدنانري والفلوس 

املنصور  جعفر  أبو  ذلك  بدأ  األموية. 

أحد  الله عىل  اسم محمد رسول  فأضاف 

القرىب  إلثبات  والدينار  الدرهم  وجهي 

يف  الحق  الدعائهم  تعزيزاً   r الرسول  من 

السلطة يف مواجهة خصومهم الكرث(٣)، ثم 

من  ابتداء  بالظهور  الخلفاء  أسامء  بدأت 

كام   ،٧٧٥-٧٨٦  /١٥٨-١٦٩ املهدي  زمن 

حملت أسامء والة العهود تأكيداً ملناصبهم 

والية  منصب  عىل  حادة  نزاعات  وسط 

والوالة  للوزراء  ذلك  بعد  وسمح  العهد. 

وعندما  النقود،  عىل  أسامئهم  بكتابة 

(2) البالذري، كتاب النقود، (عن األب انستاس 

وعلم  واإلسالمية  العربية  النقود  الكرميل، 

 ،1987 النميات، مكتبة الثقافة الدينية، ط. 2

ص. 19)؛ املقريزي، النقود اإلسالمية، ص40.

املقريزي،  عيل  بن  أحمد  الدين  تقي   (3)

النقود اإلسالمية، املكتبة الحيدرية، النجف، 

ط. 5، 1967، ص. 26.

بالغنى  الشهري  الرشيد  هارون  عرص  جاء 

ظهرت  والعلوم،  العمران  وتطور  والرتف 

يف عهده طرز عدة للدرهم والدينار منها 

ما كان عىل طراز عمالت أيب العباس أول 

أخيه  طراز  عىل  كان  ما  ومنها  الخلفاء، 

واسم  بعضها  إىل  اسمه  أضاف  الهادي، 

وإن  اآلخر،  بعضها  عىل  زبيدة  زوجته 

زبيدة  لكن  طويالً،  ذلك  عىل  يستمر  مل 

عاودت الظهور عىل املرسح السيايس، أثناء 

خالفة ولدها األمني، فتحدثت املصادر عن 

أو  اسمها،  عليها  وكتبت  سكتها  دراهم 

أمرت بسكها عمالت تذكارية يف مناسبات 

سياسية. عىل هذه الشاكلة من اإلضافات 

النقود، منها  األمني أنواعاً من  رضب أيضاً 

أخيه  مع  الرصاع  وسط  سكت  التي  تلك 

اسمي  وكتابة  العهد  والية  عىل  املأمون 

تداول  ومنع  عهد،  كوليي  الطفلني  ولديه 

تلك العمالت التي أصدرها أخوه املأمون 

يف مرو عاصمة إقليم املرشق الذي حدده 

مناهضة  شعارات  وحملت  له،  الرشيد 

لألمني، وأدخل املأمون تغيريات مهمة عىل 

شكل العملة فأضاف سنة ١٩٩/ ٨١4، بعد 

انتصاره عىل أخيه األمني وانفراده بالخالفة 

)لله األمر  إىل نقوده آيات قرآنية(٤)، مثل 

من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون 

قبل  القرآنية  اآليات  وكانت  الله(.  بنرص 

اآليات  تلمس  أن  خشية  جدل  مثار  ذلك 

شاعت  اآلية  هذه  أن  إال  طاهر،  غري  من 

الدول  من  كثري  عمالت  يف  ذلك  بعد 

الفاريس  إبراهيم بن محمد  أبو إسحاق   (4)

القاهرة،  واملاملك،  املسالك  االصطخري، 

1961، ص. 24.

لإلطاحة  رساً  العباسيون  خطط 

باألمويني ومتكنوا من ذلك عام ١٣2/ ٧4٩، 

مرسح  عىل  العباسية  الخالفة  وظهرت 

وأربع  سنة  خمسمئة  وعمرت  األحداث 

وعرشين، ١٣2-٦٥٦/ ٧4٣-١2٥٨، شهدت 

الخالفة العباسية خالل هذه القرون أحواالً 

مضطربة، انعكست عىل عملتها من جهة 

الطرز والنقوش والكتابات املتنوعة الدالة 

عىل التطورات السياسية التي حصلت يف 

الخالفة العباسية(١).

هناك تقسيامت متعددة داخل العرص 

عرص  وهي  املؤرخني،  قبل  من  العبايس 

وعرص   ،)٨4٧-٧4٩  /2٣2-١٣2( أول  قوة 

ضعف ثان )٣2٣-٥٦٥/ ٨4٧-١2٥٨(، وكال 

الخلفاء  أشخاص  ينسحبان عىل  العرصين 

أحوال  عىل  ال  والضعف،  القوة  جهة  من 

بروز  الضعف  عرص  شهد  عامة.  الخالفة 

األمور  مقاليد  عىل  تغلبت  جديدة  قوى 

بقي  فيام  األمور  تدير  بغداد، وأخذت  يف 

محتفظاً  املتغلبني  رحمة  تحت  الخليفة 

رشعية  به  ليضفي  له  أبقي  روحي  برمز 

عىل املتغلبني يف جهاتهم من أنحاء الخالفة 

العباسية. وعرفت تلك الفرتات بـ:

فرتة قوة الخلفاء: )١٣2-2١٨/ ٧4٩-• 

.)٨٣٣

فرتة النفوذ الرتيك: )٣٣4-2١٨/ ٨٣٣-• 

.)٩4٦

 • /44٣٣-٧4( البويهي:  النفوذ  فرتة 

(1) حمد بن رصاي، «عمالت ما قبل اإلسالم 

املكتشفة يف رشقي الجزيرة العربية ودالئلها 

الشخصية والدينية والسياسية واالقتصادية»، 

ندوة الثقافة والعلوم، 2003، ص34.

المسكوكات يف العرص العبايس
- ���� ������ ���� � �������� /����� �
��� -
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العباسيني  عىل  الخارجة  وحتى  املستقلة 

فعمل  املعتصم  عهد  جاء  القرامطة.  مثل 

عىل  املنقوشة  النصوص  توحيد  عىل 

العمالت، وغري موضع اسم الخليفة فجعله 

املسكوكة  وجه  من  السفيل  الخط  يف 

 /224 عام  درهم مرضوب  ذلك  يبني  كام 

لبداية  مقدمة  كان  عرصه  لكن   ،(٥)٨٣٩

الذين استكرث  نفوذ األتراك وهم العسكر 

قوة  وصاروا  خالفته  يف  املعتصم  منهم 

عسكرية متكنوا بها من التأثري يف مجريات 

داخل  السلطة  عىل  والرصاعات  السياسة 

املجموعات  نفوذ  استمر  العبايس.  البيت 

فرتة  يف  التعاظم.  يف  الرتكية  العسكرية 

النفوذ الرتيك كرث العزل واإلبدال للخلفاء، 

الخالفة  كريس  عىل  املنافسات  وكرثت 

تحت تأثري املجموعات العسكرية الرتكية 

ذلك  كل  وانعكس  املصالح،  املتناقضة 

عبارات  املسكوكة وحملت  العمالت  عىل 

ذلك،  وغري  واالستعانة  والنرص  الحمد 

ينعكس  ومل  رصفة  عباسية  ظلت  لكنها 

عليها أثر تريك. أما األبرز من التطورات يف 

العرص الثاين للخالفة العباسية فكان ظهور 

االسمي  بالوالء  تدين  مستقلة  دويالت 

للخالفة لتعزيز رشعيتها املحلية فقط، من 

مرص  يف  الطولونية  الدولة  الدول،  هذه 

الصفارية  الدولة   ،)٩0٨٦٨-٥ /2٩2-2٥4(

فارس وسجستان، 2٩0-2٥4/  مقاطعة  يف 

خراسان  يف  السامانية  الدولة   ،٩0٨٦٨-٣

2٦١-٣٨١/ ٨٧٥-٩٩١، والدولة الحمدانية 

 /٣١٧-٣٩١ الشام  وشامل  املوصل  يف 

الدول سكت عمالت  ٩2٩-١00١.(٦) هذه 

باسمها وكتبت اسم الخليفة املعارص عىل 

أحد وجهي عملتها، ومع أنه مل يتم العثور 

(5) حمد بن رصاي، «عمالت ما قبل اإلسالم 

املكتشفة يف رشقي الجزيرة العربية ودالئلها 

الشخصية والدينية والسياسية واالقتصادية»، 

ندوة الثقافة والعلوم، 2003.، ص13.

(6) فرج الله أحمد يوسف، اآليات القرآنية 

مقارنة،  دراسة  اإلسالمية،  املسكوكات  عىل 

والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز 

اإلسالمية، الرياض، ط. 1، 2003، ص. 78.

رشق  يف  الدول  هذه  مسكوكات  عىل 

الجزيرة حتى اآلن، فليس مثة ما مينع من 

ترجيح تداول رشق الجزيرة لهذه العمالت 

وإن جزئياً بحكم الصالت التجارية ووفرة 

التي  الجزيرة  رشق  إقليم  منتجات  بعض 

يعني  مام  اإلقليم،  خارج  تصديرها  تم 

كانت  طاملا  املتوفرة  بالعمالت  تداوالً 

من الذهب والفضة. األهم من ذكر تلك 

رشق  عن  نسبياً  البعيدة  املستقلة  الدول 

يف  سلطتيهام  أقامتا  دولتني  ذكر  الجزيرة، 

الجزيرة( وعامن،  البحرين )رشق  إقليمي 

هام دولة اإلمامة اإلباضية يف عامن ١٧٧-

٣٨0/ ٧٩٣-٩٩0، وهي فرتة كانت تقطعها 

ثم  البويهيني،  أو  للعباسيني  تابعة  قوى 

الجزيرة  رشق  إقليم  يف  القرامطة  دولة 

الساحل  قبالة  الواقعة  الجزر  ذلك  يف  مبا 

ومنها جزيرة أوال )البحرين حالياً( والتي 

قامت بني 2٨0/ ٨٩٣ تقريباً، إىل عام 44٦/ 

١0٧4. حاولت دولة القرامطة مد سلطانها 

إىل سواد العراق وعامن دون نجاح، لكنها 

متكنت يف فرتات ليست بالقصرية من مد 

سلطتها إىل الشام وسّكت نقوداً يف سوريا 

وفلسطني، كام أن عرص القرامطة الطويل 

نافست  محلية  قوى  ظهور  أيضاً  شهد 

القرامطة سيادتهم عىل بعض أجزاء رشق 

 /4٦٦ عام  النهايئ  سقوطهم  قبل  الجزيرة 

لبني  املوالني  العيونيني  يد  عىل   ،١0٧4

العباس(٧).

الدولتان القرمطية واإلباضية، وبحكم 

بالخالفة  تعرتفا  مل  املذهبي،  تكوينهام 

ما  وهو  العداء  ناصبتها  بل  العباسية، 

من  خلت  التي  عمالتها  عىل  انعكس 

منه  وبدالً  العبايس،  الخليفة  اسم  نقش 

القرمطية  الدولة  حكام  أسامء  نقشت 

(7) حمد بن رصاي، «عمالت ما قبل اإلسالم 

املكتشفة يف رشقي الجزيرة العربية ودالئلها 

الشخصية والدينية والسياسية واالقتصادية»، 

ندوة الثقافة والعلوم، 2003، 23.

الجزيرة((٨) )رشق  البحرين  إقليم  يف 

العالقات  مهدت  عامن.  يف  الباضية  وأمئة 

املذهبية التي قامت يف فرتات محددة بني 

ودولة  الجزيرة  رشق  يف  القرامطة  دولة 

-٩١0  /٥٦٧-2٩٧( مرص  يف  الفاطميني 

نشطة  تجارية  عالقات  إقامة  إىل   ،١١٧2

أدت إىل شيوع التداول بالدرهم والدينار 

التي  بنقوشه  الجزيرة  الفاطميني يف رشق 

ومع  الشيعية،  الفاطميني  عقيدة  تحمل 

التعامل  إعاقة  دليل عىل  فليس مثة  ذلك 

بالخالفة  الصلة  ذات  األخرى  بالعمالت 

ما  بدليل  املستقلة،  ودويالتها  العباسية 

الجباية  لجمع  مراكز  من  القرامطة  أقام 

الخاصة  التجارة  لجباية  البرصة  باب  يف 

إتاوات  من  فرضوه  وما  بالبحرين،  بأوال 

عىل الخالفة العباسية نظري عدم تعرضهم 

املدن(٩)،  يف  والتجارة  الحجيج  لقوافل 

ويبدو أن التجارة يف القرن الرابع الهجري 

بلغت أوجها، ويكفي أن نعرف أن واردات 

البحرين من الجباية بلغت يف هذه الفرتة 

يف سنة من السنني خمسمئة وعرشة آالف 

العبايس  النقد  بقاء  يرجح  ما  وهو  دينار، 

نقداً غالباً يف التعامل حتى منتصف القرن 

الرابع الهجري بسبب ثقل املركز السيايس 

الهجري  الرابع  القرن  ويعد  والتجاري. 

ففيه  حضارياً،  القرون  أزهى  من  عامة 

ازدهرت التجارة وكرث اإلنتاج العلمي وزاد 

عدد العلامء وعظم تشجيع األرس الحاكمة 

لهم، وعىل الرغم من وجود ثالث خالئف 

إسالمية يف هذه الفرتة، وهي العباسية يف 

واألموية  القاهرة،  يف  والفاطمية  بغداد، 

بني  التجارة  ازدهار  وبسبب  األندلس،  يف 

بال  واملفتوحة  املختلفة  الخالئف  أقاليم 

األب  (عن  النقود،  كتاب  البالذري،   (8)

العربية واإلسالمية  النقود  الكرميل،  انستاس 

وعلم النميات، مكتبة الثقافة الدينية، ط. 2

1987، ص. 19)؛ املقريزي، النقود اإلسالمية، 

ص32.

املقريزي،  عيل  بن  أحمد  الدين  تقي   (9)

النقود اإلسالمية، املكتبة الحيدرية، النجف، 

ط. 5، 1967، ص.20.

21مجلة بابلون - العدد الخامس والعرشين



بحوث ودراسات أكادميية

قيود، ازدهرت أيضاً تجارة رشق الجزيرة، 

لتلك  حتى  التداول  شيوع  يعني  ما  وهو 

العمالت القادمة من األندلس(١٠).

الخامتة
بعد انتقال الخالفة للعباسيني يف سنة 

إىل  الشام  من  السلطة  انتقلت  ١٣2هـ، 

لألرسة  رمزًا  تعد  العملة  أن  ومبا  العراق. 

الحاكمة يف العرص اإلسالمي؛ فقد استبدل 

ىف  اإلخالص  بسورة  العباس  أبو  الخليفة 

رسول  ¸محمد  نصها:  عبارة  العملة  ظهر 

استعامل  استمر  ذلك  عدا  وفيام  الله·. 

عىل  الكويف  بالخط  القرآنية  النقوش 

العباسيون  حافظ  كام  الجديدة،  الدنانري 

يف بداية األمر عىل استمرار رضب الدنانري 

حتى  ودمشق  مرص  من  كل  يف  الذهبية 

عام ١٩٨هـ، حيث بدأت اإلشارات األوىل 

العباسية  العملة  عىل  تظهر  التغري  نحو 

منذ عهد الخليفة املهدي الذي أمر بنقش 

بضبط  تفيد  أو حروف  منقوطة،  عالمات 

العملة وتحديد صالحيتها للتدوال. 

الرشيد،  هارون  الخليفة  عهد  يف   

ُسكَّت دنانري نادرة يف دور الرضب ببغداد 

١٧0 أيًضا  الرشيد  عهد  ويف  والفسطاط. 

نظام  يف  رئييس  تطور  حدث  ١٩٣هـ،  ـ 

واسم  اسمه  ينقش  أن  أمر  حيث  ك؛  السَّ

وقد  الذهبية.  العملة  عىل  األمني  ابنه 

الوالة  الجديد  اإلداري  النظام  هذا  شجع 

أسامئهم،  نقش  عىل  األمصار  يف  والعامل 

عىل  مرص  والة  أسامء  مرة  ألول  فظهرت 

الدينار  أمثلتها  ومن  الذهبية،  الدنانري 

سليامن  بن  عيل  األمري  اسم  يحمل  الذي 

مرص  أمر  توىل  الذي  العبايس،  عيل  بن 

التغري  هذا  أحدث  وقد  ١٦٩-١٧١هـ. 

وبخاصة  العباسية  العملة  عىل  سلبيًا  أثرًا 

يكرب  بدأ حجمها  حيث  الذهبية؛  الدنانري 

تنقش  الكتابات  وأصبحت  يقل،  وسمكها 

الهامش يف سطرين عوًضا عن سطر  عىل 

واحد، وأصبح الخط الكويف أكرث رشاقة.

(10) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفاريس 

القاهرة،  واملاملك،  املسالك  االصطخري، 

1961، ص. 26.

املصادر:

صادر،  دار  التاريخ،  يف  الكامل  ٦٣٠ه/١٢٣٢م)،  (ت  الجزري  محمد  بن  عيل  الكرم  أبو  األثري،  ابن 

بريوت، ١٩٦٦.

األزهري، الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي

البالذري، أحمد بن يحي بن جابر (ت ٢٧٩ه)، فتوح البلدان، تحقيق صالح الدين املنجد، القاهرة، 

.١٩٥٧

الحنفي املوصيل، عبد الله بن محمود بن مولود (ت ٥٩٩ه/١٢٠٣م)، االختيار لتعليل املختار، تعليق 

الشيخ محمود أبو رقيقة، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، ١٩٧٥.

أبو حنيفة، النعامن بن ثابت (ت ١٥٠ه)، املسند، تحقيق صفوت والسقا، مكتبة ربيع، حلب، ١٩٦٢.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٦ه)، العرب وديوان املبتدأ والخرب، دار الكتب املرصية، 

القاهرة، ١٩٦٥.

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفاريس االصطخري، املسالك واملاملك، القاهرة، ١٩٦١، ص. ١٩.

البالذري، كتاب النقود، (عن األب انستاس الكرميل، النقود العربية واإلسالمية وعلم النميات، مكتبة 

١٩٨٧، ص. ١٩)؛ املقريزي، النقود اإلسالمية، ٩-١٠. الثقافة الدينية، ط. ٢

ألياس بيطار، تطور الكتابات والنقوش عىل النقود العربية من الجاهلة حتى العرص الحديث، ص. ٤٤.

تقي الدين أحمد بن عيل املقريزي، النقود اإلسالمية، املكتبة الحيدرية، النجف، ط. ٥، ١٩٦٧، ص. ٩.

الشخصية  ودالئلها  العربية  الجزيرة  رشقي  يف  املكتشفة  اإلسالم  قبل  ما  «عمالت  رصاي،  بن  حمد 

والدينية والسياسية واالقتصادية»، ندوة الثقافة والعلوم، ٢٠٠٣.، ص٤٥.

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أيب بكر الشامي املقديس، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، 

مطبعة ليدن، ١٩٦٧، ص. ٩٥.

محمد  (انظر:  بينها  والطرق  الداخلية  املدن  إىل  باإلضافة  البحرين  وإقليم  صحار  بني  الطريق  عن 

اإلدرييس، نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٩٨٠، ج ١ ، ص١١.

فرج الله أحمد يوسف، اآليات القرآنية عىل املسكوكات اإلسالمية، دراسة مقارنة، مركز امللك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، ط. ١، ٢٠٠٣، ص. ٤٢.

محمد عبد املنعم الحمريي، الروض املعطار يف خرب األقطار، مكتبة لبنان، ١٩٨٤، ص. ٨٢.

الصورة:

عملة: (دينار عبايس)

العرص: العبايس

العهد: الحاكم أبو العباس عبدالله السفاح ١٣٤ه / ٧٥١م

القطر: ١٫٩سم

املادة: ذهب
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رشيعة حمورايب

املادة (١٩٢)

الولد  أو  خادم  من  املتبني  الولد  إذا 

املتبني كان ولداً منذوراً قال ألبيه املتبني 

أنِت  أيب،  لست  أنت  )املتبنية(  أمه  أو 

لست أمي( فعليهم أن يقطعوا لسانه.

املادة (١٩٣)

إذا الولد املتبني من خادم أو املتبني 

من ولد منذور وجد أهله وأخذ يكره أباه 

املتبني وأُمه املتبنية ثم راح إىل بيت أخله 

فعليهم أن يقلعوا عينه.

املادة (١٩٤)

ثم  مربية  إىل  ولده  أعطى  سيد  إذا 

مات ذلك الولد يف يد املربية فإذا عملت 

أمه  أو  أبيه  علم  بدون  أخر  لولد  اتفاقية 

يجب  ثم  عليها  ذلك  يثبتوا  أن  فعليهم 

عملت  ألنها  ثديها  يقطعوا  أن  عليهم 

اتفاقية لولد أخر بدون علم أبيه وأمه.

املادة (١٩٥)

أن  فعليهم  والده  رضب  ولد  إذا 

يقطعوا يده.

املادة (١٩٦)

األرشاف  أحد  ابن  عني  فقأ  سيد  إذا 

عليهم أن يفقأوا عينه.

املادة (١٩٧)

أن  فعليهم  آخر  سيد  عظم  كرس  إذا 

يكرسوا عظمه.

املادة (١٩٨)

كرس  أو  اعتيادي  سيد  عني  فقأ  إذا 

ماناً  يدفع  أن  فعليه  اعتيادي  سيد  عظم 

من الفضة.

كتاب: رشيعة حمورايب

ترجمة: الدكتور محمود األمني

إصدار: مجلة كلية األداب - جامعة 

بغداد،  ١٩٦١

عىل  القوانني  هذه  حمورايب  سجل 

الديوريت  الحجر  من  كبرية  مسلة 

األسود طولها ٢٢٥ سم وقطرها ٦٠

سم وهي أسطوانية الشكل.

تقع هذه القوانني يف أربعة وأربعني 

حقالً كتبت باللغة البابلية (السامية) 

ويظهر  األكدي.  املسامري  وبالخط 

ومن  بوضوح،  مادة   (٢٨٢) فيها 

تزيد عىل (٣٠٠)  كانت  أنها  املرجح 

مادة بقليل.

مجلة بابلون اعتمدت هذه الرتجمة 

وستقوم بنرشها عىل أجزاء.

املادة (١٩٩)

فإذا فقأ عني رقيق سيد أو كرس عظم 

رقيق فعليه أن يدفع نصف قيمته.

املادة (٢٠٠)

طبقته  من  سيد  سن  قلع  سيد  إذا 

فعليهم أن يقلعوا سنه.

املادة (٢٠١)

أن  فعليه  عادي  سيد  سن  قلع  إذا 

يدفع ماناً من الفضة.

املادة (٢٠٢)

منه  أرفع  سيد  خد  صفع  سيد  إذا 

فيجب أن يرضب ستني جلدة بجلدة من 

ذنب الثور يف املحكمة.

املادة (٢٠٣)

إذا واحد من األرشاف رضب آخر من 

األرشاف بنفس درجته فعليه أن يدفع ماناً 

من الفضة.

املادة (٢٠٤)

إذا شخص اعتيادي صفع آخر اعتيادياً 

عىل خده فعليه أن يدفع ١0 شقالت من 

الفضة.

املادة (٢٠٥)

من  فرد  خد  صفع  سيد  رقيق  إذا 

األرشاف فتقطع أذنه.

املادة (٢٠٦)

شجار  يف  آخر  سيداً  رضب  سيد  إذا 

أن  السيد  ذلك  فعىل  جرحاً  له  وسبب 

يقسم )مل أرضبه معتمداً( وعليه أيضاً أن 

يدفع للطبيب.
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املستدامة الطاقة

الواليات املتحدة، ووافقت «املجموعة» يف 

اجتامعها األخري لعام 202١ عىل مراجعة 

عام  يف  املقبلة  لألشهر  اإلنتاجية  سياستها 

2022، عىل ضوء أوضاع األسواق ومعدالت 

الطلب يف حينه.

أيضاً  جديدة  بظاهرة  األسواق  تأثرت 

يف 202١، بالذات تأثري النتائج املرتتبة عىل 

تحول الطاقة ومحاولة تقليص االنبعاثات 

الرشكات  بعض  قلصت  إذ  الكربونية؛ 

النفطية استثامراتها، األمر الذي حذر منه 

نظراً  «املجموعة»،  يف  النفط  وزراء  مراراً 

أسواق  عىل  سلبية  آثار  من  سيرتكه  ملا 

 – السياسة  هذه  أدت  وبالفعل،  النفط. 

معدالت  تخفيض  إىل   - إليه  أدت  فيام 

رغم  األوروبية،  الدول  يف  الغاز  تخزين 

األمر  هذا  بخطورة  املتعددة  التحذيرات 

يف  قارس  بارد  شتاء  فصل  عودة  حال  يف 

النصف الشاميل للكرة األرضية، كام حدث 

يف شتاء عام 2020، وهذا ما حصل فعالً، 

 ،202١ عام  من  األخريين  الشهرين  خالل 

تم  الغازي،  املخزون  انخفاض  فبسبب 

بديالً  أويل(  )فيول  الوقود  غاز  استعامل 

عنه يف توليد محطات الكهرباء، األمر الذي 

الخام  النفط  عىل  الطلب  من  بدوره  زاد 

إىل  السعر  ارتفع  حيث  أسعاره،  وارتفاع 

٢٠٢١ ��� � �������� ������
جائحة  ضد  العاملي  التطعيم  وبعد 

اليومية  الحاالت  عدد  وتقلص  «كورونا» 

«املجموعة»  بدأت  بالجائحة،  للمصابني 

عام  منتصف  منذ  تدريجياً  اإلنتاج  زيادة 

برميل  ألف   400 بحدود  تقريباً   202١

املستهلكة  الصناعية  الدول  أن  إال  يومياً، 

الكربى للطاقة تبنت برسعة سياسة إعادة 

السلبية  اآلثار  بعد  اقتصاداتها  إنعاش 

للجائحة، بحيث ارتفعت معدالت الطلب 

 ،202١ عام  منتصف  بحلول  الطاقة  عىل 

بإمدادات  الدول  بعض  طالبت  ثم  ومن 

الثاين  النصف  يف  برزت  لكن  أكرث،  نفطية 

من 202١ متحورة جديدة أخرى للجائحة، 

الدول  بعض  يف  التام  اإلغالق  إىل  أدى  ما 

رحالت  من  اآلالف  إلغاء  وإىل  األوروبية 

األخرية  األسابيع  خالل  بالذات  الطريان 

من السنة حيث مواسم األعياد يف نصف 

الكرة الشاميل. ورافقت هذه التقلبات يف 

«كورونا» مضاعفات أخرى،  تطور جائحة 

مثل محاولة تقليص االنبعاثات الكربونية 

حرقه،  بتقليص  الفحم  حرق  عن  الناتجة 

استمرار  أدى  عنه  بديالً  الغاز  واستعامل 

الزيادة  بلس»  أوبك  «مجموعة  اعتامد 

يومياً  برميل  ألف   400 إلنتاجها  الشهرية 

إىل انتقادات اإلدارة األمريكية التي طالبت 

بإمدادات أكرث لتقليص معدل التضخم يف 

بقلم:

د. وليد خدوري

كاتب عراقي متخصص

يف شؤون الطاقة

عام  خالل  العاملي  االقتصاد  تحسن 

202١، بعد االنتكاسة التي لحقته يف عام 

الحكومات  معظم  اهتامم  وتركز   .2020

ما  ملستوى  اقتصادها  إنعاش  إعادة  عىل 

قبل الجائحة، رغم الخسائر التي تكبدتها 

يف مكافحة الجائحة وأسابيع اإلغالق التام. 

تحسن  بني  ما  العضوية  للعالقة  ونظراً 

االقتصاد وزيادة الطلب عىل النفط والغاز، 

من ثم، ارتفع ناتج الدخل القومي العاملي 

إىل نحو ٥٫٥ يف املائة )بحسب إحصاءات 

الطلب خالل  زيادة  أدى إىل  ما  «أوبك»( 

يومياً،  برميل  مليون   ١00 نحو  إىل   202١

مبعنى الوصول إىل معدل ما قبل الجائحة.

 )١٩ - )كوفيد  استمرت جائحة  لكن، 

الحني  بني  بالدول  تعصف  ومتحوراتها 

يف  ثانية  التام  اإلغالق  إىل  مؤدية  واآلخر، 

بروز  إىل  أدى  الذي  األمر  الدول،  بعض 

ما  والطلب،  العرض  معدالت  يف  تباينات 

أدى بدوره إىل تباين سياسات الدول املنتجة 

املنتجة  الدول  ترضرت  فقد  واملستهلكة، 

األسعار  بتدهور  بلس»  أوبك  «مجموعة 

و2020،   20١٩ املاضيتني  السنتني  خالل 

الذي أدى إىل اإلخالل باقتصاد العديد من 

األقطار األعضاء، ناهيك عن اضطرار بعض 

الدول لاللتزام مبعدالت اإلنتاج املنخفضة 

نسبياً املحددة لهم من قبل «املجموعة». 
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املستدامة الطاقة

برنت.  نفط  لربميل  نحو ٨0 – ٨4 دوالراً 

ولكن، مرة أخرى، انترشت متحورة جديدة 

وألغيت  األماكن  وأغلقت  لـ«كورونا» 

مواسم  أثناء  الطريان  رحالت  من  الكثري 

األعياد يف نهاية السنة، ما أدى إىل تراجع 

األسعار إىل نحو ٧0 - ٧4 دوالراً للربميل.

أعلنت اإلدارة األمريكية تزويد األسواق 

مخزونها  من  برميل  مليون  نصف  بنحو 

نهاية شهر ديسمرب  من  بدءاً  االسرتاتيجي 

أبريل  شهر  وحتى   202١ األول(  )كانون 

األسعار  استمرت  لكن   ،2022 )نيسان( 

٧0 نحو  عند  لتستقر  االنخفاض  يف 

والسبب  العام،  نهاية  عند  للربميل  دوالراً 

قليلة  األمريكية  اإلمدادات  كمية  أن  هو 

من  يوم  نصف  تغطي  بالكاد  جداً، 

األمريكية  الخطوة  تركت  العاملي.  الطلب 

البيت  محاولة  أن  األسواق  يف  االنطباع 

االسرتاتيجي  املخزون  باستعامل  األبيض 

االنتخابات  قبل  األسعار  لتخفيض  هي 

خريف  يف  األمريكية  النصفية  الترشيعية 

الواليات  طلبت  األجواء،  هذه  يف   .2022

استخدام  آسيوية  دول  من  املتحدة 

دون  لكن  أيضاً،  االسرتاتيجي  مخزونها 

٧0 عن  األسعار  معدل  تخفيض  يف  نجاح 

دوالراً للربميل وذلك بسبب زيادة الطلب 

العاملي عىل النفط.

يف  متزايداً  ضغطاً  آخر  عامل  أضاف 

بالنزاع  النفط، وذلك  العاملي عىل  الطلب 

وبقية  وأملانيا  جهة  من  روسيا  قبل  من 

من  املتحدة  والواليات  األوروبية  األقطار 

شبكة  باستعامل  البدء  حول  أخرى،  جهة 

الغاز  لتصدير  الغازية   «2 - «نورد سرتيم 

الغريب  الشاميل  الساحل  من  مبارشة 

دون  البلطيق  بحر  عرب  ألملانيا  الرويس 

املرور «ترانزيت» عرب دولة أوروبية.

شكلت مسألة مد أنابيب غاز طويلة 

الغازية  سيبرييا  حقول  من  وضخمة 

األوىل  األنابيب  مد  منذ  خالفات  الغربية 

للقرن  الثامنينات  عقد  منتصف  خالل 

املايض. فقد عارضت الواليات املتحدة يف 

حينه ألسباب اسرتاتيجية، ليك متنع اعتامد 

األقطار  لكن  الرويس.  الغاز  عىل  أوروبا 

األوروبية كانت قد اتخذت قراراً يف حينه 

النفط  استرياد  عىل  االعتامد  بتخفيض 

واستبداله بالغاز. من ثم، أصبحت روسيا 

تدريجياً املصدر الرئيس للغاز الطبيعي إىل 

أوروبا.

روسيا  استثمرت  أن  وبعد  اآلن،  أما 

نحو ١١ مليار دوالر لتشييد شبكة «نورد 

سرتيم - 2» ألملانيا، تطالب روسيا بعقود 

كضامن  الغازية  لصادراتها  األجل  طويلة 

بينام  هذا  الكلفة.  الباهظة  الستثامراتها 

األجل  قصرية  بعقود  أوروبا  تطالب 

لوارداتها من الغاز ليك تعطيها املرونة يف 

أخرى  مناطق  من  الغاز  استرياد  إمكانية 

الحقاً وتنويع مصادرها من االسترياد، مثل 

االعرتاض  ويستمر  األمرييك.  السائل  الغاز 

عىل  األورويب  االعتامد  بتقليص  األمرييك 

إىل  باإلضافة  الروسية،  الغازية  الواردات 

صادرات  إمكانات  يف  امللحوظة  الزيادة 

كالً  ستفوق  التي  األمرييك،  املسال  الغاز 

 .2022 عام  بدء  مع  وأسرتاليا،  قطر  من 

نوفمرب  يف  املتحدة  الواليات  فرضت  وقد 

الثاين( 202١ عقوبات عىل بضع  )ترشين 

«نوردسرتيم»  شبكة  يف  عاملة  رشكات 

كام  املرشوع.  عىل  غضبها  عن  معربة 

 - سرتيم  «نورد  خط  من  االنتهاء  تزامن 

الدول  الروسية مع  العالقات  تأزم  2» مع 

األعضاء يف حلف «الناتو» التي تحاول ضم 

روسيا  تعارض  بينام  الحلف،  إىل  أوكرانيا 

الناتو  صواريخ  وضع  ضد  محتجة  ذلك، 

عىل حدودها الغربية.

تخزين  يف  االستثامرات  تقلص  أدى 

يف  البرتول  دور  لتقليص  كمحاولة  الغاز، 

تحول الطاقة املستقبيل إىل إرباك األسواق 

وهذه  النفط.  عىل  للطلب  كبرية  بزيادة 

أخرى  مرات  يحصل  أن  ميكن  ملا  صورة 

مستقبالً إذا مل يتم تدارك هذه السياسة. 

يف  مهمة  تجربة   202١ عام  شكل  كام 

مسرية تحول الطاقة. إذ برهنت عىل مدى 

سلة  يف  الهيدروكربونية  املوارد  أهمية 

الخايل  )اإلنتاج  إحاللها  ورضورة  الطاقة، 

من االنبعاثات( يف سلة تصفري االنبعاثات 

مستقبالً.
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لغوية بحوث

الجامء  أنصاريا، ظهر عىل ظهر  )إن 

فوجد  ـ  املدينة  قرب  بالعقيق  جبل  ـ 

أحدهام  فحمل  كتابة  وفيهام  حجرين 

يعرفوا  فلم  الرسيانية  أهل  فعرضه عىل 

بالزبور  يكتب  من  عىل  وعرضه  كتابه 

من أهل اليمن ومن يكتب باملسند فلم 

األغلب  يف  كان  إنه  والظاهر  يعرفوه... 

أكدياً(. ولكون الطربي ال يشري إىل تاريخ 

فيهام  الكتابة  كانت  رمبا  لذا  النقشني 

آرامية فتعذر عليهام القراءة.

يف  العرب  لغة  إن  هذا  من  نستدل 

يف  باألكدية  تأثرت  قد  كانت  الجزيرة 

املنطقة قد إحتلت  مرحلتها األوىل كون 

امللك  عهد  يف  أوال  اآلشوريني  قبل  من 

اآلشوري تيجالت بالرس الثالث ويف عهدي 

وآشور  الثاين،  رسجون  اآلشوريني  امللكني 

يف  الكلدانيني  قبل  من  وكذلك  بانيبال، 

ـ ٥٣٩ الكلداين نبونيد )٥٥٥  عهد امللك 

ملدة  بها  واستقر  إحتلها،  الذي  ق.م(، 

عرش سنوات، هذا يعني ال بد أنهم تركوا 

آثارا للغتهم يف العربية.

نجد  لذا  واليمنية  اآلرامية  ثم  ومن 

الرسيانية  بني  الكبري  التقارب  هذا 

املفردات.  من  الكثري  لفظ  يف  والعربية 

عن  نتكلم  نحن  ننىس  ال  أن  ويجب 

والجزيرة  العراق  تضّم  جغرافية  منطقة 

واألردن  ولبنان،  وسوريا  العربية 

أن  بالنا  عن  يغيب  ال  أن  يجب   ...(

الذين  النبط  عند  اآلرامية  اللغة  وجود 

بالعرب  مبارشاً  إتصاالً  إتصلوا  قد  كانوا 

قد أثر تأثرياً ال يستهان به عىل الحضارة 

املادة  تكوين  وعىل  الجاهلية  العربية 

من  الجزيرة  شامل  يف  العربية  اللغوية 

لنا  يتضح  كام  والعمران  التمدن  ناحية 

ذلك من الخط النبطي وتأثريه عىل الخط 

العريب(.

والرسيانية  العربية  يدرس  من  لذا 

سيجدهام لغتان شقيقتان، لتشابههام يف 

العديد  إتفاق  بينها  األمور من  كثري من 

عني  )ܥܝܢܐ  ومعانيها.  ألفاظها  من 

يد  ܝܕܐ  اذن  ܐܕܢܐ  شعر  ܣܥܪܐ 
اثنني  ܬܪܝܢ  أحد  ܚܕ  رجل...  ܪܓ� 
ܬܠܬ ثالث... ܗܘ هو ܗܝ هي ܐܢܐ
ܐܟܠ نحن  ܚܢܢ  انتم  ܐܢܬܘܢ  أنا 

أكل ܟܬܒ كتب ܩܐܡ قام...

اللغة  تاريخ  يف  آراء  عدة  ظهرت 

اآلراء  هذه  وجميع  وأبجديتها،  العربية 

منها  نستشف  ملموسة  شواهد  ينقصها 

شيئاً عن تاريخها، أو عن طفولتها. ومن 

بني هذه اآلراء:

ما يؤكده الطربي(٢) حني يقول:

 - راجع  للمزيد  الطربي ج1 ص738   (2)

تاريخ الشعر العريب / نجيب محمد.
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اللغة  يف  الرتاث  من  لدينا  ما  كل 

العربية يعود إىل القرن السادس للميالد 

وإرتبط تاريخياً بـالشعر الجاهيل ولغته 

فقد كانت النصوص األدبيّة يف تلك الفرتة 

إكتاملها،  ُعنفوان  يف  العربيّة  اللغة  مُتثّل 

ثم  امليالدي،  السابع  القرن  يف  وبـالقرآن 

بعد  واإلسالمية  العربة  النصوص  دونت 

املعنية  اللغة  أن  القول  وميكن  ذلك، 

لها  وكانت  الشامل،  عرب  لغة  هي  هنا 

لهجاٌت تنوعْت بتنوع القبائل، وأشهرها 

قريش، وطَيء، وُهذيل، وثقيف، وغريها، 

وتُعترَب لهجة قريش أفصح اللهجات عىل 

الثقايف  الرتاث  لغة  أضحت  لذا  اإلطالق 

العريب واإلسالمي، بعد أن ضبطوها أهل 

لغة  أصبحت  حتى  وقننوها،  العربية 

إىل  العربية  لغتنا  وهي  واألدب  العلوم 

كالثمودية  األخرى  اللهجات  ألن  اآلن، 

قبل  بادت  قد  واللحيانية  والصفوية 

الباحثني  اإلسالم. وهذا ما دفع كثرٌي من 

اللغة العربية قد اِشتقت من  أّن  للقول 

اللهجة اآلرامية واملسامة بالنبطية، وكام 

يقول مدرس اللغات السامية يف الجامعة 

املرصية - االستاذ إرسائيل ولفنسون(١):

(1) أ. ولفنسون – تاريخ اللغات السامية 

 – والتوزيع  والنرش  للطباعة  القلم  دار   /

بريوت – لبنان.
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حلقة  إنها  يعني  ما  وهو  وفلسطني 

توجد  ال  وحيث  ببعض  بعضها  مربوطة 

بينهم حواجز طبيعية تعرقل اإلنتقال من 

الجزيرة  بني  توجد  ال  مثلام  آلخر  مكان 

واليمن، فمن الطبيعي أن تطورت لغاتها 

ضمن تطور املجتمع وتراكم املعرفة عند 

لذا  املنطقة.  تلك  يقطنون  الذين  البرش 

كان العرب من قريش، ومن غري قريش 

وإىل  واليمن،  الحبشة  إىل  يرحلون  تجارا 

الشام، وإىل بالد النهرين، وكانوا من غري 

شك يتفاهمون مع أهل هذه البالد بلغة 

ميكنهم  الذي  بالقدر  جميعاً،  يفهمونها 

إبرام  العقود وكذلك  التفاهم وعقد  من 

معاهدات.

محمد  نجيب  االستاذ  ويقول 

العريب( إن بني  الشعر  )تاريخ  البهيتي(٣) 

اللغتني )الرسيانية والعربية( من القرابة 

اللغة  من  باللهجتني  أشبه  يجعلهام  ما 

العراق  نزل  إذا  العريب  فكان  الواحدة. 

تحدث إىل أهله بلغتهم، والرسياين قادر 

هو  إن  العريب  حديث  فهم  عىل  كذلك 

تحدث اليه بلغته.

إن  أسامعيل(٤)  خالد  د.  ويذهب 

يف  والتامزج  باآلراميني  العرب  إختالط 

بصيغ  يشرتكوا  أن  جعلتهم  واحدة  بيئة 

متشابهة أو متامثلة واألتفاق عىل ألفاظ 

يف  املتكلمني  صيغة  يف  وكام  متناظرة. 

)نا(  الرفع  بـضمري  تنتهي  والتي  العربية 

من  بدال  )سمعنا(  يف  كام  )ن(  وليس 

)سمعن( املفرتض أن يكون الضمري مجتز 

من )نحن( فتبني له أنها بفعل تأثري آرامية 

فبدال  )نحنا(  هو  الضمري  كون  التوراة 

أصبحت  سمعن(   = نحن   + )سمع  من 

(3) نجيب محمد البهيتي / تاريخ الشعر 

العريب حتى آخر القرن الثالث الهجري.

(4) للمزيد راجع: د. خالد حسني – أستاذ 

يف كلية اآلداب – جامعة بغداد والخبري يف 

هيئة اللغة الرسيانية / مجلة مجمع اللغة 

الرسيانية – عدد 6 لسنة 1982 ص-142

.148

)سمع + نحنا = سمعنا( وهذه الصيغة 

يف  مستخدمة  تزال  ال  أحنا(  أو  )نحنا 

العراق وغريها من البلدان العربية. ومن 

األصوات األخرى املشرتكة بني الرسيانية 

والعربية(٥) فهي التاء الرسيانية بداًل من 

من  بدالً  الرسيانية  الذال  العربية،  الثاء 

والتي  الرسيانية  والكمل  العربية  الدال 

الجيم  من  بدال  املرصية  كجيم  تنطق 

العربية ومن األمثلة عىل ذلك:

ܬܥ�•  الرسيانية  يف  وكام  تعلب 

تعال بدال من ثعلب

ܬܠܬ•  الرسيانية  لدى  كام  تلث 

تالت بدال من ثالث العربية

ثور... •  ثوم،  بالعربية  تور  وتوم، 

وكذلك

ܕܐܒܐ•  الرسيان  لدى  كام  ديب 

ديبا بدالً من ذئب العربية

ܕܪܥܐ•  الرسيان  لدى  كام  دراع 

دراعا بدال من ذراع العربية

ܓܕܥ•  الرسيان  لدى  كام  طدع 

جذع،   – ܓܕܥܐ  قطع،  )جدع، 

ساق، غصن( بدال من جدع العربية

وهذا ما يؤكده أبن َحزم االندليس(٦)

)تولد ٩٩4م( يف كتابه )األحكام يف أصول 

األحكام( الذي يذهب بالقول:

)إن الذي وقفنا عليه، وعلمناه يقيناً، 

أن الرسيانية والعربانية والعربية واحدة، 

فإنُه  أهلها...  مساكن  بتبدل  تبدلت 

تتبدل  أخرى،  بأمة  البلدة  أهل  مبجاورة 

تأملُه...  من  عىل  يخفى  ال  تبدالً  لغتها 

فمن تدبرَّ العربية والعربانية والرسيانية، 

(5) د. خالد حسني / مجلة مجمع اللغة 

الرسيانية – عدد 8 لسنة 1984ص51.

(6) األب أنستاس ماري الكرميل / نشوء 

اللغة العربية ومنوها وأكتاملها – ص67 – 

املطبعة العرصية – مرص – القاهرة 1938

ص68.

ذكرناه،  ما  نحو  من  إختالفهام  أن  أيقن 

طول  عىل  الناس  ألفاظ  تبديل  من 

ومجاورة  البلدان،  وإختالف  األزمان، 

األمم. وأنها لغة واحدة يف األصل(.

ويقول البطريرك أغناطيوس يعقوب 

عىل  الحسية  )الرباهني  كتابه  يف  الثالث 

تقارض الرسيانية والعربية ص٥(:

أن اللغة العربية أقرب من الرسيانية 

شبها  منها  وأكرث  األم،  اللغة  إىل  الحالية 

من  العديد  بذلك  ويستشهد  بها... 

األمثلة...

وفقه(  )تراث  كتابه  مدخل  ويف 
لوكسنربغ(٧) كرستوف  االملاين  ص  يلخِّ

العربية  بالقول: يف صدر االسالم مل تكن 

الرسيانية  كانت  فقد  مكتوبة؛  لغًة  بعُد 

الرشق  يف  املكتوبة  التواصل  لغة  هي 

للميالد  الثاين  القرن  من  بدًءا  األدىن، 

وحتى القرن السابع ومن خاللها إنترشت 

املسيحية والثقافة عرب آسيا لتصل حتى 

أقايص ماالبار ورشق الصني.

بزوغ  وحتى  الرسيانية  كانت  لذا 

لنرش  األوسع  التواصل  لغة  هي  القرآن، 

عند  األخرى  والعلوم  واألدب  الثقافة 

الرسيان والعرب.

ويذهب العديد من الكتاب القدامى 

صحابته  يحضُّ  كان  محمد  الرسول  بان 

عىل تعلُّم الرسيانية كام حصل مع زيد 

بن ثابت حني سأله:

)هل تجيد الرسيانية فقال ال فقال له 

عليك بتعلمها(، فتعلمها بأقل من شهر.. 

هذا يعني مدى التقارب بني اللغتني.

وحتى من حيث الكتابة فكان الخط 

املنطقة  يف  السائد  هو  بلهجاته  اآلرامي 

امليالد  قبل  الثامن  القرن  منذ  وخصوصا 

املسند  بخط  الكتابة  وجود  جانب  إىل 

اليمني واملتداول يف الجزيرة. حيث يؤكد 

 - وفقه  تراث   / لوكسنربغ  كرستوف   (7)

أفريينوس-  ودميرتي  أنطايك  أكرم  ترجمة: 

من األنرتنيت.
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األستاذ نجيب محمد البهيتي(٨) يف كتابه 

القرن  آخر  حتى  العريب  الشعر  )تاريخ 

الثالث الهجري(:

العرب  بالد  جاءت  قد  الكتابة  )إن 

أزمنة  يف  العربية(  )الجزيرة  الداخلية 

ما  أقدمهن  طرق  ثالث  وعن  مختلفة 

الرشقي،  الشامل  طريق  عن  جاءها 

وهـذه فـي األغلب كانت متأثرة بالكتابة 

الصعوبة  من  وكانت  البابلية.  اآلشورية 

بحيث مل تلبث إن حلت محلها حروف 

أخرى جاءتها من الجنوب والشامل معا، 

فكانت اآلرامية واملسند اليمني وسيلتني 

وقد  الجزيرة  شبه  قلب  يف  للكتابة 

متأخرة  أزمنة  الحروف يف  تطورت هذه 

إىل الحروف األخرية املعروفة بالعربية(.

عن  تتحدث  روايات  عدة  وهناك 

األجيال  تناقلتها  العريب  الخط  نشوء 

شفاهيا من بينها ما رواه البالذري:

بـ  طي  من  أشخاص  ثالثة  )إجتمع 

)بقة – قرب الحرية( وهم:

مرامر بن مرة، أسلم بن سدرة، عامر 

بن جدرة

قياس  عىل  العريب  الخط  فوضعوا 

الخط الرسياين ومنهم تعلم قوم من أهل 

األنبار والحرية ومن بينهم برش بن عبد 

امللك الذي بدوره نقله إىل املكة فعلمه 

إىل سفيان بن أمية وآخرون...(

بها  األخذ  ميكن  ال  كهذه  رواية 

لعدم وجود أدلة ملموسة وخصوصا إن 

أسامئهم لو أعيد كتابتها بالرسيانية لتبني 

إنها ليست أسامء حقيقية(٩) وذلك الن:

- )مرامر بن مرة( تكتب بالرسيانية 

)ܡܪ ܐܡܪ ܒܪ ܡܪ - وتعني / السيد 

(8) نجيب محمد البهيتي / تاريخ الشعر 

الهجري  الثالث  القرن  آخر  حتى  العريب 

الكتب املرصية  القاهرة – مطبعة دار   –

1950 – ص198.

لغة  مجلة   / الكرميل  أنستاس  األب   (9)

العرب – عدد 2 ص428 – نقال من مطران 

أندراوس صنا يف مجلة املحمع عدد 4.

أمر ابن السيد(

- )أسلم بن سدرة( تكتب بالرسيانية 

أنهى   / وتعني   – ܣܕܪܐ  ܒܪ  )ܫܠܡ 

أبن الخطاط(

بالرسيانية  تكتب  جدرة(  بن  )عامر 

 / وتعني   – ܓܕܪܐ  ܒܪ  )ܥܐܡܪ 

عامر الحاذق(

أمر  )السيد  تقرأ  بأجمعها  العبارة 

إبن السيد أنهى إبن الخطاط عامر إبن 

الحاذق )املاهر(

الرواية وخاصة مل  هذا يعني بطالن 

او  نقش  خالل  من  ذلك  يثبت  ما  يكن 

الرواة،  اليه  ذهب  ما  تؤيد  مخطوطة 

هذا  شفاهيا،  الرواية  تناقلت  وحيث 

يعني رمبا تعرضت إىل تحوير أثناء النقل.

هناك رواية ثانية يذكرها القلقشندي 

وإبن النديم(١٠) مفادها )إن ستة أشخاص 

من العرب العاربة من طسم أسامؤهم: 

سعفص،  كلمن،  حطي،  هوز،  )أبجد، 

الكتابة  وضعوا  اللذين  هم  قرشت( 

بها  ألحقوا  ثم  ومن  أسامئهم  عىل ضوء 

الروادف )ث، خ، ذ، ظ، غ، ض( ومنهم 

إنتقلت الكتابة إىل األنبار والحرية ومنهم 

إىل بقية العرب... طبعا ال ميكن األخذ بها 

أيضا فهذه األسامء هي األبجدية اآلرامية 

رأيهم  يثبت  ما  يوجد  وال  الرسيانية   /

من دليل... وكذلك كال الروايتني مل يذكرا 

التاريخ لنستدل منهام تاريخ نشوء الخط 

العريب لذا علينا البحث عن مفهوم آخر.

من خالصة قولهم نستطيع أن نقول 

العراق  هي  العربية  الكتابة  منشأ  إن 

املكتظة  واألنبار  الكوفة  وباألخص 

هناك  ومن  الرسيانية  واملدارس  باألديرة 

عبد  بن  برش  بواسطة  الكتابة  نقلت 

جدعان  بن  الله  وعبد  الكندي  امللك 

وقاما  املكة  إىل  األنبار  اللذان خرجا من 

بنرش الكتابة، وأول من تعلمها من مكة 

إنترشت  ثم  ومن  أمية(  بن  )حرب  هو 

مجلة   / صنا  أندراوس  املطران   (10)

املجمع عدد 4 سنة 1978 ص4.

سفيان  أبو  منهم  فتعلم  القريش  بني 

وأبناه معاوية ويزيد وعمر بن الخطاب 
وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب(١١)

بأن  ننىس  ال  أن  ويجب  املكة..  من 

منترشة  كانت  الرسيانية  واللغة  الكتابة 

بن  )برش  قدومهام  قبل  رمبا  الجزيرة  يف 

عبد امللك الكندي وعبد الله بن جدعان( 

الذين  الرهبان  قبل  من  ومستخدمة 

الجزيرة  إىل  النهرين  بالد  من  قدموا 

املؤكد  ومن  واآلديرة،  الكنائس  وأسسوا 

كانت  صلواتهم  يف  املستخدمة  اللغة 

عبد  سليامن  الدكتور  ويشري  الرسيانية. 

عىل  عثورهم  عىل  الذيب(١٢)  الرحمن 

العديد من النقوش املدونة يف اآلرامية يف 

شبه الجزيرة العربية والخليج وخصوصا 

)القرن  للفرتة  تعود  وهي  تيامء  يف 

الخامس قبل امليالد وحتى القرن الثالث 

بعد امليالد(.

الخط  أن  يعتقد  من  وهناك(١٣) 

العريب جاء من اليمن إىل النبط والحرية 

ومنها إىل الحجاز واملسمى بخط املسند، 

بخط  مكتوبة  عليها  عرث  وهناك شواهد 

الجنوب  يف  شائعا  كان  الذي  املسند 

من  واملعني  السبأ  مملكتي  يف  والشامل 

القرن الرابع امليالدي. ولكن من يتمعنه 

سيجده بعيد كل البعد عن الخط الذي 

الحظته  ما  وهذا  القرآن(١٤)   فيه  دون 

بني  أجريتها  التي  املقارنة  خالل  من 

الكتابة  )نشأة  كتايب  يف  حروفهام  شكل 

قبل  من  واملنشور  والعربية  الرسيانية 

(11) نارص النقشبتدي / مجلة سومر م3

ج1 ص133-134 وآخرين (البالذري، أبن 

دريد، القلقشندي – املصادر السابقة).

(12) سليامن عرب الرحمن / نقوش تيامء 

اآلرامية – ط2 الرياض ز 2007.

 – األدب  تاريخ   / ناصف  حفني   (13)

القاهرة 1958 ص64 - 70.

مجلة   / صنا  أندراوس  املطران   (14)

املجمع – عدد 4 سنة 1978 ص 9.
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دار الفاريب – بريوت( فلم أجد اية تقارب 

بينهام.

العريب  الخط  يكن  مل  يعني  هذا 

الخط  من  بل  املسند  خط  من  منحدر 

بني  الكبري  الشبه  إىل  أستنادا  اآلرامي 

الشائع  األسطرنجييل  الرسياين  الخط 

والخط  اإلنجيل  كتابة  يف  إستخدامه 

يف  إستخدامه  والشائع  الكويف  العريب 

كتابة املصحف ما دفع املؤرخون للقول 

من  منحدر  الشاميل  العريب  الخط  بأن 
وآخرون(١٦) الرسياين(١٥)  االرامي  الخط 

من  منحدر  العريب  الخط  إن  يذهبون 

األب  ويذهب  النبطي،  اآلرامي  الخط 

نرشت  له  مقال  )يف  الكرميل  أنستاس 

١٩١١ سنة  عدد٣  العرب  لغة  مجلة  يف 

ص٥٨( إن النبط هم الكلدانيني نقال عن 

املسعودي يف كتابه )مروج الذهب الباب 

النبط  بابل وهم  ملوك  )ذكر  العرشين( 

وغريهم املعروفني بالكلدانيني(.

)بحسب  الخط  هذا  وسمي 

قد  كونه  املِجزَم  بخط  املسعودي( 

إن  رغم  النبطي،  الخط  من  أستقطع 

والشيخ  الكرميل(١٧)  أنستاس  األب 

ص471)،  البلدان  (فتوح  البالذري   (15)

ص5-4)،  (الفهرست  النديم  أبن 

ص14)،  ح3  األعش  (صبح  القلقشندي 

أبن دريد (االشتقاق ص472)، أبن خلدون 

(مقدمة أبن خلدون ج2 ص340)، املطران 

الشهية  (اللمعة  داود  يوسف  أقليمس 

أغناطيوس  البطريرك  ص144-143،  ج1 

أفرام برصوم (اللؤلؤ املنثور ص36)، األب 

م2 العرب  لغة  (مجلة  الكرميل  أنستاس 

ص320) و....

الخط  منشأ   / النقشبندي  نارص   (16)

م3ج1 سومر  مجلة   – وتطوره  العريب 

 / ولفنسون  إرسائيل  ص135-133، 

ص197.

(17) املصدر السابق ص 430.

)امِلجزَم(  بـ  سمي  يقوالن  رضا(١٨)  أحمد 

الرسياين  الخط  من  أستقطع  قد  كونه 

األسطرنجييل.

ومن أجل بيان الخط البياين أو عىل 

هذا  بها  مر  التي  املراحل  لنقل  األقل 

الخط ليصل إىل ما هو عليه اليوم نعرض 

عليها  عرثت  التي  النقوش  بعض  هنا 

والتي تعود إىل ما قبل األسالم ويذهب 

البعض عىل إعتبارها أو قسم منها بداية 

الخط العريب.

١- نقش أم الجامل األول:

الجامل  أم  منطقة  يف  عليه  عرث 

إىل  التابعة  حوران  جنويب  يف  الواقعة 

متصلة  حروفه  بعض  فيه،  نجد  األردن، 

اآلرامي  بالخط  كتب  آرامي  نص  وهو 

إىل سنة 2٥0م وكام مبني  يعود  النبطي 

يف الشكل أدناه:

(18) رسالة الخط ص 11-10.

قرأه العلامء:

ريو جذمية  بر سيل  فهرو  نفو  )دنه 

ملك تنوخ(

ترجمته:

)هذا قرب فهر بن سيل مريب جذمية 

ملك تنوخ(

القراءة  هذه  مع  أتفق  ال  أين  إال 

فخطه مييل إىل الرسياين، فالكلمة األوىل 

مكتوبة )ܪܚܫ – رحش( مبعى سار، ورمبا 

وليس  حرس  مبعنى  دحش  ܕܚܫ  هي 

ولكن  نفو  قرأت  الثانية  والكلمة  دنه، 

هو  الذي  و  ف،  بني  آخر  حرف  هناك 

ܢܦܫܘ نفشو  فيقرأ  النبطي  حرف )ش( 

الثالثة  والكلمة  نفس   / نقش  مبعنى 

والكلمة  قراءتها...  يف  مشكوك  فهرو 

األخرية قرأت ملك تنوخ األصح هي ملك 

ورمبا  ملكك  ܕܝܠܘܟ  ܡܠܟ  ديلوخ 

الديان  مبعنى  ديانوك  ܕܝܢܘܟ  هي 

)حاكمك( أي ملكك الديان...

التكملة يف العدد القادم

29مجلة بابلون - العدد الخامس والعرشين
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والرسيان  واالشوريني  والكلدان  الكورد 

والرتكامن وغريهم.

يف  القومية  تعريف  جاء  وقد 

املوسوعة امليرسة "أنها الصفة الحقوقية 

الوطن  يف  االشرتاك  عن  تنشأ  التي 

عاطفية  اجتامعية  صلة  فهي  الواحد، 

واللغة  األرض  يف  االشرتاك  من  تتولد 

وآلمال  والتاريخ  والثقافة  والعرق 

واملصالح املشرتكة".

القومية:  عرف اإليطايل )مانشيني( 

يرتبط  البرش  من  طبيعي  "مجتمع 

واألصل  األرض  بوحدة  ببعض  بعضهم 

والعادات واللغة من جراء االشرتاك يف 

الحياة ويف الشعور االجتامعي".

وقد متكن )ويزفولد( يف دراسته عن 

متغريا   ٦٥ يحرص  أن  االثنية  مفاهيم 

استندوا عليها العلامء يف تحديد معنى 

القومية، ومنها.

يف  اللغة  من  البعض  أنطلق 

تحديدهم ملعنى القومية، ففي نظرهم 

الواحدة مهام  اللغة  يتكلم  أن كل من 

أرضها  عىل  يعيش  التي  الدولة  كانت 

الفرد هم قومية واحدة، امنا استند بعض 

تحديدهم  يف  اإلرادة  عىل  املفكرين 

ملفهوم القومية، أي أن الفرد هو الذي 

يقرر انتامئه القومي، وهنا يأيت مفهوم 

القومية متداخال مع مفهوم األمة حيث 

الذين  األفراد  مجموعة  ليست  "األمة 

يتحدثون لغة واحدة، بل هي مجموعة 

األفراد الذين يتميزون مبعيشة مشرتكة 

وفقا إلرادتهم".

أما علامء الدول الحديثة كالواليات 

وأسرتاليا  وكندا  األمريكية  املتحدة 

انطلقوا من مبدا األمة يف تحديد مفهوم 

القومية، فأطلقت عىل الشعب األمرييك 

ما  وكثريا  األمريكية(،  )األمة  تسمية 

من  سياستهم  يف  وينطلقون  يتحدثون 

األمرييك(،  القومي  )األمن  مصطلح 

وتتكون هذه األمة من جامعات برشية 

يتحدثون بلغات متعددة، لكن تربطهم 

وثقافية  واقتصادية  اجتامعية  نظم 

محددة  جغرافية  أرض  عىل  واحدة 

سياسيا.

وهناك من العلامء الذين أكدوا يف 

تحديدهم للقومية عىل التاريخ املشرتك 

)الجغرافية(  الواحدة  األرض  وعىل 

الواحد  والحضاري  االجتامعي  والرتاث 

به  وتعتز  األجيال  عرب  يتناقل  الذي 

الجامعة. ولكن التفسري الحديث انطالقا 

من هذه العوامل املشرتكة يشري عكس 

مختلفة  جامعات  تعيش  حيث  ذلك، 

سياسيا  محددة  واحدة  أرض  عىل 

بتأثري  القومية  خصوصيتها  منها  ولكل 

والرتاث  والدين  كاللغة  أخرى  عوامل 

األمثلة،  وأبسط  الخاص،  االجتامعي 

املشرتك  والتاريخ  املشرتك  العيش 

بقلم: د. عبدالله مرقس رايب

مصطلح القومية

االجتامعية  العلوم  يف  يوجد  ال 

شامل  موحد  تعريف  واالنسانية 

يبدو  مفهوم  فهو  القومية،  ملصطلح 

بسيطا وميكن تعريفه بسهولة ووضوح، 

ارتباطات  يف  تحديده  يُدخلنا  بينام 

ليس  بحيث  معقدة  أخرى  مفاهيمية 

موحدا  تعريفا  له  نضع  أن  اليُرس  من 

أخرى  مبفاهيم  الرتباطه  وواضحا 

متعددة مرادفة له يف املعنى، أو أنها قد 

تكون هي من نفس مقومات القومية 

مثل العرق واالثنية واألمة والشعب.

مشتقة  وهي  لغة:  والقومية 

جامعة  والقوم  )القوم(  كلمة  من 

قاموس  بحسب  والنساء  الرجال  من 

عند  القوم  كلمة  ترددت  وقد  املحيط. 

كأن  وأحاديثهم،  مناداتهم  يف  العرب 

او  شعالن  بني  قوم  أو  )ياقوم(  يقولوا 

بني الطايئ وهكذا. أما القومية ككلمة 

رصيحة، ال نتمكن العثور عليها يف اية 

وذلك  العربية،  اللغوية  املعاجم  من 

لحداثة هذه الكلمة التي وردت للتداول 

القرن  نهاية  يف  العرب  الكتاب  عند 

القومي  الشعور  منو  عند  عرش  التاسع 

السياسيني  من  العديد  عند  العريب 

واملفكرين العرب وذلك يف ضوء ترجمة 

 ،Nationalism اإلنكليزية  كلمة 

وانتقلت هذه املداولة إىل املفكرين من 

االثنيات األخرى يف الرشق األوسط مثل 
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عىل  تعيش  التي  البرشية  للجامعات 

أرض العراق وسوريا وإيران، لكن لكل 

العرب  مثل  لها خصوصيتها  الجامعات 

والكلدان  واالبلوش  والفرس  والكورد 

والرسيان واالشوريني. يف الدول الحديثة 

مثل كندا تعيش جامعات مختلفة عىل 

أرض واحدة وتاريخها منذ تأسيس دولة 

كندا واحد ولكن لكل منها خصوصيتها 

الرتايث.  وفلكلورها  والدينية  اللغوية 

ليك  املشرتكة  املصالح  إىل  بالنسبة  أما 

فأثبتت  الواحدة،  للقومية  قياسا  تعترب 

املصالح  بأن  االجتامعية  الدراسات 

الواحد  املجتمع  أفراد  بني  متباينة 

االجتامعية  الطبقات  مصالح  فليست 

يف املجتمع الواحد أو القومية الواحدة 

صناع  مصالح  أبدا  تكن  ومل  مشرتكة، 

النفوذ  وأصحاب  والتنفيذيني  القرار 

وهكذا  الناس.  عامة  مصالح  هي  كام 

تختلف مصالح أهل املدينة عن الريف 

حتى وأن كانوا عىل قومية واحدة.

بالدراسات  املهتمني  بعض  وأكد 

من  يعد  الدين  متغري  أن  القومية، 

تعريف  يف  عليه  نستند  التي  العوامل 

القومية، لكن ببساطة من عرض لعدة 

نشخص  أن  ميكن  برشية  جامعات 

بوضوح متاثلها باملتغريات األخرى بينام 

أفرادها يدينون باديان مختلفة، أي أن 

دين.  من  أكرث  الواحدة  القومية  ضمن 

الواحد  الدين  ضمن  أخرى  بعبارة  أو 

أكرث من قومية.

املفكرين عىل عامل  وأعتمد بعض 

مفهوم  تحديد  يف  )العنرص(  العرق 

البرشية  الجامعة  أن  مبعنى  القومية، 

بايولوجية  أفرادها بسامت  يتميز  التي 

مشرتكة مثل لون الجلد وطبيعة الشعر 

السامت  من  وغريها  األنف  وشكل 

يشكلون قومية واحدة.

قوم  بوجود  القول  اليوم  ميكن  وال 

يتميز بدم نقي البنائه ومل يدخل عليهم 

البرشية  فالساللالت  الغريب،  الدم 

منذ  الدم  واختالط  بالتداخل  بدأت 

القدم، فانقرضت ساللة وظهرت أخرى 

وهكذا.  بالسابقة  فاختلطت  مكانها 

عليه االعتامد عىل هذا املتغري يف وجود 

قوم نقي دمويا رضب من الخيال.

بني  قبوال  للقومية  املفاهيم  أكرث 

تعاريف  هي  واملفكرين  املهتمني 

من  نوعني  بني  ميز  حيث  "موللر"، 

املفاهيم القومية وهام:

به  ويقصد  الليربايل:  املفهوم  أوال: 

ضمن  تعيش  التي  البرشية  املجموعة 

مكونة  واحدة  لدولة  سياسية  حدود 

شعب واحد، بغض النظر عن جذورهم 

هو  كام  والدينية،  والعرقية  االثنية 

واضحا يف الدول مثل الواليات األمريكية 

وكندا وأسرتاليا.

وهي  االثنية:  القومية  ثانيا: 

مجموعة برشية لها تراثها املشرتك، اللغة 

واعتقادهم  الواحد،  الدين  الواحدة، 

بجذور  يربطهم  الذي  الواحد  بالعرق 

واحدة برابطة الدم.

من مراجعة ما تقدم عن املتغريات 

القومية،  مفهوم  لتحديد  املعتمدة 

مع  املتغريات  هذه  تداخل  نستنتج 

بعضها، فيصبح مفهوم القومية مفهوما 

الزمان، حيث قال  متغريا لالثنية مبرور 

األمن  مستشاري  أحد  )بريجينسيك( 

يف  سنواجه  "أننا  األمرييك  القومي 

وحدة   400 وتشكيل  ظهور  املستقبل 

التي  القوميات  تعدد  بسبب  سياسية 

ستظهر مبرور الزمن".

ان   ،١٩٧4 هيترش"  "مايكل  ويؤكد 

الدينية واللغوية والجغرافية  املتغريات 

ليست  املشرتك  والتاريخ  والتقاليد 

قومية  خصوصية  متنح  ليك  كافية 

مثال  فيقول:  معينة  برشية  لجامعة 

الواليات  يف  إيطايل  مليون   ١٣ هناك 

املتحدة األمريكية، ال يجيدون جميعهم 

وليس  اإليطالية،  باللغة  الحديث 

اإليطالية،  األطعمة  يحبذون  الجميع 

الرتاث  عن  شيئا  يتذكرون  ال  وأغلبهم 

فال  كاثوليك.  وليس جميعهم  اإليطايل، 

ميكن االعتامد بنظر مايكل عىل القول 

إنهم أي اإليطاليون قومية اعتامداً عىل 

ويعتقدون  يشعروا  مل  ما  ذكرناه  ما 

بأنهم يشرتكون بروابط تاريخية وقرابية 

واالعتقاد  الشعور  هذا  وحضارية، 

قومية  بخصوصية  يتميزوا  أن  يجعلهم 

من  كل  مع  يلتقي  هنا  غريهم.  عن 

ظاهرة  عىل  تاكيده  يف  "ويزفولد" 

إىل  باالنتامء  الفرد  شعور  يف  الالارادية 

عام  دراساته  يف  توصل  كام  الجامعة 

تعريف  من  به  جاء  ما  ومع   .١٩٨٩

االجتامع  علم  قاموس  يف  "ثيئودورس" 

عىل ان القومية هي "مجموعة برشية 

وشعورها  الثقافية  بتقاليدها  تتميز 

من  غريها  عن  متيزها  واحدة  بهوية 

يف  الفرعية  البرشية  املجموعات 

املجتمع الكبري".

وخالصة القول، القومية هي: مفهوم 

باالنتامء  الشعور  عىل  يدل  اجتامعي 

لجامعة برشية يشرتك أفرادها بخصائص 

اجتامعية ونفسية وحضارية واحدة قد 

هذا  يتولد  مكتوبة.  او  شفهية  تكون 

التاريخ املشرتك واللغة  الشعور بسبب 

الواحدة والرتاث االجتامعي والحضاري 

املقومات  من  تعد  التي  تلك  املشرتك، 

للقومية، ولكنها ال تكفي وال  االساسية 

تكتمل مامل يكن هناك شعور وانفعال، 

أثر  وعىل  الجامعة.  يوحدان  اللذان 

هذه الخصائص مُيّكن األفراد من تأليف 

وحدة سياسية لالستقالل وانشاء دولة. 

جامعة  إىل  باالنتامء  الشعور  فإذن 

األكرث  والعامل  الفيصل  هو  برشية 

طاملا  لقوميته  الفرد  تحديد  يف  أهمية 

يف  اعتامده  ميكن  آخر  متغري  يوجد  ال 

تحديد املفهوم القومي.
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العصور  إبان  العراق  يف  اشتهرت 

رشير  بعضها  خرافية  شخصيات  املتأخرة 

الشخصيات  من  طيب،  أو  خري  وبعضها 

والديو  والحنفيش  الطنطل  الرشيرة 

الخرية  الشخصيات  أما  والسعلوة،  والصري 

فمنها جن املصباح وجيش البوق وحراس 

الشمعدان والحيوانات التي تتكلم كالبرش، 

وقد سيطرت مغامرات األخرية وتقاطعاتها 

تأثري  ذات  وبقيت  الشعبيني  األبطال  مع 

العامة، كذلك  نفيس متميز وبخاصة عند 

كان الحال يف العراق القديم الذي أشتهرت 

فيه شخصيات عديدة لعبت أدواراً رئيسة 

القدمية،  واملالحم  األساطري  أحداث  يف 

الحياة  يف  العفاريت  أهمية  تنامت  وقد 

القديم حتى رضب  العراقي  اليومية لدى 

إله  بال  من مييش  )أن  الشهري  املثل  فيهم 

أشهر  ولعل من  دثاره(  العفريت  سيكون 

الطيب  بنوعيها  الخارقة  الشخصيات  تلك 

والرشير هي:

الجن الطيب واآللهة الصغرية

الذين  وهم   -  Shedu  - الشيدو 

لآللهة  وامللوك  اآللهة  بتقديم  يقومون 

الكبار وهم عادة ما يصورون بشكل برشي 

بشكل  وأحياناً  أجنحة  بدون  أو  بأجنحة 

ثريان أو أسود مجنحة وبخاصة يف النامذج 

 -  Lamassu  - الالماسو  وهنالك  القدمية 

ثم  األصل،  األنثوية  املجنحة  الثريان  وهم 

عىل  متثل  املتقدمة  العهود  يف  أصبحت 

هيأة برشية رجالية فيام صار يطلق عىل 

 ،Apsasu - األشكال األنثوية منها تسمية

أو  الرشير  الجن  عن  الطيب  الجن  ومييز 

يحتوي  الطيب  الجن  أسم  بأن  العفريت 

١0 أو   ٥ الرقم  عىل  أسمه  تركيبة  ضمن 

وهي نسب رقم اإللهة عشتار التي رقمها 

أو  الالخام  جن  وهنالك   ،١٥ هو  املقدس 

الجن  من  وهم   -  Lakhama  - الالخمو 

الحارسة لبوابات املعابد وتتداخل وظائفها 

أحياناً مع وظائف الالماسو.

ومن الجدير بالذكر أن أصل الالماسو 

السالالت  فجر  عهد  إىل  يعود  والشيدو 

البابيل،  اإلقليم   / وأكد  سومر  إقليم  يف 

املوىت  أرواح  دور  الشيدو  جن  لعب  وقد 

فقد  األكدي  العهد  من  أما  الحارسة، 

وصلتنا مناذج لثريان برؤوس برشية بعضها 

وكان  مجنحة  غري  اآلخر  وبعضها  مجنحة 

 - تسمية  املخلوقات  تلك  عىل  يطلق 

أيضاً  الطيب  الجن  ومن   ،Kusarikku

الظهر والرجلني املسمى  القزم املحدودب 

النساء  حامية  ومهمته   -  Pessu  - بيسو 

األطفال  وحامية  الوالدة  أثناء  الحوامل 

من العني الرشيرة، وهنالك إلهان صغريان 

  -  La tarak  – التراك   هام  مندثران 

توضع  متاثيلهم  - وكانت   Lulal  - ولوالل 

تحت عتاب البيوت لحاميتها من األعامل 

بشكل  عادة  وميثالن  الرشيرة  السحرية 

ذيل  شعر  من  ومهفة  أسد  برأس  إنسان 

الحيوانات أو من رجل برأس سمكة.

من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

الجزء التاسع عرشالجزء التاسع عرشالجزء التاسع عرش

بقلم: د. عامر حنا فتوحي

الجن والشياطين والغيالن 
والعفاريت
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من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

الشياطني والعفاريت

 - األوتوكو  أو   -  Udug  - األودوك 
Utukku - السبعة يف األكدية وهم سبعة 
مخلوقات غري متميزي الجنس، كانوا أصالً 
أبناء اإلله آنو مبعنى أنهم آلهة سامويون 
لكن أفعالهم الرشيرة أدت إىل طردهم من 
أتباعهم  أما  الجحيم،  السامء وطرحهم يف 
  - Etemmu فهم األشباح ومنهم اإليتيمو
أو اإلدمو - Idimu - وبالسومرية كيديم 
- Gidim - أي أرواح األشخاص الذين نقل 
املوىت إىل العامل السفيل أو أرض الالرجعة 
نو  كور  وبالسومرية   -  Erset la dari  -
العامل  وعفاريت   -  Kur nu gi a  - آ  يك 
أي   -  Akhazu  - األخازو  هم  السفيل 
Rabisu / Mashkim اآلخذون والرابيصو

 -  Labassu  - والالباسو  املرتبصون    -
يسببون  الذين  املخربون  أو  املتلبسون 
Lilu - مرض الرصع والليلو أو الشال با إي
or Shal pa e - وهم مسوخ الليل نصفهم 
برش ونصفهم اآلخر شيطان، وهم سفاكو 
ورشهم  رضرهم  من  يستثنى  ال  دماء 
حتى اآللهة، وهم ذكور ال يؤذون النساء 
ويقابلهم  أنفسهن،  عن  يراودونهن  بل 
Ardat - أو أردات لييل  - Ardat األردات
lili -  وكذلك ليليتو - Lilitu - وهن نساء 
نومهم  أثناء  الرجال  من  رغباتهن  يشبعن 

ثم اإلرضار بهم.
 -  Aalu  - العالو  عفاريت  وهنالك 
وهم عفاريت الخرائب التي ترهب الناس 
يف الليل أيضاً، وهنالك العفاريت الرشيرة 
غري  وهم   -  Iminbi  - املسامة  السبعة 
الرشيرة  العفاريت  أشهر  ومن  األوتوكو، 
قاطبة هو بازوزو - Pazuzu - أبن خنبي 
بجسد  عادة  يصور  الذي   -  Khanbi  -
أجنحة  أربعة  ووله  وحش  ورأس  برشي 
وهنالك  الرش،  رياح  عفاريت  ملك  وهو 
املوكولون بحراسة بوابات الجحيم السبعة 
Ne – ومنهم رئيس الحراس نيدو أو نيتي

du – أو – Ne ti - وله رأس أسد ويدي 
 – Kish ar - برش ورجيل طائر ثم كشار
Aninda shari manu وأنندا رّشي مانو
Endid  - وإنددكجا   -  Enrla  - وإنرال   -

 -  Endi shipa  – وإندشبا   –  Kigga

.En gigi - وإنكييك
 - خوبور  الجحيم  نهر  وهنالك 
Id lu rugu - ويف السومرية - Khubur
- الذي قد يعني أسمه النهر الذي يعرتض 
خوموط  املدعو  ومالحه  اإلنسان  طريق 
أسمه  ويعني   Khumut tabal  - تابال 
ويصور  وخذ  أرسع  أو  برسعة  أحمل 
برأس  إنسان  بشكل  عادة  طبال  خومو 
نقل  عن  املسؤول  وهو  وأجنحة  طائر 
أرواح املوىت كيديم - Gidim - إىل العامل 
 -  Allu Khapu خبو  آللو  ثم  السفيل 
رأس  وله  األرواح  قابض  أو  املختطف  أي 
وهنالك  برشيتني،  وقدمني  ويدين  أسد 
وهم   -  Nammutu  - ناموتو  مجموعة 
عفاريت املرض وكذلك عفاريت الكاال  - 
Galla  - املوكولون بجلب البدائل للعامل 
السفيل، ومن العفاريت الشهرية العفريتة 
املسامة الالماشتو - Lamashtu - وتصور 
عادة بجسد برشي ورأس أسد وأقدام عىل 
األومو  أيضاً  وهنالك  نرس  مخالب  شكل 
ومعنى   -  Umu Dabrutu  - دابروتو 
العنيفة وهو  العواصف  البابلية  يف  أسمه 
يف  تعامت  خلقتها  التي  الوحوش  أحد 

رصاعها مع اآللهة الشابة.

واملخلوقات  والغيالن  الوحوش 

األسطورية األخرى

أشهرهم هو حارس غابة األرز خمبابا 

Khumbaba or Khuwawa - أو خواوا

عىل  وإنكيدو  كلكامش  تعاون  الذي   –

 - أساجو  أو   -  Asakku  - وأساككو  قتله 

Anzu  - أنزو  أحياناً  يقرأ  كام   -  Asagu

أوأمدوكود - Imdugud - وهو وحش   -

مجنح ومركب نصفه األمامي أسد ونصفه 

الخلفي نرس أو نرس برأس أسد وقد أشتهر 

يف اإلسطورة التي تدور حول رسقته أللواح 

ومن  السومرية  بالنسخة  أنيك  من  القدر 

اإلله  متكن  وقد  األكدية  بالنسخة  إنليل 

القدر،  ألواح  وإعادة  قتله  من  ننورتا 

العلوي  نصفهم  الذين  الرجال  وهنالك 

بشكل  السفيل  ونصفهم  برش  بشكل 

سمكة ولهم أشباههم من النساء األسامك 

ويطلق   –  Merman & Mermaid  -

األوربية  الحكايات  يف  منهن  األناث  عىل 

التنني  وهنالك  البحر،  حوريات  تسمية 

وهو   -  Mushkhushshu موشخوششو 

أحياناً  ينفذ  الذي  مردوخ  اإلله  وحش 

برأس واحد كام يف بوابة عشتار أو بسبعة 

إىل عرص  املنسوب  النحت  يف  كام  رؤوس 

العمالق  الثعبان  وهناك  السالالت،  فجر 

املقرن املسمى باشمو - Bashmu، وكذلك 

وهو   –  Goat-Fish  - السمكة  الجدي 

الوحوش  من  وتعد هذه  أيا،  اإلله  وحش 

تعمل  ألنها  املؤذية،  غري  املخلوقات  من 

عىل نرش اإلرادة اإلالهية أي أنها ال تؤذي 

إال األرشار.

ولكن  أسود  بأجساد  وهنالك وحوش 

Centaur - بدالً من الرأس البرشي فقط

بشكل  العلوي  نصفها  بهيأة  يصورون   –

يطلق   -  Lion Centaur  - برشي  كائن 

Urmakh لوللو  أورماخ  تسمية  عليهم 

lullu - أشهرهم هو موكل ريش ليمويّت - 

Mukil resh lemutti – والثور الساموي 

جلجامش  تعاون  الذي  الوحش  وهو 

  - إنكيدو  وصديقه   -  Gilgamesh  -

مجموعة  وهنالك  قتله،  عىل   Enkidu

بأشكال  تصور  التي  املخلوقات  من 

Girtablullu العقارب  كالرجال  مركبة 

العقبان  والرجال  الطيور  والرجال    -

السبعة  واملخلوقات  املجنحون  والجن 

املسامة - Apkallu - وهم مجموعة من 

البرش  بني  يجمع  سبعة مخلوقات بشكل 

عليهم  أطلقنا  من  غري  وهم  واألسامك 

ويطلق  البحر،  وحوريات  رجال  تسمية 

الذين  السبعة  القضاة  عىل هؤالء تسمية 

إبتداء بأوانيس -  عاشوا ما قبل الطوفان 

Odakon بأوداكون  وإنتهاء   -  Oannes

الرافدية  األساطري  وفق  ويعتربون   -

املخلوقات التي أسست الحضارة واملدنية 

ملدن اإلقليم البابيل القدمية إبتداء مبدينة 

القدماء  الرافديون  يعتربهم  كام  أريدو، 

ما   -  Uruk  - أوروك  مدينة  أسوار  بناة 

قبل الفرتة السومرية.
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عىل قرب النبي ناحوم يف ألقوش، كان هذا 

سنة   2٦00 من  أكرث  قبل  تنبأ  قد  النبي 

ودمار  االشورية  االمرباطورية  خراب  عىل 

عاصمتها نينوى، اآلن مصري قربه قد يشابه 

املصري ذاته لالمرباطورية الكلدانية بحسب 

يف  فيكري  وماتيو  حالل  شرين  الصحفيان 

مقالة لهام عىل موقع هآرتس االرسائييل، 

هذا القرب موجود يف كنيس يهودي قديم 

يف البلدة العراقية القوش يف شامل العراق.

مشاهري ألقوش

من  ملجموعة  فقط  أمثلة  نورد 

)وكل  ألقوش  ولدتهم  الذين  املشاهري 

بقية  وكذلك  لهم(،  مشهود  ألقوش  أهل 

ولكن  وقراهم،  الكلدان  مناطق  رجال 

البحث  ومحدودية  املصادر  توفر  لعدم 

حيث  مثاالً،  ألقوش  مشاهري  حرصنا  فقد 

وخطاطون  وأساقفة   ، پطاركة  أنجبت 

ال  املثال  سبيل  عىل  منهم  نذكر  وشعراء، 

الحرص: الپطريرك يوحنان سوالقا من بيث 

بلو)ت ١٥٥٥م(، البطريرك يوحنان هرمز، 

سليل عائلة أبونا، ولد عام ١٧٦0م، ، تويف 

يوسف  ١٨٣٧م.البطريرك  سنة  بغداد  يف 

تويف  ١٧٩٣م،  عام  ولد  أودو،  السادس 

عامنوئيل  يوسف  البطريرك  ١٨٧٨م،  عام 

اسقفا  عام ١٨٥2م، رسم  ولد  توما،  الثاين 

مجلس  يف  عينا  كان  ١٨٩2م،  عام  لسعرد 

عام  تويف  املليك،  العهد  يف  العراق  أعيان 

أودو)١٨٥٥م–  توما  املطران  ١٩4٧م، 

مؤلفات  عدة  له  أورميا  ١٩١٧م(ألبرشية 

من ضمنها القاموس الشهري" قاموس اللغة 

العرشات  ألقوش  أنجبت  كام  الكلدانية"، 

الكلدانية،  باللغة  من الخطاطني املاهرين 

غري أن أشهرهم كان القس عطايا األلقويش 

امليالدي،  السادس عرش  القرن  من مواليد 

والقس كيوركيس إبن القس إرسائيل إبن 

القرن  مواليد  )من  األلقويش  هرمز  القس 

السابع عرش امليالدي()4(. وَوَضع جرجس 

عبد يشوع خياط كتاباً يف )تواريخ املشارقة 

الكلدان( أمته فيام بعد القس بطرس نرصي 

يف كتاٍب عنونه )ذخرية األذهان يف تواريخ 

املوصل  الرسيان،  واملغاربة  املشارقة 

١٩١٣م(. وبحث أسُقف موصيل، هو)أدَّي 

بالد  يف  املسيحية  انتشار  تاريخ  يف  شري( 

يف  شهدائها  تراجم  وتتبع  النهرين  بني  ما 

كتابه )ِسرَي أشهر شهداء املرشق القديسني( 

)جزءان، املوصل ١٩00م، ١٩0٦م(، ووضع 

واآلشوريني  الكلدان  تاريخ  يف  مهامً  كتاباً 

حتى ظهور املسيحية، ثم تاريخ املسيحية 

امليالدي،  السابع  القرن  منتصف  حتى 

سامه )تاريخ كِلُدو وآثور( )بريوت ١٩١2م 

تراجم  يف  آخر  كتاباً  ووضع  ١٩١٣م(  و 

يف  ببيلوغرافيا  أنه  الرسيان،يبدو  املؤلفني 

أعاملهم، سامه )جنَّة املؤلفني()٥(

مقال  (املهندس)،  حنونا  حبيب   (4)

التايل  الرابط  عىل  منشور  بعنوان(ألقوش)، 

www.ankawa.com/forum/index.

php?topic=484232.0

(5) عامد عبد السالم رؤوف، املصدر السابق

w w w. s y r i a c c u l t u r e . o r g / a r /

StudiesDetails.php

المبحث الثالث /

قرى ومدن كلدانية

من كتاب: الكلدان يف املجتمع العراقي - دراسة تاريخية

بقلم: د. نزار مالخا

القوش

نينوى  سهل  يف  القوش  مدينة  تعترب 

تاريخيا،  كنزا  العراق،  ملسيحيي  التاريخي 

منذ  الكلدانية  االمرباطورية  مخلفات  بها 

بداية املسيحية. تاريخ اليهود غري معروف 

يف  ولد  ناحوم  النبي  ولكن  هناك،  كثريا 

القوش وحمل اسم املكان الذي عاش فيه 

"ناحوم االلقويش")١(.

حيث  اليهود  عىل  فضل  وللكلدانيني 

عمد الكلدانيون اىل إسكانهم يف قرى زراعية 

طوبوغرافية  وكانت  خصبة  أرايض  ذات 

األرض وجغرافية األنهر ومدن منطقة بابل 

يف عهد السبي البابيل، وبالذات بني دجلة 

األلقويش)٣( إرسائيل  كتب  والفرات)2(، 

بأن هناك عائلة مسيحية كلدانية حافظت 

www.linga.org/international- (1)

news/NzU5Ng

ناحوم األلقويش هو نبي يهودي،عاش يف ال 

يف  رضيحه  ويقع  امليالد  قبل  السابع  القرن 

مدينة  بسقوط  تنبأ  القوش.  مدينة  العراق، 

ألن  األشورية،  األمرباطورية  عاصمة  نينوى، 

ال  ينتهجهااآلشوريون  كان  التي  السياسة 

تتفق مع إرادة الله، املصدر (البعلبيك  منري 

،1992م معجم أعالم املورد، الطبعة األوىل. 

بريوت: دار العلم للماليني. ص 451).

بعنوان  مقال  (الكتور)  تومي  حبيب   (2)

أم  ناحوم من يعمره؟ كردستان  النبي  مقام 

http://www.kaldaya. املركزية  الحكومة 

38/net/2013/Articles/02

(3) كلداين من ألقوش

34مجلة بابلون - آذار 2022



بعض القرى الكلدانية

عرشات  من  واحدة  كاري)٦(  حه 

القرى ذكرها ريج عند مروره بها، ويقول 

آسيا  إىل  للوصول  رقم١"  الحاشية  يف 

مير  أن  املرء  عىل  الطريق  بهذا  الصغرى 

تقطنها  التي  املنقطعة  املنيعة  البالد  يف 

عىل  وهم  املسيحية  الكلدانية  العشائر 

ما أعتقد املسيحيون الوحيدون يف الرشق 

إزاء  إستقاللهم  عىل  حافظوا  الذين 

إستعداداً  لهم  أستعدوا  وقد  املسلمني، 

القوم  هؤالء  عن  هنا  وننقل  قوياً، 

قوله"إن  األطوار)الكلدانيني(  الغريبي 

أوحش عشائر جوله مه رك أو حه كاري 

الكلدانية  العشائر  من  هم  املنقطعني، 

وهي أربع، وهم يدينون باملسيحية ومن 

مشهورون  ورجالهم  نسطوريوس  أتباع 

بقوتهم وضخامة قاماتهم وشجاعتهم وهم 

يسكنون األصقاع بني العامدية وجول مه 

عن  كالمه  معرض  يف  كيبون  ويقول  رك، 

 )chalybean إن)الكاليبيني  القوم  هؤالء 

طبيعة  من  وخلقهم  أسمهم  أخذوا  قد 

تحت  أسمهم  جاء  وإن  الحديدية  الرتبة 

chaldeans كالكلدانيني   مختلفة  أسامء 

لكلدانية  وتأكيداً    Zanians والزانيني)٧(

وتنفيذاً   " املصدريقول  فإن  رك  مه  جوله 

من  معه  أستصحب  أربيل  حاكم  لوصية 

عني كاوة مرتجامً كلدانياً ليعاونه وهو بني 

عشائر جوله مه رك الكلدانية)٨(.

رشانش

اما رشانش فهناك رشانش التي يسكنها 

املسلمون وتسمى رشانش مال وفيها عدد 

من العوائل الكلدانية وهي مركز الناحية، 

سابق،  مصدر  ريج،  جيمس  كلوديوس   (6)

ص 261 الحاشية رقم 1

إنحطاط  أبونا(الدكتور)،   هرمز  راجع   (7)

املجلد  وسقوطها،  الرومانية  اإلمرباطورية 

السابع، لندن 1802م، ص134.

(8) كلوديوس جيمس ريج، مرص سابق، ص 

.262

بحدود  اعالها  فتقع  قاشا   رشانش  أما 

كيلومرت وجميع اهاليها من الكلدان وفيها 

الطائرات  فرتة  قبل  قصفتها  وقد  كنيسة 

لهم  مناوئة  عنارص  وجود  بحجة  الرتكية 

وهناك  الكردستاين،  العامل  حزب  من 

مجمع  ضمن  وهي  عقرة  يف  بروان  مال 

يوحنا  االب  املرحوم  كاهنها  وكان  نهلة 

دفنته  مراسيم  يف  شاركت  الذي  عيىس 

الحايل  وكاهنها  القرية،  نفس  كنيسة  يف 

شيوز،  شيخان،  شقالوة،  الراهب،  دنحا 

رشمن،  شمكان،  شودان،  مارا،  شكفتي 

رشفية، صوريا، ونبذة قصرية عنها"املذبحة 

الكلدانية الكبرية يف عرصنا الحارض والتي 

جرت أحداثها عام ١٩٦٩م يف قرية كلدانية 

راح ضحيتها كل أهايل القرية شيباً وشباباً، 

رجاالً ونساًء، أطفاالً وشيوخاً، وحتى رجل 

الدين الضيف يف تلك القرية مل يسلم من 

ايادي األوباش الذين قتلوه ظلامً وعدوانا.

وكام موضح يف أدناه : ــ

عىل  تقع  الكلدانية  صوريا  قرية 

تبعد  حيث  الخالد،  دجلة  نهر  ضفاف 

املوصل،  مدينة  شامل  كم   ١١٣ مسافة 

أيلول  أهلها ودعاء مساملون، يف يوم ١٦/ 

حركات  كانت  حيث  ١٩٦٩م  عام  من 

من  مفرزة  مرّت  أشدها،  عىل  الشامل 

إحدى وحدات الجيش العراقي عىل هذه 

ضد  قتايل  موقع  إىل  طريقها  يف  القرية 

أهايل  أدى  وقد  آنذاك،  الكردية  الحركة 

القرية كل واجبات كرم الضيافة )املعروفة 

عام(  بشكل  والعراقيني  الكلدانيني  عند 

آلمر املفرزة وأفرادها، وبعد مغادرة تلك 

أربعة  من  متكونة  كانت  والتي  املفرزة 

خمسة  مسافة  وعىل  عسكرية،  سيارات 

أريض  لغم  أنفجر  القرية  من  كيلومرتات 

عىل إحدى عجالتها، مام حدا بآمر املفرزة 

الجحييش  الكريم خليل  الثاين عبد  املالزم 

بجمع  الجنود  وأمر  القرية،  إىل  بالعودة 

واحد  أي  إستثناء  بدون  القرية  أهايل  كل 

حتى الكاهن الضيف، وأمر مفرزته بفتح 

النار عىل أهايل القرية، مل يثنهم عن ذلك 

الزاد وامللح املعروف قيمته عند العراقيني 

جميعاً، فسقطوا قتىل جميعهم ومل ينجو 

عددهم  يتجاوز  ال  صغار  أطفال  سوى 

الواحدة وممن سقطوا تحت  اليد  اصابع 

تلك  يستذكرون  واليوم  أهاليهم)  أجساد 

الفاجعة بأمل واىس( وَمن مل ميت نُقل اىل 

املستوصفات القريبة، فأرسل هذا الضابط 

تلك  مسؤويل  يأمر  جنوداً  الظامل  الفاسق 

ذلك  وتم  عالجهم،  بعدم  املستوصفات 

إىل أن فارقوا الحياة والدماء تنزف منهم،  

يف هذه االثناء كان الجنود مينعون الناس 

من الوصول اىل موقع الجرمية لدفن املوىت 

أيام  ثالثة  ملدة  الضحايا  أجساد  وتركوا 

وثالث ليال كاملة ما جعلها فريسة الطيور 

الكارسة والكالب السائبة، ومل يكتفي املجرم 

اعطى  بل  البشعة،  الجرمية  بهذه  القاتل 

اوامره للجنود بحرق املحصول املوجود يف 

القرية ومات  املوايش يف  قتل  و  بيت  كل 

اصابتهم  نتيجة  الجرحى  من  كبري  عدد 

من  الهرب  استطاعتهم  وعدم  بحروق 

القرية. طوز خورماتو ،  طاووق أو داقوق 

يف العرص الثالث عرش كانت مركز األبرشية 

عىل  تشتمل  ريب  وال  وكانت  الكلدانية 

عدد كبري من املسيحيني وال يزال يشاهد 

فيها أنقاض ما يسمونها بالكنيسة .عنكاوا، 

عني  زالة،  عني  عقرة،عامدية،  سفني،  عني 

  . حسن  قره  شيش(  دير   ( عمرا  نونيه، 

كزنخ  كرمليس،  كرك،  كنداال،  كويسنجق، 

بالكلدانية  األسم  معنى  برسفي،  )تركيا(، 

املياه(،  كثري  جبل  سفح  عىل  هو)سهل 

وسهولها  وهضابها  تاللها  سألت  لو  لذا 

وأنشدت  وقصة،  قصة  ألف  لك  لحكت 

وبيت،  شعر  بيت  ألف  االجيال  بحنجرة 

مسحورا  أمريا  أو  مخموراً  شاعرا  نظمها 

وحلقات  أألصيلة  البريسفية  األرس  عن 

الشباب والصبايا التي كانت تزينها بألف 

محتفلة  الغابرة،  األزمنة  يف  وضحكة  لون 

الحاملة   الشمس  ودىفء  الربيع  مبواسم 

بلغ  حيث  إيران  يف  الكلدان  تواجد  كام 

أما  شخص،   ١٣000 حوايل  الكلدان  عدد 

أبرشية  فهي،  هناك  الكلدانية  األبرشيات 

وهي  وسالمس  أورميا  أبرشية  األحواز، 

طهران  وأبرشية  القدمية  األبرشيات  من 

تأسست عام ١٩٧٣م.

من كتاب: الكلدان يف املجتمع العراقي - دراسة تاريخية
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الفم. •  بتقرحات  املتكررة  اإلصابة 

بعض أنواع األمراض الفريوسية.

عن •  الناتجة  األمراض  أنواع  بعض 

الفطريات، مثل: داء املبيضات.

قد •  التي  جنسيا  املنقولة  األمراض 

املناعة، مثل:  تسبب ضعًفا يف جهاز 

اإليدز.

الذئبة، •  مثل:  الذاتية،  املناعة  أمراض 

 ،)Behcet's disease( ومرض بهجت

.)Pemphigus( والفقاع

الهضمي، مثل: •  الجهاز  أمراض  بعض 

القرحة الهضمية، ومرض كرون.

الحنجرة، •  رسطان  مثل:  الرسطان، 

ورسطان الفم.

بعض أمراض أو التهابات الفم، مثل: • 

التهاب الفم واللثة.

االمراض املزمنة مثل مرض السكري.• 

هذا وقد يتسبب اتباع حمية غذائية 

يف  نقص  وجود  أو  مناسبة  غري  أو  سيئة 

تقرحات  بظهور  الغذائية  العنارص  بعض 

الفم  تقرحات  أسباب  أهم  وهذه  الفم، 

املتعلقة بالتغذية:

أو •  الطعام  من  معينة  أنواع  تناول 

عىل  تحتوي  قد  التي  املرشوبات 

تسبب  قد  األحامض  مثل  مواد 

للفم وظهور  الداخلية  البطانة  تهيج 

الفراولة،  الليمون،  مثل:  التقرحات، 

االناناس، الطامطم، الربتقال. 

تناول أغذية أو مرشوبات قد تتسبب • 

مثل:  للمصاب،  تحسيس  فعل  برد 

الفراولة،  اللوز،  القهوة،  الشوكوالتة، 

والجبنة.

الفيتامينات •  بنقص يف بعض  اإلصابة 

بقلم الدكتور رمزي شكري

تقرحات الفم
طبية دراسات

بالقرح  يسمى  ما  أو  الفم  قرحة 

القالعية هي بثور صغرية سطحية تظهر يف 

والشفتني.  اللثة  أو  للفم  املبطنة  األغشية 

بقعة  هيىة  عىل  التقرحات  هذي  تظهر 

أماكن  يف  أبيض  أو  أحمر  لونها  دائرية 

الفم. وهي عبارة عن تآكل  معينة داخل 

قد يصيب األنسجة املبطنة للفم، وتظهر 

أو  أبيض  لونها  دائرية  بقعة  هيئة  عىل 

أحمر يف أماكن معينة داخل الفم.

متى عليك مراجعة الطبيب؟

يفضل القيام بزيارة الطبيب الستشارته 

بشأن تقرحات الفم يف الحاالت اآلتية:

تقرحات فموية ال تشفى رغم مرور • 

أكرث من ٣ أسابيع عىل اإلصابة بها.

شعور عام بالتعب واملرض والضعف.• 
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بدأوا •  قد  األغنياء  معظم  ان  يُعتقد 
تتقاطع  أو  تتعارض  بأعامل  حياتهم 
او  األخالقية  واألعراف  القيم  مع 
التي  أو  بها  يؤمنون  التي  الدينية 

تؤمن بها مجتمعاتهم.

يرسق •  أنه  ويعرف  يرسق  البعض 
مختلفة،  بطرق  ذلك  يربر  ولكنه 
شخصية،  أم  دينية  مربرات  أكانت 
التي  الشخصية  نظره  وجهة  ومن 
تتحيز ومتيل ملصلحته الخاصة والتي 

يعتربها حق مطلق.

وتعقد •  تشارك  أن  الصعب  من 
صفقات جيدة مع ناس غري جيدين.

قدسيته •  من  الكثري  الدين  فقد 
تفاصيل  يف  يتدخل  عندما  وأهميته 

الحياة التي تتغري بالزمان واملكان.

تعانيها •  التي  املشاكل  معظم 
التخلف  من  الرشقية  مجتمعاتنا 
والجهل والرتاجع الحضاري واإلرهاب، 
بل  الدين،  خالل  من  حلها  ميكن  ال 

بالعلم والعقل.

يحققه •  قد  واملال  الرثوة  امتالك  إن 
والحرامي  واملفكر  والجاهل  الذيك 
امتالك  ولكن  والحكيم،  والقاتل 
متاحة  فهي  الطيب  والذكر  السمعة 

لفئات محدودة مام ذكر.

البعض منا يحبون أن يقودوا ويأخذوا • 
للكثري  يفتقدون  وهم  القائد،  دور 
من صفاتها، وتناسوا أن القيادة بكل 
والعطاء  بالتضحية  تتصف  معانيها 
ورجاحة  املساعدة  وإبداء  والحكمة 
األخر  ومحبة  والتواضع  القرار 

والصدق واألمانة والتواضع.

بيننا •  يعيش  ممن  الكثريين  هناك 
والتقوى،  التدين  ويدعي  يرسق 
وبصالفة  يدافع  تواجهه  وعندما 
معتقدا انه عىل حق، فهل هذا غباء 
معا.  األثنان  أم  ودهاء  جحود  أم 

لكنهم مفضوحون.

النقص  كان  إن  خاصة  املعادن،  أو 

االتية:  الغذائية  العنارص  الحاصل يف 

الفوليت،  الحديد،   ،B١2 فيتامني 

الزنك.

التعرض لإلصابة أو جرح يف الفم• 

يف بعض الحاالت قد تظهر تقرحات • 

الفم نتيجة تعرض األسنان أو الفكني 

لجرح أو إصابة قد تسببها أمور، مثل:

عالج •  إجراءات  لبعض  الخضوع 

األسنان.

عض باطن الوجنتني أو اللسان أثناء • 

املضغ أو الحديث دون قصد.

مثل: •  الفم،  يف  غريبة  أجسام  وجود 

تقويم االسنان أو طقم األسنان.

مثل: •  الفم،  داخل  لحرق يف  التعرض 

أو  تناول طعام  الناتجة عن  الحروق 

مرشوب ساخن.

أسباب تقرحات الفم األخرى:

ال تقترص أسباب تقرحات الفم عىل ما 

العديد من  ذكر أعاله فحسب، بل هناك 

األسباب والعوامل األخرى التي قد تؤدي 

لإلصابة بتقرحات الفم، مثل:

نتيجة •  الفم  يف  تقرحات  تحدث  قد 

مسكنات  مثل  األدوية  بعض  تناول 

املضادات  انواع  وبعض  األسنان 

مانعة  انواع  وبعض  الحيوية، 

إىل  باإلضافة  الستريويدية.  االلتهاب 

الخضوع لعالجات معينة مثل العالج 

الكيمياوي والعالج الشعاعي.

التغريات •  مثل:  الهرمونية،  التغريات 

خالل  املرأة  جسم  عىل  تطرأ  التي 

فرتة الحمل.

العناية •  روتني  يف  خلل  وجود 

باألسنان، مثل: تنظيف اللثة واألسنان 

بقوة، واستعامل معجون أسنان غري 

مناسب.

والشعور •  السيئة  النفسية  الحالة 

والتعب،  والقلق،  بالتوتر،  املستمر 

عن  اإلقالع  مثل  العادات  وتغيري 

التدخني.

الجينات والوراثة.• 

العالجات •  يف  أو  األسنان  يف  مشاكل 

بعض  لها  خضعت  التي  الطبية 

األسنان، مثل:

يف •  الحواف  حاد  سن  وجود 

داخل الفم.

مالمئة •  غري  سنية  تركيبات 

لقياسات السن، أو حشوة سنية 

خشنة.

تقرحات  تعد  ال  الحاالت  غالبية  يف 

دون  تشفى  ما  وغالبًا  حالة خطرية،  الفم 

عالج يف غضون فرتة تقارب ١0 أيام، ولكنها 

بنوع من  بها  املصاب  الشخص  تشعر  قد 

االنزعاج واألمل.

ويفضل استشارة الطبيب عند اإلصابة 

إذا ما كانت هذه  الفم، خاصة  بتقرحات 

التقرحات متكررة الحدوث، أو إذا لوحظ 

عدم وجود بوادر للتعايف منها رغم مرور 

عدة أيام عىل اإلصابة، ففي بعض األحيان 

عىل  دااًل  عرًضا  الفم  تقرحات  تكون  قد 

اإلصابة بحالة خطرية.

بقلم: د. عامر ملوكا

طبية دراسات
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عام 2١2م،  السادس، ومات شهيًدا  القرن 

وضع  التي  والترشيعات  للقوانني  شهيًدا 

عىل  محفورة  زالت  ما  ولجملة  أساسها 

جدران املحاكم العاملية ويرددها الكثريون 

من  أهون  قتل  جرمية  ارتكاب  "إن  من: 

وألكرث  القانون  رجال  القتل"  هذا  تسويغ 

من ١٨ قرنا:

وما زال متثاله أمام قرص العدل بروما 

وشموًخا  عزة  ينبض  اإليطالية،  العاصمة 

باملبادئ  واالميان  للعدالة  أعىل  ومثال 

باإلضافة  لها،  مثنا  حياته  دفع  لدرجة 

للوحة جداريه بإسمه موجودة أمام مبنى 

لدوره القانوين  الكونغرس األمرييك تكرمياً 

الكبري وقد كتب عليها: "مؤلِف ألكرث من 

كانت  الحقوق  يف  مؤلفا  وخمسني  ستة 

العاملية،  الحقوقية  الترشيعات  أساس 

القانونية  املناقشات  يف  مؤلفاً   ١٩ ألف 

ألف  القانونية"،  املسائل  يف  مؤلفاً  و٣٧ 

واألجوبة  األسئلة  أشهرها  كتب،  عّدة 

كمقرر  األجوبة  كتاب  واعتمد  والفتاوى، 

الّرومانية.  الحقوق  مدارس  يف  درايس 

أكرث  القانوين  موجزه  يف  يوستنيان  استعار 

من ٦00 فقرة من كتابات بابنيان كام ذكر 

بابنيان عدة  بابنيان ١٥٣ مرة. شغل  اسم 

مناصب كمعلم يف ميدان القانون ببريوت 

سبتيموس  اإلمرباطور  يدعيه  أن  قبل 

جوليا  الحمصية  السورية  زوج  سفريوس 

بابنيان،  أقرباء  من  كانت  ويقال  دومنا 

ليكون مستشاره بروما. ومن مؤلفاته كتابه 

لطالب  يدرس  وكان  األجوبة"  املشهور" 

)البيان( . 2 البيانوس  آنيوس  دميرتيوس 

Domitrius Annius Ulpianus

٣ .Erennio مودستينو  فرينيو 

Modestino

4 .Julius Yulius جوليوس بولوس

٥ .Gaius غايوس

مؤلفاتهم  كتبوا  الفقهاء  هؤالء 

من  الكثري  دفع  ما  وهذا  بالالتينية 

مؤلفات  عىل  يطلقوا  واملرشعني  املؤرخني 

الحقوقيني  الفقهاء  هؤالء  وعطاءات 

أطلقت  وعليه  بالرومانيني،  الخمسة 

تسمية الترشيع الروماين عىل القوانني التي 

عىل  األمر  استعىص  ان  وليومنا  وضعوها. 

قانونية  لحادثة  أو  وغريها  إيطاليا  قضاة 

إىل  الرجوع  إاّل  لهم  ليس  مذكورة  غري 

مؤلفات العظيم بابينان كمرجع قانوين.

(بابنيان)  بابيانوس  اميليوس   -١

Aemilius Papinianus

بابيانوس  اميليوس  الخمسة  وأشهر 

ولد  ألنه  بالحميص  ويعرف  )بابنيان(، 

مبدينة حمص السورية العريقة عام ١42م 

القوانني  أم   " بريوت  يف  الحقوق  درس 

والتي  يوستنيان،  أسامها  كام  ومرضعتها" 

اكرث  وكانت  سفريوس،  سبتيموس  أسسها 

حظًا باجتذاب الطالب واالساتذة املميزين، 

التابعة  الحقوق  مدارس  وأشهر  وأكرب 

منتصف  حتى  الرومانية  لإلمرباطورية 

العظماء الخمسة

بقلم: أديبة عبدو عطية

مصدًرا  قوانينهم  سوريني  خمسة 

١٨00سنة..  من  ألكرث  بالعامل  للترشيع 

الحضارة  تأثري  أن  فخرًا  السوريون  يكفي 

ولعل  الحياة،  مجاالت  كل  يف  السورية 

من أهم تأثريات هذه الحضارة ومنجزاتها 

بالعامل، كان يف الترشيع والحقوق بالعرص 

الروماين. 

الروماين  والكاتب  الشاعر  دفع  ما 

جوفينال لالعرتاف يف القرن الثاين امليالدي 

العايص  ونهر  بعيد  زمن  "منذ  بالقول: 

جالباً  التيرب  نهر  يف  ماءه  يصب  السوري 

وقيثارته  وعوده  وعاداته  لغته  معه 

بأوتارها املائلة".

املسامريات  عامل  كلامت  ننىس  وال 

رُقم  رموز  فك  بعد  فريلو  شارل  الفرنيس 

أوغاريت ليؤكد بعدها عبارته املشهورة:

األم  وطنه  وطنان..  إنسان  "لكل   

حضارٍة  من  سوريا  أعطته  ملا  وسوريا"، 

وأبجدية  وفن  أدب  من  ولقرون  للعامل 

بالعامل،  للترشيع  مصدًرا  لتكون  وأيًضا 

يوستنيان  قانون  حيث ٨0٪ من مدونات 

مؤلًفا  كتابًا  خمسني  من  واملؤلفة  املدين 

من  صيغت  قانونية  فقرة   24٦2 من 

وتعد  سوريني،  حقوقيني  خمسة  مؤلفات 

املصدر الرئييس للترشيع بكثري من الدول 

وإسبانيا  وإيطاليا  فرنسا  ومنها  االوروبية 

وأملانيا وغريها. 

فَمْن هم هؤالء الفقهاء الخمسة؟ 

)بابينيان( . ١ بابيانوس  اميليوس 

Aemilius Papinianus
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السنة الثالثة يف مدارس الحقوق األوروبية. 

الذين  املحامني  أول  انه  الكثريون  ويعتربه 

وجدوا والذين سيوجدون:

زوجها  وفاة  بعد  روما  حكمت جوليا 

ابنها  العرش  اإلمرباطور سبتيموس واعتىل 

بقتله،  غيتا  أخيه  من  تخلصه  بعد  كاركال 

جرميته  يربرله  أن  بابينان  من  ويطلب 

بجملته  طلبه  بابينان  فرفض  الشنعاء، 

"إن  القانون:  بعدالة  منه  إميانا  املشهورة 

ارتكاب جرمية قتل أهون من تسويغ هذا 

ان يرضبه  إاّل  القتل"، فام كان من كاركال 

العاملي  الترشيع  سيد  ليفاجئه  بالبلطة، 

يُقتل  أن  ويَطلْب  االلتامس  طلب  برفضه 

وبإرصار،  ومبكانته  به  يليق  ومبا  بالسيف 

وكان له ما أراد! واعتربها الكثريون ومنهم 

املؤرخ جيبون، أن إعدام بابنيان كان محزنًا 

وكارثة عامة. 

البيانوس  آنيوس  دميرتيوس   -٢

Domitrius Annius (البيان) 

Ulpianus

عامي  بني  الترشيع  مجال  يف  برز 

البيانوس  آنيوس  دميرتيوس  و222م،   2١١

بلبنان،  "حاليا"  صور  أبناء  من  )البيان( 

وأدخل  بريوت  بجامعة  ايضا  وعلّم 

لالمرباطور  كمستشار  قضائية  اصالحات 

مرغوبة  تكن  مل  وان  سفريوس،  اسكندر 

الفئات. وقُِتل أيضا عىل أيدي  لدى بعض 

الذي  اإلمرباطوري  بالقرص  ليال  الجنود 

االمرباطور  وبحضور  اليه،  التجأ  قد  كان 

الكتابة  يف  البيان  أسلوب  ويقال  ووالدته. 

ويقال  وضوًحا،  وأكرث  بابنيان  من  أسهل 

البيان،  قدم  بابنيان.،  منافيس  من  كان 

األحكام كام صاغ  اعامال يف مجال صياغة 

العنرصية  االمتيازات  من  تحد  ترشيعات 

لحاشية البالط.

٣- هرينيوس موديستينوس

أو  موديستينوس،  هرينيوس  كان 

ببساطة موديستينوس، رجل قانون مشهور، 

عام  حوايل  حقوقي  كمرشع  صيته  ذاع 

2٥0 م. يف قانون فالنتينيان لالستشهادات 

غايوس  باولوس،  بابنيان،  مع  يصنف 

قانون  وأولبيان، كواحد من خمسة رجال 

املسجلة  نظرهم  وجهات  اعتربت  الذين 

حاسمة. وهو يعترب آخر رجل قانون عظيم 

يف العرص الكالسييك للقانون الروماين.

Julius Yulius ٤- جوليوس بولوس

من  الفقهاء  أحد  جوليوس  وكان 

السوريني  للفقهاء  األوىل  املجموعة 

الخمسة ومن ضمن الفريق القانوين عندما 

مرسوماً  الثاين  تيودور  اإلمرباطور  أصدر 

عام 42٦م، ُعرِف بقانون املرافعات، حيث 

صنف الفقهاء إىل مجموعتني وحظر عىل 

األحكام  اعتامد سواهم يف جميع  القضاة 

التي يصدرونها، وضمت املجموعة األوىل 

واملجموعة  الخمسة،  السوريني  الفقهاء 

اعتمدهم  الذين  الفقهاء  شملت  الثانية 

الفقهاء السوريني الخمس.

Gaius ٥- غايوس

١٣0-١٨0م Gaius الفقيه غايوس

الفقيه  مؤلفات  أن  املصادر  تذكر 

يف  بحثت  أجزاء،  أربعة  شملت  غايوس 

األصول واألشكال وحقوق األرسة واملرياث 

وامللكية، واعتربت مرجعاً يلتزم به القضاة 

واعتمدت  فالنتني،  اإلمرباطور  من  بقرار 

مؤلفاته ألهميتها، مادة تدريبية يف املعاهد 

والجامعات األوروبية، وبرز الفقيه البيان 

عامي 2١١ و222،  بني  الترشيع  يف مجال 

األحكام،  صياغة  مجال  يف  أعامال  وقدم 

االمتيازات  من  تحد  ترشيعات  صاغ  كام 

العنرصية للحاشية االمرباطورية.

بأفضال رشقنا،  يعرتف  الغرب  وهكذا 

واوطاننا وأكرث شعوبنا تجهل هذا التاريخ 

الحافل والغني الذي اعطى الغرب الكثري 

هي  وهذه  تتجاهله،  او  تنكره  وأحيانا 

بني  ما  بالد  بحضارات  وخاصة  مصيبتنا 

النهرين إال لألغراض السياحية او للتفاخر 

الشكيل.
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ذكريات / من كتاب (من أعامق الذاكرة)

األنظار  تلفت  جّذابة  كانت   

بشعرها الطويل املتوج وقامتها املديدة 

هي  الرائعة...تلك  العراقية  وقسامتها 

نزار  قلب  جذبت  التي  الراوي  بلقيس 

من  قبلها  الكثريات  عرف  الذي  القباين 

الرشق والغرب وتغزل بالكثريات وحىك 

ان  إال  وعالقاته...  حبه  عن  قصصا 

ويكفيها  آخر  نوع  من  كانت  بلقيس 

بحكم  دجلة  من  رشبت  قد  تكون  ان 

بغداد  االعظمية يف  سكناها يف منطقة 

كونها  بحكم  الفرات  من  رشبت  كام 

املدينة  تلك  "راوة"  مدينة  من  أصال 

الصغرية التي تقع عىل نهر الفرات قريباً 

من الحدود السورية – العراقية، فأتحد 

وأصبحت  تكوينها  يف  والفرات  دجلة 

بدعة للناظرين. 

رشارة  أول  انطلقت  لقد   

للحب بينهام عام ١٩٦2 عند زيارة نزار 

أمسية  يف  إليها  تعرّف  حيث  للعراق 

شعرية رائعة أقامها األدباء لنزار، وبعد 

متبادال،  الطرفني  الحب من  أيام أصبح 

األهل  موافقة  مشكلة  هناك  وكانت 

غري ان أهلها رفضوا هذا الزواج بسبب 

والتي  السابقة  ودواوينه  قصائده 

أثارت جدالً كثرياً وخصوصاً يف األوساط 

هذا  كل  نزار  يتوقع  مل  املحافظة. 

غادر  ما  املوافقة فرسعان  وعدم  الصد 

عمله  مركز  اسبانيا  إىل  متجها  بغداد 

عىل  بقي  ولكنه  آنذاك،  الديبلومايس 

ليت  ويا  يرتاسالن  بلقيس  مع  اتصال 

هناك اليوم من يستطيع الحصول عىل 

تلك املراسالت فأغلب الظن أنها تحوي 

الكثري والكثري ونرشها يشّكل سبقا غري 

مألوف يف ميدان املراسالت األدبية.

لقد عاد نزار إىل بغداد ثانية   

املربد  مؤمتر  انعقاد  أثناء   ١٩٦٩ عام 

الذي حرضه يف تلك السنة عىل ما أذكر 

الكثري من األدباء والشعراء والكّتاب من 

كافة األقطار العربية واألجنبية.

رائعة  قصيدة  قباين  نزار  ألقى  وقد 

كانت بلقيس بطلتها 

مرحبًا يا عراق...

جئت اغنيك 

وبعض من الغناء بكاء 

أكل الحزن حشاشة قلبي 

والبقايا تقاسمتها النساء!

بقلم:

بهنام فضيل عفاّص

نزار قباين
و

بلقيس الرواي

عاش نزار 
أيام  أجمل 
كما  حياته 
في  يعترف 
الذي  شعره 
بعد  نظمه 
زواجه من 

ولقد  بلقيس، 
فيها  نظم 

كثيرة  قصائد 
أكثرها  كان 

قصيدة  شهرة 
التي  "حبيبتي" 
كاظم  غّناها 

الساهر.
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هذه  بعد  الجميع  وعرف   

يزال  وال  كان  نزار  ان  القصيدة 

متغلغل  الحب  وان  بلقيس  يعشق 

الجهات  من  كان  فام  فؤاديهام  يف 

يف  جادة  وهي  آنذاك  الرسمية 

أوعزت  ان  إال  جانبها  إىل  نزار  كسب 

شفيق  الشاعر  وزميّيل  لصديقّي 

للشباب  وزيراً  آنذاك  وكان  الكاميل 

لوزارة  وكياًل  وكان  طاقة  وشاذل 

القضية  يف  يتدخال  ان  الخارجية 

عائلتها...  من  رسمّيا  بخطبتها  ويقوما 

ومتت  قيام  خري  باملهمة  قاما  ولقد 

يف  القران  وعقد  العائلة  موافقة 

العائلة  حفل اقترص عىل املقربني من 

األصدقاء.  وبعض 

أيام حياته  عاش نزار أجمل   

نظمه  الذي  شعره  يف  يعرتف  كام 

نظم  ولقد  بلقيس،  من  زواجه  بعد 

شهرة  أكرثها  كان  كثرية  قصائد  فيها 

كاظم  غّناها  التي  "حبيبتي"  قصيدة 

عىل  سنوات  عرش  وبعد  الساهر، 

املشهورة: لها قصيدته  كتب  زواجهام 

اشهد ان ال امرأة 

أتقنت اللعبة إال أنت 

واحتملت ح�قا¿ 

عرشة أعوام ك� احتملِت 

وقّلمت أظافري

ورتبت دفاتري وأدخلتني روضة 

األطفال.... إال أنت

اشهد ان ال امرأة 

قد جعلت طفولتي 

Æتّد خمسÅ عامًا إال أنت

واضح  اعرتاف  القصيدة  ويف   

بحّبه وبحب بلقيس وان بلقيس عرفت 

كيف تدّجنه وتعيش الحب معه! ولكن 

فقد  باملرصاد  لهام  كان  كعادته  الدهر 

أىب ان تدوم تلك السعادة فلم يشعر يف 

يوم من أيام عام ١٩٨١ وكان جالساً يف 

مكتبه يف شارع الحمراء ببريوت عندما 

يف  الذي حدث  الهائل  باالنفجار  سمع 

السفارة العراقية يف بريوت فلم يتاملك 

وقال يف نفسه: يا ساتر يا رب وكان ما 

توقعه قد حصل فعاًل فقد جاء إليه من 

بلقيس  بتلقائية:  فقال  بلقيس  ينعي 

القصة  تلك  انتهت  هكذا  راحت!! 

الرائعة واملؤثرة والتي كانت رمبا الحب 

الحقيقي األوحد الذي عاشه نزار قباين 

الحب  قصص  الذاكرة  إىل  أعاد  والذي 

األوىل منذ جميل بثينة وقيس ولييل.... 

من  تعّد  مرثية  نزار  نظم   

رصخة  أطلق  حيث  نظمه  ما  خري 

قائاًل:  مدّوية  حزن 

شكرًا لكم شكرًا 

فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم 

ان ترشبوا كأسًا عىل قرب الشهيدة 

وقصيدة اغتيلت 

وهل من امة يف األرض 

- إال نحن- نغتال القصيدة

بلقيس.... 

كنت أطول النخالت يف أرض العراق 

ثم يقول: 

هل يا ترى 

من بعد شعرك ترتفع السنابل 

يا نينوى الخرضاء 

يا غجريتي الشقراء

يا أمواج دجلة 

تلبس يف الربيع بساقها 

أحىل الخالخل

قتلوك يا بلقيس 

أية أمة عربية 

تلك التي تغتال أصوات البالبل! 

هذا وقد كتب عىل رضيحها:

هنا ترقد بلقيس الراوي ولدت يف 24 -٣

-١٩٣٩.... واغتيلت يف ١٥ -١2- ١٩٨١

بلقيس 

يا عطرًا بذاكر¿ 

يا زوجتي وحبيبتي وقصيد¿

نامي بحفظ الله... أيتها الجميلة 

فالشعر بعدك مستحيل 

واألنوثة مستحيلة 
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همسات أبو فادي

هؤالء  لِيَحملَها  القوى،  منهوكة 

الجوامع  ساحات  إىل  أقفاصهم  يف 

فيشرتيها  إسطنبول،  يف  والكنائس 

الناس كنذر، ويطلقون رساحها للفور، 

لتشفع فيهم وتحمل نياتهم إىل السامء 

وتنتظرهم بباب الجنة.

الشعبية  األسطورة  هذه  من 

القدمية يصوغ الروايئ الرتيك املعارص 

ظاهرها  شيّقة،  قصة  كامل  يشار 

وباطُنها  البوسفور،  كنسيم  يداعبك 

 - أبطالها  أحد  فيقول  ملغوم،  حقل 

وهو من الصبية الصيادين:-

هذه  نصطاد  أن  مهنتنا،  "نحن، 

العصافري، أن نأرسها. لسنا نحن الذين 

موجودة  إنها  العادة.  هذه  اخرتعنا 

يأرس  الزمان  قديم  فمنذ  األزل.  منذ 

الصيادون العصافري، وأهل إسطنبول 

يعيدون الحرية إليها!

قلبه  رّق  وقد  له،  رفيق  فينربي 

للعصافري املُتدافعة داخل سجنها:

من  قليال  ميلك  َمن  لَجاملِها!  "يا 

الرحمة يف قلبه، َمن له قليل من روح 

الديانة وخوف الله، من يَطَمع بشرب 

عصافیر الجنۀ

خمسة  منها  يشرتي  وال  الجنة  يف 

أية  حريتها!  إليها  ويعيد  عرشة،  أو 

لِيُقبََض  جرمية ارتكب هؤالء الصغار 

عليهم؟ ونحن مل نأرسهم لتعذيبهم، 

بل لنتيح لغرينا أن يحررهم ... ولكن 

يا  كفرة،  مدينة  أصبحت  إسطنبول 

عم، وال أحد يهمه أمر الجنة"!

أم  لبضاعته،  البائع  ترويج  أهو 

موعظة دجالني يدفعون بغريهم إىل 

الجنة لتغذية بقائهم، وإذا مل يذعنوا 

لدعوتهم لعنوهم وزجوهم يف عمق 

جهنم وبئس املصري!

هكذا متتزج معاناة البرش مبعاناة 

الظاملني  مصلحة  وتتداخل  الطري، 

مبصلحة املظلومني... ومل يَُعد منطق 

املتاجرة باإلنسان وبقيمه، وال هموم 

القمع  أو  والالآبالية  األنانية  املصالح 

أقفاص  من  أقوى  اقفاص  وكلها   –

أيامنا،  إسطنبول – مل تدع مكانا، يف 

يد  لحركة  أو  عابرة،  لحظة  لفرح 

تنفتح بسخاء لوجه الله ... من أجل 

الحرية وكرامة اإلنسان والتفكري ِببُْعد 

غري بُْعِد الربح والخسارة واملصلحة.

بقلم: أبو فادي
(من الفكر املسيحي إىل بابلون)

العصافري  هذه  سحرتني  طاملا 

بألوانها  الجنة  بعصافري  تُدعى  التي 

ورقة  أرياشها،  ونعومة  الزاهية 

وِبحركاتها  عيونها،  وصفاء  مناقريها، 

الدامئة، وكأين بها، يف ضآلة أجسامها 

الصاخبة،  العاطفية  وتظاهراتها 

أقفاص  يف  تزقزق  عاشقة  فراشات 

منها  أشهد  مرة  كل  ويف  بها.  تضيق 

أين  ِمن  تُرى  ألتساءل:  أعود  قفصا 

الجنة"؟  جاءها هذا اإلسم: "عصافري 

فأجيب نفيس: "لعّل الحّب ِمْن ِفعِل 

الجنة، فجاء اسُمها من ِفعلِها! وأقتنع 

غريهم  أسمع  عندما  جوايب  من 

يسمونها "طيور الحب".

دون  من  طري  قفص؟  يف  ُحّب 

حرية؟ فراشة أسرية؟ عاشق وقيود؟ 

... أية جنة هذه!!

وجاءين الجواب الشايف من تقليد 

البيزنطي  العهد  إىل  يرقى  اسطنبويل 

هذه  من  غزيرة  قطعانا  أن  مفاُده 

موسم  يف  ترمتي  الصغرية  العصافري 

هجرتها الخريفية كل عام، عىل ساحل 

الصيادين  شباك  أسرية  فتقع  فلوريا. 
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األديب / قصة قصرية الباب

القـریـن
رأيس  يف  واألىس  البيت  من  خرجت 

خاوية  طرقات  عرب  تنقلني  فريدة  عربة 

تقف  املطري،  الندي  بالليل  مسكونة 

يوزع  صعلوك  الصمت  أترجل...  مرتنحة، 

قهقهاته الخرساء يف فضاء املدينة الغائصة 

الجرس  ناصية  عىل  أقف  العتمة،  يف 

الليل  جلد  عرب  أنظر  العتيق،  الحديدي 

جدائل  من  املنعكسة  باألضوية  املربقش 

السياج  عىل  متأرجحا  أتهالك  ثم  النهر، 

مبعطفي األسود الجلدي وشعري األكرت.

*****

وحدي،... مع الهزيع األخري من الليل، 

أواجه هذا الرجل النزق الذي يطاردين مذ 

غادرت البيت، أقف، يقف... أخطو اثنتني، 

نحنحته.  أسمع  أتنحنح،  كذلك،  يفعل 

أرصخ بغضب.

- ماذا تريد مني؟

يرببر الرجل ثم ينفخ يف كفيه ويودع 

الجلدي  معطفه  ياقة  الزرافية  عنقه 

األسود، ومن ثم ال يرين....

- من أنت...؟ وماذا تبغي...؟

يقول باشتهاء.

- أريدك.

- أنا....؟!

- أجل.

- هل تعرفني من قبل...؟

يجيب بصوت واثق.

- متىل وجهي.

عينان  جدا،  عادي  وجه  أفعل... 

يتهادى  عريض  جبني  تعبتان،  عسليتان 

عىل قمته شعر أكرت مبلل، وندبة سوداء 

تحت الشفة السفىل...

- ثم ماذا...؟

- تعّزز يقيني.

- بم...؟ 

- مبا جئت من أجله.

- وألي أمر جئت...؟

- يك نسافر معا.

- أين...؟

- إىل النبع األول لتتطّهر.

بالسياج  تتشبث  ويدي  قلت، 

الحديدي محاوال إسناد جسدي الخائر.

- لست مدنّسا 

أجابني مفلسفا وضعنا الغريب.

- أنت فعل ناقص.

....... -

- تحتاج إىل جملة مفيدة ليك تتكامل 

كينونتك.

- أنت أما بطران، أو مجنون.

استتىل كمن مل يسمع مالحظتي.

- ترفع مبتداك املمثّل باملهد، وتنصب 

خربك اآليت ال محالة املّمثل بالرمس.

- أنت قطعا فقدت عقلك.

نظر من خلف كتفي إىل البعيد، بقى 

مجرد  انه  فيها  خلت  لفرتة  وضعة  عىل 

طيف أو هلوسة ذهنية تلبستني مرتجمة 

حالة الال توازن التي وجدت نفيس أتخبط 

الفائت،  الغروب  منذ  القاحل  ميدانها  يف 

روحة  من  اآليت  العميق  همسه  سمعت 

املرتبص خلف  املجهول  أو من  املتسامقة 

متاريس الليل.

- أقتلني ليك تسمو.

شفرتها  تلتمع  مدية  بوجهي  وأشهر 

الحادة وأكمل.

- أغمدها هنا.

وأشار إىل قلبه.

- وإذا مل أفعل؟

قال بحزن.

- تظل مدنّسا.

-  وأن فعلت؟

- تكتمل الجملة.

من  أمسكتها  بهدوء،  املدية  أخذت 

متّزنة،  بخطى  مني  أقرتب  مقبضها جيدا، 

نزع معطفه وفتح أزرار قميصه، ثم أشار 

إىل صدره.

- هنا.

أشخص  جيدا،  القلب  موضع  أتلمس 

مكانه بأصابع يدي اليرسى، وبيدي اليمنى 

أغمس املدية حتى النصل بني الضلوع.

*****  

حني انسل أول خيط فيض لفجر شتايئ 

بليل، كان مثة فوق الجرس رجل، مبعطف 

عيناه  جدا...  عادي  ووجه  جلدي،  أسود 

يتهادى  عريض  جبينه  تعبتان،  عسليتان 

بالطني  تلطخ  وقد  أكرت  قمته شعر  عىل 

والدم الطازج، وندبة سوداء تحت الشفة 

السفىل... ممدد بهدوء عىل الرصيف ومثة 

بني  املقبض  غائصة حتى  مدية  القلب  يف 

الضلوع.

هيثم بهنام بردى
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األديب / قصة قصرية الباب

حّدقَْت يب بِإمعاٍن، ثمَّ أجابَْت:

الُحرِّ  باِختيارِنا  العامِل  إىل  نأِت  مل  إنّنا 

العامِل  إىل  يأتوا  مل  البرِش  وكّل  بنّي،  يا 

باِختيارِهم.

ي، أعلُم أنّنا مل نأِت  قاطْعتُها: عفًوا يا أُمِّ

إىل العامِل باِختيارِنا الحّر، أعلُم هذا جيًّدا، 

لكّني أقصُد شيئًا آخر، فأنا وأنِت وآخرون 

الّذيَن  نحُن  أحوالنا،  أحوالهم  تشبُه  ن  ممَّ

اِرتشْفنا املرارات امللّونة منُذ زمٍن بعيٍد، ما 

هو هدفُنا يف الحياِة؟! .. وملاذا جئنا أصاًل 

مراراتِها  أجِل  من  جئنا  هل   .. للحياِة؟! 

فقط؟! .. آٍه لو تعلمني كم مرّة أشعُر يوميًّا 

إنّني   .. الخفقاِن!  يتوقُّف عن  قلبي  وكأّن 

إنُّه  للغاية؛  صغريًا  الكبري  العامل  هذا  أرى 

إنّني   .. رحمة  دومنا  ويخنقني  يحاُرصين 

أشعُر وكأنّني غارٌق يف رساديَب معتمة ال 

تنتهي.

وِر؟! .. ملاذا  ملاذا ال نخرُج يا أّماه إىل النُّ

ويحاوُل  امِس  الدَّ الظَّالِم  يف  هكذا  نغرُق 

اكنة،  بعُضهم أن نبقى دامئًا يف الظُّلمِة الدَّ

افئة؟! مِس الدَّ جاِت الشَّ بعيًدا عن توهُّ

ُث عنه يا بنّي؟  أّي ظالٍم تتحدَّ

أّماه!  يا  العرشيِن  القرِن  ظالُم  أنّه 

جهِل  نتيجَة  تفاقَم  الّذي  الظَّالُم  هذا   ..

ماِر، مستغالًّ  الدَّ اإلنساِن وغوِصِه يف فنوِن 

وَر الباهَر لتعميِة أخيِه اإلنسان .. تاركًا  النُّ

الزَّماِن  من  قروٍن  أخالقيَّاِت  ظهرِِه  خلَف 

تحرتُق يف رابعِة النَّهاِر.

يا  انظري  عيونَنا،  يبهُر  نوًرا  أحبُّ  ال 

ي .. ها أنذا أرى تجاعيَد وجِهِك بوضوٍح،  أُمِّ

انظري إىل ذلِك القنديل .. إنّه يصدُر نوًرا 

يا  بوضوٍح.  بعَضنا  نرى  ذلَك  مَع  خافتًا، 

عىل  عشنا  لو  إنّنا   .. مريح!  نوٍر  من  لُه 

يكوَن  أْن  اِكتفيُت   .. واحدة  بكلمٍة  أجْب 

معتنَي املعلّقتنَي يف املقلتني. جوايب الدَّ

خيََّم علينا صمٌت مطبق. حرَّكُْت رأيس 

كانْت  رياٌح هادئة،  أرجوحٍة تحرِّكُها  مثَل 

وكْنُت   .. حزينتنَِي  بعيَننِي  إيلَّ  تنظُر  ي  أُمِّ

األملَ  أنَّ  وشعرُْت   .. وحايل  لحالِها  أتألَُّم 

ومنا  بعيدٍة،  سنواٍت  منُذ  قلِبها  يف  تربعَم 

َر يف أعامِقها، وغدا  شيئًا فشيئًا إىل أْن تجذَّ

األمل  هذا  تستأِصَل  أْن  عليها  عِب  الصَّ من 

فني. وراوَدين أحيانًا كثرية أنّني توارثُْت  الدَّ

املكتّظ  األنني  هذا  فام  وإاّل   .. األملَ  عنها 

ارتجَفْت شفتاي،   .. القلِب؟!  حوَل سفوِح 

ثمَّ نربُْت سائاًل إيّاها.

ملاذا جئُْت إىل العامِل يا أّماه؟!

نظرَْت إيلَّ بأىس واِنتابَها شعوٌر غريٌب 

تجاهي، وتفاجأَْت عندما وجَدتْني أسألُها 

سؤااًل كهذا. ظلَّْت صامتًة ال تقطُع نظرَها 

النَّظَر يف صورٍة  ي. هَززُْت رأيس ممعًنا  عنِّ

معلَّقٍة عىل الحائِط يف صدِر الغرفِة. كانت 

إنّها  ورُة تعوُد لسنواٍت عديدة َخلَْت؛  الصُّ

تتالطُم  نهاية.  بال  يبدو  كبريٍ،  لبحٍر  صورٌة 

تقريبًا  البحِر  منتصِف  بعنٍف ويف  أمواُجُه 

اِع .. تصارُع األمواَج،  سفينٌة مكسورُة الرشِّ

حوَن يقاوموَن األمواَج ويحاولوَن  كاَن املالَّ

اطِئ  الشَّ إىل  سفينتهم  يوصلوا  أْن  ببسالٍة 

بأمان.

اللَّوحِة،  يف  مستغرقًا  كنُت  وفيام 

عىل  يَدها  ووضَعْت  نحوي  ي  أمِّ اقرتبَْت 

رأيس وهي صامتة، ثمَّ قلُْت لها: عانقيني 

يا أّماه عناقًا طوياًل. كم شعرُْت باالِطمئناِن 

وأنا مرتٍم بنَي أحضانِها. وبعَد أْن غمرتني 

بحنانِها العميِق، كرَّرُْت عليها سؤايل: ملاذا 

جئُْت إىل العامِل يا أّماه؟

األديب والفنان التشكييل صربي يوسف

اطور الحمامة قتل النَّ

يف زاويٍة منفيّة من هذا العامل، اِنزويُت 

يف ركٍن من أركاِن غرفتي الّتي أكلَها الزَّمن. 

لُْت وجَه والديت  تأمَّ للغايِة.  األرُض حزينٌة 

أمعُن  أنّني  أّمي  الحظَْت  عندما  العجوز. 

النَّظَر فيها، اِقرتبَْت مّني، ثمَّ قالَت:

أرى عىل سيامِء  إنّني  بني؟  يا  بَك  ما 

جبيِنَك  وعىل  الحرية،  عالمات  وجِهَك 

وصدغيَك تداخلَْت خيوُط الحزِن. مل أفتْح 

فاهي بكلمة .. كلُّ يشٍء من حويل صامٌت، 

الحائِط  عىل  املغربّة  اعة  السَّ دقّات  سوى 

ودقّاِت القلِب.

أّمي، قطَعِت  ُل وجَه  أتأمَّ وفيام كنُت 

ًشا وذكَّرتْني  اليت .. زاَدتْني تشوُّ اعُة تأمُّ السَّ

يرحُم  ال  الّذي  وبالزَّمِن  القاسية  باأليَّاِم 

حتّى األجّنة.

رسيعًة  مترُّ  واألسابيُع  تُطوى  األيّاُم 

اعُة املغربُّة عىل الجداِر يجرتُّ  وثقيلًة .. والسَّ

تؤملُ  هوُر  الشُّ دقّاتها،  موسيقى  مُت  الصَّ

نوُن متتصُّ من جسدي رحيَق  ذاكريت والسِّ

العمِر.

كاَن   .. الوحيدة  النَّافذِة  من  اِقرتبُْت 

املحيِط  تجاَه  باألمِل  شعوٌر  عيلَّ  يهيمُن 

إىل  يدي  مَدْدُت  القاتِل.  بالغباِر  املغلَِّف 

ا. أمسْكُت  كوٍب من املاِء.. كنُت ظآمَن جدًّ

 .. قلياًل  رشْدُت  األىس،  من  بيشٍء  الكوَب 

هنا  املاُء  وتدفََّق  يدي  من  الكوُب  سقَط 

وهناك وتناثرَْت قطراتُُه عىل بطانيّة ممزَّقة 

وملوَّنة برُقَعٍ خاطتْها أّمي منُذ زمٍن بعيد.

ي نحوي متسائلًة: ماذا بَك  هرَعْت أمِّ

وتبدو  ا،  جدًّ حزيًنا  أراَك  إيّن   .. بنّي؟!  يا 

موِع،  بالدُّ عيناي  اِغرورقَْت  عادتَِك.  كغريِ 

حتّى   .. املقلتني!  يف  ْت  جفَّ ما  ورسعاَن 

مل  كاماًل.  عندي  نصيبَها  تأخُذ  ال  موع  الدُّ
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القناديِل بأمان، أفضل من أْن نعيَش عىل 

وُر الّذي منُه تنبثُق  وِر الباهِر .. هذا النُّ النُّ

رشاراٌت تعمي العيوَن تارًة وتحرُق اِخرضاَر 

يتوِن تارًة أخرى. الزَّ

ملاذا ال ينشُد اإلنساُن أُنشودَة املطِر؟! 

اه إىل خبِز التّنوِر!.. آٍه  .. كم أنا بشوٍق يا أمَّ

.. لو كاَن بيدي سيٌف حاّد! .. ناطوري أكَل 

النَّاطوَر.  أقتَل  أْن  أريُد  إيّن  عنبي وخبزي، 

عصافرَي  يذبُح  ناطورَنا  رأيُت  البارحة  أوََّل 

ضحلة.  ساقيٍة  يف  رماها  ثمَّ  الخميلِة، 

َدين قائاًل: وعندما وجَدين مغتاظًا، هدَّ

سيكوُن  واحدٍة؛  بكلمٍة  ْهَت  تفوَّ لو 

مصريَُك كمصريِ العصافريِ.

اه؟  هْل تسمعينني يا أُمَّ

هزَِّت األُمُّ رأَسها وقالْت: أيوه يا بني، 

إينِّ أسمُعَك جيًّدا.

الهموِم  من  كم  تعلمني  لو   .. آٍه 

تحىص  ال  هموًما  إنَّ  رأيس،  يف  َعْت  تجمَّ

غري، وليك أقيض عىل  ُش يف رأيس الصَّ تعشِّ

عن  رأيس  أفصَل  أْن  بدَّ  ال  العامِل،  هموِم 

 .. منذهلًة  األُّم  عينا  جحظَْت   .. جسدي! 

ثمَّ قالْت:

أيَن  .. ومن  ُث عنه؟!  أيُّ ناطوٍر تتحدَّ

يف  تزاُل  ما  وأنَت  الهموِم  هذه  كّل  لَك 

باكورِة العمِر؟ 

أّمي؟..  يا  عنُه  ثنَي  تتحدَّ عمٍر  أيُّ 

الَّتي عشتُها عمرًا؟ ..  وهْل تُسّمنَي الحياَة 

كانَْت  بيضاَء،  حاممًة  رأيُْت  املايض  األحُد 

تحلُِّق فوَق أرضنا الفسيحة، حاملًة غصَن 

يتوِن. وفجأًة شاهْدُت ناطورَنا من بعيٍد  الزَّ

من  هائلة  مجموعة  ومعُه  نحوها  يتَّجُه 

 .. أّمي!  يا  يتمزَُّق  قلبي   .. يِد  الصَّ كالِب 

الحاممَة،  الكالِب  مبساعدِة  النَّاطوُر  َق  طوَّ

بعيًدا،  يتوِن  الزَّ غصَن  ورمى  أمسَكها  ثمَّ 

الّسجِن،  يف  بها  وزجَّ  بعنٍف،  اِقتاَدها  ثمَّ 

واملشاكَل،  الفنَت  تثرُي  كانْت  بأنَّها  ًعا  متذرِّ

كاَن  الّذي  وِر  النُّ طريِق  يف  عائًقا  وكانْت 

ينشُدُه النَّاطوُر.

تاريِخِك  يف  أُّمي  يا  وجْدِت  هل 

ملاذا   .. واملشاكَل؟!  الفنَت  تثرُي  حاممًة 

اللَّوحِة  تلَك  قان يف  عيناِك جاحظتان تحدِّ

املرسومِة عىل الِْجدار؟

ي ذاهلًة، تصغي إيّل بإمعاٍن،  كانْت أُمِّ

فتابْعُت أروي لها ما رأتُْه عيناي.

بيع املايض رأيُت األقاحي تبيك بكاًء  الرَّ

مرًّا. آٍه .. رأيس يدور! ملاذا أقاحي اآلخرين 

 .. واألننُي؟!  البكاُء  ها  يلفُّ وأقاحينا  تبيك  ال 

ناطورَنا  إيّن شاهْدُت  أّمي،  يا  تعلمنَي  هل 

األقاحي  مخاطبًا  الغليظة  عصاُه  حاماًل 

الباكية، محاواًل تهدئتها قائاًل لها:

ال تبيك أيّتها األقاحي الجميلة، أعرُف 

ولكن   .. الحامِم  مصريِ  عىل  حزاىن  أنَّكم 

أنتم، ال تقلقوا عىل مصريِكم ومستقبلكم، 

أخطُِّط  إيّن  تريدوَن،  ما  لكم  سأحّقُق 

غٍد  بعَد  أو  غًدا   .. "الزَّاهر"  ملستقبلكم 

يك  باألمر،  للمعنيني  توجيهايت  سأعطي 

بيوتًا  نعم   .. الثَّلج!  من  بيوتًا  لكم  نبني 

تخافوا،  فال  بالربِد  شعرتم  ولو  الثَّلِج،  من 

البِرص  كلمِح   .. مبارشًة  معي  اِتّصلوا 

من  ا  رسًّ لكم  وسأفيض  عندكم،  سأكوُن 

أرساِر الطَّبيعِة. سأعلُِّمكم كيَف تتأقلمون 

مَع برودِة الثَّلِج، والربُد يا أعزّايئ لُه نكهٌة 

ستشعروَن  عليِه  تتعوَّدوَن  وحاملا  خاّصة، 

بهذِه النَّكهِة. وسأجلُب لكم ماًء مقطَّرًا، لو 

وجدمُتوُه أحمَر اللَّون فال تخافوا .. ارِشبوه؛ 

تخشوا  فال  مرًّا  وجدمتوُه  ولو  م!  معقَّ إنُّه 

مَع مروِر  عليِه  تتعوَّدوَن  .. سوَف  الخطر 

األيَّاِم .. ستشعروَن بعَد فرتٍة أنُّه لذيٌذ رغَم 

مرارتِِه!.. وال تندهشوا ماّم أقوُل؛ ألّن كّل 

يشء جائز هذِه األيَّام  وكّل هذِه "املرارات 

فكلاّم   .. بالتأقلِم  عالقة  لها  اللَّذيذة"، 

لكم؛  أقولُُه  ما  كّل  ْذتُم  ونفَّ إيّل  أصغيتم 

ِة الحياِة رغَم مراراتِها .. وأريُد  َشَعرْتُم بلذَّ

أْن أصارَحكم وأقوُل لكم: أنَّ سبَب دخول 

جِن هو: أنّها مل تحاوْل أْن  الحاممة إىل السِّ

نفَسها  ْد  تعوِّ وملْ  الثَّلِج،  برودِة  مَع  تتأقلَم 

عىل رشِب املاِء املقطَّر! وكانت دامئًا تقوُل: 

إنَّ هذا املاء الّذي نرشبُُه لُه مذاٌق غريب 

وكانْت   .. لالِحتامل  قابلة  غري  ومراراته 

تستنكُر برودَة الثَّلِج، مَع العلِم أنَّني مراًرا 

وتكراًرا نصحتُها وقلُت لها: سوَف تتعوَّديَن 

عىل هذِه الربودِة مَع مروِر الزَّمِن، إاّل أنّها 

وقد   .. "توجيهايت"  إىل  تصغي  كانْت  ما 

ضبطتُها يف إحدى املرّاِت وهي توشوُش يف 

أذِن أحِد العصافريِ قائلًة لُه:

إنَّك  ِث،  امللوَّ املاِء  هذا  من  ترشْب  ال 

لو رشبَْت مْنُه؛ ستحمرُّ عيونَُك، ولن ترى 

املاء  هذا  إنَّ  ويقاُل:   .. طويلة  ملسافاٍت 

امللوَّث يؤثُِّر عىل األجنحِة وفروِة الرَّأِس.

الحاممُة  قالتُْه  ما  سمْعُت  عندما 

للعصفوِر، خرْجُت عن طوعي واضطَررُْت 

من  ووجْدُت   .. ها  حدِّ عنَد  أوقَفها  أْن 

من  املزيَد  تثرَي  لئالَّ  أسجَنها؛  أْن  األفضِل 

أْن  أريُد  وأنا  بينكم..  فيام  والفنِت  القالقِل 

األقاحي  أيُّها  يا  مصلحِتكم  عىل  أحافَظ 

الكرام .. وأحيطُكم علاًم بأنَّ لدّي مخطَّطًا 

ُمهامًّ ومفيًدا لكم .. وال أخفي عليكم أنَّني 

بعَد فرتٍة سألتقي مَع أحِد النَّواطريِ، صحيح 

جلدتِنا،  بني  من  ليَس  النَّاطوَر  هذا  أنَّ 

ولكن أوعُدكم بأنَّ مخطَّطايت معُه ستسفُر 

عىل  الحصوُل  أهّمها:  كثرية؛  فوائد  عن 

لكم  سأجلُب   .. وعجيبة"  "غريبة  حاممٍة 

اآلن  ومن   .. الفحِم!  مثَل  سوداَء  حاممًة 

أقوُل لكم:

 .. الفاحِم!  سواِدها  من  تخافوا  ال 

سوَف تتعوَّدوَن عليِه، وأريُد أْن أبلَِّغكم ــ 

من اآلن ــ أنَّ سواَدها يجلُب الحظَّ .. أيوه 

يجلُب الحظَّ .. وأنّها ال تهدُل مثَل الحامِم، 

 .. املألوِف  عن  خارًجا  نعيًقا  تنعُق  وإمّنا 

الوقِت  يف  ماّسة  بحاجة  نحُن  وبرصاحة، 

النَّعيِق؛  أنواِع  الرّاهِن، إىل هكذا نوع من 

وال  النَّاعِم،  الحامِم  هديِل  من  مللنا  ألنّنا 

املتعارِف  الحامِم  أنَّ هديَل  عليكم  أخفي 

عليِه، أصبَح [اآلَن] شيئًا عتيًقا، وال بدَّ أْن 

مسريِة  ملواكبِة  عتيق  هو  ما  كل  نستبدَل 

النَّعيِق واالِسوداِد!

أتأّخَر  ولن   .. خري  عىل  أستوِدُعكم 

عليكم .. سأعوُد إليكم قريبًا .. وسأجلُب 

"حاممة"  ِبِه،  وعدتُكم  الّذي  الحّظ  لكم 

سوداء تنعُق نعيًقا متواصاًل أثناَء اللَّيِل.

ما  إىل  باِنذهاٍل  تصغي  األمُّ  كانَْت   ..

يقولُُه ابنها عىل لساِن النَّاطوِر. وبعد أيَّاٍم 

قليلة مل تستِطعِ األُمُّ أْن تجَد سبياًل للنوِم؛ 

ألنّها كانَْت تسمُع نعيًقا مخيًفا ميأل سكوَن 

اللَّيل.
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ُكل� ما ٔاِحُس ِبِه ُكل� ما ٔاِحُس ِبِه 
َتحَت ِجْلدي ٔاو َفوَق ِجْلدي َتحَت ِجْلدي ٔاو َفوَق ِجْلدي 

ِمْن زََغٍب وِمْن َوَبٍر ِمْن زََغٍب وِمْن َوَبٍر 
ِمْن ِدفٍء وِمْن ُبروَدٍة ِمْن ِدفٍء وِمْن ُبروَدٍة 
ِمْن َح��َوٍة وِمْن َمراَرٍة ِمْن َح��َوٍة وِمْن َمراَرٍة 
ِمْن َجْرٍح وِمْن ثُم� َنْزٍف ِمْن َجْرٍح وِمْن ثُم� َنْزٍف 

ِمْن ِذكرى َبْيٍت َبعيٍد وِمْن ُشّباٍك ِمْن ِذكرى َبْيٍت َبعيٍد وِمْن ُشّباٍك 
ِمْن ُحْزٍن وِمْن َسعاَدٍة ِمْن ُحْزٍن وِمْن َسعاَدٍة 
ِمْن ٔاسًى وِمْن َبْهَجٍة ِمْن ٔاسًى وِمْن َبْهَجٍة 
ِمْن ُحٍب وِمْن ��ُحٍب ِمْن ُحٍب وِمْن ��ُحٍب 
ِمْن ِعْشٍق وِمْن َلْهَفٍة ِمْن ِعْشٍق وِمْن َلْهَفٍة 

ِمْن ٕاْشِتياٍق وِمْن َحنيٍن ِمْن ٕاْشِتياٍق وِمْن َحنيٍن 
ِمْن رَْعَشٍة وِمْن َوْخَزٍة ِمْن رَْعَشٍة وِمْن َوْخَزٍة 
ِمْن َبْسَمٍة وِمْن َدْمَعٍة ِمْن َبْسَمٍة وِمْن َدْمَعٍة 
ِمْن ُبكاٍء وِمْن ِضْحَكٍة ِمْن ُبكاٍء وِمْن ِضْحَكٍة 
ِمْن ِحْلٍم وِمْن َيَقَظٍة ِمْن ِحْلٍم وِمْن َيَقَظٍة 
ِمْن ٔاْح��ٍم وِمْن ٔاوهاٍم ِمْن ٔاْح��ٍم وِمْن ٔاوهاٍم 
ِمْن َبْذَرِة وِمْن ثُم� ِطْفٍل ِمْن َبْذَرِة وِمْن ثُم� ِطْفٍل 

ِمْن َمخاٍض وِمْن ٕاْجهاٍض  ِمْن َمخاٍض وِمْن ٕاْجهاٍض  
ِمْن وِ��َدٍة وِمْن َبقاٍء ِمْن وِ��َدٍة وِمْن َبقاٍء 

ِمْن ُطفوَلٍة وِمْن نُُضوٍج ِمْن ُطفوَلٍة وِمْن نُُضوٍج 
ِمْن َجَسٍد وِمْن ُرُوٍحِمْن َجَسٍد وِمْن ُرُوٍح
ِمْن َحياٍة وِمْن َمْوٍت ِمْن َحياٍة وِمْن َمْوٍت 
ِمْن ُخُلوٍد وِمْن َفنَاٍء ِمْن ُخُلوٍد وِمْن َفنَاٍء 
ِمْن َجَنٍة وِمْن نارٍ ِمْن َجَنٍة وِمْن نارٍ 

ِمْن ُجموٍد وِمْن َذَوباٍن ِمْن ُجموٍد وِمْن َذَوباٍن 
ِمْن َتناُفٍر وِمْن ٕاْلِتحاٍم ِمْن َتناُفٍر وِمْن ٕاْلِتحاٍم 
ِمْن ُجوٍع وِمْن َشَبٍع ِمْن ُجوٍع وِمْن َشَبٍع 
ِمْن َمَلٍل وِمْن ٕاْنِشراٍح ِمْن َمَلٍل وِمْن ٕاْنِشراٍح 
ِمْن َخْيَبٍة وِمْن ٔاَمٍل ِمْن َخْيَبٍة وِمْن ٔاَمٍل 

ِمْن َنَدٍم وِمْن ٕاْمِتناٍن ِمْن َنَدٍم وِمْن ٕاْمِتناٍن 
ِمْن ِضيٍق وِمْن َفَرٍج ِمْن ِضيٍق وِمْن َفَرٍج 
ِمْن ِسلٍم وِمْن َحْرٍب ِمْن ِسلٍم وِمْن َحْرٍب 
ِمْن َنْفٍي وِمْن ٕاْقصاٍء ِمْن َنْفٍي وِمْن ٕاْقصاٍء 

ِمْن ٕاْسِتْس��ٍم وِمْن ٕاْنِتصارٍ ِمْن ٕاْسِتْس��ٍم وِمْن ٕاْنِتصارٍ 
ِمْن ُجْبٍن وِمْن َشَجاَعٍة ِمْن ُجْبٍن وِمْن َشَجاَعٍة 
ي�ٍة وِمْن قُُيوٍد  ي�ٍة وِمْن قُُيوٍد ِمْن ُحر� ِمْن ُحر�
ِمْن ُضْعٍف وِمْن قَُوٍة ِمْن ُضْعٍف وِمْن قَُوٍة 
ِمْن َتّمُرٍد وِمْن رُُضوٍخ ِمْن َتّمُرٍد وِمْن رُُضوٍخ 

ِمْن َتوازٍِن وِمْن �� َتوازٍِن ِمْن َتوازٍِن وِمْن �� َتوازٍِن 
ِمْن َصْيٍف وِمْن ِشتاٍء ِمْن َصْيٍف وِمْن ِشتاٍء 
ِمْن َشْمٍس وِمْن َغْيٍم ِمْن َشْمٍس وِمْن َغْيٍم 

ِمْن ُشرُوٍق وِمْن ُغُروٍب  ِمْن ُشرُوٍق وِمْن ُغُروٍب  
ِمْن َصباٍح وِمْن َمساٍء ِمْن َصباٍح وِمْن َمساٍء 
ِمْن َظ��ٍم وِمْن نُورٍ ِمْن َظ��ٍم وِمْن نُورٍ 

ِمْن َخِريٍف وِمْن َربيٍع ِمْن َخِريٍف وِمْن َربيٍع 
ِمْن َتَزُهٍر وِمْن َتَبرُْعٍم ِمْن َتَزُهٍر وِمْن َتَبرُْعٍم 

ِمْن ٔاْرٍض َجْرداٍء وَغاباَت َنِخيٍل ِمْن ٔاْرٍض َجْرداٍء وَغاباَت َنِخيٍل 
ِمْن َمَطٍر وِمْن َنْدَفُة َثْلٍج ِمْن َمَطٍر وِمْن َنْدَفُة َثْلٍج 

ِمْن عاِصَفٍة وِمْن رِيٍح َعليٍل ِمْن عاِصَفٍة وِمْن رِيٍح َعليٍل 
ِمْن َمٍد وِمْن َجْزرٍ ِمْن َمٍد وِمْن َجْزرٍ 

ِمْن َحَبُة َرْمٍل وِمْن َصْحراٍء ِمْن َحَبُة َرْمٍل وِمْن َصْحراٍء 
ِمْن قُْرٍب وِمْن ُبْعٍد ِمْن قُْرٍب وِمْن ُبْعٍد 
َمْن َهْجٍر وَمْن ُدنُو� َمْن َهْجٍر وَمْن ُدنُو� 

ِمْن حاِضٍر وِمْن ماٍض ِمْن حاِضٍر وِمْن ماٍض 
ِمْن ٔاْخٍذ وِمْن َعطاٍء ِمْن ٔاْخٍذ وِمْن َعطاٍء 

ِمْن وِفاٍق وِمْن ٕاْخِت��ٍف ِمْن وِفاٍق وِمْن ٕاْخِت��ٍف 
ِمْن َمْسمُوٍح وِمْن َمْمُنوٍع ِمْن َمْسمُوٍح وِمْن َمْمُنوٍع 

ِمْن َرْفٍض وِمْن قُُبوٍل ِمْن َرْفٍض وِمْن قُُبوٍل 
ِمْن َصْحٍو وِمْن َغْيبوَبٍة ِمْن َصْحٍو وِمْن َغْيبوَبٍة 

ِمْن َبراَءٍة وِمْن ُذنُوٍب ِمْن َبراَءٍة وِمْن ُذنُوٍب 
ِمْن َصْرَخٍة وِمْن َهْمَسٍة ِمْن َصْرَخٍة وِمْن َهْمَسٍة 
ِمْن َضِجيٍج وِمْن ُسكُوٍن ِمْن َضِجيٍج وِمْن ُسكُوٍن 

ِمْن ٔاْنُشوَدَة َصباٍح وِمْن َصْمٍت ِمْن ٔاْنُشوَدَة َصباٍح وِمْن َصْمٍت 
ِمْن هديل الفيروزِ وِمْن ُعُذوَبِة ماجدٍة ِمْن هديل الفيروزِ وِمْن ُعُذوَبِة ماجدٍة 

ِمْن َوَتُر قِيثارٍ وِمْن َكماٍن ِمْن َوَتُر قِيثارٍ وِمْن َكماٍن 
ِمْن َص��ٍة وِمْن ٕاْلحاٍد ِمْن َص��ٍة وِمْن ٕاْلحاٍد 
ِمْن َفراٍغ وِمْن ُكل� ِمْن َفراٍغ وِمْن ُكل� 

ِمْن ُوجوِديٍة وِمْن َعَدِميٍة ِمْن ُوجوِديٍة وِمْن َعَدِميٍة 
ِمْن َفْقٍر وِمْن ِغنًى  ِمْن َفْقٍر وِمْن ِغنًى  
ِمْن َقْفٍر وِمْن وِْفَرٍة ِمْن َقْفٍر وِمْن وِْفَرٍة 

ِمْن ٔاْسَوٍد وِمْن ٔاْبَيٍض ِمْن ٔاْسَوٍد وِمْن ٔاْبَيٍض 
ِمْن َجماٍل وِمْن ٔاْلواٍن ِمْن َجماٍل وِمْن ٔاْلواٍن 

ِمْن ا��َٔلَف َلْلياِء ِمْن ا��َٔلَف َلْلياِء 
وِمْن الِبداَيِة وِمْن الِبداَيِة 

وِمْن ثُم� نِهاَيتي وِمْن ثُم� نِهاَيتي 
َيَقُع ِضْمَن عاَلمي الَصْغيِر الَدفيِن َيَقُع ِضْمَن عاَلمي الَصْغيِر الَدفيِن 

َفٔانا َفَلُك َذاتي َفٔانا َفَلُك َذاتي 
ٔادُوُر َحْوَل َنْفسي ٔادُوُر َحْوَل َنْفسي 

َكراقِصي الَدراويِش َكراقِصي الَدراويِش 
ؤاْسراِب الَنْحِل ؤاْسراِب الَنْحِل 

ٔاْهدابي هي َمَجّراتي ٔاْهدابي هي َمَجّراتي 
َتْمَنُحني الَحياْة َكي ٔاَتَزَهْر َتْمَنُحني الَحياْة َكي ٔاَتَزَهْر 

وِعْنَدما َتْذَبْل ٔاَتٔاَلْم وِعْنَدما َتْذَبْل ٔاَتٔاَلْم 
كٔاْجراِس الَزناِبِق الُمَتَدلّيِة كٔاْجراِس الَزناِبِق الُمَتَدلّيِة 

لَِتُدق� َكَنواقِيِس الَكنائِِس الَعْتيقِة لَِتُدق� َكَنواقِيِس الَكنائِِس الَعْتيقِة 
في ِحداِد ٔاْزماٍن وُشُخوٍص َمْجُهوَلٍة في ِحداِد ٔاْزماٍن وُشُخوٍص َمْجُهوَلٍة 

ٔاَتَضرَُع لِْ���لِهة ؤاَتٔاَهُب ٔاَتَضرَُع لِْ���لِهة ؤاَتٔاَهُب 
لَِعوَدِة الحاِضِر  لَِعوَدِة الحاِضِر  

َكي ٔاْبَتِهْج ؤاَتَغَنْج َكي ٔاْبَتِهْج ؤاَتَغَنْج 
َكُوُروِد الُقُرْنُفِل والياَسميِن َكُوُروِد الُقُرْنُفِل والياَسميِن 
ُمَتَنِحّيًا ِبٕاْج��ٍل َوَعْطٍف ُمَتَنِحّيًا ِبٕاْج��ٍل َوَعْطٍف 

لِْلَشْمِس الَحُنوَنِة لِْلَشْمِس الَحُنوَنِة 
لِْلَنْجِم والَقَمِر لِْلَنْجِم والَقَمِر 
لِِبداَيِة الِبداَيِة لِِبداَيِة الِبداَيِة 
وِبداَيِة الِنهاَيِة وِبداَيِة الِنهاَيِة 
فالَحياُة ٔاَبِدَيٌة فالَحياُة ٔاَبِدَيٌة 

ِبْدَءًا ِمْن َهِذِه الل�ْحَظُة  ِبْدَءًا ِمْن َهِذِه الل�ْحَظُة  
وفي َصْيرُورٍة ُمْسَتِمَرٍةوفي َصْيرُورٍة ُمْسَتِمَرٍة

في َهذا الَكوِن الَكبيِر في َهذا الَكوِن الَكبيِر 
وَكذلَك في َعاَلمي الَصغيِروَكذلَك في َعاَلمي الَصغيِر

الشاعرة آين ساالتيان

عاَلمي 
الَصغير 
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هذيان

بقلم:

أديبة عبدو عطية

بريسفي ميا دمثواثا خمثايال بكو خامثا   

تخرتيال بكو دوركياثا ماثيال و يل ناشنا    

**********                                     

بأن أراثا و أن بيدراثا مسوقلتا بوردي و كنياثا   

و زمورياثا دبريياثا و خكا دجونقي و ان خامثا  

**********                                     

بدارا د طالثا بشال بنيثا يا ماثا تخرثا بتشعيثا   

عموقتا ايال بكو توديثا بخيال دمار كيوركيس كليثا   

**********                                     

مليثا ايوت من هيامنوثا شرياخ يودتوا براموثا   

ريشاخ راما بشوهاروثا كو دنيي باربع بنياثا   

**********                                     

ي خازنوالخ بايني ربثا تخرن يوماين دزوروثا   

و ايت بشالخ هار اي خمثا سويل و مطييل ل سيبوثا   

**********                                     

و كرماين دأنوي و خورياثا بسيمتا مليتا م قينوثا   

مايي ي شتيتوا م ايناثا تروي باالخ الأرياثا   

**********                                     

شوقالي اثرا دباباواثا ياالخ مبوربزالي كو بريثا   

مايل لباخ من بصخوثا اتالي هيفي ديري ل بيثا   

**********                                     

ميا دشالما و بسيموثا أيت ايوت ميا دايثوثا   

يل ناشوخالخ ل يوما دموثا بيشات تخرتا بكشريوثا   

بیـرسفـی

الشاعر سامل يوخنا
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الشاعرة رنا عزام

الباب األديب / أشعار وقصائد

شاهد البحر، أمواجه و أ�كه ا�لونة، 
	
�
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الوردة الحمراء
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دنت ساعة رحي�� �Å صاح̄¶� 
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املكتبة من كتاب

مثة بدهية تقول: أن كل قديم كان يف حينه جديداً،..... 

لو وضعنا هذا القول يف بوتقة الجدل لوجدنا أن املوازنة ستكون 

بالحركة  متور  الحياة  أن  باعتبار  البدهية  هذه  طرف  إىل  مائلة 

جديدة  رؤى  تتشكل  الديالكتيك  لهذا  جديدة  خطوة  كل  ومن 

متوالدة  معافاة  أجّنة  تكون  جديدة  وأجناس  جديدة  ومجسات 

من رحم الدقيقة الحياتية الفائتة، تأخذ منها كل سامتها وتضيف 

إليها كروموسومات جديدة تستدعي التطور والتحديث والتجديد 

بَيد أن هذه  االنتامء إىل األصل،  الجذر ورشف  املحافظة عىل  مع 

الفرضية تكون عىل العموم مرفوضة من قبل الوجوه الشمعية التي 

انصهارها  يخشون  التي  هاماتهم  عىل  تشع  أن  للشمس  تريد  ال 

بفعل إشعاعات التطور وارصارهم عىل رفض الجديد بكل أشكاله، 

فناصب الشعراء والنقاد العرب االعرتاف بهكذا منط شعري جديد، 

هذا الجنس الراسخ عاملياً منذ أربعة قرون تقريباً حاله حال الشعر 

الحر وقصيدة النرث والقصيدة القصرية جداً، فكان حظه منذ الوالدة 

قّداس المیالد،
طفل یتباهى بمالبسه

أمام الکاهن

***

مطر،
أفکر بالحالزین
على عتبۀ الدار

***

شجرة الحی الکبیرة،
کل ربیٍع

تزداد انحناًء

رسهد هوزايا
وريادة الهايكو باللغة الرسيانية

تقديم
هيثم بهنام بردى

50مجلة بابلون - آذار 2022



املكتبة من كتاب

مقارباً ومشابهاً لحظ القصة الومضة 

والرواية  جداً  القصرية  والقصة 

أخرى جديدة يف  القصرية وتشكالت 

دارة الشعر والرسد.

ويكيبيديا:  بحسب  والهايكو 

俳 )باليابانية: هائيكو  أو  هايكو 

الياباين،  الشعر  من  نوع  هو   )句
خالل  من  الهايكو،  شاعر  يحاول 

مشاعر  عن  التعبري  بسيطة  ألفاظ 

جياشة أو أحاسيس عميقة. 

بيت  من  الهايكو  أشعار  تتألف 

عرش  سبعة  من  مكون  فقط،  واحد 

وتكتب  )باليابانية(،  صوتيا  مقطعا 

عادة يف ثالثة أسطر )خمسة، سبعة، 

ثم خمسة(.

من  جزء  بأن  بالذكر  والجدير 

كلمة  إضافة  يتضمن  الهايكو  تركيبة 

الذي  الوقت  عىل  تدل  "موسمية" 

فتجدون  الشاعر.  فيه  يتحدث 

معامل  أو  النباتات  أو  الحيوانات 

اليابان  بيئة  يف  املوجودة  الطقس 

األربع،  املواسم  عىل  داللة  الغنية 

والسياقات  النفسية  الحاالت  وبذلك 

لتلك  التابعة  والثقافية  االجتامعية 

كل  ياباين.  منظور  من  املواقف 

ُمركّزة  ذهنية  صورة  يف  يُلّخص  هذا 

ومبّسطة يف إطار تجربة فردية لتلك 

اللحظة.

رسهد هوزايا والريادة الرسيانية:

بالبحث  أتقىص  أن  حاولت 

رسيانياً  شاعراً  والتدقيق  والتمحيص 

وتوصلت  األم  باللغة  الهايكو  كتب 

مفادها  نتيجة  إىل  جهيد  جهد  بعد 

رائد  هو  هوزايا  رسهد  الشاعر  أن 

قصائده  خالل  من  الرسياين  الهايكو 

التي كتبها باللغة األم وترجم بعضها 

حنايا  يف  وأدرجها  العربية  اللغة  إىل 

كتابه الذي نحتفي به اآلن يف حفل 

التوقيع هذا، ونتمنى أن يكون هذا 

التي تفيض إىل بيت  البوابة  االصدار 

والذي  الرسياين  الهايكوي  الشعر 

ستكتظ به ليس باحة البيت فحسب 

بل فضاءه وأهراءه وغرفه أيضاً.

املنت واملحتوى:

وأربع  مائة  عىل  الكتاب  يحوي 

أبيض  "آرت  ورق  صفحة  وسبعني 

يتوزع عىل  صقيل" وبحجم متوسط 

إهداء جميل خص به املحبة واملحبة 

لألديب  والتقدير  الشكر  ثم  فقط 

وللشاعر  الرجبي،  محمود  األردين 

ولشقيقه  التهامي،  حسني  واملرتجم 

سيزار هوزايا. 

"فن  املوسومة  مقدمته  ويف 

إيقاف الزمن للشاعر رسهد هوزايا" 

هذا  )يف  الرجبي:  محمود  يقول 

الديوان سنتوقف مع بعض اللحظات 

هوزايا  رسهد  يحسن  التي  العابرة 

فهو  وبصريته،  برصه  بعني  صيدها 

شاعر يعشق السفر يف داخله برسعة 

الحزن ألنها أرسع من الضوء يف عامل 

الحقيقة  من  خوفاً  األوهام  يقدس 

فجأة  التوقف  يدمن  ولكنه  املؤملة، 

تتحكم  التي  العينني  بواسطة مكابح 

أي  عند  البصرية  عني  مكابح  بها 

مشهد عابر يجري تحت أقدامنا دون 

أن نشعر به أو حتى نلتفت إليه، أو 

حتى نحرك ساكناً..... الخ. 

وثالثني صفحة  وعىل مدى سبعاً 

نتوغل يف مقدمة وخمسة وعرشين 

نصاً هايكوياً باللغة الرسيانية. يتبعها 

تتحدث  صفحات  عرش  من  مفصل 

الهايكو  أصول  عن  العربية  وباللغة 

وفرقها عن )الِسرْنْيو( القصيدة التوأم 

لها.

ومن الصفحة ٦٣ ولغاية الصفحة 

٩2 مثة نصوص تبلغ مثانية وعرشين 

لهوزايا  الهايكو  قصائد  من  نصاً 

الصفحة  تعقبها ويف  العربية.  باللغة 

األديب  وتأويالت  قراءات   ٩٣

نصوص  لبعض  الرجبي  محمود 

ديوان هارمونيكا بعنوان )رحلة عىل 

تدوم  التي  العابرة  اللحظات  طريق 

١٥٨ الصفحة  يف  وتنتهي  األبد(  إىل 

معمقة  ضافية  نقدية  دراسة  وهي 

قراءات  تليها  هوزايا،  قصائد  يف 

املرصي  والقاص  الشاعر  وتأويالت 

)الطبيعة  بعنوان  التهامي  حسني 

رسهد  الهايكست  شعر  يف  والجامل 

هوزايا( خصص فيها دراسته النقدية 

التي نافت عىل صفحاٍت تسع دراسة 

االشارات الداللية للطبيعة وتواشجها 

مع الجامل الباذخ يف نصوص رسهد 

حيث يقول:

للشاعر  "هارمونيكا"  ديوان  (يعد 

كتب  من  واحداً  هوزايا  رسهد 

سلطت  التي  االبداعية  الهايكو 

وتناولت  الطبيعة  عىل  الضوء 

تفاصيلها الجاملية ودقائقها وتنوع 

يصور  حيث  املدهشة،  كائناتها 

الطبيعي  العامل  هذا  الهايكست 

ذات  ومتتزج  وصخبه،  سكونه  يف 

الستكشاف  رحلته  أثناء  الشاعر 

جوهر األشياء مع كل ما هو كوين، 

ملعرفة  كانت  وإن  الرحلة  تلك 

حقيقة األشياء، فهي يف الواقع رحلة 

إلكتشاف الذات وبعدها االنساين).
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القدمية مدن مابني النهرين

من  وويل  ادعاه  ما  أن  بالذكر  ويجدر 
الطوفان ظهر خطؤه الحًقا  آثار  اكتشاف 
إال أنه ما يزال يجد الداعمني واملساندين. 
كانت أور مدينة هائلة الحجم قياًسا مبدن 
زمانها، يعيش أهلها يف رخاء منقطع النظري 
نتيجة موقع مدينتهم عىل الخليج العريب 
الخارجية  التجارة  أسباب  لها  هيّأ  الذي 
اليوم  أما  الهند،  بعيًدا حتى  التي وصلت 
الشاطئ  عن  بعيدة  أور  أطالل  فنجُد 
يفصلها عنه الغرين الذي ما فتئا النهران؛ 
القرون.  خالل  يرسبانه  والفرات،  دجلة 
منذ البداية، كانت أور مركزًا تجاريًا مهاًم 
بسبب وقوعها عىل نقطة محورية يصب 

عندها دجلة والفرات يف الخليج العريب.
ظهرت أور أواًل، مثلها مثل التجمعات 
املنطقة،  يف  األخرى  العظيمة  السكانية 
بصفتها قرية صغرية يقودها عىل األرجح 
كاهن أو ملك كاهن، وعرفنا ملك ساللتها 
امللوك  ثبت  بواسطة  «ميسانيبادا»  األوىل 
القطع  عىل  املحفورة  والنقوش  السومري 

األثرية التي ُعرث عليها يف مقربة أور امللكية.

امللوك األبطال يف أكد

األكدي  مع صعود رسجون  ذلك  تغرّي 
وإنشائه  السلطة  إىل  ق.م(   22٧٩-2٣٣4(
مناطق  وّحدت  التي  األكدية  اإلمرباطورية 
20٨٣-2٣٣4 سنتي  بني  املتنوعة  العراق 

من  ولِد  أنه  العظيم  رسجون  ادعى  ق.م. 
وضعته  والدته  وبعد  بإله،  كاهنة  زواج 

أمه يف سلة من القصب حملها النهر حتى 
وجدها خادم يعمل لدى ملك مدينة لكش، 
ثم اشتهر رسجون بعدها بفضل اإللهة إنانا 
بعد أن كان خامل الذكر فحكم بالد الرافدين 
بأكملها. ترك رسجون نقوًشا تتحدى اآلتني 
من بعده أن يقوموا مبثل منجزاته إن كانوا 
يريدون أن يكونوا ملوكًا بحق، وكانت حياة 
الَكتَبة أنفسهم  بأن يُجهد  رسجون جديرة 
يف تسجيلها لقرون طويلة بعد وفاته. حني 
توىل حفيد رسجون «نرام سني» الُحكم نحو 
منتصف القرن 2٣ ق.م، كان قد تعلم أهمية 
الدعاية الشخصية فقال إنه وصل إىل أبعد 
مام وصل إليه جده إضافة إىل تأليهه نفسه 
يف حياته، وبذلك سّن ُسنة سار عليها امللوك 
من بعده. كان رسجون العظيم ونرام سني 
األكدية  اإلمرباطورية  حكام  ملكني  أقوى 
اسامهام  أصبح  أن سقطت حتى  ما  التي 
أسطورة وأصبحت أفعالهام منوذًجا يُحتذى 
حاىك ملوك أور )الساللة الثالثة( أبطال أكد، 
وتُعرف هذه الحقبة من التاريخ السومري 
أور  مدينة  بلغت  وفيه  الثالثة  أور  بعرص 
العظيمة  الزقورة  زالت  وما  مجدها،  قمة 
التي بُنيت يف ذلك العرص تُزار حتى اليوم؛ 
فهو العرص الذي ترجع إليه معظم آثار مباين 
املدينة إضافة إىل غالبية رقمها الطينية التي 
وصلتنا. كان أورمنو وابنه شوليك )القرن 2١

ق.م( أعظم ملوك الساللة الثالثة، وهام َمن 
نفسه  كرّس  الذي  الحرضي  املجتمع  خلق 
يُعرف  ما  وبدأ  والتفوق  الثقايف  للتقدم 

بعرص النهضة السومري.

تعريف

جنويب  تقع  سومرية  مدينة  أور 
باسم  اليوم  نعرفها  التي  الرافدين  بالد 
املقدس  الكتاب  تقاليد  وتقول  العراق، 
لكن  ُمنشئها،  اسم  عىل  ُسّميت  أور  أن 
هذا التفسري محط أخذ ورّد، وترتبط أور 
وطنه  باعتبارها  إبراهيم  بالنبي  -كذلك- 
أرض  إىل  الحًقا  منه  هاجر  الذي  األول 
َمن  الباحثني  من  هناك  كان  وإن  كنعان، 
«أورا» قرب  إبراهيم كان  أن موطن  يرى 
وأن  الرافدين،  بالد  شاميل  الواقعة  حران 
املقدس  الكتاب  يف  التكوين  سفر  مدّوين 
خلطوا بني املكانني. ومهام تكن العالقة بني 
املدينة  فأن  املقّدس  الكتاب  وقصص  أور 
كانت ميناًء مهاًم عىل الخليج العريب، وقد 
أواًل بصفتها قرية صغريًة يف عرص  ظهرت 
أن  تلبث  ومل  ق.م(   4١00-٥000( الُعبيد 
األركان بحلول سنة  ثابتة  أصبحت مدينة 
الحال  هذا  عىل  واستمرت  ق.م   ٣٨00

حتى سنة 4٥0 ق.م.

الحقبة املبكّرة والتنقيبات األثرية

حني  ١٩22م  سنة  أور  موقع  اشتهر 
يف  تنقيباته  وويل  ليونارد  السري  أجرى 
ومجمًعا  امللكية  املقربة  فاكتشف  األطالل 
تسمية  عليه  أطلق  املقابر  من  واسًعا 
ما  إىل  إضافة  العظمى»  املوت  «حفرة 
اعتربه هو االكتشاف األهم: آثار الطوفان 
املقدسة،  الكتب  عنه  تحدثت  الذي 
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القدمية مدن مابني النهرين

النهضة  عرص  وشوليك:  أورمنو 

السومرية

كتب أورمنو أول نظام قانوين يف البالد - 
فسبق بذلك حمورايب البابيل ورشيعته بنحو 
نظام  وفق  اململكة  وحكم   - قرون  ثالثة 
أبوي هرمي كان فيه هو األب الذي يقود 
عهده  ويف  واالزدهار،  الرخاء  نحو  أوالده 
التجارة،  ومَنَت  العظيمة  أور  زقورة  بُنيت 
كل  تشجيع  أور  يف  الوقت  ذلك  وشهد 
السومريون  التي اشتهر  الفنون والتقنيات 
أن  كريواكزيك  بول  الباحث  ياُلحظ  بها. 
من أهم رشوط نجاح نظام حكومي أبوي 
- مياثل ذلك الذي شهدته أور - هو إميان 
ونظرته  وقوتهم  ملوكه  بعظمة  الشعب 
إليهم نظرة االبن إىل أبيه، ويبدو أن أورمنو 
مكّماًل  بصفته  رعاياه  عىل  نفسه  عرض 
للخط الذي اختطه امللوك األبطال رسجون 
ونرام سني، فعل ذلك ليك يشجع الجامهري 

عىل السري خلفه نحو االزدهار.
يف  أورمنو(  )ابن  شوليك  ذهب 
أبيه  إنجازات  عىل  التفوق  محاولته 
ذلك  ومثال  األخري،  إليه  ذهب  مام  أبعد 
ليثري  بها  قام  التي  الشهرية  شوليك  ركضة 
حني  أبيه  عن  وليتميز  شعبه  إعجاب 
عاصمته  بني  كيلومرتًا   ١٦0 نحو  ركض 
نيبور ذهابًا  الديني السومري  أور واملركز 
يف  االحتفاالت  ليبدأ  واحد  يوم  يف  وإيابًا 
أبيه  نهج  سار شوليك عىل  املدينتني.  كلتا 
مناسبًا،  ذلك  رأى  حني  وحّسنه  السيايس 
أور  ساللة  ملوك  أعظم  شوليك  ويُعترب 
الثالثة من الناحية الحضارية التي وصلت 
بالعديد  شوليك  قام  عهده.  يف  قمتها  إىل 
العمرانية ومنها سور طوله  املنجزات  من 
سومر  حدود  عىل  كيلومرتًا   2٥0 نحو 
الِتدنوم(  )أو  املارتو  قبائل  إلبعاد  أنشأه 
قارئو  يعرفها  التي  القبائل  الرببرية، وهي 
األموريني،  باسم  اليوم  املقدس  الكتاب 
وقد حافظ ابن شوليك ثم حفيده ثم ابن 
حفيده عىل هذا السور لكن السور فشل 
سومر،  بالد  دخول  القبائل  منع  يف  أخريًا 
البالد حينها  إذ كان طوياًل أكرث من قدرة 
عىل تحصينه بالرجال، إضافة إىل انفتاحه 
للغزاة  عىل فراغ من كاِل طرفيه ما سمح 
بعبوره ببساطة مبجرد االلتفاف من حوله. 

اخرتقْت مملكة عيالم املجاورة هذا السور 
واحتلت جيوشها أور وأرَسَت امللك األخري 
سنة ١٧٥0 ق.م، فامتزج األموريون الذين 
سومر  بالد  بسكان  السور  عربوا  قد  كانوا 
وبهذه الطريقة وصلت الثقافة السومرية 

إىل نهايتها حاملا سقطت أور.

اضمحالل أور والتنقيبات األثرية

خالل  أور  مدينة  أهمية  استمرت 
ق.م   2000 )نحو  القديم  البابيل  العرص 
للتعليم  مركزًا  وبقيت  ق.م(   ١٦00  -
غويندولني  املؤرخة  ح  وتوضِّ والثقافة، 
أور؛  "ورثة"  «حرص  بقولها  ذلك  ليك 
ملوك إيسن والرسا، عىل إظهار احرتامهم 
الخربة»  معابدها  بتعمريهم  أور  آللهة 
الكاشيني  امللوك  فعل  وكذلك   ،)١٨0 )ص 
الذين خلفوهم ثم امللوك اآلشوريني الذين 
الحقبة  حتى  مسكونة  أور  ظلت  تلوهم. 
املبكرة من العهد األخميني )٥٥0 ق.م - 
٣٣0 ق.م( لكن سكانها كانوا يهاجرون منها 
املناخي  التغري  بسبب  اآلخر  تلو  الواحد 
شامل  إىل  يذهبون  فكانوا  الرتبة،  وأنهاك 
العراق أو جنوبًا نحو أرض كنعان )يقول 
البعض أن النبي ابراهيم كان أحد هؤالء، 
كام الحظنا سابًقا(، وتضاءلت أهمية أور 
العريب  الخليج  سواحل  انحسار  مع  ببطء 
عنها جنوبًا حتى خربت املدينة واضحت 

أطالاًل نحو 4٥0 ق.م.
ُدفنت املدينة تحت الرمال حتى زارها 
بيرتو ديال فايل سنة ١٦2٥م فالحظ نقوًشا 
غريبة عىل الطابوق عرفنا الحًقا أنها متثل 
عىل  وصوًرا  املسامرية،  الكتابة  مقاطع 
أسطوانية  أختام  أنها  الحًقا  عرفنا  التحف 
أو  املمتلكات  لتحديد  تستعمل  كانت 
للتوقيع عىل الرسائل، ويف ١٨٥٣م -١٨٥4م 
قام  املوقع،  يف  تنقيب  عملية  أول  بدأت 
املتحف  لصالح  تايلور  جورج  جون  بها 
مجمعات  من  عدًدا  وقد الحظ  الربيطاين 
فاستنتج  الجنائزية(  )املجمعات  املقابر 
أن املوقع قد يكون مدينة أموات )مقربة( 
الحاسمة  األثرية  التنقيبات  كانت  بابلية. 
سنتي  بني  متت  التي  هي  أور  أطالل  يف 
١٩22-١٩٣4 م عىل يد السري ليونارد وويل 

الربيطاين  املتحف  عن  نيابة  عمل  الذي 
وجامعة بنسلفانيا.

كان هاورد كارتر قد اكتشف قرب توت 
عنخ آمون الشهري سنة ١٩22 وأمل وويل 
يف اكتشاف مثري مامثل، ويف أور وجد قبور 
ستة عرش ملًكا وملكًة منها قرب امللكة بو-

وكنوزها.  أيًضا(  شبعاد  باسم  )ُعرفت  آيب 
كانت حفرة املوت العظمى -كام أسامها 
وويل- أكرب القبور التي اكتشفها وقد وجد 
فيها «ستة حراس مدججني بالسالح وستة 
ومثانني خادمة، ارتدين أرشطة من الذهب 
والفضة جمعن بها شعورهن ما عدا واحدة 
يديها  بني  تحمل  تزال  ما  كانت  منهن 
تستطع  مل  الذي  امللتف  الفيض  رشيطها 
مة  ربطه قبل أن تسقط بتأثري الجرعة املنوِّ
التي حملتها دون أمل إىل العامل اآلخر برفقة 
سيدتها» )بريمتان، ص ٣٦(. عرث وويل عىل 
راية أور امللكية التي خلدت ذكرى انتصار 
املدينة عىل اعدائها يف الحرب واالحتفاالت 
التي استمتع بها شعبها يف السلم، وادعى 
وويل العثور عىل دليل يف أور يؤكد قصة 
للتفوق  منه  محاولة  يف  التورايت  الطوفان 
عىل اكتشاف مقربة توت عنخ آمون لكن 
ماكس  مساعده  سجلها  التي  املالحظات 
الطوفان  سجل  أن  الحًقا  أظهرت  مالوان 
يف املوقع ال يدعم بأي شكل من األشكال 
طوفانًا عامليًا بل كان أقرب إىل الفيضانات 

العادية التي سبّبها نهرا دجلة والفرات.
لو  "حتى  بريمتان:  ياُلحظ  ذلك  رغم 
جردناها من ادعاءاته التوراتية التي قصد 
ال  أور  تنقيبات وويل يف  فإّن  الشهرة،  بها 
تزال مثااًل متألًقا عىل عرص سومر الذهبي، 
األصلية  قيثاراتها  صوت  خبا  لقد  نعم 
 - الداخلية  بآذاننا   - نسمع  زلنا  ما  لكننا 
أطالل  متثّل   .)٣٦ )ص  املعزوفة  أنغامها 
أور اليوم موقًعا أثريًا بارزًا مستمرًا بإنتاج 
له  سمحت  كلام  املهمة  األثرية  التحف 
بذلك قالقل املنطقة ومشاكلها، أما زقورة 
السهول وتعلو  العظيمة فرتتفع فوق  أور 
األطالل الطينية للمدينة التي كانت يوًما 
ما عظيمة، وكام يقرتح بريمتان، فإننا بسرينا 
املايض  جديد-  -من  نعيش  أور  آثار  بني 
الذي عاشته املدينة مركزًا للتجارة تحميها 

اآللهة وتزدهر بني السهول الخصبة".

53مجلة بابلون - العدد الخامس والعرشين



تسلية العدد

نوزاد إلياس إعداد:

مالحظة: الحلول معكوسة 
يف الصفحة ٥٧
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العهد علم  جهود  متويل  نشاطات  
أمري قادة  متيز  قضية  صحية  

أعامل توفري  جامل  تشجيع  شباب  
ويل رقي  هاشم  

كلمة الرس من ٥ أحرف وهي اسم السيدة األوىل يف األردن
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تسلية العدد
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عمودي
١) صفة شخص ذو رائحة طيبة - 

تقدس وتنزه وتعاىل
٢) كب وصب - ما نكتب به

٣) ملك بابيل بنى الحدائق املعلقة
٤) املسري (مبعرثة) - حروف 

متشابهة
٥) ثلثا قام - استمررن

٦) ما جمع يف يشء واحد - حسن 
(معكوسة)

٧) عملية حيوية يف جسم اإلنسان 
تحول الغذاء إىل طاقة - عكس حلو

٨) من الحرشات (معكوسة) - ال 
يخون (معكوسة)

٩) اتقن - ركض بخوف
١٠) دولة أفريقية يعني اسمها قمة األسد

أفقي
١) اسم الجنة - مرض استعصاء النوم أو تقطعه (معكوسة) - من الخرضوات.  ٢) دولة يف أمريكا الجنوبية.  ٣) مجموعة متكررة 

من الشعائر يف الدين - حلبة السباق.  ٤) أخت األم - سلم وَخلَص من أذاه.  ٥) عاب وهجا حرفان يستخدمان يف للتعريف.  ٦) 

العاملون يف مجال عايل التقنية - من اعضاء جسدي.  ٧) الشديد (معكوسة) - عكس برد.  ٨) أعطى توجيهات ال تقبل الجدل - رد 

وواجه - ضعف شديد.  ٩) خال من األمراض.  ١٠) مقدار - رشكة ماكينات خياطة مشهورة - أرجع
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تصور وخيال
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أكلة سماق الربيع

سيديت

المقادير

١ كغم لحم مفروم ناعم• 

١ ملعقة صغرية ملح• 

١ ملعقة صغرية بهار حلو• 

نصف ملعقة صغرية قرفة• 

نصف ملعقة صغرية بابريكا• 

معجون •  طعام  ملعقة   ١

طامطم

مقطعة •  كبرية  بصالت   ٤-٥

رشائح

قرشة ليمون حامض• 

نصف كوب صنوبر• 

عود قرفة• 

٢ كوب صلصة طامطم• 

نصف كوب زيت لقيل كرات • 

اللحم

طريقة العمل

ومعجون . ١ والتوابل  امللح  مع  املفرومة  اللحمة  تخلط 

الطامطم والصنوبر

تقرص الخلطة لكرات صغرية بحجم حبات الكرز. ٢

يسخن نصف كوب زيت لقيل البصل حتى يذبل وتضاف . ٣

كرات اللحم عىل دفعات وتكمل القيل حتى يتغري لون 

اللحمة وتستوي

القرفة . ٤ وعود  الليمون  وقرشة  الطامطم  صلصة  تضاف 

ويطهى الخليط عىل نار قوية ملدة ٥ دقائق ثم تخفف 

الصلصة  الطهو حتى تثخن  القدر ويتابع  النار ويغطى 

وللحصول عىل صلصة أرق قواما يضاف القليل من املاء 

الساخن ويخلط معها قبل طهوها ٧-٨ دقائق إضافية

يقدم الطبق مع الرز بالشعرية. ٥

إعداد: نضال هنودي
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حكم
مل •  يخطئ  مل  الذي  اإلنسان 

يجرب شيئا جديدا

يوجد •  ال  حب  يوجد  ال  حيث 

فرح

ميلك •  مبا  فقط  ليس  اإلنسان 

كيفية  يف  ولكن  املواهب  من 

ملساعدة  منها  االستفادة 

اآلخرين

ال تصدق كل ما تسمع وصدق • 

النصف  واترك  ترى  ما  نصف 

تستخلص  فال  لعقلك،  االخر 

النتائج حتى تعرف كل الحقائق

هل تعلم
ملرض •  جدا  مفيد  الخيار  ان 

تقوية  عىل  ويعمل  السكري 

املفاصل وتقليل الوزن والتخلص 

من حرقة املعدة كام يساعد يف 

ترطيب الجسم ونظارة البرشة

ويعمل •  ومنظم  مقتصد  النمل 

أشغاله يف الوقت املحدد

اكل •  بعد  األسنان  غسل  يجب 

البطاطس املقلية الحتوائها عىل 

حامض  اىل  تتحول  التي  النشا 

يدمر مينا األسنان

 •٢٢ من  أكرث  تنتج  هولندا  ان 

مليون زهرة يوميا أي ما يعادل 

وبهذا  العاملي  االنتاج  ٦٠٪ من 

يف  للزهور  مصدر  أكرب  تعترب 

العامل حلول اللعبة الشطرنجية الصفحة ٥٥

حل األرقام الضائعة

حل الكلامت املتقاطعة

1) Queen moves to e7.. Square check king. Night 
    takes queen
2) Night moves to f6.. Square check mate

1) وم7+!!. تضحية وزير. ح X و
2( ح ف 6 +. كش مات

10987654321

1عدنقراخس

2البرازيلي

3طقوسمضمار

4رخالةنجا

5ذمال

6تقنيونيدي

7بلصلارفو

8امرصدوهن

9رسليمر

10كمسنجرعد

6+5+3=14

++++

3+3+4=10

++++

13+5+8=26

====

22+13+15=50
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كاريكاتري سيايس عراقي

58مجلة بابلون - آذار 2022



صور ذو معنى
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صلوات من كتاب الباعوثا

ܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ
ܠܩܿܘܵܫܵܝܐ (ܐܨܦܝܚ) ܡܼܝܪ ܙܿܘܪܼܝ ܼܐܿ ܵܡܵܫܐ ܼܣܿ ܼܫܿ

 ولِا مزٍعًزعًة هوآلدِنُا:          دلِا حٍرثت لٍي بَنيِنُا,
 شرت لًى شٍينوآلخ بدٍذِةآلِا:          بهِوًى فٍلغت زَدقِظآلا.

 مٍدَم سبٍعةِا وؤَفذِةآلِا:        ةِا داٍخلِا مَسكًنوآلةآلِا,
 شٍينِا حِزًح لًى بعًدةِا:       وشلِمِا بٍرِيًا مّعًدةِا. 

 ؤلتثِا بكلٍي عًدِظآلا:       نِطَر الٍربٍع فَنيِظآلا,
 ةٍذعًا دعًدةِا ىِوًا لٍن:            نٍبوآلعُا طِبُا طِلٍن.
 اِنت مّن اِنٍي ىٍث لٍن:         يِا طِثِا دلِا كنِشًا لٍن,

 لِكوآلن بوآللبِلِا بِرًا.         زِوعِا بهِوٍن لِا شِرًا:
 واْنِشِا لِا مةٍعدًا حلٍثرًى:           بهِو عَدِنُا مٍرتذًا,

 ةِا رٍحوآلقُا وقٍذتبًا:         ىٍبل مِريِا شٍينُا طِبُا.
 مّن ذٍحوآلقًا وقٍذتبًا:          دىِوًح ةكتلُا وةٍيِبُا,

 
 ح لقٍرتثوآلةآلِا.لِا مٍحوًة اِةآلِا دحوآلمةآلِا:     دَكهًيلً

 دكل اٍيكِا دىِويِا حوآلمةآلِا:     كهًيلَح ىوِا ةِا حٍثروآلةآلِا,
 بٍس طِلوآلخ ىٍثل لٍن مِريِا:  دهًيلَح بهِو شٍينِا وشغوآلشيِا.

 واِيَة طِثِا وزٍكِيِا:       وسٍكٍرةٍن عَلوآلخ كقٍريِا,
 ةآلِا.لِا هٍرشًةٍن بَزدوألعةآلِا:     ةِا مسٍكذًا ذٍمحِنوآل

 ولِا كَم حِزًة لًى حبوآلمةآلِا:   لىِو عَربِا داٍبتدآلوآلةآلِا,
 ومبٍدٍل مِا دكَم شٍخسًة لًى:    لذوآلشِنوآلخ كَمطٍعنَة لًى.
 دعًرًا ىِو بٍرخِا مسٍكرِا:         بهِو بٍرخِا حٍيِا دمِرِا,

 بٍرخِا حٍيِا دَحنًةآل لًى :        قِلِا دعَربًى دمَشًع لًى.
 خِا داٍلِىِا عبًدآل لًى:     لىِو بٍرخِا قِوطِا فقًدآل لًى,بٍر

 ةوآلمخِا دَمسِكًر شَمٍن:         ببٍستموآلةآلِا هوألل عَلٍن.
 موألرًم لِى حوآلمةآلِا مّنٍن:       ةِا دؤِفيِا بهِوآلخ حيٍرةٍن,

 شفوألح عَلٍن ذٍمحِنوآلةآلِا:       دَمؤِلًح ببٍستموآلةآلِا.
 لوآلخ بهِو حوآلمةآلِا:     كحِزًا لوآلخ بَشغتشوآلةآلِا, ىِو دحِزًا

 بَرعِلِا كحِيًر بهِوآلخ:         دَبهِو حٍشِا كقِرًا لوآلخ.
 شغتشوآلةٍن لِا كحٍشحِلوآلخ:          دقٍربًح عَل دنتحوآلةآلوآلخ,

 مٍنًح لٍن بهِو فَؤحوآلةآلِا:        دلِا مرِعِا عثوألدآل سٍخوآلةآلِا.
 مبِرَخ فًاذًا دىِدآل برتةآلِا:       دَمقٍلستلوآلخ هيِنِظآلا,

 مبِرَخ دٍخلِا ببَدذِةآلِا:      ةِا مِودًا لوآلخ حٍرِةآلِا.
 مبِرَخ كٍذمًا وحٍقلِظآلا:       دَمشٍبحِا لوآلخ سنتقوآلةآلِا,

 اِف شٍمِشُا دبًيةآل قوآلدآلشِا:        بقوآلربِنِا دتوآلخ فرتشِا.
 ا تلًى شوآلرِيِا:    اتة لًى ذٍمحًا دلِا كلِيِا,اٍلِىِ

 
 حٍدآل قَؤِا يِا حٍنِنِا:        مٍكلت روآلغزِا زٍربِنِا.

 يِا طِثِا ويِا مطٍكسِنِا:        مٍلكوآلةآلِا دمَشٍيِنِا,
 مطِكًس اٍرعِا ةِا حةوأليُا:        بهِو شٍينِا مدٍبرت حٍيُا.

 واِف ةَشبوألحةِا مّن حةِيُا,   دمٍسقتلوآلخ شوآلثحِا علوأليُا:
 كطٍلبت عَمٍي عَلِيُا:       دلِا شٍغشت مّن بٍلِيُا.

 دنًحت ومشًنت عٍلمِيُا:        حبٍنتنوآلةآلِا حلٍطِيُا,
 مّدٍشٍنةِا ىِدآل طٍيبوآلةآلِا:        لِا موآلعَق لِآ لذوآلحِةآلِا.

 بَحطتةآلِا,وةِا حٍطِيُا مٍسلًيةآلِا:        واِف ةِا غبتنُا 
 درًا لوآلخ كذوآلثًا مبٍلكوآلةآلِا:         بىِو نوآلرِا دلِا حٍبٍلةِا.

 ىٍبل ةِا برتةآلِا مٍنٍحةِا:       دتلِى ةِا كلٍن شغتشةِا,
 حَطِيُا لفَقحُا كدِمٍي:       دمّن ىوألهِا دروآلغزِا كشٍمكت.

 كرٍعلت,بهِو شٍينِا كَم بٍيطرت:        بهِو روآلغزِا زعوألرِا 
 هٍنْبِذًا بشٍينِا كفٍيشت:        وحٍلِشُا بروآلغزِا كفٍيشت.

 بنٍضضينِشِا ذَفيًا كفٍيشت:         مَيخ وٍذدًا دكَم كٍرَمشت,
 كمٍعلًح رًشِا بهِو شٍينِا:        كشٍفلَح بروآلغزِا عٍشتنِا.

 وباْذزًا علوأليُا حوآلملِنِا:    وبهِو طَلِلُا كوآلرىِنِا,
 آل رِموآلةآلِا وحَلم لٍي:      كوآلد حًرًا روآلغزِا وشفَل لٍي.اةًا لِ

 بهِو روآلغزِا وٍعدِا لٍية لٍي:      رَمزِا قٍدْمِيِا عَلٍي,
 بزٍثنِا دشٍينِا لِا دخًرٍي:         روآلغزِا مّنٍي دَنفًق لًى.

 بهِو شٍينِا شبٍق لٍن ددٍعرًح:         كِسٍن مٍرترِا ددٍخرًح,
 ا دروآلغزِا ىٍث لٍن:       سٍثرِا دلِا قٍطعَح مّنٍن.بهِو زٍثنِ

 بهِو زٍثنِا دشٍينِا ىٍث لٍن:        رِموآلةآلِا دلِا نٍفحِا لٍن,
 

 بروآلغزِا لَؤلوألةآلِا كدٍخرًح:        بشٍينِا مٍردوآلةآلِا كدٍخرًح.
 بروآلغزِا شوآلىِرٍن كدٍخرًح:          دلِا كلِزمِا دَم بٍيطرًح,
 شوآلد دٍخرًح حبٍشِا وزدوألعةآلِا:   حرثوآلةِا عبًدآل لِآ رِموآلةآلِا.

 آلةآلِا,شوآلد دٍخرًح بشٍينِيوآلةآلِا:     لىٍي طِثةِا دمٍكتخو
 خمِلًؤ لٍن وىٍث لٍن ذٍمحًا:      دلِا نِشًح دفتش لٍن مبٍسمًا.

 واِوِا ددِكًر عِوقِنًى:            لٍية بًى دنِشًا فوآلرقِنًى,
 واِوِا دنِشًا شوآلنِقًى:         دًيخ بَد نِكًر فوآلرقِنًى.

 مِرت مٍزَيد وىٍثل ذٍمحًا:      ددٍخرَح ىبَل لوآلخ بوآلسِمُا,
 ستمِا كنِشًا كوآلرىِنًى:     كرتىِا تلًى وطَعيِا بىِونًى.ب

 لِا كنِيَح مّن كوآلرىِنِا:     اَلِا كنِفًل حبٍدآل اْحَرنِا,
 مّن كًاثِا ومّن طٍعيوآلةآلِا:      مبِسًم لٍن ببٍستموآلةآلِا.

 وبَد مِودًح بهِو سِخوآلةآلِا:     ودٍخرًح لوآلخ بهِو مٍرعوآلةآلِا,
 وآلةٍن ىٍثل مِريِا:       دلِا غٍبنِا ولِا ةِا دنٍشيِا.ةِا حمتل

 لِا كسٍنًق مٍدَخرِنِا:        روآلغزِا دمٍدكًر كل زٍثنِا,
 فوآلرقِنًى عٍمِا نشًا لًى:           فِروألقًى بيَسَر دكًرًا.

 واتسِقِا مّمؤرًين نشًا لًى:       بَنحٍةآلةِا لبِبًل دكًرًا,
 رتِا لًى:     ىٍي قٍةِا دكَم كٍلؤِا لًى.بقٍةِا دروآلغزِا دخ

 نشًا لًى قَطلِا ديٍلوآلدُا:       قطَل لِآ بِبًل يٍلوآلدُى,
 نشًا لٍن ونكًرٍن دوآلخرِنِا:     مٍدكًر طِلٍن عوآلىدِنِا.

 نكًرٍن شٍينِا قٍدْمِيِا:       اةًا لًى روآلغزِا بَمحِيِا,
 ا دروآلغزِا كشٍغشِا لٍن.مٍكتخوآلةآلِا نَشيِا لٍن:      حوآلمةآلِ

 قٍةًى شوآلد مٍزَدعِا لٍن:      حٍنتنوآلةًى كفٍقدِا لٍن,
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لوحة العدد

املدرسة  تتبع  زيتي  رسم  هي  أمل 

الرمزية للرسام اإلنجليزي جورج فريدريك 

اللوحة  أنجزت نسختان من هذه  واتس، 

يف  اللوحة  هذه  تختلف   .١٨٨٦ عام 

امرأة  تُظهر  إذ  سبق،  ما  عن  املوضوع 

معصوبة العينني تجلس وحيدة عىل الكرة 

بقيثارة ليس فيها سوى  األرضية، وتلعب 

خيط واحد متبٍق. الخلفية فارغة تقريباً، 

واحد.  نجم  هو  الواضح  الوحيد  واليشء 

التقليدية  وليس  الرمزية  واتس  استخدم 

إلبقاء  وذلك  عامداً  األمل  عىل  للداللة 

اللوحة غامضاً. يف حني أن أسلوبه  معنى 

يف استخدام األلوان كان مثرياً لإلعجاب إىل 

حٍد كبري، لكن يف الوقت نفسه، مل تعجب 

اللوحة العديد من النّقاد عندما ُعرضت. 

الحركة  شعبية  "األمل"  لوحة  أثبتت 

الغرض  الجامل  تعترب  والتي  الجاملية 

لغموض  تكرتث  مل  والتي  للفن  األسايس 

رسالتها. ظهرت نسخ رخيصة من اللوحة 

ورسعان ما بدأ بيعها. عىل الرغم من تلّقي 

واتس العديد من العروض لرشاء اللوحة، 

وافق عىل التربع بأهم أعامله لألمة، وشعر 

أنه سيكون من غري املالئم أن تكون لوحة 

لذلك،  نتيجة  التربعات.  ضمن  من  األمل 

ومساعدته  واتس  قام  الحق،  وقت  ويف 

عام  ثانية  نسخة  برسم  شوت  سيسل 

وتربع  األصلية  اللوحة  واتس  باع   .١٨٨٦

بالنسخة ملتحف فكتوريا وألربت، لذا فإن 

اللوحة  من  شهرة  أكرث  املنسوخة  اللوحة 

عىل  اثنتني  نسختني  رسم  كام  األصلية. 

الخاصة.  لبعض  لبيعها  اللوحة  من  األقل 

بعد أن تم إعادة إنتاج نُّسخ رخيصة من 

عالية  الطباعة  وبظهور  "األمل"،  لوحة 

كميات  ظهور  بدأ   ،١٩0٨ بعد  الجودة 

كبرية من اللوحة، أصبحت اللوحة شهرية 

ثيودور  الرئيس  عرض  واسع.  نطاٍق  عىل 

روزفلت نسخة يف منزل ساغامور هيل يف 

١٩22 عام  صّور  فيلم  بنّي  وقد  نيويورك؛ 

واتس وهو يُنتج اللوحة وتخيّل قصة لها. 

بحلول ذلك الوقت، أصبحت اللوحة تبدو 

قدمية ووجدانية.

HOPE
اإلنكليزي جورج فردريك واتس للرسام
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B R O O K W O O D
R E C E P T I O N S

10-12 Lawson Cres. Thomastown
Tel: 03 9460 2946  |  Fax: 03 9469 2314
info@brookwoodreceptions.com.au
www.brookwoodreceptions.com.au

At Brookwood Receptions we cater for all types of occasions 
including: Weddings, School Ball, Baptisms, Birthdays, 
Engagements, Debutantes, etc… Our two function rooms, the 
Nova Room from 40 to 120 happy guests and the Grand 
Ballroom, accommodates up to 550 happy guests.

إدارة املجلة تشكر كل أصحاب األعامل واملصالح التجارية 
الداعمني للمجلة

تشكر إدارة مجلة بابلون ألدارة قاعة بروك وود للحفالت واألعراس لتربعها بتكاليف طباعة العدد الخاص 

برحيل األب ألبري أبونا من مجلة بابلون 
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أعزائنا القراء: 

جميع أعداد 

مجلة بابلون 

متوفر عىل 

كوكل دريف 

Google)

(Dirve

www.drive.google.com/drive/folders/1EYmf1If07rYDoFUJUO0lpGuc0QBTm0YA


