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قامئة امللوك السومريني منذ بداية امللوكية يف 

الرسا وحتى 1٨٠٠ق.م. موجود يف متحف 

أشموليان للفنون واآلثار يف أكسفورد/إنكلرتا

مجلة فصلية ثقافية متنوعة مستقلة مجانية
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العدد الرابع والعرشين - كانون األول 2021

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

�is clay prism is one of the most important records from ancient Mesopotamia
Sumerian King List, Probably Larsa, Iraq c. 1800 BC 

https://www.ashmolean.org/sumerian-king-list
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٢٤ د. وليد خدوري   التحديات لتوسع الصناعات الكربونية     
٢٦ د. سلوان فرنسيس  أهمية الرتكيز يف أهمية إدارة األع�ل     
٢٨   Ãنزار حنا ديرا تاريخ األدب الرسياÃ ج ٥ / من القرن التاسع عرش وليومنا   
٣٠ د. عبدالله مرقس را¿  خيار الزوجية أو العزوبية للكهنة - القسم األول    
٣٢ د. عامر فتوحي   من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان / آلهة العراق القديم   
٣٤ د. نزار مالخا   من كتاب الكلدان يف املجتمع العراقي / املبحث الثاÃ: الكلدان يف التاريخ املعارص 
٣٦ د. رمز شكري   زراعة األسنان        
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٤٧ هيئة التحرير   مدن العراق القديم       
٤٨ د. عامر ملوكا   لقاء وحوار / حوار مع الفنان ع�د امللوك     
٥٠ هيثم ملوكا   حوار مع شخصية كلدانية ناجحة / الطبيبة النسائية ربيكا شعيا   
٥٣ هيئة التحرير   كتاب من املكتبة / أنت لست ما يخربك به عقلك - تأليف جÖيف شوارتز  
٥٤ نوزاد إلياس   تسلية العدد        
٥٦ نضال هنودي           àباب سيد
٥٨ هيئة التحرير   ألبوم صور / كاريكاتÖ سيايس عراقي      
٥٩ هيئة التحرير   ألبوم صور / صور لها معنى      
٦٠ سمÖ زوري   الباب الكلداÃ / صالة الباعوثا      
٦١ هيئة التحرير   لوحة العدد / لوحة (Chez Le Père Lathuille) - الفنان الفرنيس إدوار مانيه 
٦٢ هيئة التحرير   لوحة إعالنات العدد       

3مجلة بابلون - العدد الرابع والعرشين



اإلنسان ذلك الكائن الذي ·تلك 

الجسد والروح والنفس فالجسد هو 

والنفس  الروح  يحمل  الذي  الوعاء 

وهو متفق عىل تعريفه أي الجسد، 

أرساره  من   Öالكث اكتشف  والعلم 

فيه  ويشرتك   éاألك هناك  والزال 

اإلنسان مع الكائنات الحية األخرى. 

والنفس  الروح  نعرف  عندما  أما 

تفرق  ال  التعاريف  من   Öفالكث

له�  الدينية  النظرة  ولكن  بينه� 

الروح  بان  التعريف  لهذا  أميل  وأنا 

حيا  مادام  اإلنسان  ترافق  التي  هي 

قوة  بأية  أو  بالله  عالقته  وتحدد 

عظمى يؤمن بها اإلنسان، و بناء عىل 

بها  يتميز  خاصية  فهي  الفرض  هذا 

الحية.  الكائنات  بقية  عن  اإلنسان 

عالقة  لها  التي  فهي  النفس  أما 

بد·ومة  عالقة  ولها  اإلنسان  بحياة 

خاليا  عمل  واستمرارية  الحياة 

الجسم وبالتايل اعطاءه قدرة الحركة 

بينه  والتفاعل  واالحساس   Öوالتفك

وبÒ املحيط. إذا النفس هي الذات 

والّروح  وñوت،  تحيا  التي  اإلنسانيّة 

تبعث  التي  الخفية  الطاقة  هي 

الحياة يف اإلنسان، والروح حالها حال 

فالكربياء  الخطيئة  ترتكب  الجسد 

والحقد  والحسد  التواضع  وعدم 

من   Öالكث وغÖها  والنفاق  والكذب 

الصفات السيئة جميعها تعود للروح 

واإلنسان ومن خالل  للجسد.  وليس 

استطاع  األرضية  الكرة  عىل  حياته 

يف  الريادي  الدور  وأخذ  التميز  من 

القيادة والتحكم ويتفق جميع البرش 

عىل تفوق اإلنسان أو تفرده عن بقية 

الكائنات الحية بالرغم من ان معظم 

يحبذون هذا  ال   Òاملتخصص العل�ء 

االستنتاج رôا لكون مثل هذه الفكرة 

الس�وية  األديان  به  نادت  ما  تعزز 

هذا  عىل  لإلنسان  خصوصية  من 

الله.  وأنه خلق عىل صورة  الكوكب 

فنالحظ هذا التميز الواضح يف البناء 

الحضاري لإلنسان والذي افتقدته كل 

أنواع الكائنات األخرى فباإلضافة إىل 

النوع  عىل  واملحافظة  واللغة  الذكاء 

والسيطرة  الهائل  العددي  والتكاثر 

األرضية  الكرة  مساحة  معظم  عىل 

قدرته  وأيضا  التواصل  عىل  وقدرته 

وتطويره  املعريف  املخزون  نقل  عىل 

واالضافة عليه ونطلق عليه باملخزون 

املعريف الرتاكمي وقدرة اإلنسان عىل 

أي  باملستقبل  بالحارض  املايض  ربط 

جميعها  الخواص  وهذه  الوجدان 

من  ويحسن  ويتطور  ينقل  جعلته 

التي  ومنجزاته  واكتشافاته  قدراته 

ان  جاهدا  وحاول  حدود،  لها  ليس 

يعوض الكثÖ من القدرات واملواهب 

بقلم:

د. عامر ملوكا

اإلنسان ذلك اجملهول

كلمة رئيس التحرير
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الحية  الكائنات  بها  تتفوق  التي 

األمثلة  بعض  ولنأخذ  عليه  األخرى 

هناك من الكائنات الحية التي تتميز 

والتفوق  تقليدها  فحاول  بالطÖان 

إىل  الوصول  خالل  من  كثÖا  عليها 

القمر واملريخ وأيضا القدرات الهائلة 

يف رسعة الطÖان وحمل آالف األطنان 

الجس�نية  القدرة  اليشء  ونفس 

والعضلية والتي تقاس بقوة الحصان 

واملكائن  اآلالت  صنع  فاستطاع 

االحصنة  آالف  قدرتها  تفوق  التي 

عن  عوض  وهكذا  الفيلة  حتى  أو 

التلسكوب  باخرتاع  البرص  حاسة 

والعدسات واملناظÖ، وعوض الغوص 

املائية  الكائنات  ومنافسة  البحار  يف 

واألمثلة  والغواصات  السفن  باخرتاع 

كثÖة التعد وألتحىص. وباملقابل نرى 

تتطور وكمثال  األخرى �  الحيوانات 

كانت  الفرئان  واسالف  اجداد  ذلك 

 Òالسن آالف  منذ  املصيدة  يف  تقع 

واحفادها تقع يف نفس الخطأ وهكذا 

و�  تتعلم  فلم   ،Òالسن آالف  بعد 

الخربة واملعرفة وليس  تستطيع نقل 

اردنا  وإذا  تراكمية.  معرفة  لديها 

بقية  من   ÿأذ بانه  اإلنسان  ~يز  ان 

الجديد  واملفهوم  الحية  الكائنات 

الدرايس  التفوق  فقط  ليس  للذكاء 

أنواع:  تسعة  إىل  الذكاء  قسم  وقد 

انتاج وفهم  اللغوي ومهارات  الذكاء 

الرياضيات  علم  يف  والذكاء  اللغة 

باملكان  واملتعلق  البرصي  والذكاء 

والذكاء  املوسيقي  والذكاء  واملحيط 

بحركة  املتعلق  والذكاء  التصنيفي 

العالقات  تكوين  يف  والذكاء  الجسم 

مع االخرين وذكاء فهم الذات وأخÖا 

وسوف  الوجودي  الروحي  الذكاء 

نجد الكثÖ من البرش األذكياء ولكن 

كل واحد منهم يتخصص بواحدة أو 

أنواع  من  أنواع  بثالثة  ونادرا   Òاثن

نفس  ويف  سابقا  املذكورة  الذكاء 

صنف  أي  نجد  لن  سوف  الوقت 

املتطورة  وحتى  الحية  الكائنات  من 

منها تتميز بأي نوع من أنواع الذكاء 

وبنسب  ندر  ما  اال  أعاله  املذكورة 

ضئيلة جداً.

أما ايريل كوÃ وتيودور سايدر يف 

للميتافيزيقا  ارشادية  رحلة  كتابه�: 

 Òب الفروق  أهم  ان  عىل  يوكدون 

الوعي،  وهي  والحيوان  اإلنسان 

بالوقت،  اإلحساس املوت، اإلحساس 

األخالقي،  الحّس  اإلرادة،  حرية 

الوجودية  املسائل  يف   Öوالتفك

ليزا  الكاتبة  أما  وامليتافيزيقية، 

ماردر فتقول يف كتابها: ما الذي ·يز 

عىل  وتركز  الحيوان.  عن  اإلنسان 

مجموعة من الفروقات أولها تركيبة 

أد|  يقع يف  والذي  الحنجرة  وموقع 

الحلق وهذا ما أعطى لإلنسان ميزة 

التحدث البل إصدار أصوات مختلفة 

اإلنسان  لدى  االكتاف  أما  والغناء، 

تتحرك ôرونة واسعة وبزوايا مختلفة 

أصغر  فهي  البرشية  الكف  وشكل 

وإبهام  مستقيمة  أصابع  مع  حج� 

القيام  عىل  ميزات  اعطته  طويل 

بأع�ل دقيقة.

اختفاء الشعر من معظم مناطق 

لغدد  يسمح  ما  وهذا  الجسم 

وتبديد  بكفاءة  بالعمل  االكسÖين 

مع  والتأقلم  أفضل  بشكل  الحرارة 

القامة  وانتصاب  الجوية.  الظروف 

وأعطى  للحركة   Òالقدم واستع�ل 

هذا ميزة القدرة عىل الحمل والرمي 

أما  واللمس والنظر من زاوية أعىل. 

للدماغ  الوزنية  النسبة  فإن  الدماغ 

بالنسبة للجسم يف اإلنسان ٥٠/١ أما يف 

معظم الثديات األخرى ١٨٠/١ولدى 

دماغ اإلنسان ٨٦ مليار خلية عصبية 

مليار   ١٦ من  الدماغ  قرشة  وتتكون 

٦٫٢ للشمبانزي  املخية  القرشة  بين� 

مليار. ولدى اإلنسان املخيلة واالبداع 

والتأمل. وينفرد اإلنسان ôيزة التدبر 

وقدرته عىل استقراء املستقبل الذي 

االبداع  استمرارية  وبالتايل  يتخيله 

واالكتشاف واالخرتاع.

واملوت  الحياة  لحقيقة  وإدراكه 

فالكثÖ منا يجد يف الدين قوة ومنهاجا 

بان  ومدركا  الحياة  هذه  يف  للعيش 

نهاية كل إنسان هي املوت. ويعتقد 

االجت�عي  النفس  عل�ء  من   Öالكث

لالستفادة  تدفعنا  املوت  حقيقة  ان 

أقىص ما ·كن من سنÒ الحياة التي 

نعيشها.

بذاكرة  البرش  نحن  نتمتع  وأيضا 

قوية وتساعدنا عىل فهم واستيعاب 

املستقبل  فهم  وأيضا  وجودنا  سبب 

بقاءنا  استمرارية  عىل  يساعد  م� 

كجنس برشي عىل األرض. وباالعت�د 

اإلنسان  والن  الذاكرة  هذه  عىل 

املصادر  ولوجود  بطبيعته  اجت�عي 

جيل  إىل  جيل  من  املعرفة  فتنتقل 

ان  بالتواصل املستمر ولنفرض جدال 

العا�  غادرو  قد  األرض  سكان  كل 

مظاهر  كل  معهم  وغادرت  فجأتا 

من  كبÖة  مجموعة  وهناك  التطور 

األطفال تركت يف الغابة لتكرب وتكون 

مجتمعات فهل سوف تحتاج لألالف 

من  الحضاري  البناء  إلعادة   Òالسن

جديد ك� فعل أجدادهم األوائل.

كلمة رئيس التحرير

5مجلة بابلون - العدد الرابع والعرشين



االنتخابات العراقية
املبارش  األمري_  الحاكم  أستمر حكم 

ليتم  واحد،  عام  ملدة  بر·ر  بول  للعراق 

الوزراء  لرئاسة  عالوي  أياد  د.  تكليف 

كحكومة مؤقتة يف ٢٨ حزيران عام ٢٠٠٤، 

حتى أجراء االنتخابات الربملانية عام ٢٠٠٥، 

الدائم  العراقي  الدستور  عىل  استناداً 

املستفتى عليه يف العام نفسه، عىل اساس 

العنرصية،  والقومية  الطائفية  التحالفات 

بعيداً عن مصلحة الوطن واملواطن.

٢٠١٠ عام  ثانية  انتخابات  فتوالت 

بالطائفية  غارقاً  األول،  النمط  نفس  عىل 

عىل  املدان  القومي  والتعنرص  املقيتة 

جميع  خارج  العراقي،  املواطن  حساب 

الوطنية،  ومراعاتها  اإلنسانية  املقاييس 

وخاصة الفقراء واملحتاجÒ وعموم شغيلة 

اليد والفكر، لتنتج بطالة دا`ة ومستد·ة 

قاربت لعقدين من الزمن.

القا`ة  فازت  االنتخابات  هذه  يف 

الربملانية  املقاعد   éبأك العراقية  الوطنية 

األخرى  بالقوائم  مقارنة  عالوي،  برئاسة 

يرى   � فوزها  لكن  والقومية،  الطائفية 

الطائفية  القا`ة  عليها  لتتقدم  النور، 

رئاسة  ليتوىل  املال_  برئاسة  الشيعية 

البالد  حكم  يف  مستمراً  ثانية،  الوزراء 

فاشلة وفاسدة ألكé من  والعباد بطريقة 

فقدان  بعد  بلة   Òالط فزاد  أعوام،  <انية 

العراق ألكé من ثلث مساحته وألكé من 

ربع نفوسه، من قبل قوى إسالمية متشددة 

(داعش) فأجرمت بحق الشعب واملنطقة 

التي أحتلها برمتها، وخاصة موصل املدينة 

عام  حزيران   ١٠ يف  بغداد  بعد  الثانية 

عسكري  فيلق  تواجد  من  بالرغم   ،٢٠١٤

يستهان  ال  العراقية  للرشطة  وقوات   Öكب

العسكرية والقتالة  القدرة  بها، من حيث 

تدريباً وعدة وأسلحة متطورة، مقابل ٣٠٠

املوصل  اىل  الحدود  داعيش جاء من وراء 

مشارف  اىل  وصوله  حتى  وضواحيها 

يف  نينوى  وسهل  سنجار  والحقاً  بغداد، 

وضح النهار دون رادع حكومي، يف ٦ آب 

املحتلة  املنطقة  بحكم  ليت�دى   ،٢٠١٤

السيف  رحمة  وتحت  والنار  بالحديد 

اإلسالمي تحت أسم الله وأكرب وفق نظرية 

شعبنا  وسبى  ورشد  فقتل  تسلم،  أسلم 

املختلفة،  واألديان  القوميات  من  املسا� 

سنجار  يف   Òواملسيحي  Òاأليزيدي وخاصة 

اإلجرامي،  داعش  رشك  يف  وقعوا  الذين 

ليفتك بهم قتالً وسبياً وأختصاباً وترشيداً،  

الكلدان  من  نينوى  سهل  بلدات  والحقاً 

والرسيان وترشيدهم من ديارهم، وقبلهم 

بعد  حرصاً،   Òاملسيحي من  املوصل  أهل 

فيه  ôا  ممتلكاتهم  جميع  من  تجريدهم 

وثائقهم الخاصة.

الحاصلة  االنتخابات  تكررت  هكذا 

كسابقاتها  املعلومة،  بنتائجها   ٢٠١٤ يف 

والعنرصي  الطائفي  املنوال  نفس  وعىل 

القيم  ألبسط  مراعاتها  دون  من   ،Òاملقيت

فيبدأ  الوطنية،  وحقوقها  اإلنسانية 

الشعب  لعكوف  الواضح  التنازيل  العد 

ومقاطعته لالنتخابات املتكررة لكل أربعة 

أعوام عىل التوايل، أنتجت حكومة برئاسة 

العبادي، عهدت لها هز·ة داعش عسكرياً 

شيئاً  تحقق  أن  دون   ،٢٠١٧ عام  فقط 

الفساد  عىل  القضاء  يف  املطلوب   Öللتغي

ال  الدولة،  مفاصل  جميع  يف  املسترشي 

بل زاد الطÒ بلة، عندما أوجدت فصائل 

الواقع  يف  عملياً  املؤثرة  الشعبي  الحشد 

والتي  داعش،  محاربة  بحجة  العراقي، 

من  الغايل،  الثمن  يدفع  الشعب  زال  ال 

جراء وجود فصائل الحشد الشعبي والئها 

وتخطف  وتغيب  وتعتقل  تقتل  إليران، 
بقلم: منصور عجاميا
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وطنيي ومثقفي وناشطي العراق، وخاصة 

الظلم  بوجه  واملنتفضة  الثائرة  الشبيبة 

املرشوعة  بحقوقها  طالبت  التي  والظالم، 

عليه  املستفتى  الدستور  ووفق  سلمياً 

ظل  يف  ذلك  برملانياً. حدث  واملقر  شعبياً 

ôوجب  (املهدي)،  العدس  ابو  حكومة 

واجهت  التي   ،٢٠١٨ انتخابات  معطيات 

٢٠١٩ عام  الشبيبية  الترشينية  االنتفاضة 

بالحديد والنار، فقدمت الشبيبة العراقية 

الوطنية،  العراقية  الدماء  من  املزيد 

بشهداء أكé من ٨٠٠ وألكé من ٣٠ ألف 

السلطة  عنف  نتيجة  ومعوق،  جريح 

املهدية اإلسالموية البغيضة، فتم أسقاطها 

ورحيلها عام ٢٠٢٠ بفعل انتفاضة ترشين.

األخÖة  العراق  انتخابات  ودواليك   

املبكرة التي فرضت عىل حكومة الكاظمي 

يف ترشين عام ٢٠٢١، بنتائجها التي تنتظر 

إعالنها يف شهر نوفمرب عام ٢٠٢١.

كانت نسبة املشاركة يف هذه االنتخابات 

تتجاوز   � والتي   ٢٠١٨ عام  يف  كنذيراتها 

عن ١٨٪، أنها نسبة متدنية جداً، والتي قال 

الشعب العراقي كلمته املحقة، بأن االنتخابات 

حصيلتها التزوير والخطف واالعتقال والقتل، 

بعد أن نهب املال العام ووظف لرشاء الذمم، 

سيطرة  دون  الشارع  عىل  السالح  وسيطرة 

الحكومة، مع انفالت أمني واضح دون نتائج 

وبصيص ضوء يف األفق، بل عتمة وظلم دامس 

للحياة العراقية، من قبل املليشيات املنفلتة 

وسيطرة  جهة،  من  القانون  عن  الخارجة 

عىل  املتنفذة  واألحزاب  السلطة  عصابات 

املال العام والفساد املسترشي يف عموم أجهزة 

السلطة دون رادع يذكر من جهة ثانية.

مقاطعي االنتخابات األخرية:

الربملانية  لالنتخابات   Òاملقاطع أول 

الشبيبة  هم  املبكرة،  األخÖة  الترشينية 

والتعنرص  للطائفية  املناهضة  الترشينية 

القومي والتي أسميها بـ (ماعش)، الذي ال 

يقل خطورة عن داعش كونه يف خدمتها 

البيت  حزب  قاطعها  ك�  ود·ومتها، 

بناءاً  العراقي  الشيوعي  والحزب  الوطني 

بالغالبية  الداخيل  الحز¿  االستفتاء  عن 

وصحيحة  صحية  حالة  وتلك  املريحة، 

الشيوعي  الحزب  قيادة  عليها  أقدمت 

للتشاور وأبداء الرأي لعموم كوادر الحزب.

التدخالت الدولية واإلقليمية:

للشأن   Òاملتابع عىل  خافياً  ليس 

والدولية  اإلقليمية  بالتدخالت  العراقي، 

وخاصة  العراقي،  بالشأن  سافر  بشكل 

عام  يف  قيامها  منذ  املتعاقبة  االنتخابات 

املبكرة  الترشينية  حتى  ودواليك   ٢٠٠٥

وإيران  بأمريكا  املتمثلة   ،٢٠٢١ عام 

العربية  األمارات  قيل  ك�  وأخÖاً  وقطر 

السوري  التدخل  اىل  باإلضافة  املتحدة، 

ملا  العراقي،  الشأن  يف  املتواصل   Øوالرت

االحتالل  بعد  الزمن  من  عقدين  يقارب 

العراقي  والوضع  قبله�،  وما  البغيض 

بات معقداً بسالسة دون أي بصيص ضوء 

يف األفق للحلول النهائية.

املطلوب:

الهدم  سيناريو  املتواضع  باعتقادنا   

والدمار والخراب مستمر بشكل متواصل، 

وإقليمياً  دولياً  املبارشة  التدخالت  بفعل 

وخاصة  املمنهج  التوافقي  النهج  وفق 

املنطقة  احتالل  هدفه  وإيران)،  (أمريكا 

عىل املدى البعيد ôوجب نواياهم الخاصة 

املعروفة للداÃ والقايص، هدفهم الرئييس 

الصلبة  الحيّة  الوطنية  الروح  قلع  هو 

النظام  ابتدأه  الذي  العراقي،  للمواطن 

الوطنية  روح  بقتل  العفلقي  الصدامي 

واملواطنة العراقية، ليكمله اإلسالم السيايس 

الشيعي والسني عىل حد سواء، بالتعاون 

العنرصية  القوى  مع  والتآزر  والتآلف 

مصالح  اساس  عىل  والعربية  الكردية 

وفردية،  وحزبية  مقيتة  طائفية  شخصية 

 Ãعىل حساب شعبنا العراقي عامة والكلدا

األصيل وحضارته العريقة الدا`ة ألكé من 

سبعة آالف عام خاصة. ومع كل هذا وذاك 

وم� طرحناه أعاله، نحن متفائلون بقوى 

تاريخياً،  املجرب  الوطني  العراقي  شعبنا 

وحقوقه�  واملواطنة  الوطن  دولة  لبناء 

العدالة  أساس  عىل  املضمونة،  العادلة 

األجت�عية ضمن دولة مدنية د·قراطية، 

جميع  من  تطورياً،  أفضل  لحياة  تعمل 

والسياسية  األجت�عية  الحياتية،  النواحي 

والصحية  والثقافية  واألدبية  واألقتصادية 

والتعليمية والخدمية.
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الثالث  العا�  عبارة  تُسمع  ما  كثÖاً 

نوضح  ول_  أجيال.  سبعة  مدى  وعىل 

مصدر  إىل  أوالً  سنتطرق  للجميع  الصورة 

وأصل هذه العبارة ومن الذي أطلقها.

هو  املصطلح  هذا  طلق  من  أول  أن 

سويف  الفريد  الفرنيس  الد·وغرايف  املؤرخ 

١٩٥٢م.  عام  الثالث)  (العا�  كتابِه  يف 

بعد  في�  ظهر  جيوسيايس  تصنيف  وهو 

املتحدة  الواليات   Òب الباردة  الحرب  آبان 

الدول  كل  ووصف  السوفيتي.  واالتحاد 

املحايدة لهذين القوتÒ بالعا� الثالث. ك� 

كتابِه  يف  سويف  الفريد  املؤرخ  إليها  أشار 

فرنسا،  يف  الشعب  عامة  ضَمت  والتي 

األوىل  كالطبقة   Öتأث لها  يكن   � والتي 

الثانية  الدين، والطبقة  وهي طبقة رجال 

وهي النبالء.

أيضاً  الفرنيس  املؤرخ  هذا  أشار  وقد 

وقسم الدول التي انتمت إىل املعسكرين 

الدول  سميت  حيث  والرشقي.  الغر¿ 

واملتمثلة  الغر¿  للمعسكر  املنتمية 

 Öويش األول.  بالعا�  املتحدة  بالواليات 

واملتحالفة  واملتقدمة  الصناعية  الدول  إىل 

العاملية  الحرب  املتحدة بعد  الواليات  مع 

الش�لية،  أمريكا  أُسرتاليا،  مثل  الثانية 

الدول  وسميت  واليابان  أوربا،  وغرب 

الشيوعي  الرشقي  للمعسكر  املنتمية 

السابق  السوفيتي  باألتحاد  واملتمثلة 

الثاÃ. وهي أوربا الرشقية وبولندا  بالعا� 

.Òوكازاخستان والص

سميت  والتي  الثالث  العا�  دول  أما 

دول  تشمل  بعد  في�  النامية  بالدول 

أفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية. وشمل هذا 

السعودية  مثل  جداً  غنية  دول  املصطلح 

فنزويال  مثل  مالية  الرأس  الدول  وبعض 

والفقÖة  الش�لية،  كوريا  مثل  وشيوعية 

جداً مثل مايل.

دول  أنها  عىل  الدول  تصنيف  ويتم 

من خالل  النامية  الدول  أو  الثالث  العا� 

مستوى  ارتفاع   - مثل  عديدة  مؤرشات 

ارتفاع  االقتصادية،  التنمية  ُضعف  الفقر، 

بالجزء  االعت�د  املواليد،  وفيات  معدل 

الكبÖ عىل الواردات من الدول الصناعية، 

زيادة يف النمو السكاô Ãعدل كبÖ. تفيش 

واألوبئة.  األمراض  انتشار  والجهل.  األُمية 

الخارجية.  الديون  تََضُخم  إىل  باإلضافة 

وهناك مؤرشات أخرى. مثل تقيد الحريات 

والتعبÖ ووجود أنظمة دكتاتورية قمعية.

ظهر يف العقود األخÖة مصطلح جديد 

كندا  يف  وبالتحديد  الرابع.  العا�  وهو 

ôحادثة من ميوتو ميالندو السكرتÖ األول 

ج�عة  رئيس  ملنويل  جورج  مع  لتنزانيا 

األخوان الهندية الوطنية. ذكر ميالندو أنه 

"عندما تأà الشعوب األصلية الخاصة بهم، 

الخاصة،  ثقافاتهم وتقاليدهم  أساس  عىل 

فإن ذلك سيكون العا� الرابع"..

منهم  حول   éأك نوضح  أن  و·كن 

املصنفÒ ضمن العا� الرابع. حيث يشمل 

والضعيفة  والفقÖة  العا�  يف  تخلفاً   éاألك

أقتصادياً يف دول العا� الثالث عىل عكس 

العا� األول والثاÃ والثالث. هذه الشعوب 

والتجمعات السكانية ال تقيم أي عالقات 

معتمدة  بدائية  حياتها  والزالت  سياسية، 

وبدوياً  قبلياً  الزال  ونظامها  الصيد.  عىل 

التجمعات  عىل  أقتصادها  يف  وتعتمد 

و·كن  للبقاء.  الذاتية  بطاقاتها  وتعمل 

اولئك  من  املجتمعات  هذه  تكون  ان 
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السكان  من   Òاملنعزل أو  املستبعدين 

األصليÒ مثل األبورجنيز يف أسرتاليا والهنود 

الحمر يف أمريكا. حيُث يكِونون تجمعات 

اي  لهم  والتوجد  بهم  ومجتمعات خاصة 

عالقات بالدول املنتمية لها والقريبة منها.. 

األكتفاء  عىل  تعتمد  املجتمعات  وهذه 

الستمراريتها  والزراعة  الصيد  من   àالذا

وتواجدها.

وأطلق مصطلح العا� الرابع لتمييز ٥٠

 Òدولة من أفريقيا وآسيا مثل أنجوال وبن

عىل  وغÖها،  وبنغالديش   àوجيبو وتشاد 

أقل  مرتبة  تقع يف  الدول  أن هذه  اعتبار 

من مرتبة دول العا� الثالث الذي يتمتع 

عىل األقل بéوات طبيعية ·كن استغاللها 

الرابع  العا�  التنمية، فدول  إىل حد ما يف 

تعاÃ من الفقر والجوع والتخلف وانعدام 

الحديثة  الصناعة  مظاهر  من  مظهر  أي 

والعرقية  اإلثنية  الرصاعات  من  وفيها 

والطائفية.

السؤال الذي يتبادر للذهن هل بقت 

الزالت  وهل  التصنيف؟  هذا  عىل  الدول 

الجواب  تتغÖ؟   � املصطلحات  هذه 

كثÖة  تغÖات  حصلت  بالتأكيد  سيكون 

القد·ة  الدول وتغيÖ املصطلحات  لبعض 

والوضع  تتطابق  أُخرى  ôصطلحات 

الجديد لبعض الدول. فمثال مفهوم العا� 

الثاÃ الذي كان يطلق سابقاً عىل املعسكر 

الرشقي االتحاد السوفيتي وحلفائِه.

هذا املصطلح اختفى بعد انهيار جدار 

برلÒ واالتحاد السوفيتي مع نهاية الحرب 

الباردة. إال أنُه الزال مصطلح العا� الثالث 

التي  وخصوصاً  باقي.  النامية  الدول  أو 

متخلفة  أَنظمة  ظل  تحت  تعيش  الزالت 

والجهل.  الفقر  خط  وتحت  وقمعية 

العا�  من  كثÖة  دول  صعود  وبسبب 

الثالث يف مجال الصناعة والتنمية البرشية 

ظهور  إىل  أستدعى  العلمية.  والبحوث 

املتطورة  الدول  مثل  جديدة  مصطلحات 

والدول األقل تطوراً. ل_ يتم ñييزها عن 

دول العا� الثالث التي ترتاوح يف مكانها. 

وبعض  وأفريقيا  آسيا  يف  كثÖة  واألمثلة 

دول أمريكا الجنوبية.

تستحق  نقطة  عند  نتوقف  أيضاً  هنا 

الخÖات  من  ñتلك  دول  هناك  الطرح. 

عليهم  بها  الله  أنعم  الذي  الطبيعية 

ملواطنيها  دخل  أفضل  توفر  أن  تستطيع 

دول  حتى  تفوق  ورôا  بقوة  والنهوض 

العا� األول. وهنا أرضب مثاالً عىل العراق 

وحضارياً  تاريخيا  ُصنف  الذي  البلد  هذا 

عن  ناهيك  العا�،  يف  األول  التصنيف  يف 

أنعم  الذي  والخÖات  شعبِه  وثقافة  كرم 

الله عليها. وهذا ليس رأي الكاتب بل كُْل 

مايُكتب ويروى يف كل وسائل األعالم.

كل  تحمل  دولة  بقت  ملاذا  ترى  يا 

تصنيف  يف  النجاح  ومقومات  املؤهالت 

ميزان  اآلن؟؟؟ ويف  إىل  الثالث  العا�  دول 

 Òة!!! لنكن رصيحيÖالدول املتخلفة والفق

وواقعيÒ هل الخلل يف الشعب أو الخلل 

والقوميات؟  واألديان  املذاهب  تعدد  يف 

الخلل  أم  السيايس؟  النظام  يف  الخلل  أم 

أم  وتدخالتها؟  القوية  الدول  هيمنة  يف 

هي لعنة الس�ء؟ ال شك أن معظم هذه 

صحيحة  بصورة  توظيفها  وعدم  األسباب 

(بحضارتِه  العظيم  البلد  هذا  أوصلت 

التصنيف.  هذا  إىل  وإمكانياته)  وثرواتِه 

الكتابة  البرشية  علم  الذي  الوطن  هذا 

الوطن  هذا  واأليام.  الوقت  يقسم  وكيف 

العدل  يف  قانون  أول  الذي رشع  العظيم 

واملساوات، هذا الوطن الذي أشتهر شعبُه 

هذا  وأدباءه.  ومفكريَه  وطيبتِه  بكرمِه 

الذهب  باطنِه  يف  يحتوي  الذي  الوطن 

الطافية  مياِهِه  من   éأك (النفط)  األسود 

عىل أرضِه.

ربع  الñتلك  لدول  شواهد  هناك 

أنقاض  من  وخرجت  العراق  ما·تلكُه 

الحرب العاملية الثانية ُشبه ُمحطمة. واآلن 

هي يف مصايف الدول الكربى واألوىل اليابان 

خÖ مثال عىل ذلك. بسبب أرصار وعز·ة 

املستمر  العمل  يف  وتضحياتِه  شعبِها 

لدولة  مستحيل  يشء  ال  للوطن.  والوفاء 

دول  رِكاب  يف  تلتحق  أن  العراق  مثل 

وحملوا  أبنائِه  تكاتف  إِذا  األول،  العا� 

أسم الوطن والوالء له قبل كل يشء، وأن 

 Òلقوان عابر   Ãعل� دستور  صياغة  يتم 

كل  بعدلِه  ويحوي  واملذهبية  الطائفية 

وأن  وأديانهم،  قومياتهم  أبناءه وôختلف 

ك�  الدولة  للدين عن  يكون هناك فصل 

الجيل  وعىل  األول  العا�  دول  يف  حصل 

الجديد أن يتحمل مسؤولية التغيÖ وهي 

مسؤولية وطنية وتأريخية.

 Öوكانت أول هذِه اإلشارات نحو التغي

التي  العظيمة  الشبابية  ترشين  ثورة  هو 

بناء  نحو  وخطوة   Öالتغي ناقوس  دقت 

وطن حر بعيداً عن الوالءات واملحاصصات 

عادلة.   Òوقواني  Ãمد ودستور  والطائفية 

يكون  بأن  صعب  يشء  يكون  لن  بعدها 

األول  العا�  دول  قا`ة  يف  العراق  وطننا 

والدول الغنية.

شواهد لدول الñتلك ربع ما·تلكُه العراق وخرجت من  هناك
أنقاض الحرب العاملية الثانية ُشبه ُمحطمة. واآلن هي يف مصايف 

الدول الكربى واألوىل اليابان خÖ مثال عىل ذلك.
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بزرق  أقوم  ل_  العيادة  إىل  تفضل  قلت: 

ساعة  نصف  بعد  موضعياً.  الكورتيزون  حقنة 

كان األخ عدنان يرقد عىل الرسير أمامي. قمت 

بتحسس مكان األ� خلف الفخذ (عضالت املأبض 

HAMSTRING MUSCLES)، فأحسست بأن 

الحالة ليست ñزق عضيل اعتيادي، بل وك� يبدو 

داخل  أو تجمع دموي  نزف دموي داخيل  بقايا 

العضلة. رشحت له بأنني سأحاول ان ابحث عن 

الدواء.  ازرق  ان  قبل  بالحقنة  الدموي  التجمع 

عميقاً  الحقنة  بتحريك  قمت  عندما  وبالفعل 

داخل العضلة الضخمة فوجئت بخروج كمية من 

ذات  الحقنة  ليمأل  الحقنة  يف   éاملتخ شبه  الدم 

الحجم الكبÖ / 10 سم مكعب. إذاً فهذا التجمع 

الدموي (HEMATOMA) كان هو السبب وراء 

عدم شفاء العضلة من التمزق الذي دام عالجه ما 

املتبقي  الدم  الشهرين. قمت بسحب  يزيد عىل 

الكورتيزون،  لزرق  بأخرى  الحقنة  واستبدلت 

وسمحت لألخ عدنان بالبدء بالتدريب بعد عرشة 

فريق  إىل  لينظم  املالعب  إىل  أيام.. وعاد عدنان 

ناديه واملنتخب الوطني.

إىل  باإلضافة  العضيل  والتشنج  الشد  يعترب 

ثالثة  أهم  العضيل  والتمزق  العضيل  التصلب 

 Òامل�رس األشخاص  تصيب  عضلية  إصابات 

أو  الرتويحية  الرياضة  كانت  سواء  للرياضة، 

عزيزي  اليوم  سنتكلم  العليا.  املستويات  رياضة 

القارئ عن اإلصابتÒ األوىل والثانية لنرتك إصابة 

التمزق العضيل إىل العدد القادم من بابلون.

الشد والتشنج العضيل: التشنج العضيل هو 

إرادي غÖ فسلجي مفاجئ، أي  تقلص عضيل ال 

أنه ال يخضع للقوانÒ الوظيفية العصبية العضلية 

الطبيعية ويكون غÖ متحكم به من قبل الشخص 

خط  ôثابة  التشنج  ويعترب  الدماغ.  قبل  من  أو 

إىل  تصل  ال   Ø للعضلة  النفس  عن   Öأخ دفاع 

مرحلة التمزق العضيل، حيث ان التشنج العضيل 

ال يكون مصاحباً بأي تلف خلوي أو نسيجي يف 

العضلة، ويكون مؤقتاً لفرتة ترتاوح بÒ عدة ثوان 

حالتها  إىل  العضلة  بعدها  تعود  دقيقة   15 إىل 

اإلسرتخائية االعتيادية. 

أما الشد العضيل فهو حالة ñر بها العضلة 

إنذار  العضيل وتعترب ôثابة  التشنج  قبل حصول 

التشنج  زوال  بعد  تعود  وقد  التشنج،  قبل  ملا 

وجود  استمر  لو  في�  أيام  عدة  إىل  وتستمر 

النشاط أو املجهود البدÃ املؤثر عىل تلك العضلة 

أو املجموعة العضلية. 

·كن ان يحدث الشد والتشنج العضيل يف أي 

عضلة إرادية يف الجسم، إال ان أكé العضالت التي 

تصاب هي عضالت الظهر وعضلة س�نة الساق 

حالة  يف  للفخذ.  واألمامية  الخلفية  والعضالت 

الشد العضيل يشعر الريايض بأ� بسيط أو عدم 

راحة أو عدم استجابة العضلة للتقلص املطلوب 

بأ�  فيتميز  العضيل  التشنج  أما  الحركات.  ألداء 

من  األ�  ويكون  رسيعة،  حركة  يعقب  شديد 

الشدة بحيث يعيق الريايض عن تكملة التدريب 

أو املباراة، مع عدم امكانيته عىل تحريك املفصل 

استجابة  عدم  بسبب  العضلة  عليه  تعمل  الذي 

االنبساط.  أو  بالتقلص  العصبية  لألوامر  العضلة 

والتي  املتشنجة  العضلة  رؤية وملس  ك� و·كن 

تكون عىل شكل كتلة متصلبة تحت الجلد. ويف 

حالة التعب بعد الجهد ·كن ان يحدث التشنج 

العضيل ليالً ويكون األ� من الشدة بحيث يوقظ 

الشخص من النوم.

 تختلف النظريات العلمية التي تفرس سبب 

حدوث التشنج العضيل، وأهمها هي:

العضلة  الذي يتعدى إمكانية  العايل  1- املجهود 

.Ãعىل العمل خالل النشاط البد

ك�  االسباب  من  سبب  ألي  السوائل  فقدان   -2

يحدث يف االجواء الحارة.

يف  واملعادن  األمالح  بعض  مستوى  هبوط   -3

والصوديوم  والبوتاسيوم  الكالسيوم  مثل  الدم 

واملغنيسيوم.

وهبوط  للمنطقة  الدموية  الدورة  ضعف   -4

.Ãالتجهيز الدموي للعضلة خالل النشاط البد

البدÃ دون عمل  النشاط  أو  الرياضة  5- مزاولة 

االح�ء لتهيئة العضالت للمجهود.

يف  تساعد  قد  العامة  األمراض  بعض  وجود   -6

الكلوي  كالقصور  العضلية  التشنجات  حدوث 

وقصور الغدة الدرقية وخالل فرتة الحمل.

التشنج  حاالت  من   Öكب جزء  هناك  يبقى   -7

العضيل تحدث بدون سبب معروف.

التشنجات  حدوث  تكرار  حالة  يف  لكن 

عضالت  يف  أو  نفسها  العضلة  يف  الريايض  عند 

التحري  املعالج  الطبيب  فعىل  املختلفة،  الجسم 

عن السبب، والذي قد يكون بالعضلة نفسها أو 

املرشوبات  تناول  أو  عامة  مرضية  حالة  وجود 

الكحولية أو األدوية، ومن املهم أيضاً االستفسار 

عن كمية ونوعية السوائل التي يتناولها الريايض 

يومياً والربنامج التدريبي الذي يؤديه.

عند تشخيص حالة التشنج عند الريايض يجب 

بقلم:

د. فالح فرنسيس

 �������
 �������

 ��
�������

يف منتصف الثامنينات من القرن املايض كنت اتابع املرىض يف عياديت وإذا باألخ عضو 
آسيا  بطل شباب   / بعد  فيام  املعروف  (املدرب  آنذاك  القدم  بكرة  الوطني  املنتخب 
ورابع أوملبياد أثينا 2004، ومدرب املنتخب الوطني األردين حالياً) األستاذ عدنان حمد 
يتصل يب ويخربين بأن عضلة فخذه الخلفية الزالت تؤذيه ومتنعه عن املامرسة الرياضية 

الطبيعية، بالرغم من مختلف الطرق العالجية التي خضع لها. 
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إيقافه عن امل�رسة الرياضية لحÒ زوال التشنج. 

 Öيعتمد العالج عىل إيقاف السياالت العصبية غ

اإلرادية التي تصل إىل وتحفز املستقبالت العصبية 

بالتحفيز  وذلك  املتشنجة،  العضلة  يف  املوجودة 

العضلة  تدليك  ·نع  حيث  للعضلة،  املعاكس 

العضلية  األلياف  إىل رضر  يؤدي  قد  ألنه  مبارشًة 

:Òاملتشنجة. يتم التحفيز بطريقت

التحفيز غÖ املبارش: وهو التحفيز املتعارف 

عىل إجرائه يف امللعب، ويجرى لعضالت األطراف 

طريقة  نشاهد  ان  و·كننا  والسفىل،  العليا 

التحفيز غÖ املبارش يف مالعب كرة القدم عندما 

تحدث تشنجات عضلة س�نة الساق قبل نهاية 

املباراة. حيث يتم ارخاء املفصل الذي تعمل عليه 

العضلة التوأمية (مفصل الكاحل) ثم شد الكاحل 

مرة أو مرتان ليتم تحفيز العضلة عكسياً إليقاف 

إىل  اإلرادية   Öغ العصبية  السياالت  تلك  وصول 

العضلة، وبالتايل لزوال التشنج.

لعضالت  عادًة  ويجرى  املبارش:  التحفيز 

الجذع (عضالت البطن والظهر) أو يف حالة فشل 

هذه  تجرى  االطراف.  عضالت  يف  التشنج  زوال 

عىل  حارة  ك�دات  بوضع  التحفيز  من  الطريقة 

العضلة ويف حالة بقاء التشنج يتم ضغط أو عرص 

أو  أو مرتان (بدون تدليكها)،  باليد مرة  العضلة 

تحفيزها بوخزها بلطف بأبرة معقمة أو بتناوب 

ك�دات حارة – باردة عليها.

 التصلب العضيل: وهو حالة مرضية تصيب 

نشاط  أو  عضيل  ملجهود  التعرض  بعد  العضلة 

بدÃ مستمر غÖ معتاد يفوق اإلمكانية الوظيفية 

التي تعودت عىل انجازه تلك العضلة، م� يؤدي 

إىل تجمع فضالت العمل العضيل داخل العضلة. 

يسبق  انذاراً  أو  مقدمًة  الحالة  هذه  تكون  وقد 

التدريبي  اإلجهاد  بحالة  تسمى  ما  إىل  الوصول 

خالل  الحالة  وتظهر   .(OVER TRAINING)

التدريب  أو  املجهد  العمل  من  ساعة   72  –  24

 Öغ Ãالريايض، خاصًة إذا كان ذلك النشاط البد

الريايض  ان  أو  الشخص  قبل  من  سابقاً  م�رس 

كان قد عاد إىل امل�رسة الرياضية بعد االنقطاع 

الطبية  الزمن. ويف بعض املصادر  عنها لفرتة من 

التمزقات  أنواع  نوع من  العضيل  التصلب  يعترب 

GRADE 1) األوىل  الدرجة  من  العضلية 

.(MUSCLE STRAIN

آالم  هي  العضيل  التصلب  أعراض  أهم 

وضعف  عليها،  الضغط  عن  وتصلبها  العضالت 

وهبوط   Øالحر املجال  وانخفاض  البدنية  القوة 

القابلية البدنية للجسم بصورة عامة. ك� ويظهر 

العضيل  العمل  فضالت  مستويات  يف  ارتفاع 

 Òكريات الكاينيز  وأهمها  الدم  تحليل  عند 

اللبنيك  وحامض   (CREATINE KINASE)

بتلف  ترتبط  والتي   ،(LACTIC ACID)

والتهاب األنسجة العضلية. تبدأ اآلالم واألعراض 

7- أيام. األخرى بالزوال خالل 5

فهو  العضيل  للتصلب  الرئيس  العالج  أما 

بعض  وم�رسة  التدريب  شدة   Òوتقن الراحة 

الت�رين الرياضية البسيطة والتي تتضمن ñارين 

 ،(STRETCHING EXERCISES) اإلطالة 

االلتهاب  املسكنة ومزيالت  األدوية  إىل  باإلضافة 

الطبيعية  العالجات  مع  العضيل،  للشد  واملرخية 

الحرارية واملساج االسرتخاQ الخاص.

العضلية  األلياف  تلف  هو  العضيل:  التمزق 

مصاحب بنزف دموي داخيل، نتيجة لحركة مفاجئة 

الدفاعية  القابلية  حدود  تتعدى  فسلجية   Öغ

األلياف  سحب  إىل  مؤديًة  للعضلة،  الوظيفية 

الطبيعية  مرونتها  قابلية  تفوق  بدرجة  العضلية 

OVERSTRETCHINGOF MUSCLE)

FIBERS) فتتمزق. يحصل التمزق عادًة يف مرحلة 

التقلص الالمركزي للعضلة، أي يف مرحلة استطالة 

العضلة مثل الجلوس يف وضع القرفصاء مع الثقل عىل 

.(DEEP KNEE SQUAT) Òالكتف

أو  جزئياً  العضيل  التمزق  يكون  ان  ·كن 

العضيل  للتمزق  األكاد·ي  التصنيف  ان  اال  كلياً، 

هو ك� ييل:

1- التمزق العضيل من الدرجة األوىل (البسيط) 

ويكون   :GRADE 1 MUSCLE STRAIN

أقل من %5 من  ويصيب  تلف األنسجة بسيطاً 

العضلية، ولهذا يكون تأثÖه خفيفاً عىل  األلياف 

الحركة وقوة العضلة.

2- التمزق العضيل من الدرجة الثانية (املتوسط) 

ويكون   :GRADE 2 MUSCLE STRAIN

من  جزء  ويصيب  أكرب  العضيل  النسيجي  التلف 

متوسطة  بصورة  ويؤثر  للعضلة  العريض  املقطع 

الشدة عىل الحركة والقوة العضلية. يحتاج الريايض 

املصاب بهذا النوع من التمزقات إىل فرتة ترتاوح 

بÒ شهرين إىل ثالثة أشهر قبل العودة إىل املالعب.

التمزق العضيل من الدرجة الثالثة (الشديد) 

GRADE 3 MUSCLE STRAIN القطع  أو 

or MUSCLE RUPTURE: يحدث هنا ñزق 

أو يف  بالوتر  اتصالها  للعضلة عادًة يف محل  كيل 

انقطاع  أي  كله،  العريض  املقطع  يف  نفسه  الوتر 

تشوه  الرسيري عىل شكل  بالفحص  يظهر  كامل 

إىل  عادًة  ويحتاج  القطع  مكان  يف  وانخفاض 

6  –  5) كامل  ريايض  وموسم  جراحي،  تداخل 

أشهر) قبل العودة إىل املالعب.

عىل  العضلية  التمزقات  تشخيص  يعتمد 

حدوث حركة رسيعة مفاجئة يعقبها أ� تختلف 

تورم  يصاحبه  التمزق،  درجة  حسب  شدته 

واحمرار املنطقة بسبب النزف الدموي، باإلضافة 

 Øالحر املجال  وتحدد  العضلة  قوة  ضعف  إىل 

للمفصل الذي تعمل عليه العضلة. يشعر الالعب 

باأل� عند الضغط عىل مكان التمزق مع أ� عند 

التمزق  يكون   Òح األحيان  بعض  يف  الحركة. 

عميقاً وخاصًة يف العضالت الضخمة مثل عضالت 

الفخذ، ال يظهر االحمرار مبارشًة يف مكان التمزق 

بل تظهر بقعة دموية زرقاء اسفل مكان التمزق 

بعد أيام من اإلصابة بسبب نزولها بفعل الجاذبية 

إىل أسفل وتقربها من السطح. يف التمزق العضيل 

من  التأكد  ·كن  والثانية  األوىل  الدرجة  من 

التشخيص وحجم التلف النسيجي بواسطة اشعة 

أو  العضلة  أما يف حالة قطع  املغناطييس.   Òالرن

وترها فيكون التشخيص سهالً حيث ان الريايض 

 Òبسك أو  بعصا  رضبه  قد  أحداً  بأن  يشعر 

أو  العضلة  شكل  تشوه  مع  شديد  أ�  وظهور 

الوتر املقطوع مع عدم إمكانية تحريك املفصل 

الذي تعمل عليه العضلة املقطوعة (أنظر صفحة 

انقطاع الوتر األخييل).

يكون  العضيل  للتمزق  الرسيع  العالج 

تعني:  والتي   (.R.I.C.E) أسلوب  باستع�ل 

والضغط   (ICE) والتثليج   (REST) الراحة 

الطرف  ورفع   (COMPRESSION)

املسكنات  استع�ل  مع   ،(ELEVATION)

أيام   10  –  7 لقرتة  االلتهابات  مزيلة  واألدوية 

تعقبها فرتة العالج الطبيعي والت�رين العالجية 

فيكون  الكيل  التمزق  حالة  يف  أما  التأهيلية، 

أو  العضلة  وترقيع  بخياطة  جراحياً  عادًة  العالج 

الوتر املقطوع.
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املقدمة

سلوك  بدراسة  يقوم  الذي  العلم  هو 

املشاعر  خالل  من  الشخص  وترصفات 

والتذكر   Öالتفك وطريقة  واإلدراك 

بكلمة  والرسور،  والغضب  واالنفعال 

أخرى يدرس طريقة عمل الجهاز العصبي 

للتأثÖات  تبعا  وانفعاالته  (الدماغ) 

للدماغ  تنتقل  التي  (املنبهات)  الخارجية 

عن طريق الحواس.

علم  مع  وثيقة  عالقة  النفس  لعلم 

يؤثر  الوظائف) حيث  (علم  الفسيولوجيا 

نتائج اآلخر بصورة مبارشة،  أحده� عىل 

اعضاء  أحد  يف  خلل  بسبب  فاملريض 

الجسدية قد يكون بسبب حالته النفسية، 

وبالعكس.

يد  عىل  النفيس  التحليل  علم  تاسس 

نخبة  ظهرت  ثم  فرويد،  سيجموند  العا� 

بأبحاث  أغلبهم تالميذه، قاموا  من عل�ء 

علم  يف  جديدة  نظريات  ووضعوا  مهمة 

يونغ،  كارل  أشهرهم  التحلييل  النفس 

وليم   ،Lioyd Morgan مورجان  لويد 

Mc. مكدوكل ،William James جيمس

بافلوف،  ايفان  ادلر،  الفريد   ،Dougall

غوردون البورت وغÖهم.

من هو سيغموند فوريد؟

األب  فرويد  سيغموند  العا�  يعد 

زالت  ال  التحلييل،  النفس  لعلم  الحقيقي 

مساه�ته مهمة يف نظر عدد كبÖ العل�ء 

نظريته  والزالت  العا�،  حول   Òوالباحث

قا`ة يف تحليل بناء الشخصية. ترك بصمته 

.Öيف القرن العرشين بصورة منقطعة النظ

يهودي  ~ساوي  عا�  هو  فرويد 

مدينة  يف   ١٨٥٦ مايو   ٦ يف  ولد  األصل، 

دخل  عمره  من   ١٧ عند   ،((1)) فيوربك 

جامعة فينا لدراسة الطب يف حقل الطب 

(1) أصبح الجئا يف بريطانيا عام 1938 قبل 

ان ميوت بسنة.

التحلييل النفس علم

النفيس العصبي، وتخرج طبيبا مختصا يف 

يعد أحد مؤسيس مدرسة  االعصاب.  علم 

وتدرب  درس  األوىل.  السيكولوجية  فينا 

 Ãفرويد يف مخترب فينا عىل يد العا� األملا

ست  ملدة   Ernst Brucke الفسيولوجي 

سنوات. وتدرب عىل يد العا� الفرنيس يف 

بعد تخرجه عىل   Jean Charcot باريس

وملا   ،١٨٨٦ عام  الهستÖيا  مرض  معالجة 

Josef صديقه  طرق  تبنى  فينا  إىل  رجع 

Breuer الذي كان يعالج مرض الهستÖيا 

وامراض العقلية املختلفة بطريقة تشجيع 

املريض عىل التحدث عن ذكرياته املاضية 

Josef فالحظ  الطفولة،  مرحلة  يف  خاصة 

 éأك تتحسن  املرىض  صحة  ان   Breuer

فأكé كل� تحدث أكé عن ذكرياته((2)).

"عا�  اكتشاف  أهمية  فرويد  وصف 

كوبرنيكوس  اكتشاف  كأهمية  الالشعور" 

عنه  وقال  األرض،  كروية  عن   ١٥٤٣ سنة 

"فرويد  السيكولوجي:  مكدوجل  العا� 

الرجل الذي أضاف إىل معرفتنا عن الطبيعة 

البرشية أكé م� فعله أي شخص آخر منذ 

زمن أرسطو((٣)). كان فرويد يعترب نفسه 

العرشين،  القرن  يف  واألهم  األشهر  العا� 

إىل درجة اعتربت إنجازاته بوصلة للمعرفة 

البرشية((4)).

(2) كان ذلك يف سنة 1880.

فؤاد  محمد  النفيس،  التحليل  مبادئ   (3)

النارش مؤسسة هندواي يس أي يس،  جالل، 

اململكة املتحدة،2017، ص24.

(4) أشهر كتبه:

تأليفه . 1 يف  شارك  هسرتيا  يف  دراسات 

Joseph برويري  جوزيف  صديقه 

Breuer عام 1895.

تفسري األحالم يف عام 1901.. 2

علم النفس املريض يف الحياة اليومية . 3

ثالثة مقاالت يف نظرية الجنسية . 4

خمس محارضات يف التحليل-النفيس. 5

سیغموند 
فروید

بقلم:

يوحنا بيداويد

12مجلة بابلون - كانون األول 2021



نظرية فرويد يف التحليل النفيس

التحليل  طريقة  فرويد  استخدم 

املغناطييس((٥))  التنويم  عن  بدال  النفيس 

النفسية  الصدمات  أثر  إىل  للوصول 

الصحة  عىل  العقلية  أمراض  وأعراض 

الجسدية. قام بدراسة وبحث مستفيضة، 

حيث قسم عقل اإلنسان إىل ثالث أجزاء 

حسب درجة الوعي((6)).

الوظيفة  حيث  من  العقل  أقسام 

(الوعي) هي:-

هو   :(Conscious) الواعي  الجزء 

يشمل  (املخ)،  العقل  من  الواعي  الجزء 

اإلنسان  به  يشعر  أو  يدركه  يشء  كل 

يف  أو  الحارض  الوقت  يف  لحظة،  أي  يف 

مشاعر  أو  أفكار  مثل  املايض(الذكريات) 

وغÖها.

 :(Preconscious) الجزء شبه الواعي

مثل  العقل،  من  واعي  شبه  الجزء  هو 

 Öالتذك عىل  الوعي  تساعد  (معلومة) 

ليس  خاطفة.  صورة  خاطرة،  مهم،  بيشء 

بالرضورة ان تكون املعلومة نتيجة حدث 

يف نفس اللحظة، قد تكون مدفونة ·كن 

اسرتجاعها من الذاكرة.

الالوعي  الثالث  الجزء 

 Öغ الجزء  وهو   :(Unconscisous)

الذي غÖ قابل  العقل (املخ)،  الواعي من 

إلدراك وال ·كن السيطرة عليه، لكن يدفع 

بالغرائر املكبوتة للتمرد والثورة عىل العقل 

ما يعيقها أو سبب دفنها (اضطهادها) لقد 

قىض فرويد معظم حياته يف البحث والقاء 

املحارضات.

تعد  املغناطييس  التنويم  طريقة  كانت   (5)

نفسيا،  املريض  للفحص  الطرق  أهم  إحدى 

وهي طريقة تشبه قدمية يشوبها الشك وغري 

دقيقة تشبه طريقة السحرة والشعوذة.

لذاته  اإلنسان  إدراك  هو  الوعي  ان   (6)

ميكن  كام  والزمن.  الفضاء  يف  (لوجوده) 

تعريفه بانه إدراك اإلنسان (شعوره أو فهم) 

للمنبهات أو املحفزات الداخلية والخارجية.

فرويد  نظرية  حسب  الشخصية 

(Personality)

نظريته  فرويد  وضع   ١٩٢٣ عام  يف 

عن الشخصية، قسمها إىل ثالثة منظومات 

املنظومات  هذه  أجزاء  تتطور  "ثالثة، 

عند  مختلفة  مراحل  يف  منها  واحدة  كل 

العمل  منظومات  ñثل  ولكنها  اإلنسان، 

وليست تقسي�ت جزئية يف املخ (الجهاز 

العصبي يف الرأس).

أوال- النفس البدائية أو األنا الفطرية 

(ID)

من   Qالبدا الغريزي  الجزء  هو 

من  الفطرية  األنا  تتكون  الشخصية، 

عند  الشخص  ·تلكها  التي  املكونات 

(الحياة)  الجنسية  الغريزة  مثل  الوالدة 

التي تحتوي ليبيدو (Libido) وغÖها من 

الدوافع الغريزية.

عند األنا الفطرية تظهر كل املتطلبات 

رضوريات  هي  الوالدة،  عند  النفسية 

والح�ية  واألمان  والرشب  الطعام  بدائية 

متطلبات  (أغلبها  الخارجية،  البيئة  من 

املكون  ñثل  وهي  آنية).  رغبات  أو 

بعد  في�  لكن  املولود،  لشخصية  الوحيد 

واألنا  العاقلة  األنا  وتظهر  الوعي  يتطور 

التي  ترصفات  ان   .(Öالضم) العالية 

طول  تبقى  الوالدة  عند  الطفل  يحملها 

 Öتتغ ال  فهي  املنوال،  نفس  عىل  حياته 

مع مرور الزمن. ان سبب عدم تأثÖ األنا 

أو  املنطق  أو  الواقعي  بالعا�  الفطرية 

سيطرة  تحت  ألنها  اليومية،  الحياة  خربة 

األنا  مهمة  العقل.  من  الالوعي  الجزء 

الفطرية تعمل عىل مبدأ تحقيق السعادة 

خالل الحياة اليومية، والتي تعني تحقيق 

بغض  اآلنية  الغريزية  الرغبات  اإلرضاء 

لها  تحصل  قد  التي  العقبات  عن  النظر 

بسببها. فحين� يتم تحقيق هذه الرغبات 

البدائية يشعر اإلنسان بالسعادة، وحين� 

يشعر  الرغبات  هذه  تشبع  أو  تتحقق  ال 

الشخص بالتشنج وعدم االرتياح.

العاقلة  النفس  أو  الواعية  األنا  ثانيا- 

(Ego)

هي  العاقلة)  (الذات  العاقلة  األنا 

الخيايل  العا�   Òب يتوسط  الذي  الجزء 

والعا� املعقول أو الحقيقي. انها مسؤولة 

وتصقيلها،  الشخصية  قرارات  صناعة  عن 

معطيات  مع  مثالية  بصورة  تعمل  هي 

الفطري  العقل  بين�  املنطقية،  الفكرية 

بحسب  تعمل  طلباته،  يف  وخرايف  خيايل 

رغبات  لتحقيق  العامة،  ومبادئ  قواعد 

تحاول  عادة  ومتطلباتها،  الفطرية  األنا 

(الواقعي   Òالعامل  Òب والتأجيل  التوفيق 

السلبي  تأثÖها  من  تقلل   Ø والخيايل) 

ان  يجب  كيف  تقرر  مثال  املجتمع،  عىل 

االجت�عية  الحياة  يف  الشخص  يترصف 

العادات  وعادية وبحسب  واقعية  بصورة 

والقواعد املتعارف عليها اجت�عيا.

يف  بطيئة  عادة  العاقلة  النفس  ان 

الفطرية،  النفس  فهمها  أو  استيعابها 

ان  هو  تعمله،  ان  تستطيع  ما  فأفضل 

تعمل عىل إرشاد األنا الغريزية(الفطرية) 

بالسعادة  وشعورها  الصحيح،  االتجاه  إىل 

القرار  بأن ذلك  النهاية  االفتخار يف  يكون 

كان قرارها.

فرويد وضع توصيف للعالقة بÒ األنا 

الغريزية واألنا الواعية العاقلة، قائال: "إذا 

كان العقل الفطري (األنا الفطرية) تشبه 

النشاط، فان  حصان من حيث الطاقة أو 

الذي  الفارس  ذلك  ستكون  العاقلة  األنا 

الطريق  يف  وقيادتها  برتويضها  يقوم 

الصحيح".

الوصول  يف  العاقلة  األنا  فشلت  إذا 

العا�  قواعد  باستخدامها  هدفها  إىل 

بالقلق،  الشعور  النتيجة  تكون  الواقعي، 

 (Unconscious) الواعي Öلكن العقل غ

للمساعدة،  الخاصة  بطريقته  يتدخل 

طريقة  عن  بالخيبة  الشعور  فيقلل 

التغطية، فتقوم بتعظيم األشياء اإليجابية 

الفرد  يشعر   Ø العاقلة  األنا  حسابات  يف 

صفات  أهم  إحدى  الرضا.  أو  بالسعادة 

املحلل  أو  االجت�عي  املصلح  مه�ت  أو 

النفيس هي تحسÒ هذه القابلية.

التحلييل النفس علم
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التحلييل النفس علم

األنا العليا أو املثالية (الضمري)

(Super Ego)

األنا العليا هي املنظومة (الجزء) التي 

التي  واملبادئ  واألخالق  القيم  مع  تعمل 

اكتسبها أو تعلمها الشخص (الطفل) من 

الوالدين أو من األقارب أو من املربÒ أو 

من املجتمع املحيط به. تتطور األنا العليا 

تدعى  التي  العمر  من  الثانية  املرحلة  يف 

(Phallic) (٣-٥ أعوام)، التي تتطور فيها 

الغريزة الجنسية.

ان املهمة الرئيسية لالنا العليا هي كبح 

باألخص  الفطرية،  لالنا  الغريزية  الرغبة 

الرغبات (النزعات) املمنوعة يف املجتمع. 

كذلك تقوم بتوجيه األنا العليا إىل احرتام 

االنجراف  من  عوضا  وأهدافها  االخالق 

وراء الغريزة املتوارثة من الطبيعية، فهي 

تعمل إىل سمو شخصية الفرد. األنا العليا 

(األنا املثالية أو الضمÖ) يقوم ôعاقبة األنا 

مثال  بالذنب،  الشعور  خالل  من  العاقلة 

احتياجاتها  (الغريزية)  األخÖة  وفرت  إذا 

أو استجابت لها.

قيادة ترصفات  العليا هي  األنا  مهمة 

تسأل  مثال  عليها،  والسيطرة  اإلنسان 

بها؟  تقوم  ان  تحلم  التي  الوظيفة  ماهي 

أو  األخرين؟  مع  تتعامل  ان  يجب  كيف 

كيف يجب ان تترصف كعضو يف املجتمع؟ 

لتحقيق  العاقلة  األنا  قبل  من  فشل  أي 

طموح األنا العليا، األنا العليا أيضا قد ñنح 

الشخص الراحة أو السعادة حين� يترصف 

ôوجب قواعدها أو قياساتها.

إذا كانت قياسات األنا العليا طوباوية 

يعمله  يشء  كل  حينها  جدا،  مثالية  أو 

العقل الطبيعي (األنا العاقل) ال يفيد، بل 

يشعر صاحبها بالفشل أو الالرضا عن ذاته، 

الذات  ان  –نفسية.  مرضية  حالة  وهي 

املثالية والضمÖ تتطور أو تنشأ يف مرحلة 

عىل  والبيئة  الوالدين  تربية  من  الطفولة 

مفرطة  بصورة  والعادات  واألخالق  القيم 

أو تعصب غÖ واقعي.

طريقة فرويد يف التحليل النفيس

يف  فرويد  اعتمدها  التي  الطريقة  ان 

التحليل النفيس هي بكل بساطة االعت�د 

العقل.  يف  الالوعي  أو  الالشعور  عا�  عىل 

وفك  املريض  ذكريات  إىل  االست�ع  ان 

عىل  اعت�دا  وتفسÖها  تحليلها  طالسمها، 

القاعدة املعروفة (لكل فعل أو منبه هناك 

استجابة) كقانون الفعل ورد الفعل.

استدراج  عملية  يف  الصعوبة  تكمن 

الذاتية  بسÖته  االستنطاق  إىل  املريض 

أو  حذف  أو  خوف،  دون  تحفظ،  بدون 

يجب  الصعبة،  بالغة  عملية  هي   Öتغ

إىل  اإلمكانية  النفيس  للمحلل  يكون  ان 

بأمان  يشعر  ان  إىل  املريض  ترويض 

للتحدث له عن ذكرياته، كأ~ا يعرتف أمام 

الكاهن بأخطائه، فيرسد للمحلل بكل دقة 

ورôا بح�س ومشاعر جياشة كل صغÖة 

وكبÖة من األحداث.

بخطورتها  يشعر  البداية  يف  املريض 

عىل شخصيته، ومكانتها، وعىل كيانه، بل 

عىل حياته، مثال عىل ذلك يف حالة وجود 

جر·ة، الحجة األوىل واألخÖة املوجودة يف 

يد املحلل النفساÃ، هي ان يقنع املريض 

وان  مرضه،  من  العالج  إىل  بحاجة  انه 

معرفة األحداث املاضية يف حياته تساعد 

إىل الوصول إىل العالج، ان مظاهر املريض 

والتحدث  الخرف  هي  واضحة  النفيس 

حالة  واقعية،   Öغ أو  معقولة   Öغ بأشياء 

لعدم  واالنفعال  النفيس  الشد  الرصاع 

أو  الرتكيز  قدرة عىل  عدم  موجب،  سبب 

اتخاذ القرار، أو الخوف من املجهول. كل 

هذه املظاهر مهمة قد تساعد إىل معرفة 

بعد  إال  يتم  ال  ذلك  وان  الصدمة.  سبب 

اليقظة  يف  (الذكريات  األحداث  كل  نقل 

واألحالم اثناء النوم) بدقة للمحلل.

نقطة  إىل  املريض  يصل  ان  بعد  لكن 

ويستسلم  باألمان،  الشعور  إىل  االنقالب، 

بوالديه  املتعلق  كالطفل  املريض  يصبح 

املحلل  يبدأ  ثم  النفيس،  باملحلل  متعلقا 

رسد  إىل  اعت�دا  املريض  سÖة  بتحليل 

الصدمات  أماكن  فيجد  لذكرياته،  املريض 

بالذات  الثقة  يتم ردمها وإعادة  ثم  ومن 

تركتها  التي  النفسية  العقد  والتخلص من 

هذه الصدمات عليه.

أي  لدى  النفيس  املرض  مظاهر  من 

اللسان، وكره  الخوف وفلتان  شخص هي 

األشياء. وان الغرائز املكبوتة تعرب عن ذاتها 

والتكيف  الفعل،  ورد  االبدال،  خالل  من 

والتناقض يف املواقف الشخصية.

املناقشة 

العلوم  علم  أصبح  النفس  علم  ان 

ألي  الجسدية  بالصحة  عالقته  بسبب 

إنسان، بل ان طريقة التفكÖ التي تعتمد 

السعادة  مفتاح  هي  النفس  نوازع  عىل 

والنجاح يف حياة الفرد. لعله من املناسب 

الصدد:  بهذه  أفالطون  مقول  نذكر  ان 

"العقل السليم يف الجسم السليم". حسب 

انية  تشبه  إنسان  أي  شخصية  فرويد 

فخارية جبلت عجينتها يف مرحلة الطفولة 

االلتزام  وفكرة   Öالضم الن  األبوين،  من 

بالقيم والعادات والتقاليد تنشأ يف مرحلة 

معتمد  مبدأ  وهذا   ،٣-٥ أعوام  الطفولة 

يف الرتبية املدرسية يف املدارس الغربية يف 

العقود األخÖة.
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رأي يف سطور

ُمبارشة،  صيغة  يف  ملكه  هو  أو  املوت 

داخل   Òاملالي ôوت  أوعّز  وأن  حتى 

جديداً  نوعاً  اعتربته  بل  النازية،  األفران 

تحركه  ال  الج�عية  املذابح  ُمرتكبي  من 

إنه  قالت  قاتلة،  أو  خبيثة  دوافع  أي 

مجرد موظف عند هتلر ال يدرك خطورة 

كل  مسؤوليته.  تحمل  يقبل  وال  أفعاله 

هذا جاء يف سياق أطروحتها الخطÖة عن 

تفاهة الّرش.

بالعمر،  عالقة  له  ليس  املوت 

يسخر هايدغر ممن يعتقد بتالزم فكرة 

يف  يقول  املوت،  فكرة  مع  الشيخوخة 

قبَل  الطفل  ·وت  ما  كثÖاً  الصدد،  هذا 

أنه  اعتزال،  حفلة  املوت  فليس  الكهل، 

يكشف  قد  وجودي  يف  ُمتموضع  ّرس 

يقصد  يكن   � لحظة.  أّي  يف  نفسه  عن 

يف  ·وت  لن  أنه  ابداً  برناردشو  جورج 

لن ñوت  أنه  يقصد  كان  ولكن  ما،  يوم 

أناه الفاعلة، األنا املفكرة، أيَّ أنها انبثاق 

مستمر للتجدد والتحول يف صÖورة أزلية 

.Òما تنفك تتكرر فصولها كل ح

محضة،  ذاتية  تجربة  املوت  يبقى 

أحد  حتى  وال  عنى،  سيموت  أحد  فال 

يستطيع أن يقضيه عني أو يبعده عني، 

أن جاء فال ·كن ألحد أن يفعل يشء أو 

تزف   � وأن  الحدوث.  من  ·نعه  حتى 

عن  البعد  كل  بعيد  فأنه  الرحيل  ساعة 

أمكانية الحدوث، كتلك املُسنة اإليطالية 

وأصابها  سنة   ١٠٦ عمرها  تجاوز  التي 

وعاشت  تعافت  لكنها  كورونا  فÖوس 

َعمر  من  ñلكه  ôَِا  سعيدة  ذلك  بعد 

املقلب  يف  األرض.  لها عىل هذه  ُمتبقى 

األطراف  املُرتامي  الكون  هذا  من  اآلخر 

وجّد ذلك الشاب املسكÒ وهو يف ريعان 

الكونية  بالجائحة  نحبه  قََىض  قد  الصبا 

ومتعة  ملذات  يستطعم  أن  قبل  حتى 

ومأيس هذه الدنيا.

ذاتها  الحياة  تقسي�ت  تكون  قد 

ندركه  ال  ذلك   Öغ أخر  شيئاً  أو  هكذا، 

ورôا لن ندركه أبداً.

واعرتفُت  حيايت  يف  املوَت  قبلُت  "إذا 

نفيس من  مبارشٌة، سأحرر  وواجهته  بّه 

قلق املوْت وحقارة الحياة، وحينها فقط 

سأكون حراً يف أَن أصبح نفّيس" (مارتن 

هايدغر) فيلسوف أملاين

األخرى  والحياة  املوت  أسئلة  ظلت 

والبعث والوقوف بÒ يدَي الخالق ُمحÖة 

إىل يومنا هذا، مع كل األبجديات األوىل 

الوضعية  والعقائد  الدينية  واألطروحات 

الواسع  الفضاء  هذا  ضمن  سارت  التي 

الغموض  اكتناها  حيث  العا�،  هذا  من 

املُطلق ليبقى الجواب مجهوالً حقاً. رôا 

من طبيعة املوت أن يظل مجهول دون 

استحالة  أو  الّرس،  ُمبارشة، سحر  إجابات 

الكشف، أو َعدم إمكانية وجوده كموجود 

فيزيقي، عىل سبيل املثال ال الحّرص، ما أن 

يقول لك أحدهم أن الغرفة املتواجد به 

مقفلة عليك حتى تتصارع للخروج منها، 

مع أنه � تكون هكذا قبل دقائق. هناك 

أنها  الذات،  موت  الكينونة يف  من  جانباً 

تجربة شخصية للفرد ذاته وليس شخصاً 

الحالة ال يوجد ممثالً  أخر، هنا يف هذه 

بديالً عنك ليأخذ الدور، فأنت هو البطل 

الحقيقي يف مواجهة مصÖك.

عرضاً  اإلغريقي  أبيقور  لنا  يُقدم 

ساخراً عن املوت يف صيغة جدلية تبادلية 

حيث يقول، (إنَّ املوت ال يعنيني البتة، 

وإن  موجوداً،  أكون  لن  وجْد  إن  فهو 

وجدت أنا لن يكون هو موجود). هناك 

أموت  أن  عّيل  واملوت،  الحياة   Òب ألفة 

ل_ أولد من جديد، هكذا قال الحك�ء 

القدماء. وعند يوحنا اإلنجييل (إن �ْ تقع 

حبّة الحنطة يف األرض وñََْت فهي تبقَى 

 .( ٍÖبثمٍر كث àوحدها ولكْن إْن ماتت تأ

الحياة ال معنى لها إن � تُقارب املوت، 

هي عملية انعتاق من املاديات والسمو 

بالنفس نحو الالنهائيات.

الفيلسوفة  أرنت  حنة  تعلن   �

صانع  هو  أيخ�ن  أن  األملانية  واملفكرة 

بقلم:

سلوان ساكو

سيقىَ  مو
 

ّ
الموت

 
ّ

حلبة عىل 
ة لحيا ا
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أسرتاليات

ألغت الحكومة األسرتالية تحذير "عدم السفر" منذ إغالق 

الحدود قبل أكé من ١٨ شهرًا.

عودة الرحالت الدولية اعتباًرا من ١ ترشبن الثاÃ نوفمرب. 

التي  البلدان  وبعض  املطلوبة  واإلجراءات  التوجيهات  إليكم 

تسمح بالدخول إليها بدون حجر صحي.

النقاط الرئيسية:

الخاص  بالسفر  املتعلقة  املعلومات  عىل  الحصول  ·كن 

التابع   Smartraveller  Ãاإللكرتو املوقع  عرب  دولة،   ١٧٧ ب 

للحكومة. يف هذه املرحلة، تتبع الدولة املستوى ٢ وهو " توخي 

درجة عالية من الحذر "- بسبب التأثÖ املستمر لـكوفيد-١٩. 

بعض البلدان لها حق تحديد من يدخلها فالخروج من أسرتاليا 

ال يضمن الدخول إىل أي بلد أنت متوجه إليها.

سيتمكن املواطنون األسرتاليون امللقحون بالكامل واملقيمون 

للمرة األوىل  إعفاء  الخارج دون  السفر إىل  الدا`ون قريبًا من 

 �� ��
�� 	���� ���� 
��
 ������ ����� ����� :����	�� 

	���� ���� �إعداد: مخلص يوسفإعداد: مخلص يوسف����	 ����

الحدود  إغالق  من   Òعام حوايل  فبعد   .٢٠٢٠ آذار/مارس  منذ 

بسبب الوباء، يحرص عدد من السكان األسرتاليÒ عىل زيارة العائلة 

من  الوقاية  وقواعد  إجراءات  اختالف  مع  الخارج  يف  واألصدقاء 

كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العا�، حيث نصح خرباء وزارة الشؤون 

الخارجية والسفر رضورة التأكد من وجود الحجر الصحي والفحص 

والتلقيح ومتطلبات السفر األخرى قبل حجز الرحلة.

ما هي الدول التي ميكنني السفر إليها؟

من املقرر أن يُرفع الحظر عىل السفر الدويل من أسرتاليا إىل 

 Ò`الدا Òبالكامل واملقيم Òامللقح Òالخارج دون استثناء للمواطن

اعتباًرا من ١ ترشين الثاÃ نوفمرب. ك� أعلنت الحكومة الفيدرالية 

يوم الخميس أنها رفعت نصيحة "عدم السفر" العاملية التي كانت 

سارية منذ أن تسبب وباء كوفيد-١٩ يف إغالق الحدود يف مارس 

٢٠٢٠. للحصول عىل املعلومات املتعلقة بالسفر لـ ١٧٧ دولة عرب 

التابع   Smartraveller  Ãاإللكرتو املوقع  مراجعة  يرجى  العا� 

للحكومة.
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أسرتاليات

تعرفوا عىل لقاح نوفوفاكس الذي أصبح متوفرا يف أسرتاليا

اللقاحات  يشبه  نوفوفاكس  "لقاح  التنفس:  جهاز  أخصايئ 

التقليدية املعتادة ولكنه مل مينح عىل نطاق واسع بعد".

من  باملئة  الثامنني  أسرتاليا  يف  التطعيم  معدالت  تقارب 

السكان املؤهلني الذين تزيد أعامرهم عىل 16 عاما، وأصبح 

لقاح نوفوفاكس اآلن متاحا اىل جنب لقاحات أسرتازينيكا 

نوفوفاكس  يف  الكثريون  يرى  وفيام  وموديرنا.  وفايزر 

خيارا آخرا، إال ان هناك رشيحة من املجتمع انتظرته عن 

قصد، بسبب معتقد شائع بأن اللقاح هذا يراعي أخالقية 

اللقاحات وهناك من دفعته مخاوف ناتجة عن معلومات 

مغلوطة بأن اللقاحات الجديدة التقنية قد تغري أو تعدل 

جهاز  يف  األخصايئ  وسلط  الجينية.  والحالة  الخصائص 

التنفس الدكتور بول قزي، الضوء عىل ماهية وفعالية لقاح 

نوفوفاكس وغريه من اللقاحات موضحا ان ال داعي للخوف 

والرتدد إزاء أي لقاح من اللقاحات املتوفرة يف أسرتاليا.

وقال الدكتور قزي يف حديث له مع أس يب أس عريب24 إن: لقاح نوفوفاكس

"لقاح نوفوفاكس يشبه بتقنية تصنيعه اللقاحات التقليدية 

التي كنا نأخذها ونحن صغارا." ويف املقابل رأى الدكتور قزي 

إن لقاح نوفوفاكس تأخر بعض اليشء باعتبار: "اللقاحات 

من  واملاليني  للمليارات  ومنحت  زمن  منذ  األخرى طرحت 

فعاليتها  أكرث عن  بيانات  لدينا  وبالتايل  العامل،  الناس حول 

واآلثار الجانبية النادرة لها وهي ذات فعالية عالية."

"نوفوفاكس لقاح جيد، أثبتت فعاليته ب96% وهي تقارب 

فعالية اللقاحات األخرى املعروفة مثل فايزر، كل اللقاحات 

كورونا  فعوارض  النادرة  األخطار  كانت  مهام  ألنه  جيدة 

كام  قياسه".  ميكن  ال  مبا  بكثري  أكرب  هو  به  اإلصابة  وخطر 

الجديدة املستخدمة يف  التكنولوجيا  أن هناك مخاوف من 

 MRNA تكنولوجيا  وهي  ومودرنا،  بيونتك  فيزر-  لقاحي 

األبحاث  لكن  عميل،  كشكل  مطروح  جديد  لقاح  ألنه 

املتعلقة بهذه الطريقة الجديدة متتد لعرشات السنني. وتابع 

الدكتور قزي قائال انه بناء عىل الدالئل العلمية، فإن أسرتاليا 

قد  العالجية  السلع  دائرة  وان  أفضل  هو  ما  وتختار  تخترب 

أعطت الضوء األخرض للقاح نوفوفاكس.
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بحوث ودراسات أكادميية

مضت لالستحمام واتشحت بثوب 
جميل؛ تركته يخطف نظرات على 

جسدها، فثارت يف نفسه الرغبة 
ألن يمارس معها ما يفعله الرجال 

والنساء.
تعانق االثنان وذهبا بتوق إلى 

ا  السرير؛ اضطجعا يف السرير، إرَّ
والملكة إريشكيجال ليوم وثاٍن.

ا والملكة  اضطجعا هناك، إرَّ
إريشكيجال، ليوم ثالث ورابع.
ا والملكة  اضطجعا هناك، إرَّ

إريشكيجال. ليوم خامس وسادس.
ا (نرجال)  يف اليوم السابع ينسل إرَّ
من السرير و إريشكيجال نائمة، 

ويتوجه نحو بوابة العالم األسفل: 
مضى نرجال إلى حارس البوابة 

وقال له: 
"سيدتك إريشكيجال أرسلتني؛

قالت إين سأرسلك إلى سماء آنو 
أبينا".

ثم اتخذ طريقه عبر ُسلَّم السماء.
وعندما وصل إلى بوابة آنو وإنليل 

وإيا،
رآه آنو وإنليل وإيا: 

"ها قد وصل ابن عشتار! إن 
إريشكيجال سوف تبحث عنه،

فعلى إيا أبيه أن يرشه بماء النبع،
ويجلس يف مجمع اآللهة حاسي 

الرأس يرمش ويرتعش".

النص الرافديني يخربنا إن نرجال يهبط مرتني إىل العامل األسفل؛ يف املرة األوىل 

ينام مع إريشكيجال ثم يغادرها قبل أن تستيقظ عائداً إىل العامل األسفل، ويف 

املرة الثانية يهبط ليبقى هناك عىل الدوام زوجاً لها. ومبا أننا نعتقد أن الكاتب 

املرصي مل ينقل النص الرافديني الذي كان بني يديه كامالً بل توقف قبل نهايته، 

فإننا سنتحول فيام ييل إىل النص الرافديني اآلخر الذي وصلتنا عنه نسختان من 

موقع أوروك وموقع سلطان تيبه لنتابع بقية األحداث فيه: 

القیم االجتماعیۀ للمجتمع العراقی 
القدیم والبعد الفلسفی فی ضوء 
النصوص األدبیۀ القدیمۀ  - ج3 -

المبحث الثالث
أسطورة اإلله نرکال

واإللهۀ ایریشکیکال

املقطع  هذا  من  األخÖين  السطرين  يف 

هنالك إشارة إىل طقس سحري خاص يقوم 

يتعرف  فال  ا  إرَّ هيئة   Öلتغي إيا  اإلله  به 

إذا جاء يف طلبه  عليه رسول إريشكيجال 

أما إريشكيجال فتستيقظ وتنادي ~تار: 

"عليك أن ترش الغرفة بماء ……
عليك أن ترش الغرفة بماء ……
إن رسول آنو أبينا، الذي جاء 
لرؤيتنا، سوف يأكل من خبزنا 

وسوف يشرب من مائنا.
ففتح نمتار فمه وقال لسيدته 

إريشكيجال": 
"إن رسول آنو آبينا الذي جاء 

لرؤيتنا، قد اختفى قبل طلوع النهار"
صرخت إريشكيجال بصوٍت عاٍل،
سقطت عن عرشها متفجعًة إلى 

األرض، ثم نهضت ودموعها تنثال 
على خديها: 

ا يا حبيب البهجة؛ "إرَّ
لم أنل مسرتي منه كاملًة حتى 

مضى".
ففتح نمتار فمه وقال إلريشكيجال: 
"أرسليني إلى آنو أبيك ألقبض على 

ذلك اإلله.
دعيني آتي به إليك، حتى يقبلك 

ثانيًة".
ففتحت إريشكيجال فمها وقالت 

لنمتار: 

بقلم: د. فاطمة املعموري

كلية اآلثار

جامعة الكوفة

العراق
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"امض يا نمتار، عليك أن تتحدث 
إلى آنو وإنليل وإيا.. يمم وجهك 

شطر بوابة آنو وإنليل وإيا وقل لهم: 
«عندما كنت صغيرًة وطفلة لم 

ألعب مثل الفتيات، ال ولم أعرف 
لهو األطفال.

ذلك اإلله الذي أرسلتموه إلي 
وضاجعني، أعيدوه لي فينام معي 

ثانيًة؛ أرسلوا ذلك اإلله إلينا، 
فيمضي الليالي معي حبيبًا.

فإذا لم تعيدوا إليَّ ذلك اإلله،
فإين وفق شعائر إركارا واألرض 
العظيمة، سوف أبعث األموات 

وأرسلهم ليأكلوا األحياء،
وأجعل عدد الموتى يربو على عدد 

األحياء.

صعد نمتار ُسّلم السماء الطويل،
وعندما وصل إلى بوابة آنو وإنليل 
وإيا؛ رآه آنو وإنليل وإيا، وقالوا له: 

"ما الذي جئت من أجله يا نمتار؟
ابنتكم أرسلتني ألقول" لكم: 

عندما كنت طفلة صغيرة لم ألعب 
مثل الفتيات،

ال ولم أعرف لهو األطفال.
ذلك اإلله الذي أرسلتموه 

وضاجعني،
أعيدوه لي فينام معي ثانيًة؛

أرسلوا ذلك اإلله إلينا، فيمضي 
معي الليالي حبيبًا.

فإذا لم تعيدوا إلّي ذلك اإلله،
فإين سوف أبعث األموات 
وأرسلهم ليأكلوا األحياء

وأجعل عدد الموتى يربو على عدد 
األحياء“.

فتح إيا فمه وقال لنمتار: 
"ادخل يا نمتار قاعة آنو،

وابحث بنفسك عن المذنب"
كل اإللهة كانوا راكعين باحتراٍم 

أمامه.

قام نمتار بفحص اإللهة واحدًا 
واحدًا ولكنه لم يعثر على نرجال 

بينهم، على الرغم من أنه رأى إلهًا 

ال يعرفه يقعي حاسي الرأس وهو 
يرمش ويرتجف. فعاد إلى سيدته: 
"بخصوص المهمة التي أرسلتني 

بها إلى سماء آنو أبيك،
لم أعثر يا سيدتي إال على إله 

يجلس حاسي الرأس وهو يرمش 
ويرتعش".

"عد ثانيًة واحضر ذلك اإلله إلّي.
إن أباه إيا قد نضحه بماء النبع،

وهو يجلس يف مجمع اإللهة حاسي 
الرأس يرمش ويرتعش".

مضى نمتار عبر ُسّلم السماء 
الطويل،

وعندما وصل بوابة آنو وإنليل وإيا،
رآه آنو وإنليل وإيا وقالوا له: 

"ما الذي جئت من أجله يا نمتار؟"
"ألقول أمسكوا ذلك اإلله 

وأحضروه إلي".
"ادخل يا نمتار قاعة آنو فابحث 

بنفسك عن المذنب وخذه"
تحرك نحو اإلله األول وتفحصه، 

ولكنه لم يتعرف على ضالته،
فتركة إلى اإلله الثاين وتفحصه، 

ولكنه لم يتعرف على ضالته،
فتركه إلى اإلله الثالث وتفحصه، 

ولكنه لم يتعرف على ضالته.
عندها فتح… فمه وقال إليا: 

"دعوا نمتار الرسول الذي جاء إلينا
يشرب من مائنا ويمسح نفسه 

بالعطر".

سطراً   ١٥ عىل  يحتوي  كرس  ذلك  ييل 

نفهم  مشوهة  سطراً   ١٥ يليها  مفقودة، 

نرجال  عىل  أخÖاً   éع ~تار  أن  منها 

عن  تعلي�ت  أعطاه  بأن  معه  وتعاطف 

األسفل،  العا�  بوابات  عبوره  طريقة 

وتعامله مع حراس بواباته:

ا إلى ما قاله له نمتار، أنصت إرَّ
فدهن وتره بالزيت وشد قوسه،

ثم مضى نرجال عبر سّلم السماء 
الطويل.

وعندما وصل بوابة إريشكيجال 

قال: 
"يا حارس البوابة افتح بوابتك لي"

ثم صرع أرضًا نيدو حارس البوابة 
األولى ولم يدعه يمسك به؛

ثم صرع أرضًا حارس البوابة 
الثانية ولم يدعه يمسك به؛

ثم صرع أرضًا حارس البوابة 
الثالثة ولم يدعه يمسك به؛

ثم صرع أرضًا حارس البوابة 
الرابعة ولم يدعه يمسك به؛

ثم صرع أرضًا حارس البوابة 
الخامسة ولم يدعه يمسك به؛

ثم صرع أرضًا حارس البوابة 
السادسة ولم يدعه يمسك به؛

ثم صرع أرضًا حارس البوابة 
السابعة ولم يدعه يمسك به؛

ثم دخل قاعتها الفسيحة ومضى 
إليها ضاحكًا،

أمسك بها من شعرها،
وجرها عن عرشها ممسكًا 

بجدائلها.
………

تعانق االثنان وتوجها بتوق إلى 
السرير.

ا والملكة  اضطجعا يف السرير، إرَّ
إريشكيجال، ليوم وثاٍن.

ا والملكة  اضطجعا هناك، إرَّ
إريشكيجال، ليوم ثالث ورابع.

ا والملكة  اضطجعا هنا، إرَّ
إريشكيجال، ليوم خامس وسادس.
وعندما حل اليوم السابع فتح آنو 

فمه وقال لوزيره، كاكا: 
يا كاكا، إين لمرسلك إلى 

كورنوجي، مسكن إريشكيجال 
التي تسكن يف اإلركاال،

لتقول لها:
إن اإلله الذي أرسلته إليك
(سيبقى عندك إلى األبد)

عند هذه النقطة ينكرس اللوح نحو نهاية 

القصة، والكرسة املفقودة تحتوي نحو ٢٥

سطراً ناقصاً.
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الخالصة: 

 Öأساط عن  عبارة  والتي هي  النهرين   Òب ما  بالد  آداب  تعد   -١

وأقدمها  واألبطال،  اآللهة  مغامرات  تروي  شعرًا  منظومة  ومالحم 

وأسطورة  الخلف"  "ملحمة  وتُعتََرب  الّسومري.  األدب  يف  ورد  ما 

املنطقة  تناقلتها شعوب  التي  األدبية  اآلثار  أشهر  من  "جلجامش" 

بابل وأشور ورأس  ألواح طينية يف مكتبات  ُوِوَجدت مكتوبٌة عىل 

وموقف  واملوت  الحياة  عن  فلسفية  أسئلة  تطرح  وهي  شمرا. 

أدب  نشأ  ك�  الخلد،  عىل  للحصول  وسعيه  اإللهة،  من  اإلنسان 

التعليم والتهذيب والحكمة نéًا وشعرًا وهو غني بالّنصائح والِقيَم.

عندما  وملاذا  الخلود؟  عن  اإلنسان  بحث  ملاذا  االدب   Òب ك�   -٢

ما  حياة  إىل  اإلنسان  تطلع  كيف  بديلة؟  صيغاً  له  اقرتح  يجده   �

بعد املوت ورأى نفسه خالداً بجسده وروحه أو بأحده�؟ كيف 

صنع اإلنسان من كل هذا االدب واألساطÖ وخطط السيناريوهات 

السيكولوجية لتلك االحداث وانعكاساتها عىل املجتمع.

القديم إىل صنفÒ شعري ونéي، عرف  العراقي  ٣- يقسم األدب 

بأصناف أدبية متنوعة ñتاز بطابعها الديني عدا األمثال واملناظرات 

من  عديدة  أنواعا  بÒ سطوره  منه� حمل  وكل  الحيوان،  وقصص 

القيم االجت�عية والوضعية التي كانت سائدة آنذاك منها من صنع 

االنسان ومنها فرضتها الطبيعة عليهم كالفيضانات واملوت والتكاثر 

والخلود.

(بالخلق) فهي تروي كيف إن األشياء ما  ٤- إن األسطورة ترتبط 

كان قد جاءت إىل الوجود وكيف إن سلوكا أو مؤسسة أو أسلوب يف 

العمل كان قد قام معرفة األسطورة، يتم التعرف عىل (أصل األشياء)، 

وبالتايل بلوغ القدرة يف الهيمنة عليها والترصف بها طبقا لإلرادة و 

يذهب البعض إىل إننا ال نستطيع إن ننكر بأن األسطورة هي شكل 

من إشكال الوهم، فإذا ما سلمنا بأن األسطورة هي مجموعة من 

األفكار أو باال حرى مجموعة من املعتقدات، فان هذه املعتقدات 

ستتميز بأنها أفكار أو باألحرى مجموعة من املعتقدات، فان هذه 

املعتقدات ستتميز بأنها تتناقض تناقضا رصيحا مع تجاربنا الحسية، 

هذا باإلضافة إىل انه ال توجد أية موضوعات طبيعية تناظر التخيالت 

بأن األسطورة هي  السبب نستطيع إن نقول  األسطورية رôا لهذا 

شكل من إشكال الوهم.

الجوهر عىل  بأنها تقوم يف  البعض نظر إىل األسطورة  إن  ٥- ك� 

هوية  بوجود  الشعور  إىل  األفراد  تدفع  ح�سية  رغبة  من  أساس 

بينهم وبÒ املجتمع والطبيعة ويتحقق إشباع هذه الرغبة بوساطة 

الطقوس الدينية فهناك تذوب الفوارق بÒ األفراد ويتحولون إىل كل 

ال يعرف الت�يز.

٦- يف حÒ يشÖ البعض االخر من الباحثÒ إىل إن األسطورة (ال ñثل 

ك� ذهب إىل ذلك بعض املختصÒ، تفسÖا للطقوس، وإ~ا هي باال 

حرى الشكل املنطوق لألداء ألطقيس يف املرحلة األوىل عىل األقل انه 

يشارك  التي  نسيانها،  التي ال ·كن  التجارب  الج�عي عن   Öالتعب

قيها املشاركون يف الطقوس ذاتها بصورة دورية.

اإلنسان  لدى  واالرصار  االرادة  مدى  واملالحم   Öاألساط لنا  عكست   -٧

الرافديني للبلوغ إىل هدفه وتحقيق ما يريد بلوغه والسي� محاوالته يف 

البحث عن الخلود والتحرر والنور ونبذ الجهل والظالم.

اإلنسان  واجهها  التي  للمشاكل  حل  إليجاد  محاولة  شكلت  أنها   -٨

الوجود وعالقته به  تأثÖا يف طريقة تفكÖ اإلنسان ونظرته إىل  وتركت 

من خالل األسطورة (التي هي عملية تأمل من اجل اإلجابة عن اسئلة 

مبعثها االهت�م الروحي ôوضوع ما.

األهمية  من   Öكب جانب  عىل  األدبية  املس�رية  النصوص  تعد   -٩

الدينية،  واملعتقدات  األفكار  من   Öالكث تعكس  صادقة  مرآة  كونها 

وهكذا جاء األدب بوصفه مرآة عاكسة ملتطلبات الحياة وحاجاتها لهذا 

التي  الكل�ت  من  مجموعة  هي  أو  كلمة  بوصفها  األسطورة  جاءت 

تظهر عىل شكل رسالة، لكن هذه الكل�ت التي تحمل رسالة مرتبطة 

بتلك الحاجات للحياة لهذا كانت األسطورة تستمد شخوصها وأزاحتها 

واألمكنة  اإلزاحة  وتلك  الشخوص  هذه  وتتحول  التاريخ  من  وأمكنتها 

بالتدرج من شخوص محدودة زمانا ومكانا إىل أزمنة وأمكنة غÖ محدد.

ابتدعها الفكر العراقي يف معرض  التي  التسمية: إن الصيغة  ١٠- مبدأ 

اسمه الدال عىل ماهيته املعرب عنها، وال يتخذ اليشء (املوجود) وجودا 

حقيقيا إال إذا اتخذ له اس� وعليه ال ·كن ان يوجد أي يشء من دون 

ان يكون له اسم والواضح إن هذا املفهوم موجود من قبل لدى اإلله 

ان_ الذي كان ·تلك الكلمة الخالقة وكذلك أصبح ·تلكها اإلله مردوخ 

يف قصة الخليقة البابلية حيث كان االسم بشكل فعالية مهمة، فاليشء 

من خالل التسمية ·كن إن يعÒ أمات قبلها فهو ع�ء واالسم هو الذي 

الس�ء ويف  ببناء عن  العا�  التعÒ حيث� يف  القدرة عىل  يجعلها ·لك 

الدين � يذكر األرض باسم.

السفيل العامل  ملكة  ايريشكيكال  اإللهة 
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املادة (1٨٠)

إذا � يقدم أب صداقاً (جهازاً) البنته بغية 

األب  مات  ثم  زكرم.  زينشات  أو  املعبد 

وتأخذ  أبيها  ممتلكات  تقسم  أن  فعليها 

زتستفيد  واحد  وارث  حصة  بقدر  حصة 

ذلك  بعد  ومن  حياتها  الفائدة طوال  من 

تعود إىل أخوتها.

لها  الحرفية  الرتجمة   – زكرم  (زينشات 

هي – امرأة ذكر، ومن املعتقد أن تكون 

 �ويوه لآللهة  ينذرن   Qالال النساء  من 

للمعبد).

املادة (1٨1)

فتاة  أو  بغية  أو  أمته  لإلله  أب  نذر  إذا 

ثم  (جهازاً)  صداقاً  لها  يقدم  و�  معبد 

من  حصتها  تأخذ  أن  قعليها  أبوها  مات 

تركة األب وممتلكاته ôا يعادل ثلث إرثها 

ومن  حياتها  طوال  الفائدة  من  وتستفيد 

بعد ذلك تعود إىل أخوتها.

املادة (1٨2)

مردوك  راهبة  البنته  األب  يقدم   � إذا 

رقمياً  لها  يكتب  و�  (جهازاً)  بابل صداقاً 

تقسم  أن  فعليها  األب  مات  ثم  مختوماً 

مع أخوتها تركة بيت أبيها لحد ثلث حصة 

تقوم  أن  عليها  يجب  وال  الواحد  األرث 

بهدمة األرايض ولراهبة مردوك أن تعطي 

إرثها ملن تشاء.

املادة (1٨٣)

إذا قدم أب إىل ابنته التي هي زوجة ثانية 

زوج  إىل  أعطاها  عندما  لها  وكتب  جهازاً 

فال  األب  ·وت  أن  فبعد  مختوماً،  رقمياً 

يحق لها أن تتقاسم ثروة بيت األب.

املادة (1٨4)

هي  اليت  ابنته  إىل  السيد  يقدم   � إذا 

جارية جهازاً و� يعطها إىل زوج فبعد أن 

أن  إخوتها  عىل  فيجب  أجله  إىل  يذهب 

كتاب: رشيعة حمورايب

ترجمة: الدكتور محمود األمني

إصدار: مجلة كلية األداب - جامعة 

بغداد،  1961

عىل  القوانني  هذه  حمورايب  سجل 

الديوريت  الحجر  من  كبرية  مسلة 

األسود طولها 22٥ سم وقطرها 6٠

سم وهي أسطوانية الشكل.

تقع هذه القوانني يف أربعة وأربعني 

حقالً كتبت باللغة البابلية (السامية) 

ويظهر  األكدي.  املسامري  وبالخط 

ومن  بوضوح،  مادة   (2٨2) فيها 

تزيد عىل (٣٠٠)  كانت  أنها  املرجح 

مادة بقليل.

مجلة بابلون اعتمدت هذه الرتجمة 

وستقوم بنرشها عىل أجزاء.

يقدموا لها جهازاً يتناسب مع <ن حصتها 

من أبيها وعليهم أن يعطوها إىل زوج.

املادة (1٨٥)

ذلك  فإن  ورباه  بأٍمه  ولداً  سيد  تبنى  إذا 

األب املر¿ ال يطالب به أبداً.

املادة (1٨6)

عن  ولد  تبني  لغرض  يبحث  شخص  إذا 

أبيه وأمه وذلك عند أخذه فإن ذلك املر¿ 

·كن أن يعود إىل بيت أبيه.

املادة (1٨٧)

ال يطالب بأبن خادمة أو ابن خادم بالط 

أو بأبن منذور.

املادة (1٨٨)

ولداً  تنبى  الصناع  طبقة  من  أحد  إذا 

وعلمه مهنته فال يطالب به مطلقاً.

املادة (1٨9)

فإذا � يعلمه مهنته فإن ذلك الولد املتبني 

·كن أن يرجع إىل بيت أبيه.

املادة (19٠)

أبنائه الولد الذي  إذا سيد � يعترب ضمن 

تبناه ورباه فإن ذلك الولد املتبني ·كن أن 

يعود إىل بيت أبيه.

املادة (191)

تزوج  ورباه.  ولداً  تبنى  الذي  السيد  إذا 

ثم رزق بعد حÒ أوالداً وعزم التخيل عن 

ذلك  يذهب  أن  يجوز  فال  املتبني  الولد 

املتبني  األب  وعىل  اليدين  خايل  الولد 

وعند  مÖاثه  ثلث  مالِه  من  يعطيه  أن 

حقله  من  يعطيه  وال  لحاله  يذهب  ذلك 

وبستانه وبيته.
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مراحل تعريب النقود

إىل  التاريخية  املصادر  أشارت 

بها  قام  التي  املبكرة  األوىل  املحاوالت 

الخليفة عمر بن الخطاب يف ١٨هـ لرضب 

الدراهم  غرار  عىل  اإلسالمية  الدراهم 

الحمد  عبارة  فيها  زاد  أن  بعد  الفارسية، 

إال  إله  ال  أو  الله  رسـول  محمد  أو  لله 

الله وحده، ك� أشارت املصادر إىل رضب 

٤٢هـ  عام  يف  عفان  بن  عث�ن  الخليفة 

 Öالتكب عبارة  فيها  زاد  أن  بعد  للدراهم 

بن  معاوية  الخليفة  قام  كذلك  أكرب.  الله 

الدراهم  - ٦٠هـ) برضب   ٤١) أ¿ سفيان 

ونقش عليها اسمه.

بلندن   Ãالربيطا املتحف  ويحتفظ 

بن�ذج من دراهم معاوية. كذلك ينسب 

بعض املؤرخÒ إىل معاوية بن أ¿ سفيان 

صورته  عليها  نقش  ذهبية   Öلدنان رضبه 

يكون  هذا،  وإذا صح  سيفه،  متقلد  وهو 

يف  صورته  رضب  من  أول  هو  معاوية 
العمالت والنقود اإلسالمية.(1)

كتابه  يف  املقريزي  املؤرخ  ويذكر 

اإلسالمية  الدراهم  أن  العقود  شذرات 

جاء  أن  إىل  قصÖة  غليظة  كانت  املبكرة 

ورضب  ٦١هـ  عام  يف   Öالزب بن  عبدالله 

أحد  عىل  نقش  وقد  املستديرة،  الدراهم 

وعىل  الله،  رسول  محمد  عبارة  وجهيها 

الوجه اآلخر عبارة أمر الله بالوفاء.

الرومية  بالنقود  التعامل  ظل  وقد 

املحاوالت  تلك  ñنع  و�  قا`ًا،  والفارسية 

والنقوش  الكتابات  تطور  بيطار،  إلياس   (1)

عىل النقود العربية من الجاهلة حتى العرص 

الحديث، ص. 44.

المسكوكات يف العرص العبايس

الخليفة  تداولها، إىل أن جاء  السابقة من 

عام  يف  مروان  بن  عبدامللك  األموي 

الخالصة  اإلسالمية  النقود  ورضب  ٧٤هـ 

والشارات  النقوش  من  ñاًما  خلت  التي 

هدد  وقد  والرومية.  الفارسية  والرموز 

بالقتل كل من يتعامل  الخليفة عبدامللك 

بالسكة  وبعث  اإلسالمية،  النقود   Öبغ

تُرضب  التي  املنقوشة)(2)  (الحديدة  أي 

الدولة  أرجاء  إىل  والدراهم   Öالدنان عليها 

وقد  النقود،  عمل  يف  لتستخدم  اإلسالمية 

نُقش عىل أحد وجهي الدينار أو الدرهم 

له  رشيك  ال  وحده  الله  إال  إله  ال  عبارة 

﴿قل  اإلخالص  سورة  اآلخر  الوجه  وعىل 

هو الله أحد ¦ الله الصمد؛ � يلد و� يولد 

اإلطار  وعىل  أحد﴾.  كفًوا  له  يكن  و�   ¦

الذي  ﴿هو  الكر·ة  اآلية  نقش  الخارجي 

ليظهره  الحق  بالهدى ودين  أرسل رسوله 

الفتح: ٢٨،  التوبة: ٣٣،  كله﴾  الدين  عىل 

الوجه اآلخر نقش  إطار  الصف: ٩. وعىل 

تاريخ الرضب ونصه بسم الله ُرضب هذا 

الدينار أو الدرهم يف سنة....·(٣).

 وعىل ذلك يعد الخليفة عبدامللك بن 

مروان هو أول من اتخذ عملة رسمية من 

التعامل بغÖها،  الذهب والفضة ال يجوز 

ولذا � يختلف املؤرخون العرب يف نسبة 

الروض  الحمريي،  املنعم  عبد  محمد   (2)

املعطار يف خرب األقطار، مكتبة لبنان، 1984، 

ص. 79.

األب  (عن  النقود،  كتاب  البالذري،   (3)

العربية واإلسالمية  النقود  الكرميل،  انستاس 

وعلم النميات، مكتبة الثقافة الدينية، ط. 2

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

.40
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أبحاث تاريخية أكادميية

جامعة القادسية

الديوانية - العراق

الصورة:

عملة: (دينار ذهبي)

العرص: الخالفة األموية

العهد: 1٠٥ ه (٧2٣م)

الوزن: 4غم

املادة: ذهب
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الطراز العر¿ للسكة اإلسالمية إىل الخليفة 

الذي  الدافع  اختالفهم يف  بقدر  عبدامللك 

أشارت  التعريب. وقد  إىل عملية  به  أدى 

دفع  الذي  السبب  إىل  التاريخية  املصادر 

الخليفة عبدامللك إىل تعريب النقود، وهو 

الروم  إمرباطور  من  حدث  الذي  التحدي 

بن  عبدامللك  للخليفة   Ãالثا جستنيان 

العبارات  بحذف   Öاألخ أمر   Òح مروان 

الربدي  أوراق  عىل  املكتوبة  البيزنطية 

إثر  وعىل  بيزنطة.  إىل  مرص  من  رة  املصدَّ

يرضب  أن  الرأي  أهل  عليه  أشار  ذلك 

نقوًدا عربية خالصة عليها شهادة التوحيد 

الخليفة  واستحسن  املحمدية.  والرسالة 

النقود  برضب  وأمر  الرأي  هذا  عبدامللك 

العربية، وصب ُصُنًجا زجاجية ال تستحيل 

هذه  عليها   َّÖلتع نقصان  أو  زيادة  إىل 

النقود وتضبط أوزانها، وكان يف هذا أبلغ 
رد عىل تحدي اإلمرباطور البيزنطي.(4)

القصة،  تلك  مصداقية  كانت  ومه�   

توصل  الذي   Öالكب العمل  تنفي  ال  فهي 

إليه الخليفة عبدامللك بن مروان يف تحرير 

والروم،  الفرس  قبضة  من  السكة  دور 

الفارسية  السكة  سيطرة  بذلك  وأنهى 

ومنذ  اإلسالمي.  االقتصاد  عىل  والرومية 

ذلك الوقت � تعد السكة اإلسالمية تدور 

أو  الفارسية  أو  البيزنطية  النقود  فلك  يف 

ترتبط بأسعارها أو أوزانها(٥).

كة يف العرص األموي السِّ

عبدامللك بن مروان والعملة اإلسالمية

كة  السِّ تعريب  مظاهر  أهم  من  كان 

بن  عبدامللك  الخليفة  استبدال  هو 

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

املكتشفة يف رشقي الجزيرة العربية ودالئلها 

الشخصية والدينية والسياسية واالقتصادية»، 

ندوة الثقافة والعلوم، 2003.، ص45.

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

املكتشفة يف رشقي الجزيرة العربية ودالئلها 

الشخصية والدينية والسياسية واالقتصادية»، 

ندوة الثقافة والعلوم، 2003.، ص33.

وولديه  هرقل  بصورة  هو  صورته  مروان 

والفلوس   Öالدنان عىل  تنقش  كانت  التي 

البيزنطية، مع اإلبقاء عىل بعض التأثÖات 

الدينار  شكل  وأصبح  البسيطة.  البيزنطية 

الخليفة  صورة  عىل  يحتوي  اإلسالمي 

عبدامللك وهو قابض سيفه بيده.

عىل  اإلسالمية  العملة  رضب  أثر 
اإلمرباطورية البيزنطية.(6)

كان من نتائج رضب الخليفة عبدامللك 

بن مروان للدنانÖ التي تحمل صورته أن 

البيزنطي  اإلمرباطور   Òب حاد  نزاع  حدث 

وبÒ الخليفة األموي؛ إذ كان رضب نقود 

اإلمرباطور   Öغ آخر  حاكم  بصورة  ذهبية 

البيزنطي، أمرًا � يحدث من الخلفاء قبل 

عبد امللك بن مروان، وقد كان اإلمرباطور 

باعتباره  الحق  هذا  عن  يدافع  جستنيان 

ولذلك  احرتامها،  يجب  عامة  قاعدة 

 Öالدنان من  الطراز  هذا  جستنيان  عارض 

املعاهدة  بفسخ  وقام  اإلسالمية،  العربية 

ولكن،  والعرب.   Òالبيزنطي  Òب املربمة 

مروان  بن  عبدامللك  الخليفة  رضب  بعد 

الزًما  سيكون  بصورته  الذهبية   Öللدنان

عىل اإلمرباطور البيزنطي قبولها أو رفضها، 

اإلمرباطور  يرفض  أن  الطبيعي  من  وكان 

خليفة  بصورة  م  تقدَّ ُعملة  البيزنطي 

الفاريس  إبراهيم بن محمد  أبو إسحاق   (6)

القاهرة،  واملاملك،  املسالك  االصطخري، 

1961، ص. 20.

مسلم(٧).

العملة  أن  بالذكر  الجدير  ومن    

والنقود العربية التي تزينها صورة الخليفة 

سبيل  يف  كبÖة  خطوة  كانت  األموي 

وقد  اإلسالمية.  للدولة  النقدي  اإلصالح 

سنوات  أربع  اإلصالحات  هذه  استغرقت 

منذ عام ٧٣هـ، وهو تاريخ فسخ املعاهدة 

عملية  أهداف  وñت  العربية.  البيزنطية 

تعريب العملة والنقود ñاًما يف عام ٧٧هـ؛ 

وجهي  العربية  الكتابات  احتلت  حيث 

 Öالدينار العر¿ اإلسالمي، واختفت الدنان

للدينار  اإلسالمي  الطراز  وأصبح  املصورة، 

العر¿ يتكون من واجهة نُقش عىل إطارها 

الخارجي عبارة تشÖ إىل الرسالة املحمدية 

بالهدى  أرسله  الله  رسول  "محمد  نصها: 

ودين الحق ليظهره عىل الدين كله"، ويف 

مركز وجه الدينار نُقشت شهادة التوحيد 

رشيك  ال  وحده  الله  إال  إله  "ال  ونصها 

اإلطار  يف  نُقش  الدينار  ظهر  وعىل  له"، 

الرضب  تاريخ  إىل   Öتش كتابة  الخارجي 

الدينار سنة  الله رضب هذا  "بسم  نصها: 

الدينار  ظهر  مركز  ويف   ،"Òوسبع سبع 

نقشت ثالثة أسطر من القرآن الكريم من 

سورة اإلخالص: ﴿ الله أحد ¦ الله الصمد ¦ 

� يلد و� يولد﴾(٨).

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

املكتشفة يف رشقي الجزيرة العربية ودالئلها 

الشخصية والدينية والسياسية واالقتصادية»، 

ندوة الثقافة والعلوم، 2003.، ص24.

والنقوش  الكتابات  تطور  بيطار،  إلياس   (8)

عىل النقود العربية من الجاهلة حتى العرص 

الحديث، ص. 56.
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مقارنة   ،٢٠٣٥ عام  بحلول  االنبعاثات 

ادارة  تبنت  لعام ١٩٩٠. ك�  ôستواها 

بحاجة  يزال  ال  اقرتاحا،  بايدن  الرئيس 

تخفيض  الكونغرس، هدفه  موافقة  إىل 

حوايل  الحراري  االحتباس  انبعاثات 

مقارنة   ،٢٠٣٠ عام  بحلول  باملئة   ٥٠

ôعدلها يف عام ٢٠٠٥. يف نفس الوقت 

كولورادو،  كاليفورنيا،  واليات  رشعت 

 Òالقوان ونيويورك،  ماسسوشيست، 

لكل منها تنص عىل تخفيض االنبعاثات 

إىل الصفر بحلول عام ٢٠٥٠.

يف  ستوك  الربوفسور  يحذر  لكن 

نفس الوقت ان "أزمة املناخ مهمة جداً 

ومن غÖ املسموح فشل هذه األهداف 

ستوك  يطرح  ضوئه،  عىل  الطموحة؟". 

ستواجه  التي  التحديات  من  سلسلة 

صناعة الكربون وسبل معالجتها.

الحالية  الطريقة  ان  ستوك   Öويش

لتسعÖ الكربون تنطلق من تبني معدل 

ألجل  تدريجيا،  لÖتفع  معتدل  سعري 

مصادر  استع�ل   Òاملستهلك تحفيز 

طاقة أقل انبعاثا للكربون. لكن يقرتح 

ستوك من جانبه، ان السعر االقتصادي 

عىل  يشجع  الذي  ذلك  هو  للكربون 

وسيلة فعالة لشفط أكرب كمية ممكنة 

التحديات 
لتوسع 
الصناعة 

الكربونية

جامعة  يف  االقتصاد  أستاذ  أثار 

هارفرد، جيمس ستوك، املسائل الشائكة 

الذي  الكربون   Öتسع تواجه  التي 

االنبعاثات  من  مستقبال  شفطه  سيتم 

الهيدروكربونية  املوارد  الهواء،  يف 

التي  التحديات  إىل  مشÖا  والصناعات، 

املهمة يف عرص  الصناعة  ستواجه هذه 

الطاقات املستدامة.

املعطيات  من  الدراسة  تنطلق 

التالية: ان هناك قبوال ومصداقية عاملية، 

الستنتاجات  واسعة  وشعبية،  حكومية 

وتحذيرات العل�ء لرضورة وضع سقف 

 -١،٥٠ حوايل  الحرارة  درجة  الزدياد 

٢،٠٠ درجة مئوية مقارنة ôعدل درجة 

الحرارة املسجلة خالل الثورة الصناعية 

الهدف  القرن ١٩. وان تحقيق هذا  يف 

أرضار  لتفادي  الرئيس  السبيل  هو 

اإلنسان  وصحة  البيئية  للنظم  كارثية 

وأحواله الحياتية.

بعض  إىل  ستوك  الربوفسور   Öيش

االن:  لحد  تبنيها  تم  التي  الخطوات 

تبني األهداف الطموحة من قبل الدول 

لالحتباس  املرضة  االنبعاثات  لتقليص 

تبنت  املايض،  الربيع  ففي  الحراري. 

من  باملئة   ٧٨ تخفيض  بريطانيا هدف 

بقلم:

د. وليد خدوري

كاتب عراقي متخصص

يف شؤون الطاقة

"تحديا  يشكل  االحتراري  االحتباس  أن 
االحتباس  عن  الناتجة  فاألضرار  خارجيا" 
الحراري ال يتحمل تكاليفها الشخص الذي 

يحرق الوقود األحفوري.
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لالنبعاثات بأقل التكاليف.

يأخذ  ال  ستوك،  األستاذ  بحسب 

الوقائع  الحايل  الكربون   Öتسع

 Ãالكربو  Öالتسع بخصوص  السياسية 

يتعلق  في�  وبالذات  الكفاية.  فيه  ôا 

ضد  والكامنة  املوجودة  باالعرتاضات 

املحاوالت  فرغم  الكربون.  رضيبة 

ان  يجد  الزمن،  من  عقود  عرب  القا`ة 

انبعاثات  من  جداً  ضئيلة  نسبة  هناك 

سعري  نظام  فرض  يتم  التي  الكربون 

النظام  تواجد هذا  لها. وحتى يف حال 

السعري، فسعر الكربون ضئيل جداً.

املشكلة  تفاقم  من  سيزيد  وم� 

محاولة  هو  ستوك،  بحسب  مستقبال، 

عىل  للكربون  موحدة  تسعÖة  فرض 

يطرح  هنا  برمته.  االقتصادي  الصعيد 

األستاذ ستوك سؤاال وجيها: هل ستصبح 

هو  م�  كلفة   éأك الخرضاء"  "الطاقة 

الطاقة  من  كلفة   éأك بالذات  متوقع، 

املعتمدة عىل الوقود األحفوري؟

تشهد الدول الصناعية ظاهرة بارزة 

مؤخرا. فكلفة تقنيات الطاقات الخرضاء 

(السيارة الكهربائية، عىل سبيل املثال) 

قد انخفضت بصورة دراماتيكية. وهذا 

القرتاح  وسيلة  من  السؤال: هل  يطرح 

بتكاليف  املناخ   Öلتغي عاملية  سياسات 

الخرضاء"  "الطاقة  تصبح  بحيث  أقل، 

أقل كلفة من طاقة الوقود األحفوري؟

يجيب األستاذ ستوك، تواجه األسئلة 

هذه ثالث تحديات عىل األقل:

أوالً، ان االحتباس االحرتاري يشكل 

عن  الناتجة  فاألرضار  خارجيا"  "تحديا 

تكاليفها  يتحمل  ال  الحراري  االحتباس 

الشخص الذي يحرق الوقود األحفوري.

يف  الخارجي"  "التحدي  دور  ثانيا، 

البيض  مثل قصة  ان قصته  اذ  التقنية. 

الكهربائية  فالسيارات  والدجاجة. 

البطارية.  لشحن  محطات  إىل  تحتاج 

ال  هذه  الترشيج  محطات  فبدون 

يف  الكهربائية.  السيارة  ترويج  ·كن 

نفس الوقت، فان عدم تواجد السيارة 

ملحطات  الحاجة  يلغي  الكهربائية 

الترشيج والبطاريات.

الخارجي"  "التحدي  هناك  ثالثا، 

للتقنيات الجديدة. اذ عادة ال يستفيد 

تستفيد  بل  ابحاثه،  نجاح  من  املخرتع 

بعد  االخرتاعات،  من  مستقبلية  أجياالً 

تسويقها وترويجها، م� قد يأخذ وقتاً 

بعض  يف  يتطلب  األمر  هذا  طويالً. 

باملساعدات  الحكومي  الدعم  األحيان 

األمر  بادئ  يف  الرضيبية  االعفاءات  أو 

لتشجيع أصحاب االخرتاعات من عل�ء 

التقنيات  مع  التعامل  يفتح  ورشكات.. 

واالمكانيات  الواسع  املجال  الحديثة 

عاملياً،  كهربائية  سيارة  صناعة  لنشوء 

فمن  استغالله.  يجب  الذي  األمر 

الواسعة  الصناعية  الخلفية   Öتوف أجل 

املساعدات   Öتوف يتوجب  واملرتابطة، 

الحكومية يف دعم هذه الصناعة التقنية 

إىل  لالنطالق  وتحفيزها  تأسيسها  عند 

أوسع األسواق العاملية.

يفيد األستاذ ستوك يف نفس الوقت 

الكهرباء  توليد  كلفة  ان   :Òظاهرت إىل 

النظيفة (الرياح والشمسية)  بالطاقات 

دراماتيكية،  بصورة  انخفضت  قد 

الواليات  أنحاء  بعض  يف  مثالً:  بحيث، 

كبÖة  أنظمة  تشييد  أصبح  املتحدة 

للطاقات الشمسية أو الرياح أقل كلفة 

من استخراج الفحم من املناجم. ثانيا: 

أقل  النظيفة  الطاقات  استع�ل  أصبح 

كلفة من استع�ل الوقود األحفوري يف 

بعض القطاعات االقتصادية.
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وتجارة اقتصاد

بأنواعه  باألداء  الرتكيز  عالقة  إن 

يف  املهمة  النواحي  من  واحدة  تُعد 

يف  الفرد  فاعلية  ومدى  السلوك  توقع 

أداء  وعند  أكمل.  وجه  عىل  مه�ته  أداء 

اختالف  عىل  األع�ل  رجال  أو   Òاملوظف

اإلدارية،  للمه�ت  مستوياتهم ومواقعهم 

واملتغÖات  املؤثرات  مع  يتعاملون  فانهم 

مثىل  نوعية  تتطلب  والتي  املختلفة 

العمل  مه�ت  تتطلب  فقد  الرتكيز.  يف 

التحليل  بعمليات  املوظف  يقوم  ان 

والتخطيط أو حضور االجت�عات بأنواعها 

األخرى  الرشكات  ممثيل  أو  موظفيه  مع 

اتفاقيات  عقد  أو  ñثيلها  عىل  للتفاوض 

أو صفقات تجارية، وعند قراءة تقرير أو 

دراسة تخص السوق أو عند عمل الربامج 

كل هذه  الخ.  اآليل..  الحاسب  جهاز  عىل 

قبل  من  مميز  تركيز  إىل  تحتاج  امله�ت 

املوظف أو رجل األع�ل، وتعتمد فاعلية 

يقوم  الذي  الرتكيز  نوعية  عىل  إدائها 

الفرد  يكون  األحيان  من   Öالكث ويف  به. 

تركيزه  تجعل  أخرى  بأمور  البال  مشغول 

·ر بحاالت انقطاع من خالل رشود الذهن 

الزيادة  أو  التعب  أو  باألضواء  التأثر  أو 

بها..  يقوم  التي  التحليل  لعملية  الفائقة 

الخ. لذا فإن الحالة املثىل للفرد عند الرتكيز 

تختلف من شخص إىل اآلخر وتتأثر أيضاً 

بنقاط القوة والضعف التي تخص قابليته 

بقابلية  يتمتعون  الذين  فهؤالء  الذهنية، 

التحليل وتذكّر املعلومات وقابلية جمعها 

يستخدمون  تراهم  مختلفة  مصادر  من 

إىل  تحتاج  حاالت  يف  القابلية  هذه  مثل 

نوع آخر من الرتكيز والذي يتطلب قراءات 

يف  معهم  يتعامل  الذين  األفراد  لحاالت 

يحاول  املثال  سبيل  وعىل  اللحظة،  تلك 

بعض املوظفÒ ان يشغلوا بالهم يف تحليل 

لفرتة طويلة م�  االجت�ع  يقال خالل  ما 

الوارد  يؤثر يف تركيزهم عىل سياق الكالم 

اآلخرين  وجه   Öتعاب وقراءة  االجت�ع  يف 

وتحركاتهم وإ·اءاتهم م� يصعب عليهم 

متابعة املجريات وربطها الواحدة باألخرى 

بطريقة تكفل لهم القيام بذلك عىل نحو 

فعال. ويف حاالت أخرى، عند قيام املوظف 

أهمية 
التركيز

في إدارة 
األعمال

بقراءة تقرير ما فإن خياله يرسح يف مجال 

قريب  من  عالقة  له  ليس  يكون  قد  آخر 

فإن  الحالة  هذه  ويف  باملوضوع،  بعيد  أو 

الرتكيز سيتأثر سلباً من جراء ذلك.

شخصية  بعوامل  الرتكيز  ويتأثر 

رشكة  يف  إنه  نرى  لذلك  وكمثال  وبدنية، 

فإن  فيها   Òاملوظف أداء  تحليل  وعند  ما 

موظفيها  أحد  أداء  بأن  وجدت  اإلدارة 

 Òمرِض، وقد نُبَّه بشدة إىل تحس Öكان غ

نفسياً  مجهداً  كان  لكنه  عمله،  نوعية 

املاضية،  الستة  الشهور  خالل  وبدنياً 

والسبب الرئييس لذلك هو استنفاذ جميع 

املزمن  الصداع  بسبب  املرضية  إجازاته 

املوظف  هذا  واعتقَد  منه،   Ãيعا الذي 

بأنه من املمكن فصله من العمل يف حالة 

ظنه  حسب  والذي  ادائه   Òتحس عدم 

كان بسبب الصداع املذكور. لكنه تبÒ ان 

هنالك عوامل أو مواضيع أخرى ساعدت 

يف تفاقم املشكلة وهي:

الذي يقع  أوالً: موضوع مكان مكتبه 

تيار  فإن  وبذلك  التكييف،  جهاز  قبالة 

الرأس  ôستوى  مبارشًة   àيأ البارد  الهواء 

والرقبة واألكتاف والظهر.

اآليل  الحاسوب  جهاز  موضوع  ثانياً: 

يف  واملوضوع  عليه  يعمل  الذي  الشخيص 

يف  يجعله  م�  مكتبه  من  اليمنى  الزاوية 

ان  استع�له.  اراد  كل�  مريح   Öغ وضع 

يف  سبباً  كانت  الذكر  السالفة  العوامل 

باإلضافة  الرقبة  يف  منها  عا|  التي  اآلالم 

حت�ً  والتي  األخرى  واآلالم  الصداع  إىل 

التأثÖ سلباً عىل تركيزه.  كانت األساس يف 

فكانت  املوظف  هذا  مشكلة  حل  أما 

موضع   Öتغي تم  حيث  ما،  نوعاً  سهلة 

مؤثرات  عن  بعيداً  ليكون  مكتبه  ووجهة 

بالنسبة  الحال  وكذا  التكييف،  جهاز  تيار 

األخرى،  واألمور  اآليل  الحاسوب  لجهاز 

وقد تحسن جراء ذلك تركيز هذا املوظف 

وتالشت آالمه وتطور أداؤه.

ما،  نوعاً  سهلة  الحالة  هذه  مثل  ان 

لكن هناك حاالت أشد وحلها أكé تعقيداً 

ألن صعوبة الرتكيز قد تنجم عن انفعاالت 

أو تطبيقات ذهنية ضعيفة ال تتوافق مع 

بقلم:

د. سلوان فرنسيس

رجل أعامل / ديب
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وتجارة اقتصاد

حالة العمل املطلوبة.

تؤثر عىل  هذا وهناك عوامل عديدة 

الرتكيز نذكر منها ما ييل:

بالنفس  الثقة  ان  بالنفس..  الثقة 
القدرة  مثل  مختلفة  بنواحي  ترتبط 

تساعد  التي  والخربة  والعملية  النظرية 

وكل�  حسن.  نحٍو  عىل  العمل  أداء  عىل 

القدرة  كانت  بالنفس كل�  الثقة  ازدادت 

عىل الرتكيز أحسن برشط عدم ازدياد هذه 

الثقة إىل حد الغرور. وترتبط الثقة بالنفس 

باإلحباط ارتباطاً ذو معادلة عكسية، وهذا 

يعني انه كل� ارتفع مستوى اإلحباط لدى 

بالنفس  الثقة  انخفضت  كل�  املوظف، 

لديه وبالتايل يتأثر تركيزه سلباً.

الدافعية.. ان الناس يعملون ألسباب 
مختلفة، لكنه يف حالة عدم حصولهم عىل 

وبدون  يؤدونه  الذي  العمل  يف  القناعة 

توفر املنافسة الرشيفة والتشجيع والثواب 

أمثل  وجه  عىل  بأع�لهم  القيام  عند 

سلباً  ستتأثر  العمل  نحو  دافعيتهم  فإن 

ذلك،  جراء  من   Öالكث  Ãسيعا وتركيزهم 

وقد ينخفض مستوى األداء يف العمل إىل 

مستوى أقل م� هو متوقع.

ويف  شاق،  عمل  الرتكيز  ان  التعب.. 
بنوعيه  بالتعب  املوظف  شعور  حالة 

يأخذ  ان  يستحسن  فإنه   Ãوالبد الذهني 

التعب  عىل  للتغلب  الراحة  من  قسطاً 

ذلك  سيساعده  حيث  منه   Ãيعا الذي 

وجه  عىل  واجبه  وأداء  تركيزه   Òتحس يف 

أفضل في� بعد.

يكون  قد  القلق   Öتأث ان  القلق.. 
إيجابياً أو سلبياً ويعتمد ذلك عىل الحالة 

القلق  يساعد  فقد  املوظف،  بها  التي ·ر 

يف بعض األحيان عىل تحفيز املوظف عىل 

االنتباه إىل وجود ثغرات يف أدائه ويحاول 

فإنه سيساعد يف  العكس  تحسينها، وعىل 

الخوف  بسبب  األداء  مستوى  انخفاض 

به،  ·ر  الذي  العايل  القلق  أو  املتسلط 

يجد صعوبة يف  قد  فانه  ذلك  ومن جراء 

انهاء األع�ل يف موعدها املقرر أو صعوبة 

أو قد يزعج اآلخرين من  القرارات  اتخاذ 

له  ستحدث  انها  يعتقد  أمور  يف  زمالئه 

من  يشء  مجرد  هي  بين�  العمل،  خالل 

شغل  يحاول  أو  إال،  ليس  خياله  وحي 

أفراد عائلته ôشاكل العمل وشغل زمالئه 

هذا  ومثل  العائلية،  ôشاكله  العمل  يف 

خاصًة  الرتكيز  مشتت  سيكون  املوظف 

عندما يضّخم املشاكل.

 Qاالنطوا املوظف  ان  االنطوائية.. 
حالة  يف  واجبه  تأدية  يف  صعوبة  سيجد 

االختالط  منه  تتطلب  وظيفة  يف  عمله 

والقاء  حفالت  يف  الحضور  أو  بالجمهور 

الكل�ت.. إلخ. وقد يتأثر أداؤه سلباً حتى 

التي  الكافية  املعلومات  عنده  كانت  لو 

من شأنها ان تجعل منه موظفاً كفًء يف 

مجال ما وفاشل نوعاً ما يف مه�ت أخرى 

تتطلب أداًء يختلف عن قابليته التي يتأثر 

فيها من خالل لقائه بالجمهور يف لقاءات 

عامة عىل سبيل املثال.

عىل  سلباً  يؤثر  التهور  ان  التهور.. 
قرارات  اتخاذ  وبالتايل  املوظف،  سلوك 

عىل  الرتكيز  عدم  جراء  من  مناسبة   Öغ

الحوادث بصورة حسنة.

بأنواعها  الضوضاء  ان  الضوضاء.. 
املوظف  عند  الرتكيز  تشتيت  يف  تساهم 

مكاتب  يف  املستخدمة  األنظمة  وكذلك 

العمل يف مجال التهوية والتربيد واإلضاءة.. 

إلخ. فإن إساءة استخدامها أو أي خلل يف 

انظمتها قد يؤدي إىل تشتت الرتكيز.

عند  الرتكيز  قابلية  ولتطوير  وأخرياً.. 
نقاط  هناك  األع�ل،  ورجال   Òاملوظف

مهمة يجب االلتفات اليها، منها:

تحديد •  مع  مناسب  عمل  جو  خلق 

بأهداف  وتعريفهم  واجباتهم 

فيها  يعملون  التي  املؤسسة 

واإلنجازات التي يجب التوصل اليها.

والسلبيات •  باإليجابيات  تعريفهم 

إىل  وإرشادهم  بأدائهم  املرتبطة 

شأنه  من  الذي  الصواب  الطريق 

تطوير أدائهم.

خالل •  من  االسرتخاء  عىل  التدريب 

تتضمن  والتي  املختلفة  األساليب 

عىل  العمل  أو  املدمجة،  األقراص 

التغذية  باك)  (بايوفيد  مثل  اجهزة 

حالة  يف  البيولوجية  االسرتجاعية 

توفرها.

التخاذ •  الالزمة  الخطوات  تعليم 

الرتيث  إىل  وإرشادهم  القرارات 

املتعلقة  املتغÖات  لكل  والتحسب 

بالعمل قبل ان يتخذوا أي قرار.

الحاالت •  معالجة  عىل  التدريب 

الجمهور  مع  التعامل  تتطلب  التي 

والتحدث يف اللقاءات العامة.

سبل •  عىل  واملدراء   Òاملرشف تدريب 

التعامل مع مرؤوسيهم والتعرف عىل 

االمور املتعلقة بجو العمل وحاجات 

من يعمل معهم.

باملسؤوليات •   Òاملوظف إثقال  عدم 

قابليتهم  معرفة  حالة  يف  الجسام 

بالنفس،  والثقة  القيادة  مجال  يف 

إليهم،  يوكل  وما  تتناسب  ال  بأنها 

سهلة  مه�ت  إعطائهم  محاولة  بل 

املتطلبات  زيادة  ومحاولة  ما  نوعاً 

من  بالنفس  الثقة  لتعزيز  تدريجياً 

خالل النجاح الذي ينجزونه.

الجيدة  واإلنتاجية  الرتكيز  فاعلية  ان 

يف  مهم   Øسلو هدف  ه�  به  املتعلقة 

العملية اإلدارية ويرتتب عليها أمور كثÖة 

أفضل  أداٍء  إىل  للوصول  تطبق  ان  يجب 

ليس  هو  اليوم  واملهم  أحسن.  ونتائج 

عىل  العمل  بل  فحسب  املشكلة  معرفة 

صحيحاً،  تطبيقاً  وتطبيقه  الحل  إيجاد 

بطريقة  التطبيق  هذا  مثل  ومتابعة 

تضمن األداء الناجح للمه�ت التي توكل 

للموظفÒ ورجال األع�ل.
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بقلم:

نزار حنا الديراين

تاريخ األدب الرسياين

املرشق  نجم  الشهÖة  مجلتها  عن  فضال  والرتاثية 

وفتحت مدارس عديدة يف معظم األبرشيات وخلد 

التاريخ اس�ء العرشات من األشخاص الذين عملوا 

عىل نهضة األدب الرسياÃ ونرش الوعي بÒ الناس 

عرشات  وترجموا  فطبعوا  كنوزهم،  عىل  للحفاظ 

مجالت  عدة  هناك  وكانت  عدة  وبلغات  الكتب 

العراق منها قال من مدنخا - صوت من  تصدر يف 

املرشق - موصل وفنقيت - املجلد يف بغداد وغÖها.

-١٨٦٨) فائق  نعوم  األديب  برز  تركيا  ويف 

له أكé من ٢٨ كتاب منها مجموعة كتب   (١٩٣٠

الرتكية،  العربية،  اللغات  يف  الرسيانية  االلفاظ  يف 

الفارسية، االرمنية، الرتكية، االنكليزية. وله قاموس 

أصدر  الرسيانية ك�  االعالم  واخر يف   Ãعر¿ رسيا

صحيفة كوكبا دمدنخا - كوكب الرشق عام ١٩٠٨

تركيا   - دياربكر  يف  والرتكية  والعربية  بالرسيانية 

اآلثوري  االتحاد   - كلديا  داةور  خويدا  وصحيفة 

 Òب ما  وجريدة  املهجر  بلد  أمريكا  يف   Ãالكلدا

الذي   (١٩٦٩ سنة  (تويف   Ãدولبا ويوحنا  النهرين. 

الكتب.  من  بالعديد  الرسيانية  املكتبة  اتحف 

مناصب  تقلد  الذي  خربوت  اشور  والربوفيسور 

مقاالته  وبسبب  الرتكية  الجامعات  يف  عديدة 

تركيا.  من  بطرده  الرتكية  الحكومة  قامت  الوطنية 

عدة  له   (١٩٠٣-١٩٨٣) قرايش  حنا  املسيح  وعبد 

مؤلفات منها يف القواعد واألدب والشعر.

الشيخ يوسف سمعان  برز  ولبنان  ويف سوريا 

السمعاÃ (تولد ١٧٦٨) صاحب املكتبة الرشقية التي 

كانت انطالقة جديدة يف اآلداب الرسيانية وبطرس 

النحو  يف  مؤلفات  له   (١٨٣٠ سنة  (تويف   Ãالبستا

واللغة واألدب وبولس السمعاÃ (تويف سنة ١٩٤٤) 

له تاريخ اآلداب الرسيانية يف أربع مجلدات وعبد 

الكتب  الذي وضع سلسلة من  املسيح حنا نع�ن 

أجزاء)  (ثالثة  الرسيانية  اللغة  وقواعد  املدرسية 

كتب  عدة  برتجمة  قام  ك�   Ãالرسيا األدب  ويف 

الخيام،  رباعيات  كلدواثور،  كتاب  منها  للرسيانية 

والفكونت  لجربان،)  اإلنسان  ابن  ويسوع  النبي 

الذي قيل عنه مؤسس  دي طرازي (١٨٦٥-١٩٥٦) 

مجامع  عدة  يف  عضوا  وكان  اللبنانية،  الكتب  دار 

رشقية وغربية، وله العديد من املؤلفات املطبوعة 

كتابات  لنا  ترك  الذي  نزهت  وفريد  واملخطوطة. 

كربيال  وفولس  القومي  الحقل  يف  وخصوصا  قيمة 

(١٩١٢-١٩٧١) الذي ترجم إىل الرسيانية مع غطاس 

 Öشكسب عن  ترجم  ك�  الفضيلة  كتاب  مقديس 

وعن األدب الفرنيس نéا وشعرا ك� ترجم ملحمة 

كميل  أفرام  مع  له  وصدر  الرسيانية  إىل  كلكامش 

الرسيانية.  اللغة  تدريس  يف  أجزاء  أربعة   Ãالبستا

وجرجيس شلحت واملطران إبراهيم يوحنا وآخرون. 

شهدته  التي  لالنفتاح  وكنتيجة  إيران  ويف 

اصدرته  الذي  املرسوم  خالل  من  اإليرانية  الساحة 

والحريات  الحقوق  منح  يخص  ما  يف  الحكومة 

للرسيان القاطنÒ هناك  ومن فقراته:

التي  التاسع عرش كانت االصالحات  القرن  يف 

حكمها  آواخر  يف  العث�نية  اإلمرباطورية  شهدتها 

حافزا جديدا يبرش بنهضة اآلداب الرسيانية، وبعد 

فرتة من االنحطاط دامت خمسة قرون (من القرن 

بدأ  عرش)  التاسع  القرن  بداية  وحتى  عرش  الرابع 

من  بالرغم  فشيئا  شيئا  ينتعش   Ãالرسيا األدب 

قلة إنتاجه وانحصار مواضيعه، فتنافست البعثات 

فنرشت  والديني  األد¿  نشاطها  يف  التبشÖية 

العرشات  رسقت  ك�  الكتب،  عرشات  وطبعت 

ومتاحفهم  مكتباتهم  بها  ليزينوا  املخطوطات  من 

وأتلف الكثÖ من هذه املخطوطات والكتب بحجة 

ان  يقال  والحق  الهرطقة.  رائحة  منها  تفوح  انها 

يف  سعوا  والبعثات  الكنائس  هذه  عن   Òاملسؤول

انتعاش هذه اللغة من خالل طبع الكتب الطقسية 

الصلوات و.. وكان ذلك عامال يف  واألناجيل وكتب 

الرسيان  ان  إال  من جديد،   Ãالرسيا األدب  نهوض 

 Öالكث إىل  التاسع عرش تعرضوا  القرن  آواخر  ومنذ 

و�  تركيا،  يف  وخصوصا  واملذابح  االضطهادات  من 

املنطقة  لشعوب   Öفاتحة خ العرشون  القرن  يكن 

العرشين)  (القرن  ألنه  خاصة  وللرسيان  عامة 

حيث  والدمار،  الحروب  من   Öالكث معه  جلب 

ذاق   Òالحرب  Òهات  Òوب  ،Òالعامليت  Òالحرب شهد 

الرسيان شتى أنواع االضطهادات واملذابح، وسلبت 

منهم املئات من القرى واألماكن التي كانت مالذا 

بإيران  مرورا  تركيا  جنوب  من  ابتداء"  لهم،  أمنا 

(مناطق أورمي ووان) وانتهاء" بالعراق، فكانت من 

 Öنتائج هذه الحروب واالضطهادات استشهاد الكث

 Òمن ثالثة مالي éمن ابنائهم (يقدرها البعض بأك

إنسان) وترشيد أكé من ذلك بكثÖ، فأكé قراهم 

يف تركيا (ان � أقل جميعها) قد دمرت أو سلبت، 

وهذا يعني، العديد من كنائسهم وأديرتهم ôا فيها 

من نفائس وكتب قد نهبت أو احرقت، وال بد ان 

يكون من بÒ هذه املاليÒ بعض األدباء والكتاب، 

 Öوالكث العطاء،  عن  األقالم  هذه  من   Öكث فشلت 

منها غÖت مسارها، فبدال من ان تكتب بالرسيانية 

لبنان  يف  وخصوصا  أخرى  بلغات  تكتب  كانت 

العديد  هناك  كان  ذلك  كل  رغم  انه  إال  واملهجر، 

من األقالم تتحدى كل هذه املآيس والفرمانات، ال 

فعىل  وقوميته،  لقضيته  مخلصا  تيارا  خلقت  بل 

يعقوب   Ãالرسيا البطريرك  استحرض  املثال  سبيل 

اسطنبول  يف  رسيانية  مطبعة   ١٨٧١ سنة   Ãالثا

الليتورجية والرتاثية وسار عىل غراره  الكتب  لطبع 

أسس  الذي   ١٨٩٤ سنة  الرابع  بطرس  البطريرك 

الزعفران - تركيا -. ويف عام ١٩٢٢ مطبعة يف دير 

أسس القس يوسف قليتا (تويف سنة ١٩٥٥) مطبعة 

(ملبار)  الهند  املوصل حيث جلب حروفها من  يف 

وكان األباء الدومنيكان قد سبقوه وأسسوا مطبعة 

كبÖة يف املوصل نرشت العديد من الكتب املدرسية 

بالنسبة  الحال  وكذا  والطقسية  والدينية  والعلمية 

مطبعتها  أسست  التي  الكلدانية  الكنيسة  إىل 

الطقسية  الكتب  من   Öالكث ونرشت  املوصل  يف 
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تاريخ األدب الرسياين

ويف  شاءوا  ما  متى  لغتهم  استعامل   -1

كافة املجاالت.

شعائرهم  مامرسة  يف  الحرية  لهم   -2

الدينية.

٣- فتح املدارس والجامعات، ولهم الحق 

والجامعات  املدارس  جميع  يف  الدراسة 

التابعة للدولة.

والجرائد  واملجالت  الكتب  إصدار   -4

وعقد ندوات ومؤمترات.

الفعاليات  جميع  يف  املشاركة   -٥

االجتامعية.

وغÖها من القوانÒ األخرى  وعىل ضوء ذلك 

نشط الكثÖ من األدباء واملثقفÒ هناك وعىل كافة 

األصعدة حيث شهدت الساحة اإليرانية املزيد من 

األقالم  من  العرشات  هناك  فكان  الثقايف،  النشاط 

كنائسنا  وتسارعت  اللغة،  هذه  تخلد  كانت  التي 

(املحلية واإلرسالية) بتأسيس مدارس ومطابع لطبع 

التعليم  مناهج  وخصوصا  الكتب  من  العرشات 

الرسياÃ يف مدارسها، وأصدرت العديد من الجرائد 

واملجالت فكانت مدينة أورمي وحدها تصدر أربع 

جرائد بالرسيانية وهي:

 -  1٨49 النور  شعاع   - دبىرا  زىريرا   -1

لإلرسالية االمريكية.

 -  1٨96 الحق  صوت   - درشرا  قال   -2

لإلرسالية اللعازرية الكاثوليكية.

أورمي   - ارةودكسيت  أورمي   -٣

االرثودكسية 1٠94 لإلرسالية الروسية.

4- كوكبا دموريشا - كوكب الفجر 19٠6.

كمدينة  أخرى  إيرانية  مدن  يف  الحال  وكذا 

تفليس التي كانت تصدر هي األخرى:

مجلة مدنخا - الرشق عام 4191 / نقوشا 

- الناقوس.

وبلدان  ولبنان  وسوريا  والعراق  تركيا  ويف 

تصدر  ومجلة  جريدة  من٢٥   éأك لنا  كان  املهجر، 

واإلنكليزية  والرتكية  والعربية  الرسيانية  باللغات 

سواء بلغة واحدة أو أكé. ومنذ نهاية القرن التاسع 

كتاباتهم،  يف  اإليرانيون  الرسيان  استخدم  عرش 

(التي تسمى سوديا - سوادايا)  الدارجة  الرسيانية 

ابتعد  الذي  الشعب،  لتسهيل مهمتهم يف مخاطبة 

كثÖا عن لغته الطقسية، لذا أعيد طباعة الكثÖ من 

أدباء  ومن  اللغة.  بهذه  واألدبية  الطقسية  كتبهم 

تحرير  يف  عمل  الذي  شموئيل  مÖزا  الفرتة  هذه 

جريدة (زهريرا دبهرا) واألب سوليمون الذي توىل 

عضوا  وعمل  أورمي  يف  الكاثوليكية  املطبعة  إدارة 

يف تحرير جريدة (قاال درشارا) ك� عمل يف إعادة 

كتابة اإلنجيل املقدس ورسائل مار بولس بالرسيانية 

املبسطة (السورث) فضال عن مؤلفات ومقاالت يف 

فريدون  والدكتور  أخرى  والقواعد ومواضيع  اللغة 

يف  عمل  الذي  (اتورايا)  بـ  امللقب  اوراهم  بيت 

انه  إال  عديدة  قصائد  وله  ناقوشا  جريدة  تحرير 

اشتهر بقصيدته املغناة (يا نرشا دةخوما - يا نرس 

 Òبنيام واألديب  رسمس  بولس  والشاعر  تخومي) 

ارسانوس الذي أغنى املكتبة الرسيانية بالعديد من 

املؤلفات واملقاالت ومن كتبه كتاب عن تيمورلنك، 

كونه  املقاالت  من  العديد  عن  فضال  أخرى  وكتب 

كان قد أصدر يف سنة ١٩١٣ صحيفة (خوشبّا ددنخا 

- أحد الضياء) واألديب ادي الخاص الذي أسس مع 

اآلشورية   Òحن مطبعة  الخاص  جان  الشاعر  أخيه 

أصدقائهم  ومهمة  مهمتهم  سهلت  م�  طهران  يف 

يف طبع وإصدار مجلة كلكامش الشهÖة فضال عن 

والتاريخ  األدب  يف  املؤلفات  من  العديد  إصدار 

 Òبنيام مÖزا  واألديب  سيمونو  ~رود  واألديب 

تاريخ  كتاب  بÖا رسمس صاحب  الدكتور  واألديب 

 Öالشه  Ãاإليرا والشاعر   (Ãالرسيا) اآلثوري  األدب 

اغايس. وعرشات  الرومانطيقية كوركيس  بالقصيدة 

ôا   Ãالرسيا األدب  أغنوا  الذين  والكتاب  األدباء 

نرشوه ووضعوه سواء يف إيران، عراق، تركيا، سوريا، 

لبنان ويف بلدان املهجر.

 Òومن املالحظ يف هذه الفرتة اهت�م املسترشق

يف الجانب الديني وبعض اليشء يف الكتب النحوية 

والتاريخية، أما اآلخرون ابناء هذه اللغة فنجد ان 

البيدر كان مقس� بÒ الكتب الدينية والليتورجية 

كانت  اآلخر  الجانب  ويف  جانب  من  والالهوتية 

يف  وخصوصا  اليومية  بحياتهم  ملتصقة  أقالمهم 

إيران حيث لوحظ تحرر واسع لألدب الرسياÃ من 

تحت وطأة الكنيسة التي سيطرت وعىل مدى ١٨

قرنا سيطرة تامة عىل مسار األدب، ك� لوحظ تطور 

ملموس يف ~ط الكتابة واللغة الدارجة (السورث) 

وسأسميها الحقا بالرسيانية الحديثة بعد ان شقت 

طريقها لتصبح لغة األدب والصحافة، حيث احتلت 

هذه اللغة مساحة شاسعة يف إيران وأقل منها يف 

القد·ة  الرسيانية  ظلت  الذي  الوقت  يف  العراق، 

من  كل  يف  أكرب  مساحة  تحتل  تزال  ال  (الفصحى) 

سوريا ولبنان. 

األدب  بدأ  العرشين  القرن  منتصف  وبعد 

ومن  إيران  يف  وخصوصا  صعودا   Öيس  Ãالرسيا

يف  ينبض  بدأ  الذي  الجيل  ذلك  واستمر  لبنان،  ثم 

منتصف القرن العرشين بالعطاء وقد احتل الشعر 

الصدارة يف ذلك ولوال الظروف التعسة التي مر بها 

الشعب الرسياÃ وخصوصا من نهاية القرن التاسع 

عرش والنصف األول من القرن العرشين، ألعاد هذا 

نتائج  ومن  ولغته،  أدبه  أمجاد  من   Öالكث الشعب 

بدأت  التي  الهجرة  هي  ذكرنا  ك�  املأساة  هذه 

والعراق وسوريا  إيران  ثم  تركيا  األوىل يف  بالدرجة 

ولبنان، وال تزال هذه الرشايÒ واألوردة تنزف دما.. 

مع كل هذا بدأ مثقفو هذا الشعب بالعطاء سواء 

بلغة األم  املهجر، وسواء  أو يف  يف موطنهم األصيل 

األدباء  من  العديد  هناك  فكان  أخرى،  بلغات  أو 

إضافة  الحقبة  هذه  إىل  عطاؤهم  امتد  والكتاب 

الذي  بهنام  بولس  املطران  هناك  كان  ذكر  ما  إىل 

والرتاث  واألدب  الدين  مؤلفات عديدة يف  لنا  ترك 

اقرتن  الذي  برصوم  أفرام  إغناطيوس  والبطريرك 

اسمه بكتابه اللؤلؤ املنثور يف تاريخ العلوم واآلداب 

يف  العر¿  املجمع  يف  عضوا  وانتخب  الرسيانية 

اتحف  الذي  حبي  يوسف  الدكتور  واألب  دمشق. 

املكتبة العاملية بعرشات الكتب واملقاالت والشاعر 

ونرش   Òكتاب أصدر  الذي  زكريا  روئيل  منصور 

العديد من املقاالت، وكانت مكتبته تزخر (ك� كان 

يقول يل) بالعديد من املؤلفات املخطوطة، والشاعر 

من  الكثÖون  يعرفه  الذي  بيداري  بولس  واللغوي 

يف  بحثا  ألقاه  الذي  بيداري)  (قنبلة  كتابه  خالل 

من  كل  نرش  لبنان  ويف   ،Ãاللبنا العلمي  املجمع 

بولس كربيال وافرام البستاÃ سلسلة من الكتب يف 

األدب واللغة الرسيانية، ويف سوريا نشط يف الفرتة 

األخÖة مجموعة من األدباء وخصوصا يف القامشيل 

سلسلة  وطبعت  املهرجانات  من  العديد  فنظمت 

من كتب التعليمية، ونشط فيها العديد من األدباء 

أمثال العالمة ابروهوم نورو الذي أصدر العديد من 

املؤلفات اللغوية واألدبية وآخرون.

وعىل   ١٩٧٣ سنة  بعد  وخصوصا  العراق  ويف 

للرسيان  الثقافية  الحقوق  ôنح  القايض  القرار  اثر 

البعض  الرسيانية،  األندية  من  العديد  تأسست 

ثقافية  كانت  اآلخر  والبعض  اجت�عية  كانت  منها 

الثقافية  املؤسسات  بعض  عن  فضال  اجت�عية 

اتحاد  بالرسيانية،   Òللناطق الثقافية  كالجمعية 

مجمع   ،Òالفنان جمعية  الرسيان،  والكتاب  األدباء 

األندية نشطت  البعض من هذه  الرسيانية،  اللغة 

الثقايف  كالنادي  الثقافية  باملؤسسات  أسوة  كثÖا 

اآلثوري الذي قدم العديد من املحارضات الثقافية 

وغنائية  شعرية  ومهرجانات  اللغوية  والندوات 

من  العديد  قدم  ك�  فنية  اجت�عية  وأماس 

من  العديد  وقدم  املرسح  خشبة  عىل  املرسحيات 

(املثقف  الشهÖة  الفنية فضال عن مجلته  املعارض 

اللغة.  تعليم  دورات  من  العديد  وفتح  اآلثوري) 

ونادي بابل الكلداÃ الذي نشط كثÖاً هو اآلخر يف 

تقديم األمايس األدبية والفنية واملهرجانات الشعرية 

والفنية ك� قدم هو اآلخر العديد من املرسحيات 

املعارض  من  العديد  ونظم  املرسح  خشبة  عىل 

العديد  اآلخر  هو  قدم  الذي  اآلخاء  ونادي  الفنية 

األخرى،  األندية  الثقافية وكذا حال  الفعاليات  من 

فتلكأت مسÖة الكتابة وشلت أقالم الكثÖين سواء 

بسبب انشغالهم يف جبهات القتال أو استشهادهم 

أو هجرتهم.
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دينية ثقافة

أهم  من  ولكونه  املوضوع،  ألهمية 

الكاثوليكية  الكنيسة  يف  الساعة  مواضيع 

واالعالم العاملي والرتباط ظواهر هامة به 

الجنسية  كاالنحرافات  الكنيسة،  أشغلت 

لرجال الدين ôختلف درجاتهم الكهنوتية 

الكنيسة  يف  للكهنة  الحاد  والنقص 

الكاثوليكية، ارتأيت أن أسلط الضوء عىل 

النفيس  التحليل  من  ُمنطلقاً  الظاهرة 

االجت�عي

بناء الشخصية

صفات  من  اإلنسان  شخصية  ترتكب 

رؤيتها  ممكن  منها  جسمية  وراثية، 

مبارشة، وأخرى وراثية ال ·كن االستدالل 

اإلنسان  من  الصادر  بالسلوك  أال  عنها 

مثل  الوراثية،  االستعدادات  وتسمى 

والسلطة  والتملك  للبقاء  االستعداد 

والسعادة  األخرين  وايذاء  والكره  والحب 

والجنس واألكل. وهي متعددة تصل عند 

١١٤ إىل  االجت�عي  النفس  عل�ء  بعض 

 éاستعداد غريزي. ويختلف العل�ء يف أك

االستعداد أهمية يف حياة اإلنسان، وصفات 

واالجت�عية  الثقافية  البيئة  من  مكتسبة 

التي يعيش فيها اإلنسان، كالتعليم والقيم 

االجت�عية  واملكانة  واألدوار  والتقاليد 

واملهن وغÖها.

كيف تعمل الشخصية؟

حاجات  هي  الوراثية  االستعدادات 

طبيعية موجودة عند كل إنسان وتختلف 

~و  مع  تنمو  األفراد.  باختالف  درجتها 

زمنياً  ~وها  وأثناء  الطبيعي،  اإلنسان 

املُشار  االخرى  الصفات  اإلنسان  يكتسب 

االجت�عية.  البيئة  من  اعاله  لبعضها 

تتفاعل الفئتÒ مع بعضها فتحدد ترصفات 

وحاجات اإلنسان. وهذه الحاجات تتباين 

السالب   Òالقطب  Òب وñتد  األفراد   Òب

لتصل  جداً  مفرطة  زيادة  أي  واملوجب، 

املفرط  النقصان  وإىل  الجموح،  درجة  إىل 

لتصل إىل درجة الجمود والربود. ويف كلتا 

املشكالت،  إىل  اإلنسان  يتعرض   Òالحالت

املقياس  وسط  يف  درجتها  بقاء  وعليه 

عند  وهي  الشخصية  يف  توازن  تخلق 

الغالبية العظمى من الناس. وال ·كن أن 

الحاجات  أبدا عن هذه  يستغني اإلنسان 

باملفهوم  الطبيعة  لنا  منحتها  األساسية. 

الديني.  باملفهوم  الله  لنا  العلمي ومنحها 

الحاجات  هذه  إشباع  من  اإلنسان  منع 

وأخص بالذكر األساسية منها، يعني تجريد 

م�  كيانه،  من  طبيعي  جزء  من  اإلنسان 

يقود ذلك إىل الخلل يف الشخصية.

الحاجة إىل الجنس

نالت  املقال.  ôوضوع  مرتبطة  وهي 

هذه الحاجة أهت�ماً كبÖاً من قبل عل�ء 

النفس واالجت�ع الرتباطها بسلوك اإلنسان 

وحياته، هي تلك الحاجة التي لو انعدمت 

كاستعداد عند الكائن الحي ملا كان هناك 

التي  الحاجة  وهي  حياً.  كائناً  الوجود  يف 

ôعنى  والتكاثر،  البرشي  للتناسل  ñهد 

يف  البيئة  تؤثر  البرشية.  واستمرار  البقاء 

فتنظم  اإلنسان  عند  الحاجة  تفعيل هذه 

إشباعها بقواعد معينة وتختلف بأختالف 

ثقافات املجتمع البرشي. ويتطور تنظيمها 

مع تقدم العقل البرشي.

لعل�ء  وفقاً  الجنسية  الحاجة 

التحليل النفيس االجت�عي ويف مقدمتهم 

"سيجموند فرويد" يعدونها األساسية جداً 

بقلم:

د. عبدالله مرقس رايب

تحليل نفيس اجتامعي

- القسم األول -

خيار الزوجية أو 
العزوبية للكهنة
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دينية ثقافة

ترصفات  يعزو  بحيث  اإلنسان،  حياة  يف 

أن  ôعنى  أشباعها.  لغرض  جميعها  الفرد 

فشدتها  عنها.  االستغناء  ·كن  ال  اإلنسان 

تجاوز  إىل  بالفرد  يؤدي  قد  جموحها  أي 

إشباعها  إىل  ويندفع  االجت�عية  القواعد 

ستجعل  اعتدالها  وأما  غÖ رشعية،  بطرق 

 Òح وإىل  الزواج.  يوم  إىل  االنتظار  منه 

الزواج تكون مشاعره الجنسية مكبوتة يف 

مختلفة  بطرق  يشبعها  قد  أو  الالشعور، 

فاملجتمعات  ال مجال لذكرها هنا. وعليه 

املتحرضة لتدارك املشاكل الناجمة عن عدم 

أشباع هذه الحاجة عند اإلنسان سمحت 

دون  الجنيس  باالتصال  الوضعية  قوانينها 

مع   ،Òالطرف وبرىض  رسمياً  الزواج  وقوع 

عالقة  لتكون  الوعي  نرش  عىل  التأكيد 

جنسية سليمة لتجنب األمراض واملشاكل.

االنخراط يف السلك الكهنويت والحاجة 

الجنسية

اإلنسان  عند  تنطفي  ال  حاجة  وهي 

كالحاجة  حياته  طوال  له  مالزمة  تبقى 

اإلنسان  ملنع   Òقوان فترشيع  األكل،  إىل 

تعسفي  أجراء  هو  وكبحها  اشباعها  من 

يحبط حاجة ُملحة عنده ال·كن االستغناء 

منحه  ُمقابل  الطبيعي  اإلنسان  عند  عنها 

فرصة إلشباع حاجات أخرى. هذا بالتأكيد 

تضع  التي  الكنسية  املؤسسة  يف  يحدث 

االنض�م  يرغب  من  عىل  صارمة  قيود 

حاجته  أشباع  وñنع   àالكهنو السلك  إىل 

 Öتوف مقابل  الزواج  من  ومنعه  الجنسية 

الرغبة  مثل،  أخرى  دوافع  إلشباع  فرصة 

يف خدمة الناس، تحقيق مكانة اجت�عية 

وهو كاهناً أو اسقفاً، تحقيق رغبة الخالص 

تحقيقها  يرى  التي  املوت  بعد  ما  األبدي 

الشخص  رغبة  أن  هل  وإال،  كاهناً.  وهو 

ليصبح كاهناً تأà من الفراغ؟ بالطبع ال.

إليه  يقدم  عمل  كل  أن  منطقياً  البد 

أو  حاجة  لتحقيق  دافع  هناك  اإلنسان 

أية  حال  حالها  بالكهنوت  فالرغبة   ،éأك

رغبة أخرى. بالرغم من أن اإلنسان يقرر 

و�  برغبته   àالكهنو السلك  إىل  االنض�م 

تلك  تحقيق  واقعياً  أنه  إال  أحد،  يُلزمه 

الرغبة مرشوط بحرمانه من تحقيق رغبة 

ôنعه  أي  الجنسية،  الحاجة  هي  أخرى 

أستغاللية  عملية  هي  وهذه  الزواج.  من 

رشوط  عن  يختلف  الرشط  وهذا  بعينها. 

الفرد  أمام  املؤسسات  تضعها  أخرى 

مكان  الخدمة،  مدة  مثل  إليها،  املتقدم 

اإلقامة، الطاعة للتعلي�ت ألجل االنضباط 

رغبات  ليست  هذه  وغÖها.  اإلداري 

تدخل  فال  الجنس.  إىل  كالرغبة  طبيعية 

ضمن سياق االستغالل.

من  التي  رغباته  الشخص  يحقق  ل_ 

تقوم   àالكهنو السلك  يف  انخرط  أجلها 

عنده (الهو) الجزء الطبيعي من الشخصية 

الرغبة  إلشباع  (األنا)  الذات  باستشعار 

 Öالضم العليا)  (األنا  ولكن  الجنسية، 

املتكون  للشخص  العليا  املُثل  ·ثل  الذي 

·نعه  االجت�عية  التنشئة  طريق  عن 

الطاقة  هذه  لتفريغ  بنشاط  القيام  من 

فيقوم بتحريف املسار للتعبÖ عن دوافعه 

الفطرية وتخفيف الرصاع النفيس الداخيل 

قيمة  نشاطات  يف  واالنخراط  للقيام 

الفنية  األع�ل  ومنها  مجتمعياً  مقبولة 

والكتابة واألع�ل الخÖية ومنها الروحانية 

بحيث هذا النشاط ليس له عالقة مبارشة 

للفرد  الجنسية  اللذة  بل يحقق  بالجنس، 

وهذه  (التسامي).  تسمى  العملية  وهذه 

هي بعينها (املوهبة) ويُنظر أليها خارجياً 

الذات  تكريس  انها  الديني  املفهوم  يف 

لالنخراط يف الكهنوت ويبذل كل جهوده 

الله  وإرضاء  الروحية  لألع�ل  وطاقاته 

وهو بتوال، أو هي بتولة.

ماذا يحدث للكهنة املكرسني أنفسهم 

أو العزاب؟

معاهد  إىل  الفرد  يدخل  ما  غالباً 

الرتبية الدينية للعمل الكهنوà أو الرهبنة 

ما بÒ ١٢ إىل ١٨ من عمره ويُرسم كاهنا 

عمر  يف  أي  سنوات،  ستة  أو  أربعة  بعد 

فاعليتها  عىل  الفطرية  الدوافع  تكون 

تُحول  ولكن  الجنسية،  ومنها  القصوى 

عن طريق التسامي ك� أرشت آنفاً. وهل 

الشخص  عند  الحالة مستمرة  تبقى هذه 

الجواب  عمره؟  طوال  األعزب  الكاهن 

عملية  تتباين  أي  نسبية  املسألة  هو  هنا 

األفراد،   Òب استمراريتها  يف  التسامي 

الحياة  مدى  البعض  عند  تبقى  بحيث 

عند  النقاوة  نستشف  وعليه  قلة  وهؤالء 

بعض الكهنة والرهبان وإمكانية السيطرة 

أسباب  لعدة  ذلك  ويرجع  رغباتهم،  عىل 

بيولوجياً  الطفولة  النمو يف  أهمها طبيعة 

واجت�عياً، موقع درجة االنفعال الغريزي 

يف املقياس، هل هي معتدلة أم جامحة أو 

جامدة، فغالباً ما تكون هنا جامدة. مدى 

تعرضه للمثÖات الخارجية، مثل االغراءات 

الجنسية من الجنس اآلخر أو توفر فرص 

االختالط مع األطفال أو الفتيات باستمرار 

هل  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  وطبيعة 

هو متحرض، هل فيه وسائل اعالم متطورة 

يُبيح  الذي  اليوم  ومفتوحة ك� يف عرصنا 

له  هل  للشخص،  الجنسية  املشاعر   Öويث

مواهب أخرى كالكتابة والرياضة والسفر 

املستمر.

االنحرافات  نسبة  تزداد  مثال  عليه 

الن  اليوم  وأساقفة  كهنة  عند  الجنسية 

طبيعة املجتمع املعارص اعالمياُ وأقتصادياً 

وأجت�عياً تختلف عن املجتمع قد·اً. لذا 

أوفر  تكون  واالختالطات  االغراءات  فرص 

الكهنة  يعني  ال  وهذا  السابق.  يف  م� 

براءة  التقليدية  املجتمعات  يف  واألساقفة 

جميعهم من االنحرافات، كانت موجودة 

لكن  أقل،  أو  النسبة  بنفس  تكون  وقد 

فاالعتداء  فعالة،  تكن   � كشفها  عوامل 

عىل األطفال من الجنسÒ من قبلهم يبقى 

لألرسة  االجت�عية  القيم  بفعل  مستوراً 

من  خوفاً  أو  الفضيحة  تُصيبها  ال  ل_ 

واعتباره  الدينية  ومكانته  لرهبته  الفاعل 

شخصاً مقدساً، اضافة إىل طبيعة التنشئة 

أطفالها  تدرب  األرسة  فاليوم  االجت�عية، 

فيلقفها  االخفاء،  وعدم  الرصاحة  عىل 

دس�ً  موضوعاً  وتصبح  املفتوح  االعالم 

الصمت  عىل  تُدربه  السابق  يف  بين�  له. 

والتسرت والسكوت.
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آلهة عديدة مع  القدماء  العراقيون  عبد 
أن كل دولة مدينة كانت قد ñيزت يف العهود 
ما قبل التاريخية والتاريخية األوىل بإله واحد 
حسب، لكن بعد نشأة الدولة اإلقليمية التي 
صارت تضم أكé من مدينة، وبالتايل يف عهد 
ملك  ميشا�  عرص  منذ  الواحد  القطر  دولة 
كيش، عمد الكهنة إىل ابتكار تأليفات تجمع 
اختالف  مشكلة  لحل  اآللهة  مختلف   Òب
عىل  تحتوي  مدينة  كل  فصارت  الديانات، 
معابد ومزارات العديد من اآللهة ويف الوقت 
للمدينة  الحامي  اإلله  مكانة  بقيت  ذاته 
التأليفات  استمدت  فقد  والحقيقة  مميزة، 
بعالقات  اآللهة  تربط  التي  املتأخرة  الدينية 
تكن   � التي  العا�  خلق   Öأساط إىل  أرسية 
تلك العالقات واضحة فيها، ولكن نشأة دولة 
فأنتجت  التوجه  هذا  دعمت  الواحد  القطر 
آلهة  كانت  وطبعاً  إلهية  وجداول  حكايات 
بأدوار كبÖة ك� كانت  الكبÖة تحظى  املدن 
األرسية  وعالقاتهم  ونساؤهم  اآللهة  صفات 
مدينة  مكانة  بحسب  آخر  إىل  إله  من   Öتج
األخرى،  الرئيسة  باملدن  قياساً  اإلله  ذلك 
املدن  بعض  آلهة  أن  نجد  أيضاً  ولهذا 
مدن  يف  عبدت  املندثرة  القد·ة  الرافدية 
عىل  الحفاظ  مع  جديدة  بتسميات  أخرى 
كل االمتيازات واملؤهالت القد·ة وخÖ مثال 
عىل ذلك أن أصول مردوخ القد·ة كانت قد 
أسالف  عهد  منذ  أريدو  ضواحي  يف  نشأت 
الكلدان القدماء، حيث كان يكنى بأسالوخي 
الثور  أي   -  Asarilukhi  - خي  لو  /أرسي 

الشاب اإللهي للشمس.
الخلق  أسطورة  أو  ملحمة  أن  وبديهي 
العهود  يف  لها  كان  عديدة  آلهة  أس�ء  تذكر 
املجهولة أدوار رئيسة ثم أقصيت من الصورة 
أشهر  ومن  الالحقة،  التاريخية  العهود  يف 
وهي   -  Tiamat  - تعامت  القد·ة  اآللهة 
مياه   -  Apsu  - أبسو  وزوجها   Ãالكو البحر 
أي   -  Mummu  – ممو  ووزيرهم  العمق 
الخليقة  أسطورة  ويف  البحر،  وزبد  الضباب 
تزوجت تعامت من أحد أحفادها وهو كنكو 
 Òإىل قسم الذي قطعه مردوخ   -  Qingu -
عصارة  ومن  والس�ء  األرض  منه�  صنع 
 Òدمه والرمل صنع طيناً ووضع يف ذلك الط
أو   -  -Lalu األول  اإلنسان  وخلق  اإلله  روح 
(- Ullugara - وزوجته - Nigara - بحسب 
 Öأسطورة خلق اإلنسان من دم إله حرف صغ
لألخÖين  وولد   ،-  Lakhamu لخامو  أسمه 
أن شار- Anshar - أي الكلية العليا وØ شار 
أجل  ومن  السفىل،  الكلية  أي   -  Kishar  –
معرفة أفضل فقد قمت باستالل جدول ألهم 
اآللهة والعفاريت يف العراق القديم من كتا¿ 
م)،   ١٩٨٩ بغداد   /  Òوشياط (آلهة  املوسوم 

ويحتوي هذا الجدول عىل تسلسل اآللهة يف 
العراق القديم ووظائفها بعد التعريف بأسم 
 Òمبتدئ والبابلية  بالسومرية  منها  واحد  كل 
ومعنى  العلوي  العا�  آلهة  أهم  بأس�ء 
أو  زوجاتهم  وأس�ء  ووظائفهم  أس�ئهم 

أزواجهن مع وزرائهم وعىل النحو التايل:

آن / آنو - Anu - ومعنى أسمه الس�ء 
 Øوهو أبو اآللهة العظام وكذلك اآللهة األنونا
 -  Igigi  - واإليجيجي   -  Anunnaki  -
وزوجته هي أنتو - Antu - ويف أحيان أخرى 
هّي  أيضاً  وأوراش   -  Urash  - أوراش  اإللهة 
صيغة أسم إلله ذكري عبد يف مدينة ديلبات 

- Dilbat - جنوب بابل .

-  Enlil / Elil  - إيليل  وأيضاً  إنليل 
الجو،  اإلله  هو  الهواء  السيد  أسمه  ومعنى 
وكذلك  العظيم  الجبل  الرئيسة  ألقابه  ومن 
املنتقم وصاحب العينان الرباقتان واإلله الذي 
ننليل  اإللهة  هي  وزوجته  لقراراته،  رجعة  ال 
- Ninlil / Mullissu - وأسمها القديم سود - 
Sud - ووزيره هو نسكو - Nusku - إله النار.

Enki / Ea /  - نودميود   / أيا   / إنيك 
أو  السيد  أسمه  ومعنى   -  Nudimmud
فهو  (أيا)  معنى  أما  الحياة  أو  األرض  إله 
وإله  العذبة  املياه  إله  هو  وأيا  املاء،  بيت 
القديم  الطب  إله  وكذلك  واملعارف  الفنون 
واإلله  القدر  سيد  ألقابه  ومن  (التعاويذ)، 
ألنه  اإللهي  والفخار  القصب  وسيد  الخالق 
نسمة  فيه  ونفخ   Òالط من  اإلنسان  خلق 
الحياة وهو اإلله الذي أنقذ البرشية بشخص 
أوتونابشتم - Utanapishtim - من الطوفان 
له  فلك  بناء  برضورة  أخربه  عندما  العظيم 
هي  وزوجته  املعمورة،  ولحيوانات  وألرسته 
Damkina  - دامكالنونا  أو  دامكينا  اإللهة 

األرض  سيدة  ôعنى   -  Damgalnuna  /
أما   ،Ninkhursaga - ننخرساك  والس�ء أي 

.Usmû - وزيره فهو أوسمو

 / بعل  أو  بيل   / أرسلوخي   / ماردوخو 
Asarlukhi - Mardukho - أوتو  مار 

إله  السيد  أسمه  ومعنى   -  BelMarutu
الشمس  جاموس  وأيضاً  املقدس  املسكن 
ومن  والحضارة،  العمران  إله  وهو  الشاب 
ألقابه كبيتي إيالÃ أي أثقل اآللهة وزناً ôعنى 
 - صاربانيتم  هي  وزوجته  مكانة،  أقواهم 
كالفضة  الوضاءة  أي   -  Sarpanitu(m)m
 - نانايا  أخرى  أحيان  ويف  النطفة  خالقة  أو 
قد  نينوى  أسم  بأن  يعتقد  التي   -  Nanaya

أشتق منها أو من اإللهة السمكة.

من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

الجزء الثامن عرشالجزء الثامن عرشالجزء الثامن عرش

بقلم:

د. عامر حنا فتوحي

آلهة 
العراق 
القديم
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من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

Nannar - Sin or - ننار / سني / آن زو
الحكمة  إله  أسمه  - ومعنى   Suen -Anzû
وأيضاً إله التقويم، ومن ألقابه زورق الس�ء 
Ningal - امليضء وزوجته هي اإللهة ننكال

بنفس  أسمه  ويكتب  الكبÖة  السيدة   –
 Öتش التي   ٣٠ للرقم  املستخدمة  العالمة 

لأليام ôعنى الشهر.

Utu -Shamash  - شمش  أوتو/ 
إله  وهو  امليضء  أسمه  ومعنى  -Babbar
القضاء والعدل والقانون وزوجته هي شÖيدا 
- Sherida - وبالبابلية آية - Aya - أي الفجر 
 Òأو بون - Mesharra - ووزيره هو ميشارا

.Bunene –

Inanna - Ishtar  - عشتار   / إنانا 
وهي  الس�ء  سيدة  هو  أسمها  ومعنى   -
وهي  الجيوش  وربة  والحرب  الحب  إلهة 
ñوز  هو  وزوجها  للطبيعة  األنثوي  الرمز 
للطبيعة  الذكوري  العنرص   -  Tammuz  -
 ،Ninshubur  - ننشوب  (وزيرتها)  ووزيرها 
ومن ألقابها لبوة اإليجيجي وسيدة املناوشات 
البرش،  أم  املقدسة  بالعذراء  دعيت  وكذلك 
القرن  بحدود  الحرض  مدينة  يف  عرفت  ك� 
بأسم  أيضاً  وتنعت  أترعتا  بأسم  ق.م  األول 

مرتن ôعنى (سيدتنا / ربتنا).

Ninurta - ننورتا أو إينورتا / ننكرسو
سيد  أسمه  ومعنى   -  also Ningirsu
والسدود  والري  الصيد  إله  وهو  اإلعصار 
والقنوات ويف العصور الالحقة صار من آلهة 
يعد  ك�  آشور  إقليم  يف  والسي�  الحروب 
ومن  الفيضانات،  عىل  املسيطر  اإلله  أيضاً 
تارة  ننكرسو  أخو  وهو  إنليل  عاصفة  ألقابه 
إن  هي  وزوجته  أخرى،  تارة  عنه  وصورة 
نيبور - En Nippur - أي سيدة نيبور وأيضاً 
كوال - Gula - إلهة الشفاء، وكوال هي زوجة 
صورته أو شبيهه وأحياناً أخاه التوأم ننكرسو 
الحي  أي رب  أي رب كرسو   -  Ningirsu  -

املقدس يف لجش.

نابو - Nabû - ومعنى أسمه هو الالمع 
وهو إله الكتابة والكتبة، ومن ألقابه الناطق 
للدعاء ومن صفته  واملستجيب  اآللهة  بأسم 
األصل  العربية  النبي  كلمة  اشتقت  هذه 
 - تشميتم  أو  - وزوجته هيتشميتو   Navi  -
أشكال  ومن  العبقرية  أي   -  Tashmetum
زوجته القد·ة اإللهة نيسابا - Nisaba – إلهة 

الكتابة أو سيدة القصبة، ويعد نابو من أول 
أشكال عبادات التوحيد يف العراق القديم.

 - وإيشكور  أدو  وأيضاً  أدد  أو  حدد 
أو  املحطم  ومعناه   -  Ishkur (H)Adad
املهدم، ومن ألقابه املرعد وسيد الéوة وهو 
إله الرياح والربوق والعواصف واألمطار وهو 
وزجته  الس�ء  لقلب  الفيض  القفل  صاحب 
هّي شاال - Shala - وله وزيران ه� شوالت 

.Hanish - وحانيش Shullat -  -

زبابا - Zababa - وهو من آلهة الحرب 
أو  ويشبه  املعارك  ôردوخ  ويلقب  والصيد 
وننكرسو،  بننورتا  عديدة  أحيان  يف  يوحد 
هي  كيش  مدينة  تقاليد  بحسب  وزوجته 
هّي  التقليدية  زوجته  لكن  عشتار  اإللهة 
بالوزة  لها  يرمز  التي   -  Bau  - باو  اإللهة 
اللجشيون  وكان  الرياح،  مروحة  وكذلك 
.Ningirsu - يعتربونها زوجة إلههم ننكرسو

ننخرساك / ننامخ / بيلت إييل / مامي / 
Ninkhursaga - Nin makh - يك / آرورو

Belt ili - Mami -Ki – Aruru، ومعنى 
أو  املعظمة  السيدة  أو  الجبل  سيدة  أسمها 
السامية ولها ألقاب عديدة لكونها من أقدم 
أشكال آلهات األمومة والخلق وهي أم اإلله 

.Mardukho مردوخ

اآللهة  وهم   -  Sebitti  - سبتي  اآللهة 
السبعة وهم  آنو  بسموات  املوكلون  السبعة 
الحسد  من  الحامية  أو  الحافظة  اآللهة  من 

والرش والعفاريت.

اإلله  وزير   -  Nusku  - كيبيل   / نسكو 
إنليل ومن ألقابه بخور اآللهة ومؤسس املدن 
كاشف الرساق وصاهر املعادن وزوجته هي 

.Sud nurta - سد نورتا

Tammuz - Dumuzi - دموزي / متوز
امو  وهو  املخلص  األبن  أسمه  ومعنى   -
شومكال أنا - Ama ushumgal anna - أي 
رب الحياة والنمو يف النخلة، وهو أحد حاريس 
الفصول  دورة  عن  واملسؤول  الس�ء  بوابة 
عندما يبعث حياً كل ستة أشهر، ومن ألقابه 
األخرى  الوحيش ومن وظائفه  والثور  الراعي 
اإلرشاف عىل املراعي وهو إله الحظائر و·ثل 
عنرص الذكورة يف الطبيعة وزوجته هي اإللهة 

.Ishtar – عشتار

أما أهم آلهة العامل السفيل فهم:

إيريش كيجال - Eresh-kigal - ومعنى 
ألقبها  ومن  العظمى  األرض  سيدة  أسمها 
السفيل  العا�  إلهة  وهي  العاقر  ومعناه  الز 
وهي  الالعودة  أرض  أي  داري  ال  أرصة 
 - ~تار  فهو  وزيرها  أما  نرجال  اإلله  زوجة 
عرشها  وحامل  املوت  نذير  أي   -  Namtar
مدينة كشبندا  -Gishzida رب  هو كشزيدا 

.Ur - قرب أور - Gishbanda -

Nergal / Kur  - إيرا  كور/   / نرجال 
أي   -  E Mesalam  - هو  معبده   ،/ Erra
من   -  Kutu  - كوتو  مدينة  ميسا� يف  بيت 
العا�  بابل، ومعنى أسمه هو ملك  ضواحي 
األسفل أو املدينة العظيمة وهو إله األمراض 
واملعارك الدموية وزوجته هي إيريشكيجال 
ماميتو  أخرى  أحيان  ويف   -  Ershkigal  -
 - إيشوم  فهو  وزيره  أما   ،Mamitu
وزير   -  Namtar  - ~تار  وأحياناً   -  Ishum
إيريشكيجال ويف أحيان أخرى يطابق نرجال 
مع إيرا - Erra - إله الطاعون أو يذكر إيرا 

كوزير ل�جال.

Ningishzida  - كيزيدا   / ننكشزيدا 
بوابة  أو  الس�ء  بوابة  حاريس  أحد  وهو   -
الفصول  دورة  عن  واملسؤول  السفيل  العا� 
أسمه  ومعنى  الحياة  قيد  عىل  يكون  عندما 
آلهة  من  وهو  الطيبة  الشجرة  سيد  هو 
الشفاء ñاماً مثل أبيه ننازو - Ninazu - إله 
Nin ti - أي   - à األطباء، وزوجته هي نن
وكذلك  الحياة  مانحة  أي  املحيية  السيدة 
عىل  يرشف  السفيل  العا�  ويف  الظل  سيدة 

العفاريت. مجموعة 

Geshtin ann - كشنت أنا / بييل صريي
/ Bili Siri - ومعنى أسمها خمرة أو كرمة 
الصحراء  ربة  اآلخر  أسمها  ومعنى  الس�ء 
األموات وذلك  املجدب ôعنى عا�  القفر  أو 
لتموت  طوعاً  ونزولها  ñوز  ألخيها  لفدائها 
كاتبة  وهي  عام  كل  من  أشهر  ستة  مكانه 

اإللهة إيريش كيجال.

كوال - Gula - ومعنى أسمها العظيمة، 
والشفاء  الطب  آلهة  مجموعة  من  وهي 
وتابعها   -  Ninurta  - ننورتا  اإلله  وزوجة 
اإلغريق  استعاره  الذي  الكلب  هو   Ãالحيوا
وجعلوه التابع الحيواÃ إلله الطب اإلغريقي 

.Asclepio
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عىل  املتمدنة  الشعوب  قامت  لقد 

يف  املرصيون  فقام  وأفريقية،  آسيا  تخوم 

الفرات(1)،  النيل، والكلدان يف سهل  وادي 

حتى  الكلدانية  اإلمرباطورية  نفوذ  وأمتد 

أن  الطبيعي  فمن  لذا  املرصية،  الحدود 

املناطق،  هذه  كل  يف  الكلدان  يتواجد 

العراق،  مناطق  جميع  يف  وحالياً،  سابقاً 

تركيا  ش�ل  إىل  وإمتداداً  ش�له  من 

وحتى جنوبه يف منطقة كلدية وصوالً إىل 

واألمان،  األمن  عىل  وحصولهم  عربستان 

الكعبي  الشيخ خزعل  وتكر·هم من قبل 

قصة معروفة وتفاصيلها ذكرناها يف رسالة 

من   Öالكث ذلك  وثق  ك�   ،(2)  Öاملاجست

الرحالة األجانب يف رحالتهم التي شملت 

حيث  تافرييه(٣)،  جملتهم  ومن  بغداد، 

يصف يف رحلته من بغداد (سنة١٦٥٢م) 

 Òإىل قسم نهر دجلة  إنقسام  البرصة  إىل 

أوله� يجري عىل طول بالد كلدية القد·ة 

ما  بها  ينتهي  التي  النقطة  نحو  واآلخر 

كلدية  لبالد  ذكر  وهناك  النهرين،   Òب
القرنة(4) يف  تقع  التي  الثالث  وقالعها 

تم  الصابئة عندما  بالذكرإن  الجدير  ومن 

أضطروا  كتبهم  وحرق  كنائسهم  تخريب 

النهرين   Òب ما  بالد  إىل  اإلنتكاص  إىل 

وكلدية. واليوم العراق العظيم الذي كان 

النهرين،   Òب ما  بالد  تسمية  عليه  أطلق 

للكلدان،  األول  السكن  يزال  وما  كان 

محافظاته  أغلب  يف  ينترشالكلدان  حيث 

السكني ·تد حتى  إمتدادهم  وك� ذكرنا 

(1) شارل سنيوبوس، مصدرسابق، ص 2.

(2) نزار عيىس مالخا، الكلدان ونشاطهم 

 – 1800م  من  للفرتة  والديني  الثقايف 

2000م"، 2014م2015-م، جامعة الهاي، 

هولندا، رسالة ماجستري غري منشورة.

العراق  إىل  تافرييه  الفرنيس  رحلة   (3)

كوركيس  ترجمة  عرش،  السابع  القرن  يف 

العربية   الدار  فرنسيس،  وبشري  عواد 

للموسوعات، ط1، 2006م، بريوت لبنان، 

ص 67.

(4) املصدر السابق نفسه.

تركيا يف وان، وسعرد، وآمري، وبزنة، وبلّن، 

وغÖها  ونافاكنداال،  وكزنخ،  وهربول، 

سنندج  يف  كان  بأنه  ريج(٥)  املسرت  ويذكر 

 Òالتابع Òإيران خمسون بيتاً من الكلداني

إىل پاطريركية ديار بكر يف أبرشية املوصل.

السيد  الحديث  العراق  مؤرخ  ويذكر 

همسيل لونگريگ(6) بأن املسيحيÒ (طبعاً 

الكلدان الجزء األكرب منهم)  الذين يشكل 

يشكلون جزءاً هاماً من سكان املوصل.

كان  عرش  التاسع  القرن  أواسط  ويف 

اقاليم  من  العديد  يف  ينترشون  الكلدان 

تعدادهم  وبلغ  والجزيرة  املوصل  والية 

عرشات  هناك  كان   Òح يف  نسمة   ٧٠٠٠

األلوف يف سهل نينوى يتوزعون يف مدنه 

التاريخية حيث قدر الزوار األجانب هذه 

آالف  بثالثة  وحدها  تلكيف  يف  البيوت 

بيت وإن البيت الواحد قد يسكنه أجيال".

التي  املناطق  من  بعضاً  هنا  وسنذكر 

سكنها الكلدان بعد أن عمل فيهم سيف 

 Òالظامل الحكام   Òوقوان الديني  التعصب 

وذلك عىل سبيل املثال وليس للحرص:

كركوك

تعترب كركوك من املناطق التي تواجد 
الكلدان فيها، حيث ذكر حليم األعرجي(٧)

الكتب  بعض  يف  ذكرها  جاء  كركوك  بأن 

نقل  قد·ان،  كلدانيان  كتابان  ومنها 

ادي  "املطران  الرتكية  اللغة  اىل  احده� 

يذكر  ان  دون  ميالدية   ١٨٩٦ عام   "Öش

ريج  رحلة  ريج،  جيمس  كلوديوس   (5)

ترجمة  العراق،  يف  الربيطاين  املقيم 

العربية  الدار  نوري،  الدين  بهاء  اللواء 

للموسوعات، ط1، بريوت  لبنان، طبعته 

أرملته عام 1836م، ص 205.

اآلشوريون  (الدكتور)،  أبونا  هرمز   (6)

خوزيه،  سان  م7،  نينوى،  سقوط  بعد 

كاليفورنيا 2007 م،  ص19.

(7) كركوك يف صفحات التاريخ

g i lgamish .org/pr intar t i c l e .

php?id=19690

المبحث الثاني /

الكلدان 
في التأريخ 

الحديث 
والمعاصر

من كتاب: الكلدان يف املجتمع العراقي - دراسة تاريخية

بقلم:

د. نزار مالخا
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الرتكية مخطوطة  النسخة  اسمه وما تزال 

بقلعة  الكلدان  كنيسة  وهي محفوظة يف 

"أخبار  اسمه  االخر  والكتاب  كركوك. 

الكلدانية  باللغة   "Òوالقديس الشهداء 

من  اليبزيك  مدينة  يف  باملانيا  طبعه  تم 

يف  يقع  وهو  بيجان  بولس  االب  قبل 

سبعة مجلدات، وطبع عام ١٨٩١م، وعن 

من  ويتضح   " املصدر  يقول  كركوك  قلعة 

البحث يف ñصÖ هذه القلعة أن النصارى 

منذ  مساكن  فيها  أتخذوا  قد  الكلدان 

يدعى  قد·ان  جامعان  وفيها  بعيد،  زمن 

 ،Öالكب الجامع  أي  جامع)  (أولو  أحده� 

ك� يدعى أيضاً (جامع مر·انة)، ويسمى 

الثاÃ بجامع النبي دانيال، وتقول املصادر 

هذا  ويف   (٨)Òكنيست كانا  إنه�  املسيحية 

حوادث  (من  كتاب  عن  ونقال  املجال(9) 

كركوك) ملؤلفه االستاذ (نجاة كوثر أوغلو): 

هم   Òالكلداني بأن  تؤكد  إشارة  أول  إن 

سكان كركوك األصليÒ ورد يف النص التايل 

من الكتاب املذكور: (١١٦٢هـ - ١٧٤٩م)، 

تم قبول مذهب الكاثوليك رسمياً من قبل 

نصارى الرتك�ن الذين يعيشون يف كركوك. 

(الكلدانيÒ) ويف  بـ  بعدها  عليهم  واطلق 

قبائل  اىل  الطائفة  هذه  تنتمي  االصل 

الغز (اوغوز) الرتك�نية. يستفاد من هذا 

النص بأنه يف سنة ١٧٤٩م كان املسيحيون 

العراقيون يسكنون مدينة كركوك، وبغض 

املسيحيون من  إذا كان هؤالء  النظر ع� 

املؤلف  يصفهم  ك�  الرتك�ن)  (نصارى 

تكلمهم  بسبب  ترك�ناً  أعتربهم  ورôا 

الكلدان  حال  هو  ك�  الرتك�نية،  اللغة 

الذين يتكلمون العربية.

(8) أنظر كذلك، أنستاس ماري الكرميل، 

العراقية، وزارة اإلعالم  العرب  مجلة لغة 

الثقافة  ،مديرية  العراقية  الجمهورية    –

الجزء  بغداد،  اآلداب،  مطبعة  العامة، 

الثامن، ص 413.

(9) منصور توما ياقو، الحقبة العثامنية- 

الكلدانيون وهوية كركوك األصيلة، 
mesopot.com/old/adad13/15.htm

أما االشارة الثانية التي ذكرت وجودنا 

الكلداÃ يف مدينة كركوك، فقد وردت يف 

أخبار سنة ١٨٦٢م عندما قام الكلدانيون 

ذلك  جاء  لهم،  كنيسة  ببناء  كركوك  يف 

كنيسة  تأسيس  ١٨٦٢م  التايل:  النص  يف 

أم  بأسم  تعرف  كركوك،  قلعة  الكلدان يف 

ئه  (~از  بأسم  العوام  ويسميها  االحزان 

وى) ôعنى دار الصالة، ويقال أنها بنيت 

عىل أنقاض كنيسة أقدم منها، االّ أن بقايا 

عام  لها   Öاالخ التجديد  هو  الحايل  البناء 

١٩٠٣م، وقد انهارت هذه الكنيسة يف عام 

١٩٦٥م، وقامت الهيئة املسؤولة بصيانتها 

برفع كافة االنقاض منها وترميم أعمدتها 

وأقواسها . 

تذكر  فإنها  أخبار سنة ١٨٩٣م  أما يف 

إحصائيات عن بعض املنشآت التي كانت 

قا`ة يف مدينة كركوك حيث ورد ذكر وجود 

ثالث كنائس يف املدينة يف تلك السنة، مرة 

أخرى تأà أخبار سنة ١٩٠٣م لتؤكد وتنفرد 

 (Òوالكلداني (الكلدانية  تسمية  بذكر 

جنب  اىل  جنباً  واجت�عي  قومي  كمكون 

يف  واليهود  والعرب  والرتك�ن  االكراد  مع 

مدينة كركوك، وهذا نجده يف النص التايل 

كانت يف كركوك  السنة  :١٩٠٣م، يف هذه 

عدة مدارس للطوائف غÖ املسلمة منها:ـ 

مكتبى)  (كلدا|  بأسم  ابتدائية  مدرسة 

املنتسبة  والج�عة  الكلدانية  املدرسة  أي 

وعدد   ،Òالكلداني من  كانت  للمدرسة 

طالبها (٥٥) تلميذاً منها (٥٠) ذكور و(٥) 

أخذ  دون  املدرسة  هذه  وانشئت  إناث، 

رخصة أو املوافقة من الجهات املعنية. 

الكلدان  كنيسة  بناية  وترميم  تجديد 

الواقعة يف قلعة كركوك التي تم انشاؤها 

تاريخ  يربط  من  وهناك  (١٨٦٢م).  عام 

تاريخ  (يبدأ   Ãالكلدا بالعهد  كركوك 

كركوك مع إنبثاق النار األزلية عام ٥٥٠ق.

سكان  عدد  يبلغ  املصدر،  يقول  ثم  م(1٠) 

كركوك حالياٌ النصف مليون تقريباٌ بنسب 

(10) سليم حيدر املوسوي، حقيقة أصل 

كركوك، كتابات، مجلة تركامن العراق 
www.turkmen.nl/1_Issue49/4.html

عددية شبه متقاربة من األكراد والرتك�ن 

مع نسبة أكرب من العرب تزداد مع األعوام 

اتبعتها  التي  التعريب  سياسة  بحكم 

بضعة  اىل  باإلضافة  العراقية،  الحكومات 

آالف من الرسيان الكلدان والنساطرة).

آزخ

قرية كلدانية   قد·ة جداً تقع ش�ل 

من   éأك إىل  أصولها  يف  تعود  العراق، 

(الرؤساء)  كتاب  يف  ورد  ك�  سنة   ١٥٠٠

لألب توما املرجي، وقد مرت بالقرية عدة 

أزمات منها يف سنة ١٩٦٣م أحرقت القرية 

بالكامل من قبل القوات الحكومية والتجأ 

للسلب  تعرضهم  بعد  اتروش  إىل  أهلها 

القرية  والنهب، ويف سنة ١٩٦٥م قصفت 

أهايل  بالطائرات واملدفعية وجرح معظم 

وأطفال  وشيوخ  ونساء  رجال  من  القرية 

ويف سنة ١٩٦٩م أحرقت القرية مرة أخرى 

، ويف سنة ١٩٨٧م هدمت القرية بالكامل 

تسويتها  وتم  بالجرافات  بيوتها  وجرفت 

باألرض مع الكنيسة. 

قرية بيدارو

زاخو  مدينة  بيدارو  غرب  قرية  تقع 

بحوايل ٢ كم، ·ر من ش�لها نهر الخابور 

يربط  الذي  الدويل  الطريق  جنوبها  ومن 

إقليم كردستان العراق برتكيا عرب إبراهيم 

١٠كم،  ôسافة  عنها  تبعد  التي  الخليل 

تعني  الكلدانية  باللغة  بيدارو  وكلمة 

ساحة الحرب أو ساحة املعركة أو ôعنى 

اس�ء  أصول  بابان،  البيادر(ج�ل  ارض 

١٩٨٩م)  العراق  ج١  واملواقع،  املدن 

الكاتب  ذكرها  كبÖة  كلدانية  قرية  وهي 

روث،  انيس  وليم  اإلنگليزي  األكاد·ي 

ويقول عنها طه باقر بأنه عىل مسافة ٢كم 

غرب زاخو تقع كنيسة فخمة للكلدان يف 

قرية بيدارو.

من كتاب: الكلدان يف املجتمع العراقي - دراسة تاريخية
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الفرتة  أصبحت زراعة األسنان يف 
انتشاراً  الظواهر   éأك من  األخÖة 
فإذا  إليها،  الناس  حاجة  بسبب 
أسنانك  أو بعض من  فسدت إحدى 
آخر،  سبب  أي  أو  للتسوس  نتيجة 
من هنا تبدأ يف البحث عن إمكانية 
دون  بأخرى  األسنان  هذه  تبديل 
للفم،  الج�يل  الشكل  يف  تؤثر  أن 
لوقت  تدوم معك  الوقت  نفس  ويف 

أطول.
هي  األسنان:  زراعة  تعريف 
صناعية  غرسات  وضع  عن  عبارة 
من  املقلوعة  األسنان  لتعويض 
وتكون  األسفل.  أو  األعىل   Òالفك
بأساس  الصناعية  األسنان  هذه 
الطبيعي  الشكل  تالئم  يجعلها  قوي 
من  والهدف  أكرب.  بشكل  لألسنان 
األسنان  استبدال  هو  األسنان  زراعة 
التالفة أو التي فقدتها بسبب اإلصابة 
البدء يف ذلك  ببعض األمراض، وقبل 
يتم إجراء بعض الفحوصات لتجنب 
النزيف أثناء زراعة األسنان التي تتم 

بعد التخدير املوضعي للمريض.
هناك  األسنان:  زراعة  أنواع 
األسنان،  زراعة  أنواع  من  العديد 
عىل  املناسب  النوع  اختيار  ويعتمد 
األسنان  وعدد  الفك،  عظام  صحة 
عند  واألفضلية  استبدالها،  املرغوب 

املريض.
األسنان:  لزراعة  العظام  ترقيع 
يجب توافر كمية مناسبة ذات جودة 
عالية من عظام الفك، وذلك لتثبيت 
جذر من التيتانيوم، ولكن عند وجود 
إجراء  يتحتم  الفك،  عظم  يف  نقص 
عملية ترقيع العظام املتطلبة يف هذه 
العملية  هذه  وبعد  للزراعة،  الحالة 
التي تحتاج من ثالث إىل ستة شهور 
بعمل  املريض  يقوم  تلتئم،  حتى 

الزراعة.

عمليات  من   Òنوع وهناك 
حقيقية،  عظام  باستخدام  الرتقيع: 
من  قطع  بأخذ  الطبيب  يقوم 
للمريض  العلوي  أو  السفيل  الفك 
يف  ولكن  الرتقيع،  يف  الستخدامها 
بعض األحيان قد يضطر الطبيب إىل 
عند  الحوض  عظام  من  قطع  أخذ 
العظام.  من  أكرب  كمية  إىل  الحاجة 
محفز  هرمون  باستخدام  الرتقيع 
لنمو العظام، حيث يضع الطبيب يف 
اإلسفنج  من  قطعة  الزراعة  منطقة 
الصناعي   Òالكوالج من  املصنوع 
هذا  وسينمو  الهرمون،  بهذا  مبلل 
اإلسفنج يف صورة عظام يف خالل عدد 

من األسابيع. 
 زراعة األسنان التقليدية تجهيز 
عظام الفك: ويف هذه الطريقة يقوم 
املريضة، م�  بإزالة األسنان  الطبيب 
الوقت تصل  يتطلب قضاء فرتة من 
عظام  إللئام  وذلك  شهور  ثالثة  إىل 
وتكون  العملية  هذه  بعد  الفك 
جذر  زراعة  هي  الثانية  الخطوة 
تيتانيوم يف عظام الفك، ويكون هذا 
لعدة  أو  لسن  دعامة  ôثابة  الجذر 
أسنان صناعية، ُمعتمًدا يف ذلك عىل 
موقعها بالفم والحمل الذي يستطيع 
املقيض  الوقت  ويعتمد  تحمله 
وعملية  املريضة،  األسنان  إزالة   Òب
املزالة،  األسنان  نوع  عىل  الزراعة 

وعدد الجذور املستبدلة.
بعد  الصناعية  األسنان  وضع 
التئام  وأثناء  التيتانيوم:  جذر  زراعة 
العملية،  هذه  من  الفك  عظام 
توضع للمريض إحدى أنواع األسنان 
اإلزالة،  رسيعة  املؤقتة  الصناعية 
شهور  ستة  إىل  ثالث  ملدة  جرس  أو 
كل  وغسلها  إزالتها  يجب  والذي 
ليلة للحفاظ عىل نظافة الفم، وبعد 
بزراعة  الطبيب  يقوم  التام  االلتئام 

بقلم الدكتور رمزي شكري

زراعة 
األسنان

طبية دراسات
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عندك •  مادام  ترتدد  وال  الخري  أفعل 
تعرف  ال  ألنك  ذلك،  لفعل  القدرة 

متى سوف تفقد هذه القدرة. 

وجدت يف مسرية الحياة أربعة أنواع • 
ومل  الخري  يعمل  ال  األول  البرش  من 
الخري وينتظر  يفكر به والثاين يعمل 
وال  الخري  يعمل  والثالث  املقابل 
بني  الطيب  الذكر  سوى  شيئا  ينتظر 
الناس والرابع يفعل الخري وال ينتظر 
شيئاً سوى ان يكافئ يف السامء فمن 

أي صنف أنت؟

البعض ال يساعد أو يفعل الخري ألنه • 
يقيس ما ميلك بالذي ميلك أكرث منه 
فيعتقد انه غري مؤهل للمساعدة أو 
متلك  لو  انه  تيقن  ولكن  الخري  فعل 
عىل  قادر  فأنت  فقط  يومك  قوت 

املساعدة وفعل الخري.

أننا نعيش زمن وسائل التواصل وعامل • 
الصورة وزمن كيف نقتني وليس كيف 
البرش  من  الكثري  وأصبح  نستغني. 
واألكاذيب  األفكار  بيع  مهنة  ميارس 
محرتمة  بطريقة  واملعروضة  املنمقة 
أكرث  مؤيدين  له  ويكسب  واحرتافية 

من بائعي الصدق املهمل.

لألشخاص •  هو  الحقيقي  الوفاء 
البعيدين عن السلطة والنفوذ املادي 
عندما  أجمل  أبعاد  ويأخذ  واملعنوي 
ألنه  عاملنا  عن  رحلوا  للذين  يكون 

دون رياء أو مصلحة.

األشخاص •  الحياة  مسرية  يف  وجدت 
تأثرا  رسيعا  دموعهم  تنزل  اللذين 
قلوبا  ميتلكون  اإلنسانية  باملواقف 

نقية وبيضاء.

عندما تصدم فكرتان واحدة يدعمها • 
العلم وأخرى ليس لها أساس حقيقي 
تتمسك  ان  لك  األفضل  الدين  يف 
لقاح  العلمي.  والتفسري  بالفكرة 

كورونا منوذجا.

األسنان الدا`ة بعد أن يألمها لشكل 
أسنان املريض وفكه.

زراعة األسنان الرسيعة تستخدم 
الفراغ  يكون  عندما  الطريقة  هذه 
املريضة  األسنان  خلع  من  املخلف 
أصغر من حجم املعهود من األسنان 
·كن  الحالة،  هذه  ويف  املزروعة، 
للسن املزروع أن يلتحم مع األسنان 
املزال،  السن  منطقة  يف  األصلية 

ويكون دائم الثبات.
تتميز  األسنان:  زراعة  مميزات 
التالية:  باملواصفات  الزراعة  عملية 
الكالم   Òوتحس املنظر  ج�ل 
األسنان  ان  حيث  بالراحة  والشعور 
من  يتجزأ  ال  جزء  تعترب  املزروعة 
حيث  املضغ  اثناء  ومريحة  املريض 
تعمل كأسنان املريض الطبيعية. هذا 
النفسية  الحالة   Òتحس اىل  باإلضافة 
املريض  تجعل  انها  حيث  للمريض 

يبتسم بثقة من جديد.
األسنان:  زراعة  يجب  ال  متى 
أي  اعتبار  ·كن  الحاالت  معظم  يف 
شخص يتمتع بالصحة ôا فيه الكفاية 
طريق  عن  جراحية  بعملية  ليقوم 
للقيام  مؤهل  األسنان  لزراعة  الفم 

بزراعة األسنان.
تحتاج  الحاالت  بعض  لكن 
كالتايل:  أوال  الطبيب  استشارة  إىل 

يعانون  الذين  واألشخاص   Òاملدخن
مرض  مثل  مزمنة  اضطرابات  من 
املرىض  القلب.  أمراض  أو  السكري 
اإلشعاعي  بالعالج  يقومون  الذين 
يعانون  من  والرأس.  الرقبة  ملنطقة 
االلتهابات  النزيف.  اضطرابات  من 
طبية  حاالت  أو  الحساسية  ووجود 
الطبيب  زيارة  يجب  لذلك  معينة. 
األسنان  زراعة  طريقة  للتقييم.  أوال 
يتم زراعة جذر األسنان والذي يكون 
وضعه  ليتم  التيتانيوم،  من  مصنوع 
الوقت  ويف  املفقود،  السن  محل  يف 
فإن  الفك،  عظم  فيه  يُشفى  الذي 
السن املزروع ينمو حول ذلك الجزء 
بشكل  تثبيته  ليتم  املزروع   Ãاملعد
تستغرق  ما  وغالبا  الفك،  يف  آمن 
عملية الشفاء من ٦ إىل ١٢ أسبوع. 
اقرأ أيضاً: فرشاة األسنان الكهربائية.

األسنان  زراعة  ومخاطر  عيوب 
لحسن الحظ أن معدل النجاح مرتفع 
فشل  أما  تذكر.  أخطار  توجد  وال 
عمليات الزرع فيمكن ان تحدث يف: 
كرس  أو  املتوقعة   Öغ العدوى  حالة 
السن املزروع أو اإلفراط يف التحميل 
تلحق  أرضار  أو  املزروع  السن  عىل 
األعصاب  مثل  املحيطة  باملنطقة 
الضعف  أحياناً  أو  الدموية  واألوعية 

يف كمية العظم.

بقلم: د. عامر ملوكا
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وتاريخ سياسة

السوري  الجيش  يف  األلوية  قادة  من  عدد  قام 

وكان  الوحدة،  حول  املرصية  الحكومة  ôفاوضة 

من بÒ هؤالء عبد الغني قنوت، وأمÒ الحافظ، 

وصالح جديد، ومصطفى حمدون. وغالبيتهم من 

البعثيÒ، وأعلنت الوحدة وُمنح الرئيس السوري 

األول".  العر¿  "املواطن  لقب  القوتيل  شكري 

وخاطب عبد النارص الج�هÖ بتاريخ ٢٤ شباط 

 - املواطنون  اإلخوة  أيها   - "واليوم  ١٩٥٨قائالً: 

ألتقي  وأنا  الرتقب  وهذا  األمل  هذا  الله  حقق 

تحققت  أن  بعد  الخالد،  اليوم  هذا  يف  معكم 

الجمهورية العربية املتحدة".

مشاعرها  تتأجج  النارص  عبد  شعبية  كانت 

للكفاح  رمزًا  باعتباره  مرص  يف  ك�  سوريا  يف 

وعندما  االستع�ر،  ومقاومة  العربية  والقومية 

مطار  ألرض  األوىل  للمرة  النارص  عبد  ذهب 

الرئيس،  بصفته  ذهب  دمشق،  يف  «املزة» 

·لؤه  شعبيًا  استقباال  له  استقبالهم  كان 

يحملون  جعلتهم  لدرجة  ووطنية  ح�سة 

تقله  كانت  التي  السوداء  سيارته«الكاديالك» 

هو وشكري القوتيل الرئيس السوري، الذي سلم 

مقاليد الرئاسة يف سوريا طواعية إىل الزعيم عبد 

النارص.

أسباب االنفصال:

لقد كان عبد النارص حاك� عسكريًا والسياسة 

السياسية  التعددية  إلغاء  واشرتاطه  االستبدادية 

لقبوله بالوحدة، وخنق حريات الصحافة، وأسناد 

املراكز الحساسة للموظفÒ املرصيÒ الذين نقلهم 

إىل دمشق، ولعل املشكلة التي عا| منها الشعب 

توسيع  يف  تتمثل  كانت  رئيسة  بصفة  السوري 

سلطة األجهزة األمنية وتسلط عنارصها إىل درجة 

بحق  وسياسية  أخالقية  جرائم  ارتكاب  إىل  أدت 

املجتمع السوري، باإلضافة إىل كتم األفواه وكبت 

رساج  الحميد  عبد  بإيعازمن  العامة  الحريات 

لإلقليم  التنفيذي  املكتب  ورئيس  الداخلية  وزير 

بالقامشيل- الش�يل بحلب، وأذكر ونحن أطفاال 

لها  الحيطان  يش..  تحكوا  "ما  نسمع:  مدينتي 

أذان". باإلضافة للتعسف األمني تبني عبد النارص 

االشرتاكية وتطبيق قانون اإلصالح الزراعي وتأميم 

الصناعية  والرشكات  واملعامل  الخاصة  البنوك 

من   ٪٩٠ يصل  رضيبي  نظام  وفرض  الكربى 

عملت  ôجملها  السلبيات  هذه  العايل،  الدخل 

السوري، م� أدى إىل تذمر  اىل تدهور االقتصاد 

طبقة التجار ورجال االقتصاد وهروب رأس املال 

بسبب هذه السياسات املجحفة، وأول الهجرات 

الوسطى  الطبقة  أفراد  وخاصة  الجزيرة  لسكان 

 Òسن طوال  كافحوا  الذين  القامشيل،  ôدينة 

هضم  يتم  الشخصية،  الصغÖة  ثرواتهم  لبناء 

الثورة ôرص  نجاح  وبعد   ١٩٥٥ عام  ببداية 

واالتجاه االجت�عي لها ومحاربتها الجدية لإلقطاع 

اكسبها وقائدها ج�ل عبد النارص، احرتاما كبÖا 

سورية،  يف  والد·وقراطية  التقدمية  األوساط  يف 

باإلضافة اىل طرحه مواجهة حلف بغداد وانتهاج 

للتميز  باإلضافة  سياسة عربية خارجية مستقلة، 

الذي ñثله مرص برشيا وجغرافيا فكان أمرا محتً� 

أن الج�هÖ يف سوريا أبدت اهت�ما خاصا بثورة 

مرص ومنذ أيام إنشاء حكومة صربي العسيل يف 

يتضمن  أن  "البعثي"،  عفلق  ميشيل  أرص  سوريا 

الوحدة  إىل  الدعوة  للحكومة  الوزاري  البيان 

تأييد  الدعوة  السورية املرصية، وقد القت هذه 

أيًضا،  الشعب  وعامة  السوري  الشعب  مجلس 

القاهرة  إىل  سوري  عسكري  وفد  ذهب  وعليه 

ا دون علم الحكومة السورية مطالباً بالوحدة  رس�

 Öالفورية. وبعد مفاوضات مع عبد النارص واملش

 ،١٩٥٥  Ãالثا كانون  عامر١٣-١٦  الحكيم  عبد 

البيطار  صالح  السوري  الخارجية  وزير  ووصل 

بالحروف  للتوقيع   ١/١٦/،١٩٥٥ يوم  "البعثي"، 

حزب  من  وبتأكيد  الوحدة  ميثاق  عىل  األوىل 

وسوريا  مرص   Òب االتحاد  حتمية  عىل  البعث 

العربية  البلدان  من  تحررا   éاألك باعتباره� 

بغداد  حلف  فيه  كان  الذي  الوقت  يف  االخرى. 

يهدد األرايض السورية بدعم من بريطانيا.

رئيسا  اجتمع   ١٩٥٨ فرباير(شباط)   ٢٢ ويف 

بإعالن  بياناً  وأصدرا  حكومتيه�  وأركان  البلدين 

اسم  تحت  واحدة  دولة  يف  القطرين  توحيد 

رئاٍيس  بنظام  املتحدة"،  العربية  "الجمهورية 

عىل  شعبي  استفتاء  جرى  وبالفعل  د·وقراطٍي. 

رئيساً  النارص  عبد  ج�ل  انتخاب  وتم  الوحدة 

٥ مارس  املتحدة. ووضع يف  العربية  للجمهورية 

للجمهورية  مؤقتا  جديدا  دستورا   ١٩٥٨ (آذار) 

التنفيذية  السلطة  وإعطاء  املتحدة.  العربية 

املطلقة لرئيس الجمهورية ·ارسها فعلياً ôعاونة 

ويقيلهم  يعينهم  الذين  والوزراء  الرئيس  نواب 

بنفسه، وهم مسؤولون أمامه دون غÖه بالرغم 

بالوزراء،  الثقة  من منح مجلس األمة حق طرح 

ولكن بصورة فردية من دون املسؤولية الوزارية 

الج�عية التي بقيت قا`ة أمام رئيس الجمهورية 

فقط. ويف عام ١٩٦٠، تم توحيد برملاÃَ البلدين يف 

مجلس األمة بالقاهرة وألغيت الوزارات اإلقليمية 

وبذلك  أيًضا،  القاهرة  يف  موحدة  وزارة  لصالح 

املتشددة،  الرئاسية  طبيعته  عىل  النظام  حافظ 

يعينون  كانوا  املجلس  أعضاء  أن بعض  وال سي� 

ويتجاوز طبيعة  يخالف  الرئيس، وهذا  قبل  من 

 Òب الفصل  عىل  مبدئياً  القائم  الرئايس  النظام 

السلطات.

بالبداية أعِتربت هذه الوحدة حل�ً وجاءت 

وقد  والسوري،  املرصي   Òالشعب لرغبات  تلبية  (1961/9/2٨-19٥٨/2/22)

الوحدة 
بين مصر 
وسوريا 

بقلم:

أديبة عبدو عطية
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وتاريخ سياسة

الكثÖمن حقوقهم وسلبهم أرضهم إلعطائها كثÖا 

ملن ال يفقه الزراعة، وكون عدد سكان مرص ٢٦

مليون نسمة وسكان سورية أربعة ماليÒ نسمة 

فقط، معنى ذلك القرار دا`اً سوف يكون يف يد 

القاهرة، ك� أن تيار الوحدة أزاد النعرات اإلثنية 

والطائفية بسوريا. 

يف  ñثلت  وإخفاقات  ثغرات  هناك  وكانت 

عدم وجود التنظيم الشعبي يف القطرين وبعدم 

الدولة  يف  هناك  فكان  والدولة،  الفكر  وحدة 

أصبحت  وبالتايل  وميزانيتان،  وعملتان  جيشان 

ويضيف  كثÖة،  معادية  تحديات  تواجه  الوحدة 

البعض أن أحد االسباب أيًضا عدم وجود تواصل 

الكيان  وجود  بسبب   Òاالقليم  Òب جغرايف 

االرسائييل بينه�.

الوحدة  من  اإليجابية  االستفادة  و·كن 

كانت بداية مرشوع سد الفرات والذي كان يراه 

إضافة  العايل  السد  ملرشوع  موازيًا  النارص  عبد 

لح�ية سوريا من تهديدات األحالف التي كانت 

ترتبص بها.

اثراء  ومحاولة  التعسف  سياسة  وهكذا 

السوري،  الشعب  حساب  عىل  املرصي  االقتصاد 

بالجزيرة  مرصي  مليون  استيطان  عىل  ونيته 

النارص بالحكم االستبدادي  السورية، وتفرد عبد 

كان  والشخصية،  السياسية  الحريات  والغاء 

الرصاصة القاتلة.

األسايس  الدافع  الجيش  ضباط  كان  وك� 

فإنهم   ،(١٩٥٨ (شباط  مرص  مع  الوحدة  إلعالن 

كانوا السبب الرئييس يف إعالن االنفصال أيًضا (٢٨

النارص  عبد  بالرغم من محاوالت  ايلول ١٩٦١)، 

التشبث بإلغاء االنفصال منها:

املحاولة األوىل

٢٨ ب  اإلنفصال  سوريا  إعالن  بعد  فوًرا 

الحربية  الطائرات  اقلعت  ان  بعد   ،١٩٦١ أيلول 

اتجاه  يف  ôرص  قواعدها  من  السبع  املرصية 

ه الكرملÒ رسالة عرب  األجواء السورية لقصفها وّجْ

سفÖه ôرص" بإعادة طياراته وأّال يقصف سوريا"، 

بالرجوع  أوامره  إلعطاء  النارص  عبد  فاضطر 

الفوري لقواعدهم ôرص، وأمر قائد الرسب جالل 

هريدي بتسليم نفسه وعنارصه من املظليÒ ايل 

السوريÒ من دون مقاومة.

املحاولة الثانية

النارص  عبد  طلب   ١٩٦٣ ñوزعام   ١٨ يف 

خطته  تنفيذ  السوري  علوان  جاسم  العقيد  من 

بانقالب عسكري ليعلن وحدة مرص وسوريا مرة 

عام  ñوز   ٢٣ يوم  الثورة  عيد  خطاب  يف  أخرى 

نجاحها.  حالة  يف   ،١٩٦٣

املخطط  ألغى  ولكن 

ôوقف  علم  عندما 

سوريا  يف  ضده   Òالبعثي

من  ومواقفهم  والعراق 

.Òأتباعه النارصي

املحاولة الثالثة

١٩٦٤/٧/٢٧ يوم 

من  النارص  عبد  طلب 

جادو  السوري  الضابط 

ألداء  االستعداد  عزالدين 

عملية عسكرية داخل سوريا انطالقا من األرايض 

بعد  إللغائها  واضطر  مراحل  ثالث  العراقية عىل 

عرفت  أمريكا  بأن  شهاب  فؤاد  اللواء  نصيحة 

باملخطط وانها سرتد عليه بقوة، وبعد محاوالته 

باالنفصال،  والقبول  الرضوخ  اضطر  الفاشلة 

موجًعا  سلبيًا  اثرًا  إال  الوحدة  ترتك   � وهكذا 

للشعب السوري بكامله ما عدا النارصيÒ وكانت 

نسبتهم قليلة جدا.

-١٩٥٨) مع مرص  الوحدة  تجربة  أن   Òوتب

١٩٦١) � تكن أكé من مغامرة ارتجالية قام بها 

أقطاب  وعمد   ،Ãاملد الحكم  ضد  العسكريون 

استث�رها  محاولة  إىل  بدورهم   Ãاملد الحكم 

املفاوضات  تكن  و�  الجيش،  نفوذ  إلضعاف 

املدنية  الزعامة   Òب سباق  من   éأك حقيقتها  يف 

من   Òالطرف كال  يهدف  العسكرية،  والقيادة 

عىل  املكاسب  من  قدر  أكرب  تحقيق  إىل  خاللها 

خسارة  النتيجة  وكانت  اآلخر،  الطرف  حساب 

.Òالطرف

بعد االنفصال

رئيس  أبلغ  أول١٩٦١،  ترشين   ٨ بتاريخ 

الوزراء ووزير الخارجية السورية رئيس الجمعية 

استأنفت  قد  سوريا  أن  املتحدة  لألمم  العامة 

من  وطلبت  مستقلة  كدولة  السابق  وضعها 

األمم املتحدة أن تأخذ عل� بالعضوية املستأنفة 

السورية،  العربية  للجمهورية  املتحدة  األمم  يف 

ذكرت   ،١٩٧١ ايلول   ١٣ بتاريخ  رسالة  ويف 

أن  السورية  العربية  للجمهورية  الدا`ة  البعثة 

العربية  "الجمهورية  هو  لسوريا  الرسمي  االسم 

"العربية"  تضاف  مرة  وألول  وبهذا  السورية"، 

للدولة السورية."

بانقالب عسكري يف دمشق  الوحدة  أنهيت 

قيام  يوم ٢٨ سبتمرب ١٩٦١، وأعلنت سوريا عن 

احتفظت  بين�  السورية،  العربية  الجمهورية 

مرص باسم الجمهورية العربية املتحدة حتى عام 

جمهورية  الحاىل  باسمها  سميت  عندما   ١٩٧١

مرص العربية

..............................................

املراجع:
الجيش والسياسة يف سورية (١٩١٨-٢٠٠٠) • 

للدكتور بشÖ زيد بن العابدين 

books.google.com/

books?id=jcQ9cGTimAMC

United Arab Republic e Columbia

Encyclopedia, Sixth Edition 2008

 • Òالقومي حركة  الباروت.  ج�ل  محمد 

املركز  املصائر.   - التطور   - النشأة  العرب: 

العر¿ للدراسات اإلسرتاتيجية.

الوحدة السورية – املرصية: كيف نشأت؟ • 

ياغينسخة  منذر  صبحي  انهارت؟  وملاذا 

محفوظة 14 أبريل 2012 عىل موقع واي 

.Òباك مش

خطاب الرئيس ج�ل عبد النارص من منزل • 

الرئيس شكري القوتيل بعيد إعالن الوحدة 

23 محفوظة  نسخة  نارص  مؤسسة  موقع 

 .Òمش باك  واي  موقع  عىل   2020 مارس 

United Nations Treaty Collection"."

اإلنجليزية).  (باللغة   treaties.un.org

 .2018 نوفمرب   28 يف  األصل  من  مؤرشف 

اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2019.

أربعون سنة عيل فشل أول ~وذج لوحدة • 

نسخة  ع�رة  عربيينمصطفي  بلدين 

محفوظة 26 مارس 2020 عىل موقع واي 

السورية:  الوثائق  مكتبة  من   .Òمش باك 

العربية  للجمهورية  املؤقت  الدستور 

املتحدة - أحمد محمد عوف.

محمد حسنÒ هيكل: سنوات الغليان - من • 

سلسلة كتب حرب الثالثÒ سنة
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همسات أبو فادي

ابن  قال  الشيوخ،  قدمي  عند  إجلْس 

سÖاخ، ومن كان منهم حكي� فَالزْمُه. 

وكل  وقصة،  قصة  ألف  جعبتهم  يف 

كالنبال  يستلّونها  وعربة،  أمثولة  قصة 

تهِمْل  ال  الحاجة.  وقت  الجاهزة 

من  تعلموا  فإنهم  بَُنْي،  يا  كالمهم، 

آبائهم، ومنهم تتعلّم أنت.

قبل عام وبعض  عند قدمي أحدهم، 

وجه  القصة:  هذه  سمعت  العام، 

تتوسطه  األيام،  أخاديد  حرثته  أسمر 

عرينه�  يف  تلتمعان  سوداوان  عينان 

 Òَّْكَث  Òَْوشارب مارَِديْن   Òَْحاِجب  Òب

اختلطا بلحية متشابكة كحقل أدغال، 

منه  يرتك  فلم  سواَدها،  بياُضها  ابتلع 

الفم.  زوايا  يف   Òمتعرج  Òخط سوى 

قال وهو يكركر حبّات سبحته، وكأنه 

غائب يف حسابات وراء الزمن:

وال   – الثلجية"  "السنة  يف  أنه  يُح� 

ماتت   – كانت  متى  القدماء  يذكر 

وجمدت  الربد،  شدة  من  الزروع 

للموايش  وتُرِكَت  الزيتون،   Òبسات

والتجأ  السائبة،   Öوالحم والبقر 

الناس إىل دورهم الراقدة عند أقدام 

ثم  حظهم.  يندبون  األجرد  الجبل 

الناس  "أيها  ليقول:  أحدهم  جاء 

هذه  عىل  تعتمد  كلها  حياتكم  إن 

رزقكم  تقطعون  فكيف   ،Òالبسات

 Òب الكالم  ويرسي   ."... بأيديكم؟ 

الحي، يف شمس  مجالس  ويف  الناس، 

األلسن  وتتناقله  الدافئة،  الظهÖة 

فيجمع  الشيخ.   Ãأذ إىل  ينتهي  حتى 

هذا وجهاء القرية ويتداول معهم يف 

الله  أمر البساتÒ. وبعد اإلتكال عىل 

زرع  إعادة  عىل  باإلج�ع  الراي  يقّر 

ويخرج  عليها.  واملحافظة   Òالبسات

بثالثة  والوجهاء،  الشيخ  "مؤñر" 

بقرة
الشیخ

قرارات لح�ية البساتÒ من العبث: 

.Òحراس عىل البسات Òتعي

يَُخّول الحارس أن يرمي بالرصاص كل 

ح�ر أو عنزة أو بقرة تتخطى حدود 

البستان، دون سؤال أو جواب.

املراجعة  الوالية  إىل  وفد  تشكيل 

املالّكÒ أصحاب البساتÒ واملياه، يقول 

لهم: أنتم دافعوا عنا فقط لدى الوايل، 

إذا اقتىض األمر، والباقي علينا!

وحدث قضاء وقدرا، يقول الراوي، أن 

 Òالبسات أحد  حدود  تخطّى  من  أول 

الحزام  إحاطة  بالقرية  املحيطة 

وآلنها  الشيخ.  بقرة  كانت  بالخرص، 

فلم  الحراس  احرتمها  الشيخ  بقرة 

إىل  واقتادوها  أوثقوها  بل  يقتلوها، 

مجلس الشيخ مع توصية الج�عة بأال 

تعود إىل فعلتها مرة أخرى. واستفرس 

إن كانت  الشيخ وسأل، ·نة ويرسى، 

بقرته حقا هي أول من تجتاز حدود 

البساتÒ بعد صدور القرار. وملا تحقق 

من ذلك أمر باقتياد البقرة الجانية إىل 

القصاب لتُذبح جزاء ما فعلت. ولكن 

 Òاملتزلف من  نفر  يؤيدهم   – أوالده 

أن  ما   – زمان  كل  يف  ك�  والزبانية، 

غضبا  استشاطوا  حتى  بالنبأ  سمعوا 

تُذبَح  كيف  واعرتضوا:  الحراس  عىل 

بقرة الشيخ؟! أليس لها امتيازات عىل 

سائر البقر والحمÖ؟!

الشيخ  قال  أمرُت،  ك�  تُذبَح  بل 

أصدرُت  الذي  أنا  العادل...  كالحاكم 

قبل  نفيس  عىل  ألحكم   Ãوإ القرار، 

غÖي...

بقلم: أبو فادي
(من الفكر املسيحي إىل بابلون)
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األديب / قصة قصرية الباب

كل  لتغطية  الحثيث  سعيها  يف 

األضواء  احتوت  الغرفة  تفصيالت 

رابض قرب  الناثة من مصباح  البنفسجية 

السقف مقابل النافذة املفتوحة عىل ليل 

وهلة  يف  أمىس  يشء  كل  قمره،  خاصم 

وامضة يف ذاكرة الضياء… رسير واسع يسع 

لكائنÒ يرقد فوقه رجل يف عقده السادس 

بصلعة ملمعة حمراء، ووجه حليق يشف 

عىل  تناثرت  وقد  بالدم،  متورد  وجه  عن 

املدعوك  الرششف  فوق  جسده  جانبي 

كتب ومجالت ذات أغلفة أرجوانية وعىل 

أبنوسية  النافذة املفتوحة <ة مكتبة   Ò·

ñاماً  وأمامها  نظيمة  أنيقة  بكتب  زاخرة 

ذراعيه   Òب يحتضن  دوار  كريس  يجلس 

أكوام  فوقه  تكدست  الصاج  من  مكتب 

ثالجة  الكريس   Ò· عىل  وهناك  الكتب، 

كهربائية صغÖة، فوقها ñاماً صورة شاب 

العنق  تطوق  قصÖة  سوداء  بربطة  أنيق 

حول ياقة قميص أبيض وسرتة سوداء و<ة 

 Òعين الت�عة  الشاب  األصلع  الوجه  يف 

صقريتÒ وبسمة ألقة مرشقة، تقف عىل 

جانبه عروس يف ميعة الصبا بوجه صبوح 

دفتيها   Òب تحوي  خجىل  ونظرة  جذاب 

فرحة حيية عجزت األهداب املسبلة قليالً 

عىل إخفائها…

*****

جعل  بعنف  يتكرس  زجاج  صوت 

بتساؤل  حوله  وينظر  يستيقظ  الرجل 

حدقتاه  اتسعت  آرس،  بنعاس  مبطن 

الصورة  من  ينزل  الشاب  ملح   Òذهوالً ح

الصورة  زجاج  فتات  كفه  أدمت  وقد 

نقاط  شكل  عىل  الدم  وانترش  املتفتت 

عىل مساحات مختلفة من قميصه الناصع 

ومسح  هندامه  أصلح  أن  وبعد  البياض، 

جيب  من  أخرجه  ôنديل  املدماة  كفه 

عىل  أمامه  الجالس  الكهل  رمق  سرتته 

الرسير بنظرة حقد ونرب..

- تهيأ..

هّز الكهل رأسه متسائالً..

استطرد الشاب. 

- للنزال.

وبعد هنيهة

- أحدنا ينبغي أن ·وت.

أخذت  مخالب  <ة  أن  الرجل  الحظ 

له  الشاب وصار  أطراف جسد  تنمو عىل 

وجه قنفذ فتي ثم تهيأ وقد اكتىس وجهه 

مالمح وجه جالد يتهيأ لسحب األنشوطة، 

قفز الرجل من رسيره، صار جسده ناع�ً، 

وهو يف تحليقته الرسمدية يف فضاء الغرفة، 

وذات   Ò· ذات  الفارع  بجسده  ñايل 

خانقة،  وصوصة  رصاخه  وصار  الش�ل، 

وانقض عىل الشاب، وتشابك الجسدان…

*****  

صورةصورة
عىل  اليافعة  النهار  شمس  وقفت 
النافذة، تجمع يف ذاكرتها البكر تفصيالت 
فوقه  يرقد   Òلكائن يسع  رسير  الغرفة… 
أفعوان هائل بال أنياب وقد انترشت بقع 
الدم عىل أنحاء واسعة من جسده امللتف 
 ،Òاملفقوئت بعينيه  الصامت  رأسه  حول 
وعىل جانبي جسده املرقط كتب ملطخة 
بدم أحمر قان، بعضها قد ñزقت أغلفتها 
صفحات  عىل  مفتوحة  اآلخر  والبعض 
بيض استوطن الدم املتيبس أبدانها، وعىل 
أبنوسية  النافذة املفتوحة <ة مكتبة   Ò·
وقد  األرض  عىل  متناثرة  بكتب  زاخرة 
كريس  ñاماً  وأمامها  ألواحها  أحد  تحطم 
إسفنج  عن  فأعلن  ق�شه  أنثقب  دوار 
مكتباً  ذراعيه   Òب يحتضن  اللون،  حائل 
من الصباح تكوم فوقه قنفذ أصابه اإلعياء 
عىل  املتكورة  الدم  ونقاط  جراحه  يلعق 
نهايات جسده أإلبري، وهو ال يني ينظر 
نحو األفعوان املمدد عىل الرسير ويختض 
·اثل  متعب  رأس  له  بعنف،  جسده 
الصورة  رأس األفعوان يف كل يشء… ويف 
الثالجة  فوق  املعلقة  الزجاج  املتكرسة 
الغضة  العروس  تلك  جلست  الصغÖة 
أقتحمه�   Òعين من  ثاوية  دموعاً  تذرف 
انساحت  والسواد،  واالنتفاخ  التغضن 
الخدين  عىل  بصعوبة  مجرى  لها  تشق 
ناعم،  أسود  بزغٍب   Òاملكتسي  Òاملتغضن

وفم تهّدل جانباه بفعل الزمن.

*****  

هيثم بهنام بردى
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الوالدة.. الموت.. 
بقلم: منصور عجامياالقيامة
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رِحلتي و منحنياُت الهوى..

بدايٌة من البداية..

رحلٌة تُغنيني غزارَة األلوان.

مغامرٌة أمتُع من الهدف،

يا باثقَة العطاء..

إغراءاُت الفرِص تناشُد الرؤى

أُالِطُف الفالمنكو معانقاً خَرصها 

مخترصاً صياغَة َحْبِك حل�ً يف خاطرٍة،

و ضجيُج الرغبِة يف قيلولة العمر،

 تتمرد عىل أسفار الشتاء املبللة 

بالشوق…

أعشقك متالزَِمتي الوحيدة..

خالَلك ³كنُت إدراَك الحياة، 

و للصيحات الزائلة معنًى للعناق الّال 

ُمنَتظَر.

أيتها املُغَتِسلة باملياه املقدسة،

أقاسمِك إثارَة الحدائق املرتشية خموَر 

الوديعِة همساً.

تََسَليل خفاياَي املطاَردة املَنفية للرحيل 

املفاجئ.

دعينا نخوض تجربَة اإلنصهار و نختفي 

فينا.. يف زحمة األمكنة..

و ما زلُت يف رحلتي متوارياً مستمتعااا ..

ُحلٌم في 
خاطرة

الشاعر د. خليل مرويك

مشــاروخ عذعيــذان هــانا بشــ� دبـابـا مدبرانـــــــــا 

يقيــــرا بكولـــي زونــــــا دمــار ابريــم أو ملبــانــــا 

**************                             

ملبـــانا دكولـــــــي داري ملبــانا دزوري و رابـــي 

مليــيل طاالن دفـــــــــتاري بقــايل و قيــناثـا و شÖي 

**************                             

ليــشانان بثخــيل بصلوثـا لبــان مليــيل م هي�نوثـــا 

و مدرايش مكوبيي دباعوثا صالواثــا دصربا و رمشا  

**************                             

يا كخــــــوا مفرقـــــــــــانا يا شــــ�ال بهــــــــــرانا 

يا هونـــــــا مبهرانــــــــــا يا ليشـــــانا طيــ�نــــــا 

**************                             

كنــارا دروحا دقودشـــــــــا شموخ مخ بهرا دشمشــــا 

شكروخــــلوخ يا قديشــــــا م ملبانــي شقلـــوخ ريشـا 

**************                             

بقــاال حشــانا قريــــــــــــال مغدليـثا بكنثــا كليـــــــال 

مورمــال قــاال و ميــــــــرا خربوخ و هاوازوخ شميال 

**************                             

د اثبا قورا و غـــنونا لغاو منا او كنـانا ك� شبÖ برديسا 

و غنونا كرووي كريخÒ ليـه عل قورا يثبÒ ناطوري  

**************                             

دقرايتـــــــــي لكنـــــــا نــــا ك� بســـيم ليخ مريـــــــم 

مــار  أبــــریم

الشاعر سامل يوخنا
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َبيني وَبين اللوِن ا��ٔحمِرَبيني وَبين اللوِن ا��ٔحمِر
ِوصاٌل َترِبُطناِوصاٌل َترِبُطنا

ٔاعَشُقِك يا ِصْبغُة الِقرمْزٔاعَشُقِك يا ِصْبغُة الِقرمْز
ِعْشقًا ِب�� ُحدودِعْشقًا ِب�� ُحدود
يا َمْن َتمَنُحنييا َمْن َتمَنُحني
ُحّمى الوجوْدُحّمى الوجوْد

�� ٔاكِذْب ؤاقوْل�� ٔاكِذْب ؤاقوْل
َتّواَقٌة َتّواَقٌةنِْفسي  نِْفسي 

ُمغّمضٌة ُمغّمضٌةلِلَغوِص  لِلَغوِص 
في ُحقوٍلفي ُحقوٍل

ِمَن الِخْشخاِش ا��ٔحَمِرِمَن الِخْشخاِش ا��ٔحَمِر
َبعيدًا َبعيدًاللُهروِب  للُهروِب 

ِمْن ُجنوِن الَمدينِةِمْن ُجنوِن الَمدينِة
َتقاُذف السياراِتَتقاُذف السياراِت

الُسقوِفالُسقوِف
الُجدراِنالُجدراِن
ا��ٔبواِبا��ٔبواِب

الُمعَتَمِة الُمعَتَمِةالَشبابيَك  الَشبابيَك 
وِمْن َتَهُتكاِت الَزَمِنوِمْن َتَهُتكاِت الَزَمِن

�� ا�بالي�� ا�بالي
ٕاْن ُكنَت َقَزمًإاْن ُكنَت َقَزمًا

ٔاو كاَن طولي ٕاْنجًأاو كاَن طولي ٕاْنجًا
ٔاو ِبقدرِ َنملٍةٔاو ِبقدرِ َنملٍة

كي ٔانساَب ِبِخفٍةكي ٔانساَب ِبِخفٍة
فوَق الُمروِج الَغنّاِءفوَق الُمروِج الَغنّاِء

ِمَن الُعْشِب ا��ْٔخَضِرِمَن الُعْشِب ا��ْٔخَضِر
سٔانِسج َسريرًاسٔانِسج َسريرًا

ومن َبت��ِت الُزهورِ القانئومن َبت��ِت الُزهورِ القانئ
ٔاغِزُل ِغطاءًا وثيرًأاغِزُل ِغطاءًا وثيرًا
ومن رائِحِة ا��ْٔفيوِنومن رائِحِة ا��ْٔفيوِن
ٔاصَنُع ِعطرًا ُمّسكرًأاصَنُع ِعطرًا ُمّسكرًا

سٔاجِلُس في َحقلي الَصغيرسٔاجِلُس في َحقلي الَصغير
الَوديعِة الَوديعِةكالِطفلِة  كالِطفلِة 

هاِدئًة وُمغاِمرًة وُمَترِبَصةهاِدئًة وُمغاِمرًة وُمَترِبَصة
مثل ا�ليسمثل ا�ليس

في ِب��ِدها الَعجيبِةفي ِب��ِدها الَعجيبِة
ا�ن ا��ٔوانا�ن ا��ٔوان

وَدَقْت ٔاجراُس الَنواقيِسوَدَقْت ٔاجراُس الَنواقيِس
لِْلَتَلذِذ ِبسحٍر َوّهاٍجلِْلَتَلذِذ ِبسحٍر َوّهاٍج
َمَنَحتها ا�م الطبيعُةَمَنَحتها ا�م الطبيعُة

َسٔادعو ٔاجراَس الِخْشخاِشَسٔادعو ٔاجراَس الِخْشخاِش
معًا معًاللَتَغَنُج  للَتَغَنُج 
وفي الَبّريِةوفي الَبّريِة

مع راقصي الباليهمع راقصي الباليه
َسُنكوُن ِحزبًاَسُنكوُن ِحزبًا
م ونَُهش� َر  ملُِنكس� ونَُهش� َر  لُِنكس�

كل� َدساتيِر الدوِلكل� َدساتيِر الدوِل
العتيقِة العتيقِةوالتقاليَد  والتقاليَد 

ؤاواني ا�ٕ�غريق الَخَزفِيةؤاواني ا�ٕ�غريق الَخَزفِية
وَنَتِخُذ من ُخماسيَة ماتيسوَنَتِخُذ من ُخماسيَة ماتيس

َلوحًة َتْنِبُض بِالُعرِسَلوحًة َتْنِبُض بِالُعرِس
وَنرقُُص َجَذ��ًوَنرقُُص َجَذ��ً

على َحفيِف الفالِسعلى َحفيِف الفالِس
َيدًا ِبَيدَيدًا ِبَيد

والى ٔاَبِد الَدْهِروالى ٔاَبِد الَدْهِر
ٔاما الَطلُع الُمشاِكُسٔاما الَطلُع الُمشاِكُس

َتَسلُلُه َتَسلُلُهسٔاراقُِب  سٔاراقُِب 
الُمجاورِة الُمجاورِةلِلديارِ  لِلديارِ 

كل َليَلٍةكل َليَلٍة
ؤاتَلَصُصؤاتَلَصُص

الباِشِق الباِشِقلَِنظراِت  لَِنظراِت 
ِخلَسًة ِخلَسًةلِْلَنْملِة  لِْلَنْملِة 
وَبعَد ٕانتظارِوَبعَد ٕانتظارِ

ُعمٌر من اُلعمِرُعمٌر من اُلعمِر
قد َحل� الُدجى الَموعوْدقد َحل� الُدجى الَموعوْد
على ُشُرفاِت الُمروِجعلى ُشُرفاِت الُمروِج

وَشناشيُل الَسماواِت الَسبِعوَشناشيُل الَسماواِت الَسبِع
ؤاَتَقَدْت َفوانيَس الفضاِءؤاَتَقَدْت َفوانيَس الفضاِء

ِجمارًا َوقّادًاِجمارًا َوقّادًا
وفي ُطرَفِة رِْمٍشوفي ُطرَفِة رِْمٍش
ٔاْمسى الَقَمُر َبدرًأاْمسى الَقَمُر َبدرًا
الُكحلُي الُكحلُيوالَسماُء  والَسماُء 
��زوردًا ُمِضيئًا��زوردًا ُمِضيئًا

َكي ٔاَتَدَثُر ؤاخيرًاَكي ٔاَتَدَثُر ؤاخيرًا
ِبثوِب ٔايقونِة الُحريِةِبثوِب ٔايقونِة الُحريِة
الُمَغَتِصبِة ِمني ِعْنوًةالُمَغَتِصبِة ِمني ِعْنوًة

ِعمتي مساءًاِعمتي مساءًا
الُحريُة الُحريُةٔايُتها  ٔايُتها 

ِبَخير ِبَخيرصباُحَك  صباُحَك 
ٔاُيها ا�ٕ�نسان الُحرٔاُيها ا�ٕ�نسان الُحر

الشاعرة آين ساالتيان
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املزجج  بالفخار  تتميز  الحديث  الحجري 

وحيوانية  أشكال هندسية  عليه  املرسومة 

بفخار  الفخار  ذلك  يدعى  وأحياناً  ملونة. 

 Òب أملان  آثاريون  املوقع  يف  نقب  حلف. 

١٨٩٩ و١٩٢٧. وكان الوقع مدينة مزدهرة 

ق.م،   ٤٣٠٠ حوايل  إىل   ٥٠٥٠ حوايل  من 

ويشار إىل هذه الفرتة أحياناً بعهد حلف. 

اآلشوري  امللك  ذكر  ق.م   ٨٩٤ حوايل  ويف 

باعتباره  املوقع  هذا   Ãالثا نÖاري   – أدد 

دولة مدينة تابعة تدعى غوَزن. ويف ٨٠٨

االستقالل،  من  قصÖة  فرتة  انتهت  ق.م 

 – سامو  اآلشورية  امللكة  قامت  عندما 

نÖاري   – أدد  وابنها  (سمÖاميس)  رَمات 

مرتبة  وتخفيض  املدينة  بتخريب  الثالث 

املقاطعة املحيطة بها إىل والية من واليات 

اإلمرباطورية اآلشورية. ونفيت ج�عة من 

بعد  إىل هناك يف ٧٢٢ ق.م  بني إرسائيل 

احتالل السامرة.

تّبة غْورا

مستوطنة قد·ة من بالد النهرين تقع 

مدينة  قرب  نينوى  قرب  دجلة  نهر  رشق 

املوصل الحالية، يف ش�ل غرب العراق. بدأ 

فيها من سنة ١٩٣١ حتى ١٩٣٨ التنقيب 

آثاريون من جامعة بنسلفانيا. ومن الواضح 

َحلف  عهد  منذ  مسكوناً  كان  املوقع  أن 

إىل  ق.م)   ٤٣٠٠ حوايل   –  ٥٠٥٠ (حوايل 

أواسط األلفية الثانية ق.م، وباسمه يسمى 

 (٢٩٠٠ حوايل   –  ٣٥٠٠ (حوايل  غورا  عهد 

يف ش�ل بالد النهرين. ومع ذلك يبدو أن 

بثقافة  متأثراً  غورا  عهد  قبل  كان  املوقع 

يف   (٣٥٠٠ حوايل   –  ٥٢٠٠ (حوايل  الُعبيد 

 ،Öالتأث النهرين. ويتجىل ذلك  بالد  جنوب 

عىل سبيل املثال، باملعبد املبني عىل الطراز 

الُعبيدي يف غورا – وهو أقدم ~وذج لألبنية 

الناتئة  باألعمدة  املزينة  الجدران  ذات 

بالد  ملعابد  ~وذج  وهو   – والتجاويف 

النهرين بقي مهيمناً خالل القرون التالية. 

وتوضح تبة غورا مراحل االنتقال من القرى 

إىل  النحايس  العرص  يف  القد·ة  الزراعية 

املجمعات االستيطانية ذات املنازل املبنية 

أختام  فيها  ووجدت  الطيني،  بالطابوق 

املعدنية،  املصنوعات  وأول  أسطوانية، 

ونصب مع�رية.

ويف فرتة قريبة من عهد غورا، اخرتعت 

النهرين؛ ولكن تبة  الكتابة يف جنوب بالد 

غورا تظهر أن الكتابة والحضارة املتقدمة � 

تصل إىل الش�ل إال بعد ذلك بفرتة طويلة، 

وبقيت املنطقة عىل حالها بشكل جوهري 

حتى حوايل ١٧٠٠ ق.م، عندما غزا املدينة 

.Òومن الحوري Òالسامي Öأقوام من غ

القدمية مدن مابني النهرين

مدن العراق القديم
جرمو

وتدعى أيضاً قلعة جرمو، موقع أثري 

التاريخ  قبل  ما  عصور  إىل  تاريخه  يعود 

ش�ل  يف  كركوك،  من  الرشق  إىل  يقع 

يكشف  ألنه  مهم  واملوقع  العراق.  رشق 

الزراعية  الج�عات  أقدم  آثار واحدة من 

طبقة   ١٢ حوايل  وفيه  العا�.  يف  القروية 

وهي  وترمي�تها،  املع�رية  األبنية  من 

 Öوالشع الحنطة   Òتدج عىل  دليالً  تقدم 

حياة  عن  يكشف  م�  واملاعز،  والكلب 

املتعددة.  إنجازاتها  لها  مستقرة  زراعية 

جرمو،  يف  املكتشفة  األخرى  واألشياء 

من  املصنوعة  املناجل  شفرات  مثل 

والفخار  الطحن،  وأحجار  الصوان،  حجر 

املوجود يف الطبقات العليا فقط، تدل عىل 

استجابة  ظهرت  التي  التقنية  االبتكارات 

ومن  الغذاء.  إلنتاج  الجديدة  للطريقة 

يف  األصيل  االستيطان  يكون  أن  املخمن 

املوقع قد حدث يف حوايل ٧٠٠٠ ق.م.

تل َحلف

القديم،  النهرين  أثري من بالد  موقع 

 Òالع رأس  قرب  الخابور  نهر  منابع  عند 

الحالية، يف ش�ل سورية. وهو املوقع الذي 

العرص  فيه ألول مرة حضارة من  ُوجدت 
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فنان مع وحوار / مقابلة لقاء

د. عامر ملوكا أجرى الحوار

ما قصة أغنية عشك صدفة وأنت تودع بها عام ٢٠٢١؟
عشق صدفه.. ذكرتني كل�تها بأغنيه الراحل عبد الحليم.. كان يوم حبك أجمل صدفه.. 
الكالم جميل واللحن أيضا مت�يش مع العرص والتوزيع والهندسة الصوتية.. ملا سمعت 
األغنية تعلقت بها وقمت باختيارها من بÒ عدة أغاÃ.. ابدع يف كتابتها أمجد يعقوب 

ولحنها برباعة ثائر حازم. سوف نقدمها هدية للجمهور بأعياد رأس السنة.

ماهية أهم االعمال المنجزة عام ٢٠٢١ واألعمال القادمة؟
عام ٢١ تضمن الكثÖ من األع�ل منها منك تعبت إÃ.. بعد عمري. يا ظا�.. وقريبا أيضا 
السجان  نسبية وقصيدة  القادمة قصيدة حالة  األع�ل  العام.. من  انتهاء  قبل   Òأغنيت
والتي سوف ألحنها بشكل يت�ىش مع العرص مع املحافظة عىل القيمة املوسيقية للحن.

كيف يستطيع محبي فن عماد الملوك من التواصل مع أغنياتك من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي؟

يستطيع الجمهور التواصل معي عرب كل منصات التواصل االجت�عي بكتابه االسم عىل 
 @imadelmilook  -  Imad El Milook :االنستغرام والفيسبوك

أو البحث يف اليوتيوب باسم (ع�د امللوك).

ممكن تخبرنا عن العمل الذي تأجل ألكثر من عشرين عام واكملته اآلن (تصورتني 
ما أحبك منين اجالك هل التصور الخجل باعدني عنك مو تجاهل أو تكبر)؟

الجامعة  يف  طلبة  كنا  عندما  والشاعر  أنا  عشناها  حقيقيه  أحداثه  عمل  تصورتني 
املستنرصية.. األغنية من النوع الطر¿ وسوف تصدر بداية العام القادم.. قريبا ان شاء 

الله تستمعون لها، وعند صدورها سوف أح_ القصة يف املناسبات القادمة. عامد امللوك

الفنان
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فنان مع وحوار / مقابلة لقاء
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لقاء وحوار / شخصية عراقية كلدانية متميزة

��á¶â�� �	Ê	���

��� ��Í�

لقاؤنا ليوم 
وحوارنا مع 

شخصية متيزت 
بالتفوق والنجاح 

خالل مراحل 
دراستها وغادرت 

وطنها العراق 
جربة بعد  (اُألم) مُ

دخول داعش 
يف العراق. 
اهنا السيدة 
الدكتورة 

ربيكا شعيا.

أجرى الحوار هيثم ملوكا
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لقاء وحوار / شخصية عراقية كلدانية متميزة

ممكن  البداية،  في  س١. 
أستراليا  في  الُقراء  نعرف  أن 
بولص  ربيكا  هي  من  والعالم 

شعيا؟
أنا ربيكا والدي بولص شعيا آل دنحا.. 

أنتمي لعائلة مكونة من والدي ووالدà وأنا 

 àوجد إىل جدي  باإلضافة  أخوات،  وثالث 

من جانب والدي. أصولنا تعود إىل ش�ل 

التابعة  بيناثا  قرية  من  وبالتحديد  العراق 

ولدت  دهوك.  محافظة  الع�دية  لقضاء 

حي   - الدورة  منطقة  بغداد  يف  وترعرت 

امليكانيك، قضيت الطفولة مع أخواà بكل 

حالوتها وج�لها يف بيتنا وكنيستنا (كنيسه 

دخلت  امليكانيك/الدورة،  يف   (Òالرسول

الوطنية  السيادة  مدرسة  يف  االبتدائية 

للرسيان  النجاة  سيدة  لكنيسة  التابعة 

الثانوية يف  الكاثوليك يف الكرادة، وأكملت 

قرب   Òفلسط شارع  يف  املتميزات  ثانوية 

ساحة بÖوت، تخرجت من الثانوية ôعدل 

الطب/  كلية  يف  للقبول  اهلني  م�  عايل، 

بغداد. لكن وبسبب الظروف التي مر بها 

دهوك  إىل  وتوجهنا  بغداد  تركنا  العراق. 

بعد  الطبية.  دراستي  اكملت  وهناك 

تخرجي من الطبية تزوجت ومارست املهنة 

يف عدة مستشفيات تابعة ملحافظة دهوك 

حتى دخول داعش إىل البالد. تركنا الوطن 

كان  حيث  أرواحنا.  عىل  حفاظاً  مجربين 

زوجي لديه اقامة يف أسرتاليا توجهنا إىل هذا 

البلد الجميل وبدأت رحلة جدية يف حياتنا.

الطب  مهنة  كانت  هل  س٢. 
هي ُحلم الطفولة وتم تحقيقُه؟ 
ومن كان المشجع لك لدخول 
هذه المهنة اإلنسانية الصعبة 

في بعض األحيان؟
بطفولتي،  يرتبط  بيشء  سأتحدث 

وكيف كان هذا الحلم يرافقني وأنا صغÖة. 

كوÃ األبنة األكرب يف العائلة، كنت غالباً ما 

سويَة  نلعب  عندما  الطبيبة  دور  اتقمص 

أنا وأخواà يف طفولتنا، حيث ترك ذلك اثرا 

كبÖاً الحقاً يف حياà وشعورا قوياً بداخيل 

الدافع  وأما  طبيبة.  ما  يوما  أصبح  أن 

الثاÃ القوي الذي حقق هديف وطموحي، 

يل  ومتابعتُه  الشديد  والدي  حرص  هو 

عالية  درجات  عىل  للحصول  دراستي  يف 

الدراسية.  املراحل  خالل  االمتحانات  يف 

وأيضاً حرصُه عىل دخويل مدارس متميزة 

ومعروفة ألدرس بها رغم بعدها عن بيتنا 

ولكنه كان يضحي من أجل الحصول عىل 

درجات عالية وبتفوق واملنافسة مع بقية 

يشء  كل  تحقق  وفعال   .Òاملتفوق الطلبة 

بعد سنÒ من املثابرة والتحمل ومساعدة 

عىل  وحصلُت  وتضحيتُه  الطيب  والدي 

معدل عايل يسمح ّيل دخول كلية الطب.

س٣. المعروف ان مهنة الطب 
هي مهنة ليست بالسهلة كونها 
وتحتاج  الناس  بحياة  ترتبط 
والذكاء  الصبر  من  الكثير  إلى 
والعمل الشاق. هل ممكن أن 
بدايتك  كانت  كيف  لنا،  تصِف 
في  الطب وخصوصا  مع مهنة 
في  المهم من حياتك  الشطر 
المصاعب  وماهي  العراق؟ 

التي واجهتِك ومررت بها؟
البدايات كانت يف سنه ٢٠١١م، أتذكر 

تسلمت  يوليو،  يف  تخرجي  بعد  حينها 

الوظيفة يف أيلول من السنة نفسها، كانت 

التعليمي  أزادي  مستشفى  يف  انطالقتي 

النسائية  قسم  يف  دهوك،  محافظه  يف 

الجامعة  أيام  والتوليد، ولكون ولعي منذ 

النسائية  قسم  يف  للعمل  التخصص  هو 

وأنا  لحظة  كل  استمتع  كنت  والتوليد، 

ابتدأ  هنا  ومن  املجال.  هذا  يف  أعمل 

نفيس  عىل  وأعمل  اتعلم  بدأت  املشوار، 

الوظيفة  لهذه  مؤهله  أكون  ل_  جاهده 

ناجحاً،  يكون   Ø والطبيب...  اإلنسانية. 

يجب عليه ان يتحىل ببعض الصفات ومن 

ضمنها:

الجيدة،  السمعة  واالحرتاف،  املعرفة 

األصغاء،  االنفتاح،  الحنان،  الصدق، 

االستجابة، الصرب، و·تلك مهارات التواصل 

عميل  خالل  فمن  اآلخرين.  مع  القوي 

الوطن  يف  سنوات)  لثالث  دام  (الذي 

الحبيب، والحمد لله، استطعت ان اكسب 

وكل  عالجتُهم،  الذين  املرىض  ومحبة  ثقة 

توافق  العمل، حيث كنت عىل  زمالQ يف 

مع الجميع ِإلظهار صفات الطبيب املتميز. 

حال  هو  ومثل�  الشديد،  األسف  مع 

شهادات  عىل   Òالحاصل  Òالعراقي معظم 

ألسباب  الوطن  ترك  عىل  أُجربنا  عالية، 

مكان  عىل  بحثا  وسياسية،  اجت�عية 

ملصاعب  بالنسبة  الكريم..  وللعيش  آمن 

واحدة  كثÖه،  فهي  العراق  يف  الطبيب 

من أهم املصاعب التي عانينا منها كانت 

جدول أع�ل الطبيب، املرهقة لسبعة أيام 

متواصلة يف األسبوع.

كنت أذهب للعمل يوميا ٣٠ يوماً يف 

الشهر، <ان ساعات يف اليوم الواحد. دون 

اي يوم راحة، وهذا ما كان يسمونه بنظام 

أيام   ١٠ أعمل  كنت  حيث  (الشفتات)، 

لييل.  أيام  و١٠   ،Qمسا أيام   ١٠ صباحي، 

ورغم هذا األرهاق يف العمل � تكن هناك 

ساعات  توزيع  يف  صحيح  ونظام  عدالة 

هناك  يكن   � حيث  األطباء   Òب العمل 

بل  املهام،  هذه  عىل  مسؤولون  إداريون 

مجموعة من األطباء كانوا يقومون يف هذه 

املهمة والذي كان يولد نوعا من التحيز.

هو  العمل،  يف  األخرى  املصاعب  من 

تدهور القطاع الصحي بشكل عام، ونقص 

منح  وعدم  الصحي،  النظام  أَساسيات 

عدم  من  ابتداًءا  الحقوق،  أَبسط  األطباء 

منح فرصة للدراسات أو البحوث وتطوير 

ألشهر  الرواتب  بانقطاع  وانتهاءاً  املهارات 

هذه  كل  داعش)،  احداث  (بعد  عديدة 

املتواصلة  األطباء  هجره  ايل  أدت  وغÖها 

إىل خارج القطر.

س٤. حين قدومك من العراق 
هذا  أستراليا  إلى  عائلتك  مع 
كانت  بالتأكيد  الجميل،  البلد 
المشروعة  طموحاتك  لك 
من  شهادتك  بمعادلة 
األطفال  وتربية  ورعاية  جهة 
السهل،  باألمر  ليس  وهذا 
الدراسة  إلى  يحتاج  حيث 
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بطالقة  واللغة  واالمتحانات 
والتوفيق بين الدراسة والعائلة. 
كيف استطعت تجاوز كل هذه 

الصعوبات؟
العائلة، العائلة، ومن ثم العائلة. مه� 

من  أشخاص  وجود  لكن  الصعاب،  كانت 

حويل يساندونني، كنت أعلم أنني بفضلهم 

ووجودهم معي سأتخطأ املصاعب. ومن 

 .àهنا أريد ان أشيد بدور زوجي يف حيا

كان  أسرتاليا، زوجي  األول يف  اليوم  فمنذ 

ولتعديل  الدراسة  عىل  ومشجعي  سندي 

شهادà وذلك ôساندà بأهم وأكرب املهام 

وهي تربية ورعاية أطفالنا.

وزوجي  أنا  أسرتاليا  إىل  قدمنا  عندما 

واحد  طفل  لدينا  كان   ،٢٠١٥ يناير  يف 

(جورجيوس) الذي كان عمرُه سنتÒ حينها 

أسرتاليا،  يف  شهر  من  بأقل  وجودنا  كان 

األول  لالمتحان  تحضÖا  بكورسات  بدأت 

يف  النجاح  حققت  الشهادة.  معادلة  من 

 ،٢٠١٥ يونيو  يف  "النظري"  األول  االمتحان 

حققت  أشهر  عدة  بعد  السنة  وبنفس 

وبدأُت  أيضاً،  اللغة  امتحان  يف  النجاح 

كورسات تحضÖية المتحان تعديل الشهادة 

الذي كان أصعب  "العميل".   Öواألخ Ãالثا

الفرق  حجم  التمست  هنا  من   ،Öبكث

و  العراق  يف  "العميل"  الطب  مفهوم   Òب

يف  متوفقة  أكن   � أسرتاليا.  يف  "العميل" 

األداء األول لالمتحان العميل، مايو ٢٠١٦.

جديداً  مولوداً  انتظر  كنت   Ãوكو

د·رتيوس)،   Ãالثا (أبني  السنة  تلك  يف 

ألجراء  كاملة  سنة  أنتظر  أن  اضطررت 

يونيو  يف  الثانية  للمرة  العميل  األمتحان 

هذا  به  موفقة  كنت  والذي   ٢٠١٧

بعد  املعادلة.  أñمت  والحمدلله  املرة 

كان  الشاق.  والعمل  التعب  من  سنتان 

مصاريف  ليؤمن  للعمل  يذهب  زوجي 

دراستي (مصاريف الكورسات ومصاريف 

األمتحانات). بين� كنت أنا يف املنزل ادرس 

وأر¿ طفَيل الصغÖين.

التي  الصعبة  األيام  هذه  أتذكر  كل� 

بعدها  وñنحني  عيناي  تدمع  بنا،  مرت 

(الِشدة  بعد  ان  دا`ا  ألتعلم   éأك القوة 

فَرج)، ك� يقول املثل. أُريد ان أقول نفس 

إياك  ألسرتاليا،  يصل  طبيب  كل  إىل  اليش 

مطبات،  بال  طريق  يوجد  ال  واالستسالم، 

باألشخاص  والعناية  واملثابرة  الصرب  عليك 

الطيبون من حولك، فيوم من األيام سوف 

وتتحقق  املنشود  وهدفك  لصوبك  تصل 

نتائج جهدك وعملك.

أشكر  أيضاً  تجعلني  الذكريات  هذه 

محبتِه  عىل  ومخلصنا  ربنا  نعمة  وأسبح 

لنا يف غربتنا وبالتأكيد  املتواصلة  ورعايتِه 

اإل·ان مهم جداً يف كل مشوار يف حياتنا.

س٥. بعد أن حققت طموحاتك 
الطب  في  شهادتك  وعادلتي 
هنا في ملبورن وحصلت على 
النساء  مستشفى  في  وظيفة 
الفرق  لمسِت  كيف  الملكي. 
في العمل من جميع النواحي 
في  وهناك  أستراليا  في  هنا 

مستشفيات العراق؟
وبشهرين  املعادلة  إñام  بعد 

إحداه�   ،Òوظيفت عىل  حصلت  فقط، 

Bendigo Regional مستشفى:  يف 

Wollongong يف  واألخرى   Victoria

كنت   Ãولكو  .- New South Wales

متواجدة يف والية فكتوريا، فضلت ان أقبل 

وانتقلُت  (بنديكو)  مقاطعة  يف  الوظيفة 

برفقتي.  وعائلتي  للعيش،  هناك  إىل 

بالعمل  بدأت  بنديكو  إىل  انتقالنا  بعد 

عملت  أقسامها.  بحميع  املستشفى  يف 

ومكثت مع زوجي وأوالدي باملنطقة ملدة 

سنتان وثالث أشهر.

أخرى خالل هذا  مرة  ولحسن حظي 

والتوليد  النسائية  قسم  يف  عملُت  الفرتة، 

هناك وخالل أُشهرمنحت وظيفة أعىل يف 

القسم نفسه، مكنتني من العمل يف القسم 

لسنة كاملة. وكذلك أهلني للحصول عىل 

مقعد ووظيفة يف مستشفى النساء املل_ 

يف ملبورن. وهذا حصل يف فرباير ٢٠٢٠م. 

حÒ انتقلنا أنا وعائلتي للعيش مرة اخري 

يف ملبورن. يف مستشفيات أسرتاليا حظيت 

باملصاعب  عليه  أطلقت  ما  عكس  عىل 

والتي  العراق  يف  سابقا  منها  عانيت  التي 

ذكرتها أعاله.

يكن   � انه  عىل  يدل  ال  هذا  ولكن 

أسرتاليا  يف  تحديات  أو  مصاعب  لدي 

فهناك الكثÖ: أولها طريقة التفكÖ، البيئة، 

املهام  إحدى  فكانت  املختلفة،  والثقافة 

أفكارهم واالنخراط يف  قراءة  هو محاولة 

أشيد  ان  يجب  أيضاً  هنا   ،éأك ثقافتهم 

بزمالQ بالعمل الذين كانوا دا`ا مساندين 

العون  لتقديم   Òومتسارع وودودين 

للتعرف عىل عادات   Ãالذي أعد والرشح 

الناس أو املجتمع أكé. أيضاً شيئا يجب ان 

التدريبية  والنشاطات  املحارضات  نذكره، 

األسرتالية  املستشفيات  تقدمها  التي 

األسف  مع  والتي  جدا  رائعة  ملوظفيها 

نفتقر منها يف مستشفيات العراق.

س٦. كلمة أخيرة تحبين قولها 
لمجلة بابلون ولقرائها في كل 
تختمين  العالم  انحاء  كل  في 
فيه هذا اللقاء والحوار الجميل 

والشيق؟
والتقدير  الشكر  كل  أوجه  ان  أحب 

ملوكا،  هيثم  والناشط  الكاتب  اخي  لك 

عىل  التعرف  سعيدة  فرصة  كانت  لقد 

وأوجه  حرضتك،  وعىل  الكر·ة  عائلتك 

شكري إىل إدارة وكل أعضاء مجلة بابلون، 

تحياà للقا`Ò عىل هذه املجلة الثقافية، 

أشكركم عىل هذه الفرصة، وأشكركم عىل 

لكم  شعبكم،  ألبناء  وتقديركم  اهت�مكم 

مني كل االمتنان والتقدير.

عند  الرب ان نكون دا`اً  متمنية من 

حسن ظَن الجميع وان نخدم أبناء شعبنا 

بكل صدق ووفاء.

بأسمي  الجميل،  اللقاء  هذا  ختام  يف 

وبأسم كل زمالQ يف مجلة بابلون املتميزة. 

أشُكرك دكتورة ربيكا شعيا لكل�تك املُعربة 

وتعاونك  بوقتك  وللتضحية  والجميلة 

معنا لنقدم صورة جميلة للمرأة العراقية 

املضحية واملُثابرة (األُم والزوجة والطبية) 

ويبارك  عملك  يف  الله  ليباركك  الناجحة. 

عائلتك وأن شاءالله ستكون هناك لقاءات 

أُخرى. معك.
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املكتبة من كتاب

برودواي.  يف   Öشه منتج  أمام  عاجزًا  وقف  فقد 

ومنذ ذلك الحÒ، عقله تجاهل صفاته اإليجابية 

كاذبة واملزعجة  الرسائل  وركز عىل عيوبه. هذه 

ñاًما؛ م�  االختبارات  يتفادى  فبدأ  مألت ذهنه؛ 

ذلك  ليس  ولكنه  ذهنه،  يف  األفكار  تلك  عزز 

الشخص املوجود يف الرسائل التي يرسلها له عقله، 

وحتى أنت لست الشخص اليسء الذي يف ذهنك.

عىل الرغم من أنه قد يبدو أننا ليس لدينا 

أن  علينا  عقلنا،  به  يخربنا  ما  اتباع  سوى  خيار 

ليس مقدر  ليست مصÖنا.  بيولوجيتنا  أن  نتذكر 

التي ولدت  لجيناتك  تعيش حياتك وفقا  أن  لك 

من  العديد  اخرتاق  عىل  القدرة  فعًال  لديك  بها. 

الطريقة   Öتغي طريق  عن  ورثتها  التي  العقبات 

التي يعمل بها دماغك.

الشبكات   Òب االتصال  قنوات   .٢

عادة جديدة  تكوين  تجعل  دماغك  العصبية يف 

أمر صعب وتسبب إحساًسا بالتوتر وعدم الراحة

شيئًا  نفعل  أال  علينا  أننا  نعلم  عندما  ملاذا 

برشاهة،  كريم  اآليس  أكل  أو   Òالتدخ مثل  ما، 

نعاود فعل ذلك مراًرا وتكراًرا؟ ملاذا بأن التخلص 

من العادات السيئة عملية شبه مستحيلة؟ ألنه 

يشعرنا  فإنه  صحي،   Öغ بسلوك  نقوم  عندما 

يفهم  بدوره  املؤملة،  األحاسيس  من  بالخالص 

ما  لنا؛  جيد  يشء  أنه  عىل  السلوك  هذا  دماغنا 

كان  العمالء  أحد  العادة.  من هذه  بدوره  يعزز 

بالضغط ألنه  دائم  لديه شعور  تنفيذي  مسؤوًال 

للحصول  يسعون  حوله  من  الجميع  أن  يعتقد 

عىل مشورته ومساعدته دا`ًا. ولتخفيف الضغط 

هنا،  املشكلة  النبيذ.  من  كوبًا  يرشب  كان  عنه، 

إىل  األحيان  من   Öكث يف  به  أدى  الفعل  هذا  أن 

رشب اثنÒ أو أكé من النبيذ ليتمكن من مواصلة 

الشعور باالسرتخاء. هذا االسرتخاء الخادع جعله 

يتلهف إىل رشب الكحول يف كل مرة كان يشعر 

فيها بالتوتر ومن ثم أصبح شغًفا مستمرًا.

اهت�ًما  نويل  عندما  يحدث  اليشء  هذا 

إذا  املثال،  سبيل  عىل  الخادعة.  عقولنا  لرسائل 

جيًدا  لست  :أنا  مثل  رسالة  يرسل  الدماغ  كان 

التخلص  بقوة  نحاول  ونحن  الكفاية:،  فيه  ôا 

مرضة  بعادة  القيام  خالل  من  الفكرة  هذه  من 

عن  البحث  أو  سيجارة   Òتدخ مثل  مجهدة  أو 

رضا اآلخرين عن أفعالنا، مع الوقت سوف نكون 

مدمنÒ عىل هذه الحلول املؤقتة. هذا يعني، أننا 

"نغذي الوحش" عندما نتفاعل مع رسائل الدماغ 

عندما  مؤقت  حل  خلف  نسعى  نحن  الكاذبة. 

ندرب عقولنا لربط السلوك غÖ الصحي بشعورنا 

باالسرتخاء.

هذا الربط غÖ الصحي بدوره يسبب شعوًرا 

حول  للقلق  إثارة   éاألك اليشء  وضاغطًا.  مؤملًا 

الجسدية  األرضار  هي  الخادعة  عقلنا  رسائل 

عىل  معها.  التفاعل  عن  الناتجة  والعاطفية 

 Öومث محبوب   Öغ 'أنا  مثل  رسالة  املثال،  سبيل 

إىل  تؤدي  قد  الناس  لبعض  بالنسبة  لالشمئزاز' 

يضع  م�  وزنه،  لتقليل  قاٍس   Qغذا نظام  اتباع 

مرة  كل  يف  البدنية.  صحته  عىل  حقيقيًا  ضغطًا 

نقوم بتغذية رسائل العقل الخادعة تجعلنا ندور 

يف حلقة مفرغة، حيث إننا نرتجم هذه الرسائل 

املدى  علينا عىل  تؤثر  مادية  إىل أرضار  الخادعة 

الطويل.

 Òب العالقة  لفصل  خطوات  أربع    .٣

األفكار الضارة وعاداتك اليومية:

هذه  تسمية  أعد  االوىل  الخطوة    .a

األفكار الخادعة، وأطلق عليها أس�ًء تصفها عىل 

ما هي عليه.

األفكار يف  الثانية ضع هذه  الخطوة   .b

إليها  نظرتك   Öتغي طريق  عن  الصحيح  اإلطار 

واعتبارها أفكاًرا خاطئة وغريبة عنك.

تركيزك  توجيه  أعد  الثالثة:  الخطوة   .c

إىل أنشطة صحية ومثمرة. حتى يف وجود األفكار 

الخادعة.

التقييم  إعادة  الرابعة:  الخطوة   .d

الصحية واملُحبة  تشجعك عىل تطوير شخصيتك 

لك واعتبار أحاسيسك غÖ املريحة عىل أنها نتيجة 

أفكار خاطئة وخادعة.

أنت لست ما يخربك به عقلك
تأليف: جرييف شوارتز

"أنت لست ما يخربك به عقلك" يستكشف 

رسائل الدماغ الخادعة التي تربمجنا لنفكر دا`ا يف 

أفكار ضارة مثل "أنا لست جيد ôا فيه الكفاية". 

 Òب الروابط  هذه   Öتغي ·كن  كيف  لنا  وتروي 

الرسائل  الدماغية من خالل تحدي هذه  الخاليا 

بذلك،  القيام  يف  آخر.  مكان  يف  اهت�منا  وتركيز 

لجعلها  لدماغنا  العصبية  الشبكة  برمجة  ·كننا 

تعمل من أجلنا، وليس ضدنا.

وكيف  عقلك.  يخدعك  كيف  تعلم   .١

ñنع ذلك

بأنك بالتعاسة،  شعرت  أن  لك  سبق   هل 

مكتئب أو خائف من دون سبب عىل اإلطالق؟

تقريبا كل واحد منا، من وقت آلخر، تراوده بعض

األفكار املظلمة واملخاوف. فضًال عن كونها شيئًا

عقليا.  تعيقنا  أن  املشاعر  لهذه  ·كن  سار،   Öغ

كثÖ من الناس يقضون أجزاًءا كبÖة من حياتهم 

يف  السعيدة   Öغ األفكار  مع  باستمرار  بالتفاعل 

الناس يعانون  أذهانهم. عىل سبيل املثال، بعض 

من رهاب ساحق عندما يتحدثون أمام جمهور، 

عقلهم  ألن  االجت�عي  التفاعل  يرفضون  آخرون 

يقول لهم أنهم ال يستحقون الحب واملودة. 

بهذه  قبل  من  مررت  قد  كنت  إذا 

مساعدتك؛  ·كنه  الكتاب  هذا  السيناريوهات؛ 

بالرضورة  تعرب  ال  عقلك  يف  املظلمة  األفكار  ألن 

الدماغ.  من  خاطئة  رسائل  هي  ولكن  عنك، 

إليها.  وألنك لست دماغك، ليس عليك االست�ع 

أحيانًا نقوم بأشياء ال نرغب فيها أو نشعر بعجز 

معينة  أماكن  يف  الوجود  عند  عقيل  أو  عاطفي 

عن  ينتج  وهذا  إليها؛  الذهاب  يف  نرغب  ال  قد 

أفكاًرا خاطئة  تولد  التي  الخادعة  الدماغ  رسائل 

أو نبضات فكرية ضارة لنا، تحيد بنا عن األهداف 

والنوايا الحقيقية لدينا. ليس ذلك فحسب، ولكن 

مثل  تسبب مشاكل  الدماغ  الخادعة يف  الرسائل 

كéة التفكÖ والقلق.

أحد العمالء كان ممثًال موهوبًا، ولكن بدأت 

ال  أنه  يعتقد  تجعله  الخادعة  الدماغية  الرسائل 

يستحق األشياء الجيدة التي تحدث له؛ وهذا أدى 

الشعور  وكذلك  املرسح  رهاب  من  معاناته  إىل 

بأنه شخص غÖ محبوب لسنوات. وبرصف النظر 

عن تجاربه التي مر بها يف طفولته، فقد تأثر من 

عاًما:   ٢٠ عمره  كان  عندما  فقط  واحدة  تجربة 
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تسلية العدد

إعداد:

نوزاد إلياس

مالحظة: الحلول معكوسة 
يف الصفحة ٥٧

٦١٧٤ ����� ����� ��

انظر إىل هذا الرقم: 61٧4، قد ال يبدو بعد النظرة األوىل كبريا، لكنه حري 

ملاذا؟   .1949 عام  منذ  بها  واللعب  لألرقام  واملتحمسني  الرياضيات  علامء 

متعن يف الحقائق التالية واحكم بنفسك:

اخرت أربعة أرقام، أي أرقام تريدها، برشط أن يكون اثنان منها عىل األقل 

مختلفني (ومن ضمنها الصفر). فنفرض مثال أنك اخرتت 12٣4

رتب األرقام تنازليا: 4٣21  .1

اآلن رتبها تصاعديا: 12٣4  .2

أطرح الرقم األصغر من الرقم األكرب: 4٣21 - 12٣4  .٣

اآلن أعد الخطوات 2 و٣ و4 مع النتيجة التي ستحصل عليها  .4

تعالوا نجرب العملية معا:

٣٠٧٨ = 12٣4 – 4٣21  •

نرتب األرقام تنازليا: ٨٧٣٠  •

ثم نرتبها تصاعديا: ٠٣٧٨  •

نطرح الرقم األصغر من الرقم األكرب: ٨٧٣٠ - ٠٣٧٨ = ٨٣٥2  •

فلنعد الخطوات الثالث مع النتيجة التي نحصل عليها  •

واآلن نحاول مع ٨٣٥2  •

61٧4 = 2٨٥٣ – ٣٥٨2  •

وأعد مرة أخرى الخطوات نفسها مع 61٧4، برتتيب األرقام تنازليا،   •

وتصاعديا، ثم اطرح الرقم األصغر من األكرب

61٧4 = 146٧ – ٧641  •

النتيجة هي  الخطوات فستكون  تلك  إذا واصلنا  أننا  وهكذا ترى   •

نفسها، فسوف نحصل عىل النتيجة نفسها، وهي الرقم: 61٧4

أحوبة 
األلغاز

الصفحة ٥٦

1  . (أدم)

2  . (اللون الفيض)

٣  . (الجدران)

4  . (FROG)
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تسلية العدد

 ����
 ��
	

���	�

عمودي

1) اسم الخط الوهمي الذي 

يلتف حول كوكب األرض أفقياً 

يف منتصف املسافة بني قطبيه 

ويقسم هذا الخط األرض إىل 

قسمني

٣) لون من األلوان

٥) حاسة من الحواس غري 

العادية يف معرفة ما خلف 

األشياء الطاهرة

6) رضيح مشهور جداً ويقع يف 

الهند

٧) لعبة شهرية...

أفقي
4) كلمة نهلك مبعرثة... جسم فضايئ يظهر يف السامء برسعة ويختفي... 2) أكرب عضو باطني يف جسم اإلنسان 

٨) حيوان ضخم وقوي ميتلك قرناً واحداً 6) سهل ومريح... دولة آسيوية 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الشطرنج 

تصور وخيال
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أكلة سماق الربيع

سيديت

المقادير

نصف كيلو سلق• 

2 بصل متوسطة مفرومة• 

2 فص ثوم• 

٣ طامطم مفرومة• 

ملعقة أكل معجون طامطم• 

نصف كوب رز• 

عصري حامض• 

ملح• 

ملعقة طعام زيت• 

طريقة العمل

البصل . 1 يفرم  النار،  عىل  ويوضع  قدر  يف  الزيت  يوضع 

ويحمس بالزيت

ثم يضاف السلق املفروم ويحمس حتى يذبل. 2

يغسل الرز ويضاف للسلق والبصل والطامطم املفرومة. ٣

بكمية . 4 املاء  له  ويضاف  الطامطم  معجون  يضاف  ثم 

ليصبح كالشوربة ويضاف امللح ويرتك عىل النار

ويضاف له الحامض ويرتك حتى ينضج وبالعافية. ٥

إعداد: نضال هنودي
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سيديت

ألغاز
من هو الذي مات ومل يولد؟. 1

2 . – أسود  مبيعا:  األكرث  السيارات  ألوان  من  لون  أي 
فيض – أبيض؟

ان . ٣ دون  الغرفة  حول  يلتف  الذي  اليشء  هو  ما 
يتحرك؟

رتب األحرف التالية لتحصل عىل الكلمة الصحيحة: . 4
O – F – G – R؟

فكاهة
ساعدة •  بن  قس  اجتمع 

فقال  صيفي  بن  واكثم 

لآلخر: كم وجدت  أحدهام 

العيوب؟  من  ادم  ابن  يف 

ان  من  أكرث  هي  فأجاب: 

وجدت  ولكن  تحىص، 

خصلة ان استعملها اإلنسان 

فقال  كلها.  العيوب  سرتت 

حفظ  أجاب:  هي؟  وما 

اللسان.

الحظ املرشفون عىل التجنيد • 

بني  من  ان  اليونان  يف 

بالجيش  للتطوع  املتقدمني 

من  فأخرجوه  أعرج،  شابا 

له  معتذرين  الصفوف  بني 

لياقته  لعدم  لرفضهم طلبه 

بسبب  العسكرية  للخدمة 

دافع  الشاب  لكن  عرجه، 

بحامسة قائال: لقد تطوعت 

ألدافع عن الوطن ال الْجري 

أمام األعداء.

إحدى •  يف  شاب  ضبط 

يرسق  وهو  املكسيك  مدن 

التحقيق  يف  سئل  وعندما 

عن سبب أقدامه عىل هذا 

أجاب:  املشني  الترصف 

اضطررت لذلك إلين بحاجة 

لعالج عيني وطبيب السجن 

هو الوحيد الذي يثق به.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

م ر و س ي ل ا و ك 1

ت ي ا ر و د ج و 2

ح ا ل ص د م ح م ك 3

ف ن د ق ب م ا 4

ي ا س ن ر ف ك 5

ك ل ر و ي ح و 6

ن ي م ا ن ج س ل 7

ا و ل ا م ا ب و ا 8

ف ا ح ل ل ص و ص 9

ة ر د ق ل ا ك ل ف 10

حلول اللعبة الشطرنجية الصفحة ٥٥

حلول الكلامت املتقاطعة الصفحة ٥٥

Option 1
1) c5!! . bxc5
2) Nc4+ . Kb5
3) a4 + . mate

Option 3
1) c5 !! . b5
2) a3 !! . Black moves the night
3) Nb7+ . mate
or black moes 2..... b4
3) axb . mate

Option 2
1) c5 !! . Ne6
2) Nb7+ . Kb5
3) a4+ mate
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كاريكاتري سيايس عراقي
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صور ذو معنى
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صلوات من كتاب الباعوثا

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

وهي لوحة زيتية عىل 

مشهدا  وتعترب  قامش، 

يعرب عن الرغبة، حيث 

الزوجني  شغف  يتضح 

العميقة  نظراتهام  من 

أجسادهم،  وموقع  

الخلفية  يف  ويظهر 

عامل  أو  "النادل" 

املقهى الذى يتابعهام.

خرب: برشى البناء الجالية العراقية والعربية يف ملبورن حيث تم أفتتاح مركز فحص العيون مجاناً من خالل مدي 

كري فقط ومعرض النظارات بأسعار مدعومة وجايلد كري وأيج كري.

Chez le Père Lathuille
للرسام الفرنيس إدوار مانيه
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Business Cards
Brochures and Flyers

Letterheads & Stationeries
Corflutes & Banners
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إدارة املجلة تشكر كل 

أصحاب األعامل واملصالح 

التجارية الداعمني للمجلة
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لوحة العددلوحة العددلوحة العدد


