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

مجلة بابلون هي:

مجلة فصلية ثقافية متنوعة.• 

ملبورن •  مدينة  يف  املستقلني  املثقفني  من  عدد  جهود  التحاد  مثرة 

األسرتالية.

تعني املجلة بإيصال املعلومات الثقافية واألدبية والعلمية العامة إىل • 

القارئ الكريم.

تعني باللغات، فهي تطبع بالعربية واإلنكليزية والكلدانية.• 

تعترب املرأة والشباب من ركائزها املهمة.• 
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أرسطو  كتب  قرون  عدة  قبل 

حول  امليالد  قبل   ٣8٤ عام  املولود 

يتكون  أنه  وبنّي  الدستوري  الحكم 

حكم  أولها  مهمة،  عنارص  ثالثة  من 

وثانياً  العام،  الصالح  هدفه  يكون 

الدولة  تدار  قانونياً  حكامً  يكون  أن 

تكون  وثالثا  القانون،  مبوجب 

وراٍض  مقتنع  لشعب  حكومة..... 

وأما  بالقوة.  وليس  بإرادته  بالحكم 

ميكافييل املؤرخ والفيلسوف ويشتهر 

العلوم السياسية الحديثة،  أبا  بكونه 

ولد عام 1٤٦9 فقد كتب بأن الحكم 

حالتني:  يف  مباحاً  يكون  االستبدادي 

فساد.  اصالح  أو  دولة،  انشاء  عند 

العراقي  الوضع  مناقشة  أردنا  فلو 

هذه  خالل  من  واملتشابك  الصعب 

الفالسفة  أهم  من  الثنني  املفاهيم 

الذين أنتجهم التاريخ البرشي.

يف  الحكم  اعتبار  ميكننا  وهل   

العراق حكامً دستورياً من خالل أن 

بقلم: د. عامر ملوكا

هل العراق
بحاجۀ إلى حکم استبدادي؟

كلمة رئيس التحرير

بالتأكيد  العام،  الصالح  هدفه  يكون 

الجواب سوف يكون بكال ألن الحكم 

يف العراق منذ سقوط النظام السابق 

وبكل املقاييس العلمية وعىل األرض 

الحكومات والنظام  أن كل  تشري إىل 

هذه  ينتج  والذي  الحاكم  السيايس 

هو  والسيئة  الفاشلة  الحكومات 

وأوجه  العام  الصالح  من  بالضد 

كل  يف  واضحة  واإلهامل  التخلف 

مفاصل الدولة، فرنى تراجعاً كبرياً يف 

بصحة  واالهتامم  الصحية  الخدمات 

االنسان وأيضاً تزويد املواطنني باملياه 

الزراعية  أو  البرشية  لالستخدامات 

ونرى زيادة معدل الوالدات ويقابلها 

سوء التغذية لألمهات ولألطفال مام 

من  ويقلل  الوفيات  نسبة  من  يرفع 

نالحظ  وأيضاً  االنسان  عمر  متوسط 

التحتية  البنى  يف  الواضح  التخلف 

معدالت  وارتفاع  والنقل  والطرق 

التعليم  مستوى  وتراجع  البطالة 

الصناعي وفتح  للقطاع  وفشل كامل 

العملة  وخروج  لالسترياد  الباب 

ابتعاد  وأيضاً  الجوار  لدول  الصعبة 

روح  وزرع  االنسان  بناء  عن  الدولة 

يف  غابت  التي  العراقية  املواطنة 

كانت  إن  األخرى  االنتامءات  زحام 

مفهوم  وحسب  طائفية  أو  قومية 

حول  بوردو  جورج  الفرنيس  املفكر 

بأنها  يقول  الحاكمة  الدميقراطية 

املحكومة  الدميقراطية  عن  تختلف 

والتي تنطبق عىل الواقع العراقي يف 

أنها تحكمه وتراعي مصالحها برصف 

وهي  الشعب  مصالح  عن  النظر 

الدميقراطية  أما  اسمية،  دميقراطية 

الدول  أغلب  يف  كام  املحكومة 

تسعى  فهي  الغرب  يف  الدميقراطية 

وتسّخر  واملواطن  الشعب  ملصلحة 

النظام الدميقراطي من أجل االنسان 

للوطن،  العليا  واملصالح  ومصلحته 

قد  العراقية  املواطنة  نجد  وأيضاً 
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كلمة رئيس التحرير

يعيش  عراقنا  وإن  كثرياً  تراجعت 

اإلحساس  لفقدانه  والضياع  القلق 

الحقيقي باملواطنة، وال ميكن للدولة 

والتطور  البناء  نحو  تسري  أن  من 

وترسيخ  تعزيز  دون  واالستقالل 

ترتسخ  وعندما  العراقية،  املواطنة 

املقدمة  يف  وتكون  الفكرة  هذه 

ويف  املواطنني.  مجتمع  نخلق  سوف 

مبدأ  يسود  سوف  متقدمة  مراحل 

أفراد املجتمع  املساواة والعدالة بني 

االختالفات  لكل  الضابط  يكون  وهو 

قومية  أو  دينية  كانت  إن  األخرى 

أن  ألرسطو  الثاين  املبدأ  طائفية.  أو 

وكل  القانون  مبوجب  الحكم  يكون 

املتعلقة  األمور  الدالئل تشري أن كل 

لقانون  تتبع  ال  العراقية  بالدولة 

قانون  لها  يفصل  قضية  لكل  وامنا 

بحق  فيكون  القانون  طبق  وإن 

املستضعفني والفقراء لصالح األحزاب 

القانون  تطبيق  وعدم  واملتنفذين 

اآلخرين  يشجع  سوف  الجميع  عىل 

املواطن  شعور  إىل  إضافة  كرسه  إىل 

بعدم املساواة مام يؤدي إىل انتشار 

االستقرار  وعدم  والظلم  الفوىض 

وضياع سلطة وهيبة الدولة، والرشط 

شعب  يكون  أن  ألرسطو  الثالث 

وهنا  بحكومته،  مقتنعاً  الدولة 

نستطيع القول بأن أكرث من 80٪ من 

الشعب العراقي غري راٍض او مقتنع 

بهذه الحكومات وذلك يبدو واضحاً 

من خالل مقاطعة أكرث من 80٪ من 

بأصواتهم  االدالء  العراقي  الشعب 

ثورة  وأيضاً  األخرية  االنتخابات  يف 

عن  ومعرب  دليل  خري  كانت  ترشين 

عدم الرضا والقناعة مبن يحكم البلد 

ويدير شؤونه.

أرسطو  مفهوم  وحسب  إذن 

نستطيع القول بأن جميع الحكومات 

هي   200٣ عام  بعد  حكمت  التي 

حكومات غري دستورية، وأما ما يخص 

ميكافييل  رشعنة  وهو  الثاين  الجزء 

األوىل  حالتني:  االستبدادي يف  الحكم 

عند انشاء دولة، والثانية: عند اصالح 

الفساد. ما يخص النقطة األوىل إعطاء 

الرشعية للحكم االستبدادي يف حالة 

انشاء دولة، فالعراق حالياً يفتقد إىل 

أهم مقومات الدولة املؤثرة والقوية 

الدولة  مييز  ما  أهم  من  أن  حيث 

عىل  والحكم  السيطرة  فرض  القوية 

مجمل أرايض الدولة وأن تكون تحت 

كل  عن  الدولة  واستقاللية  سلطتها، 

حكومية  والغري  الفاعلة  األطراف 

ومامرسة سلطاتها بشكل مستقل عن 

املؤثرة  االجتامعية  املجموعات  كل 

واعتامد  والعشائر  الدينيني  كالقادة 

ووضع  التكنوقراط  عىل  الدولة 

املناسب  املناسب يف املكان  الشخص 

وقدرتها فرض سيادة القانون عىل كامل 

األرض الوطنية، وقدرتها عىل استثامر 

املوارد وتقديم الخدمات إضافة لكل 

ذلك متتلك قرارها املستقل بعيداً عن 

من  والدولية.  اإلقليمية  التدخالت 

القول  نستطيع  أعاله  جاء  ما  خالل 

إىل مفهوم  يفتقد  الحايل  العراق  بأن 

بناء  إىل  بحاجة  هو  إذن  الدولة، 

الثانية  النقطة  يخص  ما  أما  الدولة. 

االستبدادي وهي  الحكم  من رشعنه 

اصالح الفساد فقد عرف البنك الدويل 

الفساد بأنه ”أعظم عقبة أمام التنمية 

عملية  إن  واالجتامعية“،  االقتصادية 

تعتمد  األجنبي  االستثامر  اجتذاب 

عىل تنمية التوقعات املتعلقة بوجود 

املعلومات  وتؤثر  صحية،  عمل  بيئة 

عىل  الفساد  مبستويات  املتعلقة 

البلدان  ملساعدة  املانحني  استعداد 

النامية.

الدول  ضمن  العراق  ُصنف  وقد 

احتل  قد  العامل،  يف  فساداً  األكرث 

مؤرشات  ضمن  عاملياً،   1٥٧ املرتبة 

أصدرته  الذي  الفساد  مدركات 

منظمة الشفافية الدولية عام 2021.

وزارة  عن  صادرة  وتقارير 

آالف   ٦ بوجود  أقرت  التخطيط 

مرشوع أخذت أمواالً من الدولة ومل 

استعادتها  وبينت  املشاريع،  تنفذ 

ألكرث من ٤00 ألف دونم من أرايض 

مظلة  تحت  محجوزة  كانت  الدولة 

الوهمية  االستثامرية  املشاريع 

90 بقيمة  تقدر  التي  املنجزة،  وغري 

تريليون دينار )أي ما يعادل ٦2 مليار 

الفساد  بأن  نستنتج  إذن  دوالر(. 

مييز  الذي  أهمية  األكرث  الطابع  هو 

الدولة العراقية منذ 200٣ ونستنتج 

بأن  ميكافييل  مفهوم  وحسب  أيضاً 

استبدادي  حكم  إىل  يحتاج  العراق 

شبيه بحكم النظام السابق، وهذا ال 

ميكن أن يحصل إالّ من خالل انقالب 

عراقيون،  وطنيون  يقوده  عسكري 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل 

قيادة  العراقيون  الوطنيون  يستطيع 

االعتامد  دون  االنقالب  هذا  مثل 

عىل أمريكا وأطراف أخرى، وإن جاء 

الصمود  يستطيع  هل  وطنياً  عراقياً 

وبناء العراق القوي املوحد واملزدهر، 

سيكون  امرييك هل  بدعم  جاء  وان 

وطنياً وقادراً عىل بناء دولة حقيقية. 

أسئلة كثرية ومستقبل غامض تشوبه 

الضبابية واملجهول.
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االنتخابات ونتائجها:

يف  السياسية  الحياة  أنبثاق  منذ 

العراق بعد 200٣ ولحد اآلن تحت رعاية 

للميليشيات  ومباركته  االحتالل من جهة، 

مايل  فساد  خالل  من  العام  املال  برسقة 

الدولة  دوائر  مبفاصل  أستأصل  وأداري، 

العراقية قبل األحتالل وبعده، وفق مصالح 

اإلقليمية  بالتدخاللت  الجيوسياسية 

والدولية االنكلوأمريكية.

مأساوي  سيايس  مبشهد  العراق  مرّة 

دامي يف العراق، بحروبه اإلرهابية املجرمة، 

ميليشاوي،   - داِعيش   - قاعدي  بفعل 

وأهداف  وتطلعات  مصالح  من  بالضد 

األغتياالت  رادفت  التي  العراقي،  الشعب 

العراقيني،  واألبتزاز  املبارش  والخطف 

الشعب  وأصالء  والكادحني  الفقراء  من 

واملثقفني واملهنيني الخادمني للمجتمع، من 

للحريات  الخانقة  الخالقة  الفوىض  خالل 

الدولة  مؤسسات  هدم  بعد  األنسانية، 

خصوصاً  الفاعل  دورها  وأنهاء  العراقية 

األجهزة األمنية، تعزيزاً للطائفية والعنرصية 

حساب  عىل  األمني،  بالفالت  القومية 

تعزيزاً  العراقية،  املواطنة  وروح  األنسانية 

األسالمية  للهيمنة 

سية  لسيا ا

ظل  يف  الطائفية، 

البغيض  األحتالل 

وأستبداد الشعب 

آن  يف  والوطن 

وسلب  واحد. 

الجامهري  حق 

تحقيق  يف 

السياسية  ارادتها 

مستقبلها  و

املنشود عىل أسس صحيحة وسليمة. هذه 

امليليشاوية  األسالموية  الرجعية  القوى 

الحاكمة املسيطرة عىل الربملان والسلطات 

دون  والرثوة  الكعكة  بتقاسم  املتعاقبة، 

باألنتخابات  فوصلت  رقيب،  وال  حساب 

الربملانية اىل حالة فريدة من نوعها، جرداء 

الخادم  العام  للصالح  السيايس  بأدائها 

املهازل،  مهزلة  فأصبح  العراق.  لسكان 

من  بالضد  وعي جامهريي  خلق  باملقابل 

تلك القوى الرشيرة، محلية ودولية، فولدت 

انتفاضة ترشينية 2019 الخالدة. 

السلطات العراقية املتعاقبة:

انتج النظام الفاشل حكومات توافقية 

باألغلبية  سميت  مبا  النخاع  حد  فاسدة 

الفاقدة  التوافقية،  أوالحكومة  الوطنية 

أدائها  يف  واألنسانية  الوطنية  للرشعية 

مراعاتها  دون  بأمتياز،  الفاشل  الناقص 

ورضب  والكادحة،  الفقرية  للطبقات 

اليد  شغيلة  من  عاميل  طبقي  هو  ما  كل 

الجامهري املحرومة  بالضد، خاصة  والفكر 

بقلم: منصور عجاميا
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فيه  مبا  املرشوعة،  الحقوق  أبسط  من 

السلبية  وتأثرياتها  واملواطنة،  الوطن  حق 

وخاصة املرأة والشبيبة اليافعة املستقبلية 

للبلد، دون ضامن لحقوقهم املرشوعة. 

الحكومات املتعاقبة بنظامها السيايس 

القوى  عىل  املقترص  الفاشل،  القارص 

املتخلفة  الطائفية  القومية  الربجوازية 

والطائفيني  وغريهام  والكرد  العرب  من 

الدينيني من السنة والشيعة، دون حساب 

والكادحة  الفقرية  الجامهري  ملصالح 

واملواطن عرض  الوطن  املظلومة، ضاربني 

الحائط، ودون أية مراعاة ملصالح واهداف 

الشعب، وصوالً لألستبداد والقهر والضيم 

الدم  سيالن  أستمرارية  مع  والتخلف 

األنسانية  املهامت  ان  الدموع.  ورسيان 

املقهورة  الشعب  جامهري  لعموم  امللحة 

تتطلب عمالً ثورياً تنسيقياً تحالفياً السقاط 

الفاشية،  الفاسدة  القمعية  القوى  هذه 

وطنية  مؤسساتية  دولة  لبناء  وصوالً 

املستقبلية،  تعي مهامها ومهامتها  شعبية 

يف حب الوطن واملواطن، أحرتاماً للمصالح 

النواحي األجتامعية  السياسية املؤثرة من 

مع  والصحية،  والتعليمية  واألقتصادية 

ناتجه  للجميع،  الالئق  العمل  ضامن 

من  بأقالعه  والعوز،  الفقر  حالة  معالجة 

جذوره املوروثة وظروفه املتوارثة. 

الحالة االقتصادية املرتدية:

بكافة  املجتمعة  الحاكمة  القوى 

تنوعاتها املتواجدة يف السلطات املتعاقبة 

ترصيحاتها  مبوجب  ذريعاً،  فشالً  فشلت 

األعالمية املبارشة من قبل قادتها الفاشلني 
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الفاسدين، الفاقدين لربنامج عمل تنفيذي 

ألبسط متطلبات الحياة األنسانية، بالرغم 

من قدرات وأمكانيات مالية أقتصادية يف 

البلد ال مثيل لها باملنطقة. 

ال  الفاقمة،  مبعضالته  الحايل  الواقع 

املجتمع  حاالت  أبسط  معالجة  ميكنهم 

كون  أطالقاً،  األنسانية  الوجهة  من 

عن  بعيداً  السلطة  أجهزة  ناخر  الفساد 

مقومات بناء الدولة العراقية املطلوبة آنياً 

وموضوعياً، فكل يشء أنتاجي هو معطل 

بالكامل، من ضمنه القطاع الخاص املحرك 

البطالة  ملعالجة  الفاعلة  األنتاجية  لآللة 

حد  عىل  املقنعة  والبطالة  كام  الفاحشة 

فاقد  واملختلط   العام  والقطاع  سواء، 

الوجود. 

األنتفاضة الترشينية الخالدة: 

الوالدة  الخالدة  ترشين  انتفاضة   

2019، طالبت يف معالجة الجانب السيايس 

األتجاه  يف  واالقتصادي  واالجتامعي 

البديل  لخلق  املتطور،  التقدمي  الوطني 

بأبسط صورها،  للحياة،  واملضمون  الالئق 

ملعالجة الجوانب األنسانية العوزية امللحة 

املطلوبة، عىل أسس واقعية عملية فاعلة 

للمواطن  ملحوظ  وتقدم  بتطور  التنفيذ، 

العنف  فيه  مبا  األمرين،  املعاين  العراقي 

املفرط، لكبح املطالب األنسانية املرشوعة 

يف املساواة العادلة والتقدم الحيايت.

بعد  املبكرة  االنتخابات  اجراء 

تحقق  مل  الخالدة،  الترشينية  االنتفاضة 

شيئاً عىل أرض الواقع، بل بالعكس عقدت 

بأمتياز، وظهرت  الفاشل  السيايس  املشهد 

رصاعات قامئة وواضحة للعيان بني القوى 

مع  نفسها،  املقينة  الطائفية  السياسية 

مقيت  عنرصي  بشكل  قومية  أصطفافات 

الفاحش عىل حساب  الكسب  مبني عىل 

شعبهم من القومية ذاتها كردية كانت أم 

عربية وغريهام. 

واملامرسات  االعامل  هذه  كل 

عملت  الفاشية،  الفاشلة  والسياسات 

األنتفاضة  توجهات  من  بالضد  وتعمل 

أنهاء  بغية  بأمتياز،  الشعبية  الترشينية 

دور الشعب املتطلع نحو الحياة الفضىل، 

وصوالً  املرتدي  الوضع  ومعالجة  لخلق 

للعدالة األجتامعية ولو بحدها األدىن. 

لألنتفاضة  الحاصل  الدموي  القمع   

مدروساً  كان  بل  عفوياً،  يكن  مل  الخالدة 

بالضد من تطلعات ومزايا أساسية مطلوبة 

العراقي عىل حد سواء، الهدف  للمجتمع 

األسايس هو قمع الثورات املضادة لضامن 

الفاشل  ومستقبلهم  وأخفاقهم  سادهم 

بني  والرش،  الخري  بني  رصاع  أنه  الفاسد. 

األداء النظيف الشفاف وبني النتابة القامئة 

يروق  فال  املعهودة،  برجعيتها  الحالية 

لهذه القوى الفاسدة  حتى اللون األبيض 

والسواد  الدامي  األحمر  لتختار  السلمي، 

الشعبي.  وهنا البد لخلق مرحلة جديدة 

سياسية  نضالية  متقدمة،  متطورة  بديلة 

متوازنة،  مؤثرة  شعبية  فاعلة  أجتامعية 

بديل عميل واقعي جديد مؤثر  من أجل 

فاقد  حايل  قائم  هو  مام  للخالص  وفاعل 

للرشعية الجامهريية الشعبية. 

الخالدة  الثورية  الترشينية  األنتفاضة 

والسيايس  األجتامعي  تطورها  يفرتض 

لها  وأيديولوجياً،  فكرياً  والتنظيمي 

نرنامجها الفعيل العميل من جميع نواحي 

الحياة األجتامعية والسياسية واألقتصادية.

جميع  من  يتطلب  وذاك  هذا  كل 

وأهدافها  وضعها  ترتيب  الوطنية  القوى 

القوى  توحيد  فبات  واملستقبلية،  اآلنية 

مطلب  املناضلة،  الدميقراطية  الوطنية 

ترك  مع  منه،  البد  مؤثر  واقعي  شعبي 

يف  جانباً  األيديولوجي  الفكري  الخالف 

الوقت الحارض، كون الوضع يتطلب التأين 

املطلوب  التغيري  عىل  املفرط  والحرص 

تفعيله والعمل وفقه. 

ما العمل:

جميع الشعب العراقي يطالب يقيناً، 

بالتغيري الثوري لحسم األمور للصالح العام، 

بأيجاد حكومة مؤثرة نظيفة خارج الفساد 

والكادحني  بالفقراء  تعني  واألداري،  املايل 

واملحتاجني، ومعالجة األخفاقات الحاصلة 

لعقدين من الزمن الغابر الدامي الدامع، 

القوى  لهذه  قائم  هو  ما  كل  من  بالضد 

للوطن  القاتلة  املصالحية  النفعية 

السيايس  األستقالل  تأمني  مع  وللشعب، 

الخارجية  التدخالت  ومنع  للبلد،  التام 

دول  وبقية  وأيران  تركيا  الجوار  دول  من 

األحتالل األنكلوأمرييك وعمالئها املحليني. 

الشغيلة  مصالح  ضامن  من  فالبد 

الحقيقية  البطالة  معالجة  بعد  العراقية 

الناخرة يف جسد  املقنعة  القامئة والبطالة 

الشعب العراقي.

من  مزيد  الشعب  من  يتطلب  لذا 

الفكرية  الناحية  من  املفرط  الحرص 

وأنسانياً، بعيداً  السياسية املسؤولة وطنياً 

عن التخبط الغري املدروس بتأين كامل يف 

متابعة األمور عن كثب، فألتحرك السيايس 

الغري املدروس تكون نتائجه كارثية كونها 

تحتاج  الوطنية  الثورات  التبرش خرياً، ألن 

اىل فكر ثوري أنساين مؤثر وفاعل ومنتج 

لخري الشعب وتقدم الوطن.

كل هذا يتطلب اآليت:

عادل  انتخايب  قانون  ترشيع   .1

ومنصف من قبل املجلس الحايل قبل حله، 

القوى  مبشاركة  الناخبني،  إلرادة  أحرتماً 

املهنية  واملنظامت  واملختصني  الوطنية 

املدنية املختصة لصياغة القانون األنتخايب، 

بإرشاف مبارش لبعثة األمم املتحدة.

أنتخابية  مستقلة  مفوضية  أختيار   .2

الطائفية  املحاصصة  خارج  نزيهة  منصفة 

والقومية العنرصية. 

ضبط  مع  األحزاب  قانون  تنفيذ   .٣

يف  مشاركتها  خالل  متويلها  ملصادر  تام  

املال  توظيف  عن  بعيداً  االنتخابات. 

السيايس الفاسد يف الحمالت األنتخابية.

٤. أنهاء دور امليليشيات كافة وحرص 

السالح بيد الدولة فقط.

املستقل  واملحيل  الدويل  ٥.اإلرشاف 

جميع  تأمني  بعد  االنتخابات،  عىل 

مستلزمات النزاهه والشفافية.

كلمة مدير التحرير
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لغتنا وحافظت عىل  وترَسخْت  اليوم. 

وجود  بسبب  وحروفها،  جامليتها 

الكلدان  أعتنق  ان  بعد  الكنيسة 

املخلص.  باملسيح  واألميان  املسيحية 

ولكن القرن األخري وتحديداً يف العقود 

واإلرهاب  الحروب  وبسبب  األخرية 

وتدهور األمن وعدم االستقرار، هاجر 

قلنا  وكام  العراق،  مسيحي  غالبية 

العظمى  الغالبية  يشكلون  الكلدان 

منهم والبقية هم )الرسيان واالثوريني 

واألرمن(. هاجروا اىل كل بقاع األرض 

وشكلوا  العامل  دول  كل  يف  وانترشوا 

جاليات لهم يف البلدان التي سكنوها. 

عىل  الحفاظ  مهمة  أصبحت  وهنا 

لغتنا أصعب مام كانت عليه يف بلدها 

والعوائل  األهايل  كانت  حيث  األصيل 

الكلدانية يف العراق تتحدث وتتباهى 

بلغتهم  املناسبات  كل  ويف  بينها  فيام 

يتحدثون  الجميع  وكان  الكلدانية، 

بها  وكبارا  صغارا  بيوتهم  داخل 

بعض  دخول  رغم  بلباقة  ويتقنونها 

تأثري  بسبب  عليها  العربية  الكلامت 

البيئة واملجتمع العريب العراقي عليها. 

لهم.  ثانية  لغة  تعترب  العربية  وكانت 

متسكهم  بسبب  هو  األخر  واليشء 

القوي بدينهم وليك يتميزوا عن األقوام 

األُخرى خوفاً من االنصهار. لذلك بقت 

والقومية  الدينية  الهوية  مبثابة  اللغة 

بنفس الوقت.

الغرب واملهجر   ما حصل يف بالد 

اىل  الكلدان  ارباع  ثالثة  هجرة  بعد 

الخارج. أنضوْت هذه الجاليات تحَت 

وقوانينها  الدول  هذه  سياسات  حكم 

نالحظ  حيث  وثقافتها.  ودساتريها 

أو األغرتاب ال تعطي  الغرب  أن دول 

تفرق  لغتِه وال  او  الفرد  لدين  اهمية 

بينهم، وتعترب اللغة والتقاليد حريات 

شخصية يحق مامرستها فيام بينهم.

من  الجديدة  األجيال  نرى  لذلك 

األطفال الذين يولدون يف هذه البلدان 

الشعوب  هذه  ثقافة  من  يترشبون 

أطفال  غالبية  فرتى  وافكارهم 

بالتحدث  مكرتثني  غري  املهاجرين 

أنهم  من  بالرغم  الكلدانية  بلغتهم 

باملامرسة  الوالدين  من  تعلموها 

هؤالء  يلتقون  حاملا  ولكن  اليومية. 

يف  او  البيت  يف  بعضهم  مع  األطفال 

البلد  املناسبات تكون لغة  او  الشارع 

الرسمية هي املحكية وهذا ما مل نكن 

نالحظُه اال نادرا عندما كانوا يف العراق. 

يف الحقيقة الخلل ليس فقط يف نظام 

وثقافاتها،  ودساتريها  الدول  هذه 

������ �����
بقلم: هيثم ملوكا

مام الشك فيه أن اللغة هي صلة 

التي  األداة  وهي  البرش  بني  التواصل 

كام  األفكار.  وتحمل  املفاهيم  تنُقل 

أن اللغة أيضاً تعد ُجزءاً ال يتجزأ من 

الثقافة والتأريخ، فهي الهوية والدليل 

اىل االنتامء والعرق.

اللغة  عىل  الضوء  هنا  وَسُنسلط 

مسيحي  عموم  بها  يتحدث  التي 

من  وغالبيتهم  املهجر  يف  أو  العراق 

حوايل  يشكلون  )حيث  الكلدان 

ولغتهم  العراق(  مسيحي  ٧٥٪من 

فهذه  الكلدانية.  اللغة  هي  الحية 

اىل  تأريخها  التي يرجع  األصيلة  اللغة 

تناقلتها  امليالد  قبل  السنني  األالف 

حصول  من  فبالرغم  تِباعاً.  األجيال 

كلغة  عليها  التغريات  من  الكثري 

محكية عرب التأريخ بسبب تأثري بعض 

حية  الزالت  انها  أال  عليها.  اللغات 

كلغة  وأما  اآلن.  اىل  ومتداولة  وباقية 

مكتوبة فالزالت كام هَي عرب الوثائق 

التأريخية التي تثبت ذلك.

عىل  نحافظ  كيف  املهم.  السؤال 

لغتنا وننقلها لألجيال القادمة؟

متجذرة  الكلدانية  لغتنا  ظلت 

وقوية ومنقولة من جيل اىل جيل يف 

موطنها األصيل )بالد الرافدين( العراق 
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طائل  تحت  الجميع  تعامل  ألنها  بل 

القانون والدستور املدين الذي ال يغنب 

حق قوم عىل قوم بعكس ما نالحظه 

يف بلداننا فغالبا ما تكون الترشيعات 

دين  رشيعة  عىل  مبنية  والقوانيني 

األغلبية وهذا ما يولد بعض الظلم يف 

التي تعطي  املدنية  القوانني  كثري من 

مثل  العدد.  يف  الغالبة  لقومية  الحق 

او  القومية  او  الدين  اختيار  حق 

الزواج من أقوام أخرى. ولذلك تكون 

القوي  التمسك  يف  فعل  ردة  هناك 

العربية،  غري  األخرى  األقوام  قبل  من 

للحفاظ عىل هويتها. وهذا ما ال نراه 

مسألة  تبقى  لذا  االغرتاب.  بلدان  يف 

طوعية  والتقاليد  اللغة  عىل  الحفاظ 

مؤثرات  اي  وجود  لعدم  الفرد،  عند 

عرقية.  اقلية  أو  قوم  اي  بحق  وُغنب 

الذي  األسايس  العامل  هنا  ويبقى 

والكنيسة ومؤسسات  العائلة  ستلعبُه 

القومية  والتنظيامت  املدين  املجتمع 

لغتهم.  عىل  للحفاظ  البلدان  تلك  يف 

األبناء  مع  املتابعة  وعدم  فالتساهل 

بلغتهم  التحدث  عىل  حثهم  وعدم 

وقداديس  تراتيل  لحضور  حثهم  او 

وايضا  األم..  بلغة  الكلدانية  الكنسية 

كل  اللغة.  لتعليم  دورات  فتح  عدم 

لها  سيكون  مجتمعة  العوامل  هذه 

عىل  مستقبال  مدمرة  سلبية  نتائج 

جالياتنا وسوف تفقد هويتها القومية 

التي  ديانتها  عىل  محافظة  بقت  وأن 

هي بدورها ستضعف بسبب ثقافات 

ومعتقدات هذه الشعوب. لذا توجب 

عىل الجميع ِبدءاً من األرسة ومن ثم 

الكنيسة التي تلعب دوراً مهام يف نرش 

والقومية،  باللغة  والتشبث  األميان 

تلعُب  اسلفنا  كام  أيضاً  ثم  ومن 

)الثقافية  املدين  املجتمع  تنظيامت 

مع  التعاون  يف  ُمهامً  دوراً  والقومية( 

لرتسيخ  صحيح  والعكس  الكنيسة 

جيل  لخلق  واللغة،  القومية  مفهوم 

ويتفاخروا  الجميع  عن  يتميز  واعي 

تلك  اىل  العظيم  التاريخي  بانتامئهم 

صنعها  التي  العريقة  الحضارات 

أجدادهم بكل ما تعنيه هذه العبارة 

من معاين عميقة وسامية.

يجب  اليه  تطرقنا  ما  كل  فإذاً   

من  األرض  عىل  تطبيقُه  يتم  أن 

بجالياتنا  خاصة  مدارس  بناء  خالل 

وقراءة،  كتابة  اللغة،  لتعليمهم 

عن  تتحدث  دراسية  مناهج  ووضع 

العظيمة  وبابل  النهرين  بالد  عظمة 

وجدوها  التي  واالكتشافات  والعلوم 

عليها  تستند  البرشية  الزالت  والتي 

الوقت  لضبط  الستيني  النظام  مثل 

حياة  تنظم  وقوانني  الكواكب  وموقع 

وأَن  واملساوات  العدل  يف  املجتمعات 

ارض العراق )بالد الرافدين( هي مهد 

الساموية.  األديان  ومنبع  الحضارات 

فالنبي أبراهيم ابو األنبياء هو من أور 

سلسلة  جاءت  نسبِه  ومن  الكلدانيني 

أضافة  األمور  هذه  كل  األنبياء.  من 

اىل زرع الوعي القومي والثقايف ودور 

األميان.  وتقوية  ترسيخ  يف  الكنيسة 

لنا  ستولد  مجتمعة  ذكرناه  ما  كلها 

أجيال نعتُز بها وستعتزوا هي بنا ألننا 

ذلك  وبخالف  لهم،  الطريق  مهدنا 

ورمبا  القومي  وانتامئنا  لغتنا  سنخرس 

حتى الديني مبرور الزمن.

هناك تجارب حصلت عرب التأريخ 

القومية  هويتها  فقدت  لشعوب 

األصيلة بسبب أهاملهم للغتهم وعدم 

الحفاظ عليها عرب األجيال، وخري مثال 

هذا  اليوم  لبنان  مسيحي  ذلك.  عىل 

الشعب  اىل  جذوره  تنتمي  الشعب 

والحضارة  )الكنعانيني(  الفينيقي 

القوم  العريقة ولكن هؤالء  الفينيقية 

الفينيقية  لغتهم  وأهملوا  أضاعوا 

الشعوب  لغة  اىل  واستسلموا  األصيلة 

التي غزتهم وكانت أقواها تأثريا عليهم 

مسيحي  نرى  لذلك  العربية.  اللغة 

انصهروا مرغمني مع  البدء  لبنان منذ 

وتشبثهم  متسكهم  عدم  بعد  العرب 

عقود  منذ  القومية  وهويتهم  بلغتهم 

فينيقيون  باألصل  طويلة يف حني هم 

الفينيقية.  هي  ولغتهم  )كنعانيون( 

القومية  وهويتهم  لغتهم  أضاعوا  أي 

وهذا  ورق  عىل  حرب  فقط  وأصبحت 

فعالً يشء مؤسف. ويقول االختصايص 

اللبنانية  الجامعة  من  الوراثة  علم  يف 

إنه  زلوعا(  )بيار  الدكتور  األمريكية 

الوراثية  الجينات  حول  دراسة  أجرى 

وفلسطني  ولبنان  سوريا  يف  للشعوب 

السكان  ان  أشهر وأثبتت  قبل  نرشت 

الساحل  هذا  عىل  ينترشون  الذين 

الجينات  تقريباً  يحملون  املرشقي 

تشابههم  نسبة  أن  ويضيف  نفسها. 

زلوعا  وكان  اختالفهم.  نسبة  من  أكرث 

اصول  حول  دراسات   2008 يف  نرش 

بيّنت  األوسط  الرشق  يف  الشعوب 

يف  فينيقية  جينات  من  آثار  وجود 

عىل   ٪٣0 لـ  النووي  الريبي  الحمض 

االقل من اللبنانيني.

أن  نقول:-  حديثنا  ختام  يف  إذن 

الثقافة  من  يتجزأ  ال  جزء  تعد  اللغة 

املعنوي  واألمر  الهوية  فهي  والتاريخ، 

الذي يشري إىل االنتامء والعرق. فلغتنا 

والخزين  لشعبنا  الفكري  الوعاُء  هي 

للقيم  الدائم  النبض  وهي  املتبقي، 

لها  أهامل  وأي  واالجتامعية.  الثقافية 

أو ُضعِفها واالستغناء عنها واستبدالها 

بلغة أخرى مكانها قد يؤدي إىل خلل 

يف فكر أبنائنا وبناتنا واألجيال القادمة 

وقيمهم  معتقداتهم  عىل  يؤثر  مام 

العريقة.
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يف  والدماغ  والكبد  كالقلب  االعضاء  من 

االلتهابات  مثل  املزمنة  االمراض  حاالت 

والحروق الكبرية واالمراض الخبيثة. ولهذا 

والضعف  العضيل  الضمور  ظهور  نالحظ 

العام واضحاً عند االشخاص املصابني بهذه 

االمراض. اما يف الرياضة فرنى بان الضمور 

معينة  عضلة  عىل  مقترصاً  يكون  العضيل 

اصابة  بسبب  العضالت  من  مجموعة  او 

وظيفة  يف  اضطراب  او  نفسها  العضلة 

العضلة  تلك  عليه  تعمل  الذي  املفصل 

فيحدث الضمور بسبب قلة االستخدام.

 اما اهم االسباب املؤدية اىل حدوث 

الضمور العضيل فندرجها فيام ييل:

 •DISUSE عدم االستعامل

ATROPHY/IMMOBILITY

بسبب اصابات وامراض املفاصل 

والعظام.

اصابات وامراض العضالت • 

MUSCLE INJURIES AND

.DISEASES

اصابات وامراض االعصاب املركزية • 

NEUROLOGICAL واملحيطية

.PROBLEMS

 •.AGING   التقدم بالعمر

 •BAD التغذية السيئة

.NUTRITION

 •GENETIC الجينات والوراثة

. FACTOR

 •MEDICAL االمراض العامة

CONDITIONS كامراض القلب 

والكلية واالمراض الخبيثة.

استعامل بعض االدوية والعقاقري  • 

MEDICATIONS مثل بعض 

الستريويدات.

االضطرابات الهرمونية  • 

ENDOCRINOPATHIES مثل 

اضطراب الغدة الدرقية.

العضيل  الضمور  تشخيص  يعتمد 

السبب  معرفة  عىل  االوىل  بالدرجة 

الضمور  شدة  وعىل  العام(  او  )الخاص 

باالضافة  املصابة.  العضالت  او  والعضلة 

حالة  ففي  العضلية،  الكتلة  انخفاض  اىل 

االطراف ميكن املقارنة بني عضالت الطرف 

واقل  باملظهر  اصغر  تكون  والتي  املصاب 

السليم.  الطرف  يف  مثيالتها  ومن  محيطاً 

الضمور  يصيب  وعندما  اخرى  جهة  من 

كله،  الجسم  عضالت  او  الجذع  عضالت 

العضالت  مظهر  عىل  االعتامد  فيمكن 

مؤرشات  اهم  ان  اال  الشخص.  ووزن 

ضمور العضالت الذي ميكن االعتامد عليه 

يف تأكيد التشخيص هو مؤرش قوة العضلة 

ذلك  مالحظة  وميكن  الوظيفي.  وانتاجها 

النشاط  اداء  عىل  الشخص  امكانية  من 

الخاصة  العضلية  والقوة  العام  البدين 

باداء االعامل املختلفة، اضافة اىل امكانية 

بقلم: د. فالح فرنسيس

 ������� ������
�������

(صورة ١)

الضمور العضيل

الكتلة  يف  انخفاض  عن  عبارة  وهو 

العضلية لعضلة او مجموعة من العضالت 

او العضالت االرادية للجسم ككل، وذلك 

بسبب  العضلية  االلياف  حجم  النكامش 

وبروتني  والجسيامت  السايتوبالزم  فقدان 

مصدراً  العضالت  تعترب  العضيل.  الليف 

AMINO( األمينية  لالحامض  مهامً 

البنائية  الوحدة  تعترب  التي   )  ACIDS

لعدد  الطاقة  توفري  لغرض  للربوتينات، 
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الديناموميرت  بأجهزة  العضالت  قوة  قياس 

.)DYNAMOMETER(

(أنظر  املوضعي  العضيل  الضمور 

العضيل  التضخم  مراحل   ،(١ صورة 

نتيجة للتدريب (أنظر صورة ٢)

يعتمد عالج الضمور العضيل ايضاً عىل 

العضيل  للليف  للسامح  وعالجه  السبب 

وللعضالت  الطبيعية  مكوناته  باستعادة 

ونشاطها  كتلتها  باستعادة  الضامرة 

الوظيفي وقوتها. باالضافة لذلك نستطيع 

التغذية  تبقى  عامة  وبصورة  بأنه  القول 

مع  املوجهة  التأهيلية  والربامج  الجيدة 

والهرمونات  املقوية  االدوية  استعامل 

الطبي  االرشاف  تحت  املنشطة  االنابولية 

إلعادة  األسلم  الطريقة  هي  التخصيص 

قدر  الطبيعية  حالته  اىل  العضيل  الجهاز 

االمكان.

التضخم العضيل

العضلية،  الكتلة  حجم  يف  زيادة  هو 

وال يعترب حالة مرضية اال يف حاالت خاصة، 

للتدريب  نتيجة  عادًة  يحدث  حيث 

حجم  زيادة  اىل  مؤدياً  العضيل  والعمل 

املقطع  يف  زيادة  مع  العضلية  االلياف 

ريتشارد  الباحث  يقول  للعضلة.  العريض 

البحوث  من  بالرغم  هرناندز:  جوشوا 

فإن  املجال،  هذا  يف  الكثرية  والدراسات 

الكيفية  اىل  اآلن  لحد  يتوصلوا  مل  العلامء 

كيفية  تفرس  التي  املعقدة  والتفاصيل 

الجهد  محفزات  مع  العضلة  تكيف 

التضخم.  اىل  الوصول  لغرض  التدريبي 

هذا مع العلم ان التضخم العضيل يحدث 

كرد فعل للمجهود املسلط عىل العضالت 

يشمل  وال  فقط  القلب  وعضلة  االرادية 

العضالت امللساء الالارادية.

هي  االرادية  العضالت  وظائف  ان 

الحركات  ألداء  واالنبساط  االنقباض  اوالً 

BODY( الحريك  للجهاز  املختلفة 

التوازن  وثانياً   ،)MOVEMENTS

للجسم  الصحيحة  الوضعية  واعطاء 

عىل  ويجب   .)BODY POSTURE(

القدرة  لها  تكون  ان  إرادية  عضلة  كل 

عىل مستويات مختلفة من الشد العضيل 

ألداء هاتني الوظيفتني. وكنتيجة للتدريب 

الشدة  قوى مختلفة  الريايض ستقع عدة 

اىل  العضلة  يدفع  ما  وهذا  العضلة،  عىل 

مؤديًة  املختلفة،  الجهود  مع  التكيف 

الربوتينات  حجم  زيادة  اىل  بالتايل 

العضلية  اللييفات  تّكون  التي  التقلصية 

االلياف  داخل  يف   )MYOFIBRILS(

يزداد  وبذلك   )MYOFIBERS( العضلية 

حجم الليف العضيل نفسه، مع زيادة يف 

قوة ذلك الليف وقوة العضلة كلها.

وتضخمها  العضالت  منو  مراحل 

بالتدريب

العضلية  لاللياف  االمكانية  هذه  ان   

تتأثر بعوامل مختلفة  بالتكيف والتضخم 

والخلوية  واملناعية  الهرمونية  كالعوامل 

الحيوية.  االنسجة  منو  وفوانني  وعوامل 

من املفيد هنا ان نبني بأن عضالت الجسم 

من  مختلفة  نسب  عىل  تحتوي  املختلفة 

العضلية  االلياف  من  الرئيسيني  النوعني 

املطاولة  الياف  وتسمى   1 النوع  وهي: 

SLOW PITCH(البطيئة االلياف  او 

FIBERS(، والتي تكون متغلبة يف عضالت 

الساق،  يف  النعلية  العضلة  مثل  املطاولة 

FAST( الرسعة الياف  والنوع 2 وتسمى 

متغلبة  تكون  والتي   )PITCH FIBERS

االنفجارية  والقوة  الرسعة  عضالت  يف 

الساق.  يف  التوأمية  العضلة  مثل  )القفز( 

الترشيحية  العلوم  تفهم  عىل  واعتامداً 

للعضالت  والبيوميكانيكية  والفسلجية 

العلمي  العضيل يستطيع املدرب  والعمل 

الجيد ان يضع الربنامج التدريبي املناسب 

او  الرسعة  تطوير  نحو  املوجه  للريايض 

اللعبة  حسب  العضلة  وتضخيم  املطاولة 

وحسب  الريايض  ميارسها  التي  الرياضية 

االمكانيات البدنية لذلك الريايض.

(٢
رة 
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)
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التي  الخفية  والقوى  االرواح  من  مملؤ 

يك  ارضائها  عليه  لذلك  مصريه،  يف  تتدخل 

يحمي نفسه من رشورها عن طريق العبادة 

وتقديم الذبائح لها. يف الديانة الهندوسية – 

قصيدة اوبانيشاد، تقول كل يشء يف العامل هو 

)امتان(، الذي هو جوهر كل كائن، اذ يوجد 

يف كل ذات فردية،  جوهر خاص يطلق عليه 

)امتان(، هو جزء من جوهر اخر اكرث  شمويل 

يطلق عليه)اهرمان(، فاالمتان يترسب اىل كل 

ويسيطر  بذاته،  ويقوم  يشء،  كل  ميال  يشء، 

عىل كل نشاطات، لكن مسريته تنتهي بحلوله 

او اندماجه يف اهرمان)٢(. حيث يذوب االمتان 

يف اهرمان ويحصل االتحاد بينهام كام تذوب 

الصريورة  هذه  عىل  يطلق  املاء.  يف  امللح 

االبدية )Patntheism( اي وحدة الوجود. 

كان طاليس  مؤسس املدرسة االيونية يف 

القرن السادس قبل امليالد، يظن ان املغناطيس 

له روح، لهذا له القدرة عىل جذب املسامري 

الحديدية، وكان رواد هذه املدرسة يعتقدون 

والرتاب  والنار  املاء  من  يتكون  الوجود  ان 

كانوا  الفيتاغورسية  الفلسفة  يف  والهواء. 

الكائنات  بني جميع  االرواح  بتناسخ  يؤمنون 

واالنسان(  والحيوانات  )النباتات  الحية 

الغرائز  الذات من سيطرة  كعمليات لتصفية 

وتحرر الروح من سجنها اي الجسد)٣(، لكن 

هو  الوجود  يف  وحدة  هناك  قال  من  اول 

الفيلسوف االغريقي بارمنداس )٤(. 

الوجود  يهبط  الحديثة،  االفالطونية  يف   

الكرثة عن طريق  اىل  الوحدة  ينبعث من  او 

حينام  االول،  املوجود  االنبعاث  او  الصدور 

الروح  انقسام  )بعد  االنحطاط  نحو  يسري 

واتحادها مع املادة لتكون االجسام والعتارص 

املختلفة(، وبالعكس حينام يرس نحو التسامي 

والكامل، ينطلق من الكرثة ليحصل االندماج 

او الذوبان او االتحاد لريجع اىل اصله. حسب 

فلسفة

من  االفالطونية،  مؤسس  افلوطني  فلسفة 

العقل  املوجود االول )االقنوم االول( ينبعث 

)االقنوم الثاين( او املوجود الثاين، ومن العقل 

التي  الثالث(  )االقنوم  الكلية  النفس  تنبعث 

سجنها!  يصبح  الذي  باملادة  وتتحد  تتجزء 

االرواح،  بتناسخ  الحديثة  االفالطونية  تؤمن 

سيطرة  من  االرواح   وتتحرر  تتصفى  حيث 

الرشيرة  والرغبات  النزعات  من  املادة، 

الواحد  املوجود  مع  لتتحد  وتصعد  وتسمو 

اوالتصوف  والتقشف  بالزهد  االول(  )االقنوم 

واماتة الذات. ال ننىس كثري من الهويت وآباء 

بسبب  الكنيسة  قبل  من  حرموا  الكنيسة 

ترشب  افكارهم وتعابريهم بافكار الحلولية، 

مثل اريجانوس االسكندري.

الجداالت  انتجت  الوسطى  القرون   ويف 

مثل  معقدة  مفاهيم  والدينية  الفلسفية 

انتجت  التي  والجزئيات  واالسميات  الكليات 

عليها  نتطرق  لن  جديدة،  حلولية  افكارا 

حاليا)٥(.  لكن ال بد ان نذكر سبق سببينوزا 

القرطبي،  موىس  مثل  يهود  اخرون  فالسفة 

الذين  ميمون  وابن  جربئيل  وابن  وحسداي 

يف  افريقيا  وشامل  اسبانيا  يف  عليه  اثر  تركوا 

جسم  هو  املادي  الكون  ان  اي  الراي،  هذا 

االيطايل  العامل  الراء  تاثري   نجد  كذكك  الله، 

الشهيد برونو التي كانت مادية متاما، اثر عىل 

فكر سبينوزا)٦(.

سبينوزا  (باروك)  بنديكت  عند  الحلولية 

(١٦٣٢-١٦٧٧)

تعد محاوالت ديكارت العقالنية، البداية 

الكون  ان  بنتيجة  انتهى  فهو  التنوير،  لعرص 

اي  والروح،  املادة  املواد  من  نوعني  متكون 

هو  الذي  الله  ان   ،)Dualism او  )الثنائية 

ترك  ديكارت  لكن  اوجدهام،  املادة  خارج 

مشكلة فكرية واسئلة كثرية من بعده  بدون 

الفلسفـۀ الحلـولیـۀ
بقلم: يوحنا بيداويد

مقدمة

هو فكر فلسفي /ديني غري مؤسسايت، ظهر 

يعبد  االنسان  كان  حينام  التاريخ  فجر  منذ 

اكرث  بوضوح  ظهر  بل   الطبيعية،  الظواهر 

تاثريه  ونقل  والبوذية  الهندوسية  الديانة  يف 

بعد.  فيام  االخرى  والفلسفات  الديانات  اىل 

االيونية  املادية  الفلسفة  رواد  إليه  تطرق 

بني  وتتشابه  تتداخل   هناك  االغريقية(١) 

الفلسفة  افكار  وبني  ومبادئها  افكارها 

الفلسفة   فكرة  تطورت  كثريا.   الغنوصية 

الحلولية  اكرث  يف القرن الثالث ميالدية بعد 

ظهور الفلسفة االفالطونية الحديثة. من اشهر 

اعالمها يف عرص التنوير الفيلسوف اليهودي 

وهيجل  لبينتز  باالضافة  سبينوزا  الهولندي 

تعد  الحارض  الوقت  يف  برغسون.  وهرني 

الفلسفات  ارسع  من  والغنوصية  الحلولية  

(االديان) انتشارا.

ما هي الفلسفة الحلولية

بان  الحلولية  الفلسفة  فكرة  تتلخص 

الحركة املوجودة يف الطبيعة من النمو والتغري 

الحية )نبات وحيوان  الكائنات  والتطور عند 

قوة  اي  لفعل  نتيجة  ليست   هي  وانسان( 

خارج  موجود  اله  اي  من  تايت  وال  خارجية، 

الطبيعة او خارج الكون الذي يقوم بتنظيمه 

كام هو معروف لنا، أي ان الله والقوة الكامنة 

املوجودة يف الكون شيئا واحدا، بكلمة اخرى 

يف  )الكامنة  الكون  املوجودة   القوة  ان 

وبالعكس،  الله  قوة  نفسها  هي  الطبيعة( 

اي ان اله محلول )مندمج( يف جسد الكون، 

سبينوزا قام قام بتأليه الطبيعة، فتتحق وحدة 

الوجود كام ادعى سبينوزا.

الجذور التاريخية الفكار الفلسفية الحلولية 

العامل  ان  يتصور  البدايئ  االنسان  كان 
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وبني  الله  بني  العالقة  هي  ما  مثال  اجوبة، 

الكون اذا كان هو خارج الكون؟ كيف يتدخل 

الله يف هذا الكون وينظم حركته وهو خارج 

عنه؟!

الهولندي  اليهودي  الفيلسوف   جاء 

حل  محاوال  سبينوزا)٧(  )باروك(  بنديكت 

مشكلة التي تركها ديكارات. حسب سبينوزا، 

التوجد يف الكون مادتني )املادة والروح ( كام 

One(( قال ديكارت، بل هناك مادة واحدة

الطبيعة،  او  الله  عليها  اطلق  الذي   ،Stuff

بالنسبة اليه كل يشء يف الكون او يف الطبيعة 

والحيوانات  واالنسان  والنجوم  الشجرة  مثل 

واملاء والرياح والحجر هي اجزاء من الله، بل 

هي الله نفسه،  بكلمة اخرى، ان الله يساوي 

الكون او ان الكون )الطبيعة( هو الله نفسه، 

 .)Panathesim( هكذا تتحقق وحدة الوجود

يتكون  التي  املادة  ان  سبينوزا  حسب 

منها الكون هي ذاتية الوجود، غري متناهية، 

بل  قوة خارجية،  تقرر مصريها  وال  تخلق  مل 

الله هام  او  هي تقرر مصري نفسها. فالكون 

عن  يعرب  الله  ان  حيث  معا،  والروح  املادة 

الطبيعية  املواد  من  نهايئ  ال  عدد  يف  نفسه 

االنسان  لكن   ،)Forms( وافكار  )اجسام( 

فقط يدرك )يشعر فكريا( باثنتني منها، الفكر 

والتمدد )الروح واملادة(، وان كالهام مظهران 

أو صفتان ليشء واحد الطبيعة او الله.

العديد  هناك  سبينوزا،  فلسفة  حسب   

التي لها اسامء   الطبيعة،  من املوجودات  يف 

مختلفة )التي هي افكار توصفية لعملها او 

جوهرها(، لكن كلها صفات او امتداد لفعل 

)الطبيعة(،  مثال الشجرة هي صيغة او  الله 

حيث  الله،   فعل  للتعبريعن  صفة  او  ميزة 

يقول: "حتى الفكرة التي يف ذهني االن، هي 

الله"  الرادة  امتداد  او  الله  فعل  من  ميزة 

)٨(، لهذا كل االجسام وكل االفكار يف الكون 

لوجود  االولية  املادة  وتشكل  معا  تتجمع 

الحقيقي  الوجه  الله، وهي تشكل  او  الكون 

لكن  تختفي  واالجسام  تتغري  االفكار  للكون، 

املجموع الكيل لها يبقى ثابتا.

ميكن ان نخلص افكار الفلسفة الحلولية عند 

سبينوزا اىل ما ييل(٩):

املوجودات يف الكون تكون سلسلة من . 1

التاثريات غري املتناهية فيام بينها.

الله، . 2 من  جزء  هو  الكون  يف  يشء  كل 

وكل يشء يعود لله، يكمن يف الكون.

جسم . ٣ بال  روح  وال  روح،  بال  جسم  ال 

No body without mind and no(

.)١٠()mind without body

وال . ٤ االجسام  عىل  يؤثر  ال  الروح  ان 

االجسام تؤثر عىل الروح.

يؤثر . ٥ االجسام،  عىل  يؤثر  يشء  كل 

السايكولوجية-  )ظاهرة  الروح  عىل 

الطبيعة  يف  املتوازية  الفيزيائية 

 .)Psycho-physical parallelism(

مختلفان . ٦ شيئان  هام  واملادة  الروح  ان 

الحقيقة يشء  يف  لكنهام  االنسان،  لدى 

واحد.

ان الروح او النفس هو تعبري اخر  مليول . ٧

حالته  تصف  االنسان،  عند  لغريزية 

الجسدية من خاللها )١١(.

الخالصة واالستنتاح

ان الحلولية من هي بناة الفكر العقالين 

الرواد،  من  طويلة  زمرة  له  الذي  املادي، 

وديكارت  وبريكيل  وليبينتز  ديكارت  اهمهم 

يف  واضح  تأثرياً  للحلولية  نجد  وغريهم.  

نظرية  يف  كذلك  و  هيجل،  ديالكتيكية 

نجد  كذلك  برغسون،  لهرني  الحيوة  الدفع 

مع  متداخلة  الحلولية  الفلسفة  افكار  ان 

العرص  حركة  ثم  ومن   ، الغنوصية  الفلسفة 

بعض   ،  The Age Movementالحديث

بالقدرية  تؤمن  انها  وجدوا  والباحثني  النقاد 

تسلب  النها  واالبقورية،  الرواقية  كالفلسفة 

من االنسان ارادته وحريته يف اتخاذ القرارات 

تخص مصريه.

االنتشار،  رسيعة  انها  ميزاتها  اهم  من   

يرجع  والسبب   االخرية،  العقود  يف  خاصة 

الحايل  االنسان  يعيشها  التي  الحرية  اىل 

ظهرت  التي  الكثرية  والظواهر  االلغاز  امام 

بسبب اكتشافات العلوم الطبيعية )الكيمياء 

ايجاد  ولصعوبة  والبيولوجية(،  والفيزياء 

تعاليم  اي عالقة منطقية بني قوانينها  وبني 

فهي  القدمية.  والفلسفات  الدينة  املرجعيات 

تشبه عملية تهرب يقوم بها االنسان للتخلص 

التناقض  عليه من جراء  املتزايد  الضغط  من 

املعرفة  وبني  الحديثة  املعرفة  بني  املوجود 

بنيت  التي  والفلسفات(  )االديان  القدمية 

عليها الحضارة االنسانية الحالية.
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رأي يف سطور

منطقة  يف  مطعمه  اىل  أيب  أضاف  املنرصم 

الدواسة بيت قديم كملحق لألول، يف ذلك 

مانجو  شجرة  هناك  تقبع  كانت  البيت 

، يف كل موسم  الشهدَّ مثمرة بفاكهة بطعم 

تغريت  السكرية،  الثمرات  تلك  نقطف  كنا 

األحوال وُهدم كل يشء ولكن طعم ورائحة 

اليوم،  اىل  بعمق  عالقة يف مخيلتي  املناجو 

وحني أملح تلك الفاكهة يف املحالت اسرتجع 

تلك الشجرة وجميع ما يدور يف فلكها من 

الالوعي  يف  بعمق  ترسخت  فقد  مرويات، 

معها  لتنسحب  قديم،  أحفور صخري  مثل 

تلك  يف  الجميلة  الذكريات  جميع  تدريجياً 

وندبة وجعَّ كام  ندبة ضعف  الحقبة، هي 

كتب الشاعر اإلنكليزي وليم بليك.

نواجه  اليومية  حياتنا  من  يوم  كل  يف 

إىل  ِبَنا  تعود  التي  األمور  من  العديد 

التواصل  منصات  خالل  من  املايض  ذلك 

له  ما  بكل  تغص  باتت  التي  االجتامعي 

عالقة بالذكريات من صور قدمية اىل لقطات 

من مشاهد سينامئية كانت رائجة يف فرتات 

واحد  لفلم  سيناريوهات  جميعها  خلتَّ 

بذلك  راغب  كنت  سواء  للاميض  بكَّ  يعود 

أو مل ترغب به.

املطاف،  نهاية  يف  األهم  للسؤال  نعود 

األفالم  تلك  جميع  منحو  أن  نستطيع  هل 

والصور من عقلنا الباطن أمَّ هيهات لها أن 

تزول وكل ما نستطيع فعله مجرد محاوالت 

يف  نحمل  كلنا  نعم  تفشل.  وقد  تنجح  قد 

دواخل نفوسنا أمل املايض، ذلك املايض الذي 

ال يريد أن يزول مهام حاولنا أن منحيه، رمبا 

املايض  ما  قال،  عندما  الحكيم  قول  صدق 

وعيشك  رؤية،  إال  املستقبل  وما  حلم،  إال 

حلامً  املايض  من  يجعل  تاٍم  بحبَّ  الحارض 

من السعادة ومن املستقبل رؤية من األمل.

جديد  ملوطن  الحيوي  املّجال 

الحداثة  تأخذنا  أن  أساس  عىل 

التعريف  يكون  رمبا  رِكابها،  يف 

الحالة هو  لهذه  األقرب  الطبي 

مصطلح نوستالجيا، ولكن يظل 

هذا التعريف ناقصاً أذا ما أتصل 

ومشاعره  الفرد  كينونة  داخل 

العميقة، هناك يف أعمق منطقة 

الجزء  الفرويدي  بالتعبري  أو  الالشعور  من 

مزيج  هو  الالوعي،  يف  ذواتنا  من  املطمور 

من مشاعر دفينة ميكن أن تكون قادرة يف 

نعم  الحياة.  طعم  تسلب  أن  كثرية  حاالت 

اليوم أنها سيكولوجيا  يعرتف علامء النفس 

البرشية عىل  النفس  داخل  تعتمل  معقدة 

الدوام.

االجتامعية  الفضاءات  مع  نتعامل 

األحيان  معظم  يف  الثقافية  والفعاليات 

االسرتاتيجية  هذه  ضمن  ونتحرك  بإيجابية 

يف  واشرتاك  فعال  وحضور  جيد  إطار  يف 

وحفالت  عمل  وورش  وندوات  منتديات 

صاخبة ولكن مع ذلك يظل هناك غصة يف 

القلب من تلك الذاكرة البعيدة التي تعتمل 

فيها  نكون  التي  اللحظات  اناتنا وترسق  يف 

منطلقني عىل سجيتنا.

املتجه  املوصل  قطار  عتبة محطة  عند 

صوب مدينة حلب وأنا أودع أيب همسَّ يف 

أذين جنب قائالً، ال تأخذ املايض معك فإن 

حمولة الذكريات زائدة، سلم عيلَّ وحملني 

أيب  قاله  ما  أعي  مل  بهيم،  ليل  يف  القطار 

األيام  الكلامت ومضت  اليوم ونسيُت  ذلك 

والسنوات، ولكن بعد ذلك كانت الكلامت 

ترنَّ يف أذين كلام وقعت يف ضائقة أو كرب 

الذي بات األن أطالل  أسرتجع ذلك املايض 

القرن  من  الثامنينيات  أواسط  يف  غري.  ال 

بقلم: سلوان ساكو

ذكريات
انجوْ رائحة المَّ

محمود  الفلسطيني  الشاعر  يقول 

درويش: "أنا ال أبيك كل ما يف األمر إن غبار 

الحنني قّد دخلت عيني".

عالياً  بنا  تحلُق  وهي  الطائرة  صوت 

وتشقَّ عِباب السامء من مكان اىل أخر سواء 

نكون  إرادتنا  أو من غري  بإرادتنا  ذلك  كان 

قد  املايض  أن  األوىل  للوهلة  مقتنعني  فيها 

مسكونني  نكون  حيث  يعود،  ولن  أنتهى 

األرض  بحلم  ومأخوذين  القادم  باألمل 

مبخيلتنا  رسمناه  الذي  والعامل  الجديدة 

ما  كل  اتجاه  جياشة  مشاعر  ومن  الوردية 

هو حديث، رهاننا عىل ذلك هو أن يكون 

سلفه  من  بكثري  أفضل  الجديد  الوضع 

من  الكثري  يف  حق  عىل  نحن  رمبّا  القديم. 

ذلك، ولكن ايضاً يف الكثري من األحيان تظل 

والوقائع  واألحداث  التفاصيل  تلك  هناك 

الذكريات  من  سميك  قناع  خلف  مسترتة 

جميلة،  تكون  أن  بالرضورة  ليست  التي 

فال يوجد ذكريات كلها جميلة وال ذكريات 

تيارات  من  تتمخض  فالحياة  بشعة،  كلها 

وكوميديا،  تراجيديا  وملهاة  مأساة  شتى 

وما  اإلنسان  بني  العالقة  طبيعة  هي  هذه 

يدور من حوله يف ثنايا حركة املجتمع. نعم 

ال  سميكة  بحبال  باملايض  مرتبطني  نحن 

تنقطع حتى وأن تغريت األمكنة واملناطق، 

دخولنا  فور  عليها  الستارة  تنسدل  وال 
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اقتصاد

والعالقات العامة والتسويق متضمنا ذلك 

ابحاث السوق.

وهناك ثالثة خطوات تخص العالقات 

العامة هي:

تقييم الصورة الحالية للرشكة.. 1

املرغوب . 2 املستقبلية  الصورة  تحديد 

التوصل اليها.

التوصل اىل خطة تساهم يف التوصل . ٣

لهذه الصورة املستقبلية.

يف  تساهم  دعائية  طرق  وهنالك 

جذب املستهلك للمنتج او الخدمات 

التي تقدمها رشكتك ومنها:

التأكيد عىل نرش التقارير التي تخص . 1

حدثت  ايجابية  قصصا  او  احداثا 

املنتج  مع  املستهلكني  من  لعدد 

ويكون  تسوقها.  التي  الخدمات  او 

مع  العمل  مصداقية  لتعزيز  ذلك 

املستهلك.

االهتامم بالربامج الدعائية والتي قد . 2

نحو  املستهلك  رأي  يف  ايجابيا  تؤثر 

تأثري  من  اكرث  الخدمات  او  املنتج 

الرسالة  برمجة  هو  املهم  االعالنات. 

تتضمن  ان  عىل  للمستهلك  املوجهة 

اخبارا وليست ترويجا اعالميا لغرض 

بيع يش ما له.

العالقات العامة
ويشمل مفهوم العالقات العامة عىل 

نقاط مهمة مثل:
العالقة الجيدة مع وسائل االعالم .. 1

بنشاطات . 2 الخاصة  النرشات  اصدار 

الرشكة ومنتجاتها وخدماتها.

داخيل . ٣ اتصاالت  اسلوب  تطبيق 

العملية  نجاح  يضمن  وخارجي 

والعالقات  شامل  نحو  عىل  االدارية 

مع الجهات الخارجية واملستهلك.

تطوير العالقات مع الجهات الرسمية . ٤

يف  القرارات  صانعي  ومع  املسؤولة 

الرشكات املختلفة.

التشاور مع االستشاريني املتخصصني . ٥

للتعرف  وخارجها  الرشكة  داخل 

والسلبية  االيجابية  النقاط  عىل 

تطوير  اىل  بحاجة  ماهو  وتطوير 

فيام  الرشكات  اداء  اجل تحسني  من 

االخرى  الجهات  مع  عالقاتها  يخص 

واملستهلك.

العالقات  بأن  اعاله  ذكرنا  وحسبام 

املهمة تخص الرشكات بأنواعها بغض النظر 

كل  تعمل  ان  يفضل  فأن  احجامها  عن 

رشكة عىل ايجاد مكتب للعالقات العامة او 

موظف يقوم بهذه املهمة عىل نحو متفرغ 

او تخصيص جزء من وقته لذلك يف الرشكات 

الصغرية . واليفوتنا ان نذكر بأن كل موظف 

يجب  االخرين  مع  التقاءه  عند  عامل  او 

ان يكون ممثال حقيقيا لرشكته من خالل 

اسلوبه وتعامله مع االخرين.

بقلم: د. سلوان فرنسيس

رجل أعامل / ديب

لكل  مهم  امر  العامة  العالقات  ان 

رشكة مهام كان حجمها او نوعية خدماتها 

للعالقات  تعريف  وهنالك   . منتجاتها  او 

يف  العامة  العالقات  مجلة  يف  ذكر  العامة 

عددها الصادر يف اكتوبر 19٤٧ نص عىل 

ادارية  عملية  هي  العامة  العالقات   " ان 

يقيم من خاللها الرأي العام نحو الخدمات 

الربامج  عىل  التعرف  لغرض  املنتجات  او 

واالجراءات التي يقوم بها الفرد او الرشكة 

فيام يخص املصلحة العامة وتخطط وتنفذ 

برنامج ما ألجل الحصول عىل أدراك وقبول 

املستهلك.

العالقات  فأن  آخر  منظور  ومن 

العامة تعد عمال مهام يساهم يف تسويق 

 . املختلفة  والربامج  والخدمات  املنتجات 

وعىل الذين يعملون يف مجاالت العالقات 

وخربات  قابليات  لديهم  تكون  ان  العامة 

احتياجات  عىل  التعرف  تخص  مختلفة 

وتصميم  واالتصاالت  املستهلكني  ورغبات 

وتنفيذ الربامج التي من شأنها التأثري عىل 

النفسية  بالنواحي  واملعرفة  املستهلك 

والعالقة  الجمهور  مع  التعامل  وكيفية 

العامة  العالقات  مفهومي  بني  القوية 

العاملية  الرشكات  ببعض  ادت  والتسويق 

ومثال  واحد  بقسم  قسميها  توحيد  اىل 

العاملية  الرشكات  احدى  قررت  ذلك  عىل 

الكربى تعيني نائب لرئيس الرشكة لشؤون 

ان  عىل  العامة  والعالقات  التسويق 

واالعالن  الدعاية  عىل  مسؤولياته  تشمل 
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املستدامة الطاقة

برميل  مليون   19٫٥29 إىل   201٥ يف 

إىل   2019 عام  يف  ليزداد  يومياً، 

20٫8٤9 مليون برميل يومياً، بحسب 

ملنظمة  السنوي  اإلحصايئ  «التقرير 

أوبك 2020».

لجأت الرشكات األمريكية السترياد 

العاملية.  األسواق  من  أكرث  منتجات 

املتوفر  الخام  النفط  فائض  وتصدير 

محلياً. ومن ثم بدأ االزدياد التدريجي 

ألسعار الوقود يف السوق األمريكية.

نشوب  بعد  األمور  تفاقمت 

تقليص  بدأ  األوكرانية، حيث  الحرب 

رشاء  من  الغربية  الرشكات  منع  أو 

أن  ومبا  الروسية.  البرتولية  املنتجات 

كبرياً  اعتامداً  تعتمد  كانت  أوروبا 

بدأ  الروسية،  املصايف  وقود  عىل 

رسيعاً  يرتفع  الوقود  أسعار  ازدياد 

عاملياً وأوروبياً خالل األشهر األخرية.

تشكل ظاهرة شح االستثامرات يف 

لتقلص  عاملية  ظاهرة  التكرير  قطاع 

توقعات بعدم تشیید
المصافی الجدیدة

األمري  واقرتح  املتاحة.  التكريرية 

من  أنه  سلامن  بن  العزيز  عبد 

اإلنتاج  يف  االختناقات  تخفيف  أجل 

«يتعني  التكريرية  والطاقة  النفطي 

االستثامر  تشجيع  الحكومات  عىل 

الهيدروكربونية،  الصناعات  يف 

مصادر  إىل  الجاري  التحول  رغم 

مستدامة».

التكريرية  الطاقة  سعة  بلغت 

األمريكية يف عام 201٥ نحو 18٫٣1٥

2019 عام  ويف  يومياً،  برميل  مليون 

برميل  مليون   18٫٧0٧ السعة  كانت 

الذي  نفسه  الوقت  يف  هذا  يومياً. 

1٦٫٤2٧ تكرير   201٥ يف  فيه  تم 

نحو  يومياً، ويف 2019  برميل  مليون 

1٦٫9٧٦ مليون برميل يومياً. ما يعني 

متوفرة  كانت  التي  السعة  أن حجم 

محدوداً  كان  أكرث  لتكرير  ألمريكا 

جداً، ما يثري عادة القلق يف األسواق 

صاحب  األسعار.  زيادة  إىل  ويؤدي 

الطلب  ارتفاع  األمرييك  العجز  هذا 

بقلم:

د. وليد خدوري

كاتب عراقي متخصص

يف شؤون الطاقة

ّرصح رئيس رشكة شيفرون مايك 

«تلفزيون  مع  مقابلة  يف  ويرث، 

)حزيران(  يونيو   ٣ يف  بلومربغ» 

يتم تشييد مصفاة  «مل  بأنه  الجاري، 

جديدة يف الواليات املتحدة منذ عقد 

السبعينات... ورأيي أنه لن يتم بناء 

الواليات  يف  أخرى  جديدة  مصفاة 

«بالتس  نرشة  وذكرت  املتحدة». 

أويل غرام نيوز» يف ٧ يونيو الجاري: 

األوروبية  املصايف  بعض  «تحاول 

طاقتها.  بكامل  للعمل  جهدها 

توفر  لعدم  صعوبات  تواجه  لكن 

االستثامرات لتشييد مصاٍف جديدة، 

رغم األرباح التي تحققها».

الطاقة  وزير  حذر  قد  وكان 

بن  العزيز  عبد  األمري  السعودي 

صحيفة  مع  مقابلة  يف  سلامن، 

)أيار(  مايو  تاميز» يف 22  «فايننشال 

يف  االستثامرات  تقلص  من  املايض، 

ارتفاع  إىل  يؤدي  ما  التكرير،  مصايف 

الطاقة  لنقص  نظراً  الوقود،  أسعار 
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املستدامة الطاقة

البرتولية.  الصناعة  يف  االستثامرات 

طرأ  الذي  االندفاع  هو  والسبب 

ملكافحة   201٥ باريس  اتفاق  بعد 

بادرت  إذ  املناخ بحلول 20٥0،  تغري 

أوروبا لرسم األجندة وتحديد الخط 

األجندة  فمحور  لتنفيذها.  الزمني 

الكهرباء  استعامل  إىل  التحول  هو 

عىل  اعتامداً  ممكن،  نطاق  بأوسع 

املستدامة.  الطاقات  من  توليده 

صاحبت هذه األجندة حملة شعواء 

لكرثة  الهيدروكربونية  الصناعة  ضد 

ويتم  منها.  الكربونية  االنبعاثات 

حتى اآلن غض النظر عن اإلنجازات 

الكربون،  تدوير  لصناعة  العلمية 

حيث يتم التقاط ثاين أكسيد الكربون 

االنبعاثات،  من  الخايل  النفط  بإنتاج 

الدول  الصناعة يف  انتشار هذه  رغم 

املتحدة  والواليات  )الصني  الكربى 

النفطية  والدول  وبريطانيا(،  وروسيا 

)السعودية واإلمارات(.

تصفري  مسرية  مع  وتزامن 

تهميش  وأجندتها  االنبعاثات 

يف  الثالث  العامل  دور  إمكانات 

املناخي  فالتغري  االنبعاثات.  تصفري 

أقطار  مشاركة  يعني  أمر  الرضوري 

العامل بأجمعه ليشمل التصفري الكرة 

أمام  املشكلة  لكن  بأكملها.  األرضية 

العامل  دور  تهميش  هي  األجندة 

الثالث يف رسم األجندة وغض النظر 

واللوجستية  املادية  إمكاناته  عن 

التاريخي  الطاقة  تحول  لتحقيق 

بعد  بالذات  املطلوبة،  بالرسعة  هذا 

التي  واملاليني  الجائحة  من  سنتني 

حرب  نشوب  ثم  ملكافحتها،  أنفقت 

الكامل  االنتهاء  قبل  حتى  أوكرانيا 

من الجائحة، وما لحق هذه الحرب 

صناعية  دولة  تدمري  من  األوروبية 

مهمة وقتل وتهجري السكان املدنيني، 

باإلضافة إىل تحديات متمثلة باألمن 

ونزاع  املجاعة،  ومخاطر  الغذايئ، 

العراقيل  ونشوب  الكربى،  الدول 

أوقاتها  يف  التجارية  السلع  لشحن 

كربى  دولة  عىل  والحظر  املحددة، 

وما يشكله هذا من إرباك يف التجارة 

الباردة  الحرب  وعودة  العاملية، 

وإنهاء دور العوملة.

فباإلضافة لجميع هذه التحديات 

مكافحة  حركات  تطالب  الكونية، 

تحول  يف  باإلرساع  املناخي  التغري 

االعتبار  بنظر  األخذ  دون  الطاقة، 

للتحول،  املتطلبة  املليارية  النفقات 

والطلب  العرض  توازن  أهمية  أو 

التحول،  مرحلة  خالل  الطاقة  مليزان 

بعض  عن  االستغناء  كيفية  بالذات 

بأزمات  الطاقة دون اإلخالل  مصادر 

اقتصادية خطرة، ورضورة تبني سلة 

طاقة مستقبلية تحتوي عىل مصادر 

عدة خالية من االنبعاثات، منها مثالً 

الحجم  صغرية  النووية  املفاعالت 

لتوليد الكهرباء، أو النفط الخايل من 

االنبعاثات الذي بدأ إنتاجه مؤخراً.
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أسرتاليات

الحكومة  أن  الداخلية  الشؤون  وزيرة  أونيل  كلري  رصحت 

األسرتالية سرتفع سقف الهجرة إىل 19٥ ألًفا سنويًا، بزيادة تبلغ 

٣٥ ألف مهاجر عن الحد األقىص السابق البالغ 1٦0 ألًفا.

الوزراء  رئيس  ترصيحات  مع  متطابقاً  أونيل  إعالن  وجاء 

بأن  اليوم  الذي قال يف وقت سابق من صباح  ألبانيزي  أنتوين 

الدامئة  الهجرة  من  املزيد  إىل  الحاجة  عىل  "إجامع"  هناك 

ملعالجة نقص العاملة.

وقالت أونيل يف اليوم الثاين من قمة الوظائف واملهارات: 

"أريد أن أؤكد أن إحدى أولويات حزب العامل هي عدم الرتكيز 

عىل الهجرة كحل عىل املدى القصري، وبدال من ذلك االتجاه نحو 

االستمرارية واملواطنة وبناء األمة".

وتابعت أونيل موضحة "هذا يعني أن اآلالف من املمرضات 

واملهندسني بإمكانهم أن يستقروا يف البالد هذا العام".

ستلتزم  الحكومة  أن  غايلز  أندرو  الهجرة  وزير  أعلن  كام 

املرتاكمة  التأشريات  معالجة  لترسيع  دوالر  مليون   ٣٦٫1 مببلغ 

منذ فرتة الجائحة.

وقال جايلز: "سوف نخصص ٣٦٫1 مليون دوالر يف معالجة 

خالل  شخص   ٥00 مبقدار  املوظفني  عدد  لزيادة  التأشريات، 

األشهر التسعة املقبلة".

املرتاكمة، سيساعد  التأشريات  البت يف  انهاء  إىل  "باإلضافة 

ذلك يف تنفيذ برنامج الهجرة الدامئة."

شبكة  عىل   Breakfast News لربنامج  ألبانيزي  ورصح 

للغاية  "ضعيفة"  أصبحت  األسرتالية  العاملة  القوى  أن   ABC

من خالل اعتامدها عىل الهجرة املؤقتة.

"هناك إجامع عىل أن هناك حاجة إىل زيادة [يف معدالت 

فقط  يتعلق  ال  األمر  أن  عىل  اآلراء  يف  توافق  وأيًضا  الهجرة]، 

باألرقام بل بتكوين نظام الهجرة لدينا، وأننا بحاجة إىل التحرك 

نحو املزيد من الهجرة املستدامة بدال من االعتامد عىل العاملة 

املؤقتة".

للخطر،  عرضة  أكرث  جعلنا  املؤقتة  العاملة  عىل  "االعتامد 

لذلك عندما أغلقت الحدود حدث اعتامد مفرط عىل العاملة 

املؤقتة وذلك يعني أننا مل نتمكن من سد املهارات املطلوبة".
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سيكون دور الهجرة والتدريب يف إصالح أزمة املهارات ونقص 

العاملة نقطة نقاش رئيسية يف قمة الوظائف واملهارات.

وشهد اليوم األول من فعاليات القمة اعالن ألبانيزي عن توفري 

TAFE يف  الرسوم  من  معفاة  إضافية  تدريبية  منحة  ألف   180

بحلول عام 202٣ كجزء من حزمة تدريب رئيسية.

كام أشار ألبانيزي إىل املزيد من اإلعالنات التي سيتم إصداراها 

تباعا يف أعقاب اختتام أعامل القمة.

األخبار  من  املزيد  سيشهد  الجمعة  يوم  أن  من  واثق  "أنا 

االيجابية، ليس فقط يف املهارات والتدريب، ولكن يف ملف الهجرة 

أيضا."

تكون  أن  يجب  للقمة  الرئيسية  الخالصة  أن  ألبانيزي  ويرى 

األمان الوظيفي.

وقال يف جلسة عشاء باليوم األول من فعاليات القمة: "هناك 

أكرث من أي وقت مىض.  آمنة  الناس يف أعامل غري  أكرب من  عدد 

الناس يعملون يف وظيفتني من أجل االستمرار، واألجور ال تواكب 

تكلفة املعيشة".

وظيفة  توفره  املفرتض  من  الذي  باألمان  األشخاص  يتمتع  "ال 

لعائلة  التخطيط  أو  عقاري  رهن  لدفع  مضمون  دخل  أو  دامئة 

بصورة مستقرة".

"أريد أن ينعم الناس باألمن يف وظائفهم".
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أسرتاليات

يف  الصادرة  بابلون  مجلة  برعاية 

من  السابعة  الساعة  يف  أُقيم  ملبورن 

مساء يوم األربعاء املوافق 2022/8/10، 

خوشابا/  عامنوئيل  األب  قاعة  عىل 

الزروع،  حافظة  العذراء  مريم  كنيسة 

قرقوش  فرقة مرسح  كتاب  توقيع  حفل 

هاين  األستاذ  ملؤلفه  للتمثيل  )بخديدا( 

عزيز عطالله. وبحضور نوعي وكمي من 

الخور  يتقدمهم  ملبورن  مدينة  مثقفي 

اسقف فاضل القس اسحق.

من  ترحيب  بكلمة  الحفل  افتتح 

هيئة  عضو  يوسف  مخلص  السيد  قبل 

أول  قّدم  ثم  ومن  بابلون،  مجلة  تحرير 

املتحدثني السيد باسم جميل حيث ألقى 

والجهود  وأهميته  الكتاب  حول  كلمة 

املبذولة من قبل الكاتب يف جمع وأرشفة 

ما تم فقده عند دخول داعش اإلرهايب 

الخاص  واالرشيف  املصادر  لكل  وحرقه 

بالفرقة، ثم أعطيت الكلمة للسيد هيثم 

تناول  الذي  التحرير  رئيس  نائب  ملوكا 

أهمية الكتاب يف تدوين وتسجيل تاريخ 

الفرقة منذ تأسيسها لغاية اصدار الكتاب 

حياة  يف  املرسح  أهمية  اىل  وتطرق 

املنصة  ارتقى  ثم  واالنسان،  الشعوب 

ليقدم  القس اسحق  الخورأسقف فاضل 

مع  وذكرياته  الكتاب  عن  موجزة  نبذة 

الكاتب، بعدها كانت كلمة الروايئ هيثم 

بردى الذي تناول فيها أهمية تناول مثل 

تاريخية  أهمية  لها  ملا  عناوين  هكذا 

وخاصة لألجيال القادمة وتطرق أيضاً اىل 

بدايات تأسيس أول عمل مرسحي يعود 

اىل بدايات القرن املنرصم يف القوش عام 

للمؤلف  الختام  كلمة  كانت  ثم   ،1912

الكاتب هاين عزيز شاكرا كل من ساهم 

يف نجاح هذا الحفل وأيضاً شاكراً الحضور 

تأليف  مراحل  وتناول  للمثقفني  النوعي 

التي  والصعوبات  باختصار  الكتاب 

واجهها يف امتامه واخراجه بالشكل الذي 

لحفل  املجال  فسح  وبعدها  عليه.  هو 

التوقيع من قبل املؤلف للحارضين.

مجلة بابلون تحتفي

بالكاتب هاين عطاالله عزيز

مبناسبة توقيع كتابه

] فرقة مرسح قرقوش "بخديدا" [ للتمثيل
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االتفاق حني  بد من  قبل كل يشء ال 

يعني  النهرين هذا  بالد  تراث  اىل  نتطرق 

بالعطاء  ثري  عظيم  نتاج  أمام  نحن 

امليثولوجي والحضاري، واألديب كون كل ما 

لدينا من الثقافة واألدب ولدت وازدهرت 

الرافدين،  وادي  حضارات  أعقاب  عىل 

واخذت عصارة الحضارات القدمية لتصنع 

منها حضارة جديدة مدونة بحرف وكتابة 

األكدية  من  مزيج  هي  ولغة  جديدة 

ذلك  وغري  والكنعانية  البابلية(  )اآلشورية 

فسميت باآلرامية ومن ثم تبنتها وطورتها 

فسميت  الرها  وعاصمتها  أرسوينا  امارة 

بالرسيانية فأصبحت لغة التبشري املسيحي 

ولغة الطقوس يف كنائسنا املرشقية...

يف  وادابها  اللغة  هذه  انترشت 

والكلدانية  االشورية  االمرباطوريات 

تكن  مل  واالدارة  التجارة  فلغة  والفارسية. 

االكدية بل االرامية حيث حلت االبجدية 

نظرا  املسامرية  الكتابة  محل  االرامية 

التداول  لغة  صارت  حيث  لسهولتها، 

االشورية  االمرباطوريتني  بني  والكتابة 

فلكها،  يف  الدائرة  والدويالت  والفارسية 

اىل  البابيل  للبالط  الرسمية  اللغة  وكانت 

نهاية العهد الفاريس. وبني املحارض العديد 

كحكمة  ذلك  تثبت  التي  الشواهد  من 

االمرباطور  من  املوجهة  والرسائل  أحيقار 

فارسية  وهي  مرص  يف  واليه  اىل  الفاريس 

نبوءة  االرامي وقسم من  بالحرف  مدونة 

دانيال وسفر عزرا وطوبيا.. وكتابات أخرى 

منقوشة عىل أرضحة امللوك يف مدينة الرها 

وسوريا  السعودية  يف  أكتشفت  ونقوش 

واالردن والعراق كلها مكتوبة باالرامية. 

كل  عن  مرشوعة  تساؤالت  هنالك 

حقبة من حقبات العطاء الرسياين:  

قاعدة  املنجز  لهذا  يؤسس  مل  ملاذا   

يف  السبب  أكان  الكنيسة؟   خارج  رصينة 

انحسار هذه املؤسسات بيد الكنيسة التي 

نظرة  ذلك  كل  اىل  تنظر  بدورها  كانت 

اكادميية مبنية عىل جمع املعارف والعلوم 

خدمة للدين املسيحي بعيدا عن تاسيس 

لدى داريس هذه  القومي  الوعي  وترسيخ 

اللغة؟ أكان جميع مثقفي وكتاب الرسيان 

يف هذه الفرتة من رجال الدين والعاملني 

معهم يف الكنيسة او االديرة؟

والتاسع  والثامن  السابع  القرن  يف  ثم 

ظل االدب الرسياين يسري اىل االمام ليختتم 

عرصه الذهبي، فبينام كان الخلفاء منشغلني 

الرسيان  ادباء  استمر  االسالمية  بالحروب 

والتدريس  والتاليف  العلم  ارتشاف  يف 

والتصنيف رغم اختالف الخلفاء والعصور 

وبني  بينهم  الجارية  السياسية  واالوضاع 

ميدان  اىل  الرسيان  املسلمني. ونزل علامء 

من  زمالئهم  مع  جنب  اىل  جنبا  املعارف 

العرب املسلمني سعيا وراء النهضة العلمية 

واالديرة  املدارس  وواصلت  واالجتامعية. 

وكان  البالد،  انحاء  يف  وانترشت  مسريتها 

تلك  يف  العلم  يتلقون  انفسهم  املسلمون 

الرسيانية  الثقافة  سارت  وهكذا  املدارس، 

تتحدى الزمن، تارة تنرشح وأخرى تتقلص 

يف الزهد والتأليف واصبحت بغداد اعظم 

القرن  يف  وحضاري  فكري  اشعاعي  مركز 

عرش.  والحادي  والعارش  والتاسع  الثامن 

وكانت للحرية وجنديسابور مراكز رسيانية 

مرموقة لها تاثري عميق يف تنشيط الحركة 

الفكرية والعلمية بفضل عرشات العلامء.

التي  التساؤالت  بعض  نطرح  وأيضاً 

عىل  نعرث  مل  ملاذا  الحقبة:  هي  رافقت 

ترجامت كثرية من العربية اىل الرسيانية؟ 

بنقل  قاموا  عرب  بادباء  نسمع  مل  كام 

الثقافة الرسيانية اىل العربية بانفسهم رغم 

فضال  الرسيان  مع  واشتغالهم  اختالطهم 

عن تخرج بعضهم من املدارس الرسيانية؟ 

العباسية  للدولة  االخرية  الفرتة  ويف 

وسقوطها، وحيث اندثرت معاهد العلوم 

وتوارى اصحاب املواهب وهدمت املدارس 

واالديرة واتلفت االف الكتب، االمر الذي 

ادى باالدب والعلوم عامة واالدب الرسياين 

الخليفة  قام  حيث  االنحطاط.  اىل  خاصة 

املعتصم بالله الذي بنى سامراء عىل ارض 

ابنه  اصدره  الذي  واملرسوم  قديم،  دير 

املتوكل مرسوما واملتضمن 9 فقرات يقيد 

مبوجبه حركة املسيحيني يف البالد.

من  بعض  اىل  االشارة  من  بد  وال 

جامعات  مبثابة  كانت  والتي  املدارس 

من  االمة  هذه  شعب  كان  فاذا  كبرية. 

للحضارة  قدمت  التي  الراقية  االمم  بني 

الكتابة  فن  وهو  اال  رائعا  انجازا  البرشية 

يؤسس  ان  جدا  الطبيعي  فمن  باالبجدية 

كل  يف  املدارس  من  العديد  الشعب  هذا 

رقعة تواجد فيها ومنذ البداية، مام جعله 

ان يكون يف طليعة شعوب الرشق بالثقافة 

والبالغة، لقد ازدهر الفكر الرسياين بفضل 

القرن  فاق عددها يف  التي  املدارس  هذه 
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الخامس الخمسني مدرسة )1( تدرس فيها 

العلوم بالرسيانية واليونانية، وكان اسلوب 

العمل يف هذه املدارس )االديرة( جامعي، 

ففي ردهات الدير كان الرهبان يجتمعون 

فيها  يحاولون  للدراسة  بحث  حلقات  يف 

وكان  والغامضة  الصعبة  املسائل  حل 

ضمن  خرباتهم  يتداولون  الدير  رهبان 

االراء حول مسألة  يتداولون فيها  حلقات 

يف  اسحاق  بن  حنني  اكده  ما  وهذا  ما.. 

كتابه تراجم جالينوس العربية والرسيانية 

قائال )2(:

)كام تعود اخواننا يف هذه االيام من 

اجتامعات يعقدونها يف املعاهد التدريسية 

ليبحثوا  )سكول(  باالسكل  املعروفة 

موضوعا معينا يف أحد كتب السلف(.

كام يؤكد ذلك ايضا رسجيس الرهاوي 

مقدمة  يف  له  تعليق  يف   )٧٦٦ عام  )تويف 

ديونيسيوس  ملؤلفه  املرتجم  كتابه 

له  يجد  مل  اشار)٣(:  حيث  االريوفاغي 

وال  اللغة  حيث  من  ال  عمله  يف  مسعفا 

من حيث النسخ ولكنه بعون الله وعنايته 

امل�  فرتجم  االعباء  بهذه  وحده  نهض 

وفرسه. ثم سطر عىل االلواح ثم نقله اىل 

االوراق.. 

هذا يعني كان العمل الجامعي عامال 

بحلته  املرتجم(  )او  املؤلف  اخراج  يف 

انجبته  عام  ناهيك  وجودته.  الجميلة 

هذه املدارس بعملها الجامعي الكثري من 

رشقا  صيتهم  ذاع  الذين  واالدباء  العلامء 

(1)   عرص الرسيان الذهبي / الفيكونت فليب دي طرازي ص10 و ضحى االسالم / احمد امني ط6 القاهرة 1961 ج2 ص59

(2)   محمد عبد الحميد يف كتابه دور الرسيان يف العلوم العربية ص19 نقال من / ماكس مايرهوف ـ تراث االسالم ص457

ترجمة جرجيس فتح الله بريوت 1972

(3)  محمد عبد الحميد ص20-19

(4)   محمد عبد الحميد / دور الرسيان يف العلوم العربية ص18

(5)   روفائيل بابو اسحق / مدارس نصارى العراق قبل االسالم

(6)  الخوري اسحق ارملة  /الرسيان يف القطر املرصي ص49

 رمزي تادرس / االقباط يف القرن العرشين

(7)  الراهب اشور ياقو ـ دير قني / مجلة الرهبنة ـ العدد 29 لسنة 2004 ص44

)٤( العربية  االرستقراطية  وكانت  وغربا، 

تدعوا معلمني من الرسيان لتعليم اوالدها 

املدارس  هذه  يف  العلوم  يتلقون  واخرون 

منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء 

عن خالد بن الوليد)٥( انه يف مسرية من 

اسمها  قراها  من  بيعة  يف  وجد  متر  عني 

النقرية صبيانا يتعلمون الكتابة وكان فيهم 

وكانت  عفان..  بن  عثامن  موىل  حمران 

بحد  ومكتبة  مدرسة  دير  أو  كنيسة  كل 

املئات  تحوي  كانت  مكتبة  وكل  ذاتها 

مكتبة  يف  الحال  كام  املخطوطات،  من 

دير والدة الله يف وادي النطرون يف مرص 

حيث كانت تحوي زهاء ثال�ائة مخطوطة 

رسيانية قدمية عىل رق غزال يرتقي عهد 

بعضها اىل القرن الخامس والسادس )٦(.

ومن ابرز هذه املدارس:

تايت  )املدائن(:  قطيسفون  مدرسة  -1

يف مقدمة املدارس الرسيانية الشهرية، فيها 

نشأ ططيانس ـ مؤلف كتاب الدياطرسون 

ـ )القرن الثاين امليالدي( 

سنة  تاسست  ماري:  مار  مدرسة   -2

باسم  ايضا  وسميت  قني  دير  يف   182

العزيزية  منطقة  يف  تقع  ماري،  مؤسسها 

العامل  وطالبها  اساتذتها  اشهر  ومن 

املنطقي ابو برش متي. والجاثليق ارسائيل 

االول )املتويف سنة 9٦2م( حيث كان اديبا 

بالله  املطيع  الخليفة  اكرمه  وقد  وخطيبا 

لعلمه ومناقبه الجمة )٧(.

الرها  ملوك  انشأها  الرها:  مدرسة  -٣

يف القرن الثاين امليالدي وازدهرت ازدهارا 

عدد  فيها  ونبغ  تخرج  نشاتها،  منذ  رائعا 

-1٥٤( برديصان  منهم  االساتذة  من  كبري 

اليونانية  تدرس  وكانت  واسونا،   )222

ترجم  الرسيانية.  جنب  اىل  ثانية  كلغة 

اليونانية  املؤلفات  من  العديد  اساتذتها 

املصييص  ثيودورس  الرسيانية كرشوح  اىل 

حيث يؤكد عبديشوع الصوباوي يف كتابه 

البالغ  ثيودورس  كتب  ان  املؤلفني  فهرس 

عددها ٣1 مجلدا قد ترجمت جميعها اىل 

الرسيانية منذ اوائل القرن الخامس وكتب 

سويريوس  وخطابات  االسكندري  قورلس 

يف  رئاستها  توىل  ارسطو.  ومنطق  االنطايك 

القرن الرابع القديس مار افرام الذي رفع 

من شانها منذ منتصف القرن الرابع حتى 

خلفه  ثم  امليالدي  الخامس  القرن  نهاية 

الروماين  االمرباطور  اغلقها  )٤٥٧م(.  يهيبا 

زينون.

شمعون  اسسها  نصيبني:  مدرسة   -٤

ثم  الرابع  القرن  يف  اشتهرت  الجرمقي، 

لدى  ٣٦٣م  سنة  بعد  نفوذها  تضاءل 

اشتهرت  ثم  املدينة.  عىل  الفرس  استيالء 

مدرسة  مدريس  هجرة  بفضل  جديد  من 

امللفان  وخصوصا  غلقها  بعد  اليها  الرها 

منتصف  بعد  مجدها  اعاد  الذي  نرساي 

زمنا  نشاطها  وواصلت  الخامس  القرن 

ان عدد  السابع، قيل  القرن  طويال وحتى 

800 االحيان  بعض  يف  وصل  قد  طلبتها 

طالب.
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الكنسية املوسيقى

الرتتيل  هو عنرص مهم من عنارص 

أركانه  من  وركن  بالدين  التبشري 

كان  املسيحية  بداية  فمنذ  األساسية، 

املتاحة  والوسائل  الطرق  بكل  التبشري 

كان  ما  فمنها  املبرشين،  أمام  آنذاك 

الوعظ واإلرشاد، ومنها ما  عىل طريقة 

كان عىل طريقة العمل الفعيل وخدمة 

الناس، ومنها ما كان يعتمد اعتامداً كلياً 

عىل الرتتيل والذي غالباً ما كان يدخل 

ضمن حركات طقسية معينة تهدف إىل 

دعم وترسيخ أفكار وقيم معينة يدعو 

إليها الدين املسيحي وهذا ما نتلمسه 

اليوم يف طقوسنا الكنسية مثل القداس 

- الباعوثا - السعانني…الخ.

من  اليوم  العراق  كنائس  تخلو  وال 

ومبختلف  فيها  مرتلة  جوقات  وجود 

األعامر واألعداد، حيث أصبحت تؤدي 

إحياء  يخص  فيام  جداً  مهمة  رسالة 

الدينية  واملراسيم  االحتفاالت  مختلف 

ومدى تأثريها عىل املستمع يف توصيل 

الكلمة.

تراتيل األمس…… واليوم 

السابق  الرتتيل يف  تختلف طريقة   

الحارض  الوقت  يف  الرتتيل  طريقة  عن 

يف  الحاصلة  الكثرية  املتغريات  نتيجة 

املجاالت  مختلف  ويف  اليوم  عاملنا 

عىل  تأثريها  وبالتايل  واالختصاصات 

الكنيسة، وفيام ييل أهم االختالفات بني 

طريقة ترتيل األمس …… واليوم: 

 تراتيل األمس

تعتمد يف ألحانها عىل املونوفوين . 1

أحادية  أي   )monophonie(

الصوت مبعنى أن الجميع يرتلون 

بصوت واحد.

العربية . 2 السالمل  عىل  اعتامدها 

الرشقية مثل رست، بيات، سيكاه، 

نوى، هزام، صبا. 

مؤلفني . ٣ هم  الرتاتيل  مؤلفني 

بعض  من  أو  )عراقيني(  محليني 

املناطق املجاورة للعراق وأكرثهم 

من رجال الدين.

بقلم: رائد عزيز العمران

ماجستري موسيقى

الترتيل
بين 

الماضي 
والحاضر؟
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الكنسية املوسيقى

موسيقي . ٤ قائد  إىل  الحاجة  عدم 

لسهولة  وذلك  أمامهم  يقف 

األلحان.

متمكن . ٥ شخص  عىل  االعتامد 

صوتيا ومقامياً.

وإخراج . ٦ دفع  قوة  عىل  االعتامد 

جام  عن  النظر  بغض  الصوت 

ليته.

تقسيم . ٧ عىل  االعتامد  عدم 

األصوات البرشية واعتامدهم عىل 

)االنتيفونية(  التبادلية  الطريقة 

يف اإلنشاد.

املوسيقية . 8 اآلالت  استخدام  عدم 

مع املرتلني سوى الصنوج.

تكبري . 9 أجهزة  استخدام  عدم 

الصوت يف االحتفاالت.

تراتيل اليوم

تعتمد يف ألحانها عىل البوليفوين . 1

تعدد  أي   )polyphonie(

كام  االصطحاب  أو  األصوات 

يسميه الفارايب )ليس كل الرتاتيل 

بل البعض منها(.

الغربية . 2 السالمل  عىل  اعتامدها 

واملاينور   )major( املاجور 

)minor( اعتامداً كلياً إضافة إىل 

بعض السالمل الرشقية.

الجنسيات . ٣ مختلف  من  املؤلفني 

العاملية والعربية واعتامدها عىل 

باإلضافة  أيضا  علامنيني  مؤلفني 

إىل رجال الدين.

يقف . ٤ موسيقي  قائد  إىل  بحاجة 

أمامهم وذلك لتعدد األصوات.

االعتامد عىل كل املرتلني.. ٥

ولون . ٦ جاملية  عىل  االعتامد 

الصوت إضافة إىل قوته.

األصوات . ٧ تقسيم  عىل  االعتامد 

حسب  مجموعة  )كل  البرشية 

مجالها الصويت( واستخدامها عدة 

أساليب ادائية.

استخدام آالت موسيقية متنوعة . 8

يف بعض الكنائس واالعتامد الكيل 

عىل آلة االورغن.

تكبري . 9 أجهزة  الكيل عىل  االعتامد 

الصوت يف االحتفاالت. 

كلمة أخرية

)مهام  مجتمع  أي  باستطاعة  ليس 

أمام  كان منغلقاً عىل نفسه( أن يقف 

العامل،  يف  اليوم  الحاصلة  التطورات 

مختلف  يف  واخرتاعات  اكتشافات  من 

امليادين الن تيار التطور تيار قوي ولن 

يقف يشء أمام تقدمه، لذلك فاالستفادة 

وأخالق  قيم  يخدم  مبا  وتطويعه  منه 

هذا املجتمع أو ذاك، أفضل بكثري من 

من  االستفادة  مبعنى  بوجهه.  الوقوف 

كل االكتشافات واالخرتاعات وتسخريها 

من أجل خدمة الرتتيل والرتاتيل بشكل 

يالئم  مبا  عام  بشكل  والكنسية  خاص 

وكنيستنا  مجتمعنا  وتقاليد  عادات 

أكرث،  اإلبداع  ميكننا  حتى  العراق  يف 

العامل،  عىل  واالنفتاح  واالستمرارية، 

وتبادل الخربات، مع الحفاظ عىل جوهر 

الرتاتيل  استرياد  عن  واالبتعاد  طقوسنا 

الغربية غري املناسبة ال يف طريقة أدائها 

وال يف ألحانها واالستفادة من الجواهر 

بصورة  وإخراجها  طقوسنا  يف  املكنونة 

علمية وأكادميية تخدم الكنيسة بصورة 

اكرث جاملية وقدسية.
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شجرة  القدماء  العراقيون  قدس 

 - Sacred Palm Tree - )النخيل )داقال

منذ أقدم األزمنة فإنهم إشتقوا منها أو من 

الرافدين  عاصمة  أسم  املقدسة  مكانتها 

تكتب  التي   -  Eridu  - أريدو  األوىل 

ويعني   -  Noon ki  - )نون يك(  مقطعياً 

أسمها باللغة العتيقة أصل أو باب الحياة 

)موطن  أخرى  قراءة  ويف  الرفاهية  أو 

بني  املعنى  يف  الرتادف  وهذا  النخيل(، 

الحياة والنخلة إمنا يوضح مكانتها الروحية 

Proto- القدماء  الكلدان  أسالف  عند 

القديم  العراقي  فإن  والحقيقة   ،Kaldee

منذ عرص ما قبل الطوفان بل وحتى يومنا 

هذا ما يزال مولعاً بسحر وجامل ورشاقة 

تبسط ظلها  فتئت  ما  التي  الشجرة  هذه 

عىل أرض الرافدين مذ خلقها الله لتكون 

زينة جنة عدن وأول شجرة يف العامل، ومن 

العراق  أن  النباتات  علامء  لدى  املرجح 

العريقة  الشجرة  لهذه  األول  املوطن  هو 

التي يسميها العراقيون النخلة الخالدة أو 

شجرة الحياة األوىل، وبسبب مالمئة مناخ 

من   ٪  ٤0 من  يقرب  ما  املنرصم  العراق 

نسبة التمور يف العامل كله، وقد كانت يف 

العراق قبل جرمية إجتثاث مناطق كاملة 

النظام  العراق من قبل  يف وسط وجنوب 

أي  نخلة  مليون   ٣2 عىل  يزيد  ما  البائد 

حوايل ٣8 ٪ من مجموع النخيل يف العامل.

العراقية  األساطري  أجمل  من  ولعل 

هي  املقارنات  بأساطري  املعروفة  القدمية 

تلك التي كانت بني النخلة واألثلة، والنخلة 

الذكوري  الخصب  إله  متوز  اإلله  رمز  هي 

كانت  إسطورة عشتار ومتوز، كام  بحسب 

الشافية  الخرية  التعاويذ  ضمن  تدخل 

والحامية، مثلام كانت أجزاؤها تدخل ضمن 

مامرسات الطب الشعبي القديم.

العامة  وللتمر فعل سحري يعتقد به 

ومحرك  كمنشط حيس  الزمان  قديم  منذ 

طقوس  يف  يستخدم  كان  لذلك  للغريزة، 

العادة  هذه  تزال  وما  املقدس،  الزواج 

والنخلة  هذا.  يومنا  حتى  مستخدمة 

مباركة يف التقليد املسيحي ألنها السجادة 

الرب يسوع املسيح  التي فرشت يف درب 

الجموع  لوحت  وبها  الشعانني  عيد  يف 

وهّي تهلل )أوشعنا لوريه [ لرب] ددوايذ / 

املجد ألبن داود(، كام أنها ما زالت تدخل 

كمراسيم  العراقية  النهرية  املراسيم  يف 

الخرض التي كان ميارسها جميع العراقيون 

دومنا إستثناء حتى أواخر القرن املايض.

أما عىل صعيد القيمة الغذائية فإذا ما 

تركنا جانباً القيمة الغذائية للتمور والسيام 

أن عدد أصناف التمور العراقية تزيد عىل 

ثال�ائة وخمسني نوعاً، منها ما يزيد عىل 

1٥0 نوعاً من التمور النادرة التي ال تثمر 

قد  وأجزائها  النخلة  فإن  العراق،  يف  إال 

من  إبتداء  اليومية،  الحياة  يف  أستخدمت 

والحرصان  السالل  به  تغزل  التي  سعفها 

من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

الجزء الحادي والعرشونالجزء الحادي والعرشونالجزء الحادي والعرشون

بقلم: د. عامر حنا فتوحي

النخـلة..
شجرة الحياة البابلية المقدسة
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من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

اإلستخدامات  املتعدد  بكربها  مروراً 

األثاث  صناعة  يف  يدخل  الذي  وجريدها 

واملناضد  والطبالت  الكرايس  من  املنزيل 

الحاجة  الخشبية دون  واألرسة والخزانات 

فضلها  ولهذا  واحد،  مسامر  ولو  دق  إىل 

العراقيون القدماء يف بناء منازلهم النهرية 

النهر،  عن  البعيدة  منازلهم  تسقيف  أو 

ناهيكم عن إستخدم اليابس منها يف أيام 

للعني  مخدش  غري  كوقود  الباردة  الشتاء 

واألنف والرئتني.

تزال  وما  النخيل  شجرة  كانت  وقد 

ذات سطوة عند العامة إذ ال يجوز قطعها 

إال لغاية أساسية، وعند قطع شجرة النخيل 

التعاويذ  وترديد  الصلوات  قراءة  يجب 

وفق  النخيل  قاطع  تعرض  وإال  الحامية 

اإللهي،  لألذى  العراقي  الشعبي  املعتقد 

والحقيقة فقد كانت شجرة النخيل تدخل 

كانت  حيث  لآللهة  التقرب  طقوس  يف 

أكواز فخارية  الصغرية يف  الفسائل  توضع 

قدام اإلله الذي تجري طقوس التقرب إليه 

ويكون ذلك بواسطة سكب املاء املثلج يف 

فسيلة  عىل  يحتوي  الذي  الفخاري  الكوز 

املاء  عطية  تقديم  عن  كتعبري  النخيل 

كان  )املثلج(  البارد  املاء  ألن  لإلله  البارد 

من األمور املرفهة التي ال تقدم إال لآللهة 

وامللوك وعلية املجتمع.

عهد  من  جاءتنا  التي  النامذج  ولعل 

Ur  - ق.م   209٥  -  2112 أورمنو  امللك 

Nammu - واملسلة الكلدانية ذات النجمة 

الثامنية املتواجدة أيضاً يف متحف اللوفر، 

توضح  التي  النامذج  أجمل  من  تعد  إمنا 

بابل(  )إقليم  جنويب  الوسط  التقليد  هذا 

إستخدامه  وأنترش  أريدو  يف  أبتكر  الذي 

القديم،  الرافدين  وادي  أنحاء  جميع  يف 

السالالت  وكافة  األوائل  الكلدان  أن  مع 

مع  تعاملوا  البابيل  اإلقليم  يف  الحاكمة 

بشكل  فنياً  هذه  الحياة  شجرة  موضوع 

إقليم  فناين  أن  غري  املحاكاة،  من  يقرب 

آشور صوروا شجرة الحياة الوسط جنوبية 

الزخرفة  عليه  طغت  بشكل  الجذور، 

والرمزية وكانت بحق من أجمل ما تركه 

لنا الفنان الرافدي القديم.

السومري  للعهد  املنسوب  الختم  أما 

للنخلة  ختم  أقدم  يعترب  الذي  البابيل   /

نقاد  من  عدد  رأي  وفق  فيعد  املقدسة، 

فنان  نفذه  ما  أروع  من  املعروفني  الفن 

مشهد  الختم  هذا  يصور  البابيل،  اإلقليم 

فسيلتني  مع  نخلة  من  التمور  جني 

طقيس  مشهد  يف  نبيالت  نساء  وبحضور 

ووزتني  القمر(  )اإلله  ننار  اإلله  رمز  مع 

باو  لإللهة  ترمزان  بأنهام  يعتقد  كان 

ذلك  القدمية  التفسريات  بعض  بحسب 

هو  مؤخراً  تبني  كام  باو  اإللهة  رمز  أن 

)املهفة( ريش املروحة الدائرة / املتحركة 

-Winnowing fan. ومن الجدير بالذكر 

شجرة  بأن  البعض  إعتقاد  برغم  أنه  هنا، 

النخيل املقدسة قد باحت لنا بكل أرسارها 

جد،  عن  أباً  القدماء  أسالفنا  تناقلها  التي 

عىل  وكمثال  متاماً،  ذلك  غري  األمر  لكن 

ذلك، فقد أتفقت الديانات الكربى عىل أن 

عدن(  )جنة  الفردوس  من  طرد  قد  آدام 

بسب أكله من �رة الحكمة التي أعطتها 

له حواء بإيحاء من األفعى، ونعلم أن آدم 

بعدما أكل من الثمرة عرف أمرأته مبعنى 

)ضاجعها( وكان جزاؤه وأمرأته أن يطردا 

من الفردوس.

تلك  األوربيون  الفنانون  صور  وقد 

من  ليس  التفاح  وألن  )بالتفاحة(،  الثمرة 

العراق،  وجنوب  وسط  يف  املنترشة  الثامر 

وألن جنة عدن بحسب الدراسات الحديثة 

تتمثل يف وسط وجنوب العراق بداللة األسم 

)عدن( وداللة أنهار الجنة األربعة، فقد كان 

من املستحيل إعتامد التصور األوريب لثمرة 

التفاح، بخاصة وأن ليس لفاكهة التفاح أية 

تأثريات جنسية، لهذا فقد أعتقد البعض بأن 

الثمرة ال بد وأن تكون �رة عراقية وأي �رة 

حيوية  الجسم  متأل  التي  تلك  )التمر(  غري 

الثمرة  وهّي  الحرارية،  السعرات  وتصعد 

التي تقدم حتى اليوم للعريس مع اللنب يف 

ليلة الدخلة. لكن األمر مل يكن مقبوالً من 

قبل الكثريين بسبب شيوع التصور األوريب 

عن  التنقيبات  كشفت  حتى  التفاحة،  عن 

تاريخ ميتد بني  بأنه يرجع إىل  ختم يعتقد 

وميسامل  القديم  السالالت  فجر  عرصي 

2900 - 2٥٥0 ق.م، ويحتوي هذا الختم عىل 

مشهد يتألف من الثيامت األساسية لقصة 

مقرناً مبعنى  آدام وحواء، حيث نجد رجالً 

أنه مخلوق غري فان )خالد( وأمامه تجلس 

امرأة ال تلبس التاج املقرن مام يوحي بأنها قد 

فقدت خلودها للتو، وبينهام شجرة النخيل 

وقد تدلت عذوقها، ويبدو يف املشهد وكأن 

املرأة تدعو الرجل املخلد ملشاركتها يف األكل، 

وتستكمل الصورة التوراتية عن آدم وحواء 

تحثها  وكأنها  املرأة  خلف  األفعى  بوجود 

عىل دفع الرجل لألكل من التمر املتديل من 

النخلة، قد يقول البعض أنها مصادفة ورمبا 

تكون كذلك ! ولكن لو متعنا يف األمر ملياً 

لوجدنا أن أسم جنة عدن مشتق أساساً من 

تعني  التي   -  Ed en – السومرية  الكلمة 

)سهل( ومبعنى آخر الجنان املخضورضة، وأن 

املقطع - Ed - منفصالً يعني أيضاً النهر، كام 

أن تفاصيل املشهد مبجموعها ال تقبل تأويالً 

آخر، وما يدعم هذا الرأي أن التمر معروف 

الجنسية، كام أن املشهد  العراق مبزاياه  يف 

يجمع بني رجل وامرأة وثعبان وفاكهة التمر 

وكلها عنارص رئيسة، مصورة كام وردت حرفياً 

الثالث من سفر التكوين بعد  يف اإلصحاح 

ذلك مبا يزيد عىل ألفي عام!

العراقيني  عند  النخيل  شجرة  أن 

القدماء قد أقرتنت دامئاً بالحكمة وأنفتاح 

الذهن وبالحيوية الجنسية، وهّي ما ترمزه 

حتى اليوم عند العراقيني املعارصين، لذلك 

بعيد  يحتفلون  القدماء  العراقيون  كان 

الخامس عرش  يف   -  Zagmuk - زاكموك 

من شهر أيلول من كل عام مبناسبة جني 

الحياة،  وتجدد  للخصوبة  كعيد  التمور 

وكان الزواج املقدس - Hashadu - حجر 

األساس لذلك العيد الذي كان يعترب مبثابة 

يعطي  أن  قبل  الجديدة  للسنة  بداية 

 ،-  Akitu - املتميزة لعيد األكيتو مكانته 

ومع ذلك كان اإلحتفال باإلله متوز العائد 

من املوت واإللهة عشتار املنتظرة عريسها 

عند  الفرح  طقوس  ذروة  ميثل  اإللهي 

الحياة  شجرة  وكانت  القدماء،  العراقيني 

املميزة  السمة  متثل  )النخلة(  املقدسة 

والرئيسة إلحتفال الخصوبة هذا.
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المبحث الثالث /

التهميش

من كتاب: الكلدان يف املجتمع العراقي - دراسة تاريخية

بقلم: د. نزار مالخا

إستبعاد عن املشاركة  

التمييز بني مفهومي  يف إطار محاولة 

"التَّهِميش" و"اإلستبعاد"، أكَّدت الباحثة د. 

عىل أن مفهوم  مى مجيب عبد املنعم(١)،

التهميش هو مفهوم أوسع من اإلستبعاد، 

بأنه:  "التَّهِميش"  الباحثة  عرَّفت  حيث 

الة  الفعَّ املشاركة  من  اإلستبعاد  )عملية 

قد  ذاته  الوقت  يف  أنها  إال  املجتمع(،  يف 

يرتبط عند  التهميش كمفهوم  إىل  أشارت 

البعض بظاهرة الفقر، ويرتبط عند البعض 

وغياب  الفاعلية،  إنعدام  بفكرة  اآلخر 

أما  املجتمع.  يف  الفاعلة  واملشاركة  الدور 

خطرية،  ظاهرة  فهو  كمفهوم،  اإلستبعاد 

نظراً لكونه ميس مختلف أطياف املجتمع، 

ويؤثر يف مدى إندماجهم فيه، ولكنه أيضاً 

لظهور  مساعداً  عامالً  مُتثل  قد  "ثقافة" 

التفاعالت ذات الطابع العنيف واملَُمّنهج. 

اإلستبعاد  تعريف  دراستها  تبنت  ولهذا، 

بأنه : )متييز ضد بعض األفراد أو الجامعات 

أو  اإلقتصادية  أو  السياسية  املجاالت  يف 

هؤالء  وضع  يف  يُؤثر  مام  اإلجتامعية، 

القوة  هيكل  داخل  والجامعات  األفراد 

جرب  شمخي  األستاذ  أما  املجتمعية(. 

(1) الهويات العراقية وتذويب الهويات الفرعية

www.mesopot.com/default/index.php?option=com (2)

/sudaneseonline.com/board/150 (الدكتور)،(3) حامد البشري إبراهيم

www.alshaab/62535 الشعب 2012/8/21 م (4)

فيقول(٢)  )ولقد كان للتهميش واالضطهاد 

الذي وقع عىل الطوائف واألقليات أثر كبري 

واألقليات  الطوائف  هذه  بنى  تقوية  يف 

هذه  من  جعل  مام  أتباعها،  والتفاف 

الهويات الفرعية تشكل بديالً عن الهوية 

الوطنية التي كان يجب أن يكون تشكلها 

مظلة للجميع برصف النظر عن أي متغري 

تهميش  أو  إهامل  إن  ديني.  أو  عرقي 

إلغاء  عامل  منها  جعل  الفرعية  الهويات 

الهويات  للمواطنة وبالتايل أصبحت هذه 

الوطني  النسيج  يف  بنيوية  ثقوباً  تشكل 

وأمراض  الترشذم  عوامل  منها  تتسلل 

هذه  فتحولت  الوطن،  وتجزئة  الفرقة 

العاملون  فيها  ينفخ  مزامري  إىل  الثقوب 

برنامجهم  وتطبيق  مصالحهم  بناء  عىل 

استغاللهم  خالل  من  للوطن  التقسيمي 

الهوية  تصيب  التي  اإلعطاب  لهذه 

األقليات  موضوع  يثار  ما  وكثرياً  الوطنية، 

ومؤسسات  الثقافية  املؤسسات  داخل 

املخابرات  التابعة ألجهزة  العلمي  البحث 

األجنبية من أجل استغالل هذا املوضوع، 

لباحثني  الدوالرات  ماليني  رصفت  وهكذا 

هذه  تضخيم  أجل  من  وأجانب  عرب 

الهويات وبالتايل تعميق الهوة التي تفصل 

بني أبناء الوطن الواحد.( 

جديدة  ليست  التهميش  كلمة  )إن   

ومصطلح  واإلنكليزية  العربية  اللغتني  يف 

اإلنكليزية  اللغة  يف  يوازي  التهميش 

حرفياً  تعني  والتي   Marginalization

وضع األشخاص أو الجامعات عىل هامش 

Ocial ومصطلح  واألفعال،  األحداث 

Exclusion  الذي يعني العزل أو اإلقصاء 

التهميش  يوجد  إذن  الشمول(٣).  عدم  أو 

يوجد  حيثام  بالرضورة(  دامئاً  )ليس 

االستحواذ [والتكويش] والظلم االجتامعي 

فردياً(  )ال  اجتامعياً  منحى  يأخذ  والذي 

كبرياً )large scale ويكون عىل أسس غري 

للجهة  االنحياز  مثل  املوضوعية،  الكفاءة 

أو االثنية او الدين او غريها من األرضيات 

التي تحكم سلوك البرش يف اطار املجتمع.(

وقد  إجتامعي:ــــ  وإقصاء  متييز 

"التَّهِميش"  مفهوم  إن  أليني(٤)   إعترب 

من  واسعة  أجزاء  ىف  إستخدامه  يتم 

واإلقصاء  )التمييز  عن  ليُعربِّ  العامل 

أفراد  يشمل  اإلجتامعى)،التهميش 

وغريها،  ودول  وشعوب  ومجموعات 

بسبب  سيناء  أهل  ذرعاً  ضاق  لقد  مثالً 

الرسديات  من  وإخراجهم  تهميشهم 
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املرصية  الوطنية  الرسدية  مثل  جميعها 

وغريها.

الربيطانية خربا  التاميز  جريدة  نرشت 

ستة  تهميش  �ن  تدفع  فرنسا  أن  مفاده 

فإن  للعراق  بالنسبة  أما  مسلم(٥).  ماليني 

العراق  كلدان  عىل  يقترص  مل  التهميش 

العراق  مسلموا  عاىن  لقد  بل  فقط، 

)السّنة( من التهميش أيضا، وهذا ما جاء 

عىل لسان السيد مقتدى الصدر(٦)، حيث 

الصدر  مقتدى  السيد  دعا  املتحدث،  قال 

الوطنية  الحكومة  بتشكيل  "اإلرساع  إىل 

األطياف  كافة  ومن  جديدة  بوجوه 

وبعيدة عن املحاصصة الطائفية"، وطالب 

املطالب  "بإمضاء  تتعهد  بأن  الحكومة 

السلمية املرشوعة لسنة العراق املعتدلني، 

الذين عانوا التهميش واإلقصاء" كام شمل 

كاألكراد  القومية   االقليات  كل  التهميش 

والرتكامن والصابئة واإليزيدية وغريهم.

التغييب    Absencyــ التغييب: 

معناه  املعارص  العربية  اللغة  معجم  يف 

اإلبعاد،أما التقوقع )Secluded( فقد جاء 

خُص  وصفه يف قاموس املعاين: تقوقع الشَّ

نفسه،  عىل  انطوى  بيئته،  عن  انعزل  اي 

وانقطع عن الناس والتواصل(٧).

:Exclusion / اإلقصاء

بعض  لدى  قدم  موطئ  له  وجد 

كل  عىل  اإلستحواذ  بغية  املتشددين 

املنافع واإلمتيازات بدون وجه حق، حيث 

غريهم  بتكفري  الدينيون  املتشددون  أخذ 

ما يسمى  لذلك ولد  الدين ونتيجة  بأسم 

الديني  أو  الفكري  أو  العقائدي  بالِصدام 

املقيت.

بالرضورة  ليست  اإلقصاء  سياسة  إن   

املصالح  أسس  عىل  مرتكزة  تكون  أن 

/www.elshaab.org/news/149616 (5)

www.elshaab.org/news/118943 (6)

ar / http://www.almaany.com/a-   (7)

/www.kitabat.com/ar/print "(8) جبار اليارسي" هل سنعتذر لصدام يوماً ما

الحقيقية  الرتجمة  إنها  بل  ال  الضيقة، 

الخربة  وقلة  النظر  وقرص  الفكر  لضيق 

كتب  السياق  هذا  ويف  الفهم.  يف  وسوء 

الشيخ  خطبة  عن  نقال  اليارسي(٨)  جبار 

جامع  وخطيب  إمام  الحسناوي  صادق 

أعيش  عراقياً  وبصفتي  يقول"  الكوفة 

أن  أشك  فلسُت  به  نتصف  ما  وأدرك 

التي  الصفة  هي  لآلخر  واإللغاء  اإلقصاء 

نتميز بها عن غرينا من شعوب األرض، بل 

بيوتنا  داخل  واإللغاء  اإلقصاء  عىل  تربينا 

وبني جدرانها، واألمثلة عىل ذلك كثرية ... 

ترص األم عىل كونها املرأة الوحيدة يف حياة 

األب، فتلغي من حياته أن تكون له زوجة 

ويحتل  إلغاء رضّتها،  أو  بإلغائها  إال  ثانية 

األخ األكرب مكانة األب فيلغي باقي أشقائه 

ويستأثر بقرار األرسة وإدارتها، فيام ينفرد 

شيخ القبيلة بقرار قبيلته بال منازع", ومن 

هنا نرى بأن التهميش أصبح جزءاً اساسياً 

وحيوياً يف مجتمعنا، يعيش معنا ونتعايش 

ورثناه  ولرمبا  مجتمع،  ترسبات  إنه  معه، 

من مجتمعات أقدم منا.

من  بالرغم  الكلدان  أن  ننىس  وال   

عانوا  فقد  التهميش  يف  الكبرية  معاناتهم 

التهجري  وهي  أال  أخرى  إضافية  معاناة 

القرسي.

Forced القرسي  التهجري 

    Migration

أو  الحكومات  تنفذها  مامرسة  هو 

أو  العسكرية  وشبه  العسكرية  الِقوى 

مجموعات متعصبة، كام حدث يف املوصل 

أو  دينية  أو  عرقية  مجموعات  تجاه 

مذهبية، بهدف إخالء أرض معينة وإحالل 

مجاميع سكانية أخرى بدالً عنها وهذا ما 

خاص  بشكل  العراقيني  للكلدان  يحدث 

األحداث  هذه   . عام  بشكل  والعراقيني 

أفرزت بشكل إعتيادي مناطق ذات ألوان 

الدورة  منطقة  كانت  أن  فبعد  مختلفة، 

تعج  واآلثوريني  اإلسكان  حي  وبالتحديد 

من  لفئة  مغلقة  اليوم  أصبحت  بالكلدان 

مذهب ودين آخر وال يقوى عىل غريهم 

املسيحيني  من  تبقى  وَمن  فيها،  السكن 

والقلق  الخوف  حالة  يعيش  فإنه  هناك 

حل  أي  لديه  وليس  الغامض  واملستقبل 

آخر ، فال هو يتمكن من أن يهجر منطقته 

الكافية  املبالغ  ميلك  وال  سكنه  ودار 

يتمكن  اآلمنة وال هو  املناطق  ليعيش يف 

التسكع عىل  أو  العراق  السفر خارج  من 

أبواب السفارات مستجدياً منهم الفيزا أو 

ومبا  بالقدر  آمن  لذا  هناك،  لجوئه  قبول 

بالخوف  ايامه  ويعيش  له  مكتوب  هو 

وهناك  الغامض،  املستقبل  من  والرهبة 

جرمية  القرسي  التهجري  أعتربت  قوانني 

املواد  يف  األسايس  روما  نظام  مثل  حرب 

2، ٧، و8، وما حدث هنا حدث يف الكثري 

من القرى الكلدانية يف ربوع شامل عراقنا 

القرسي،  للتهجري  تعرضوا  الذين  الحبيب، 

نتيجة الرصاع الذي دار آنذاك بني االكراد 

تدمري  تم  أن  وكان  املركزية،  والحكومة 

مئات القرى الكلدانية وتهجري ابنائهم.

لنتكلم  نعود   ، اإلستعراض  هذا  بعد 

عن التهميش واسبابه والقوانني التي أدت 

إىل تهميش الكلدان.

وتكميم  اآلراء  تحجيم  هو  التهميش 

ما  بكل  عليها،  الحصار  وفرض  األفواه 

تعنيه هذه الكلمة من معنى، ومثاالً عىل 

ذلك فرض الحصار اإلقتصادي أو التحصيل 

األمنية  الكليات  يف  اإلنخراط  أو  العلمي 

والعسكرية.
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تركيا، وفلسطني-)إرسائيل( .

ومبوقع  سواحلها  عىل  فخرا  يكفينا 

تاريخ  يف  أبجدية  أوُل  ُولِدت  أوغاريت 

ومن  للعامل،  الحرف  وأعطينا  البرشية 

واألعامل  األلحان  جاءت  أيضاً  أوغاريت 

لنسطر مجد  ويلزمنا صفحات  املوسيقية، 

سوريالكن ساكتفي ببعٍض منهافقط:  

هي  سوريا،  عاصمة  *دمشق-   -1

العامل  يف  بالسكان  مأهولة  عاصمة  أقدم 

اسم  جمهوري،.:  السيايس:  ونظامها 

الشعب  :مجلس  الترشيعية  السلطة 

)مسيحي(،  الحايل حمودة صباغ  ورئيسها 

الرئيس،  مستشاري  وكبرية  الرئيس  نائبة 

ومستشارة االعالمية كلهن نساء

الثانية بسوريا اقدم  2- حلب املدينة 

مدينة مأهولة بالعامل العريب وما يحيط به 

.وأكرث من 11 امرباطوريات حكم سوريا

٣- سوريا منبع املسيحية ومنها انترشت 

بالعامل وما زال الطريق الذي سلكه بولس 

العاصمة،  بقلب  ليومنا  بدمشق  الرسول 

عند اعتناقه املسيحية عىل ابواب الشام.، 

العصور  من  والكنائس  األديرة  من  وفيها 

حمص"،  وفيها"مبدينة  للمسيحية  االولية 

زنار السيدة العذراء. 

٤- أول نوطة موسيقية ظهرت بسوريا، 

وأول  بسوريا  زرعت  زيتون  شجرة  وأول 

الزراعية  والثورة  القمح  فيها  يزرع  أرض 

بالعامل  

يف  بالعامل  "العروس"  مأذنة  أول   -٥

الذي كان كنيسة  بالجامع االموي  دمشق 

القرن  الكربى منذ  الذين عاشوا يف سوريا 

االسرتاتيجي  وملوقعها   . املسيح  قبل   11

بالعامل كانت سوريا جزءا مهام من طريق 

الحرير.. 

سوريا الطبيعية أو سوريا الكربى، هو 

أيضا مصطلح معروف يف السياق التاريخي 

تعرف  كانت  كام  سوريا  أو  الشام،  لبالد 

القرن  بداية  حتى  الحديث  العرص  يف 

العرشين، مام يدل عىل الوحدة التاريخية 

بني  الشام  بالد  مبنطقة  اآلن  يعرف  ما  يف 

العريب  والخليج  املتوسط  األبيض  البحر 

التي  األرايض  وتشمل  األحمر،   والبحر 

شكلت اململكة السورية وهي حاليا الدول 

وفلسطني،  ولبنان  واألردن  سوريا  التالية: 

الشاملية  واملنطقة  العراق  وكذلك جنوب 

جزيرة  يشمل  وبعضها  الكويت  من 

أجزاء  أيضا  الكربى  سوريا  تضم  قربص. 

اسكندرون  لواء  مثل  املجاورة  الدول  من 

)حاليا محافظة هاتاي يف تركيا( واألرايض 

تركيا  إىل  ُضمت  التي  الشاملية  السورية 

واألهواز   ،)1922( لوزان  معاهدة  بعد 

املرصية،  سيناء  جزيرة  وشبه  إيران،  يف 

وجزًء من صحراء النفوذ يف شامل اململكة 

أيضا  املنطقة  وتعرف  السعودية.  العربية 

باسم الهالل الخصيب.

مع  لها  الحالية:  السورية  الحدود  أما 

خمس دول بحدود برية تبلغ 2,٣٦٣ كم، 

والعراق من  الجنوب،  من  األردن  يحدها 

يوما  "وكان  لبنان  الغرب  ومن  الرشق، 

احدى املحافظات السورية"، ومن الشامل 

العصور القديمة
والجمهورية العربية السورية الحديثة

بقلم: أديبة عبدو عطية

سوريا أعطت العامل بسخاء،والعامل ردِّ 

الجميل بالفتنة والحرب.وإقامة املخيامت 

عىل حدودها قبل شعلة اول فتيل.!

فنجانا  احتيس  كنت  يوم  ذات  أتذكر 

من القهوة يف مقهى عىل يارا عندما دخلت 

سيدة وجلست بجانبي وتبادلنا الحديث، 

سورية!.  فقلت  خلفيتي،  عن  سالتني 

أجابت: أوه أنت من ذلك املكان الرهيب 

واملحزن حيث يقتل الناس بعضهم البعض 

بحياتهم  ويخاطرون  وجيه،  سبب  دون 

الهروب  أجل  من  البحر  يف  ويغرقون 

 ، خاطئة  مالحظتها  تكن  مل  أمٍن!   ملكان 

وأنا متأكدة من أن الكثريين قد يشعرون 

ومن  عدال  ذلك،ليس  ومع  اليشء.  بنفس 

أعظم  من  واحدة  عىل  نطلق  أن  املحبط 

الحضارات يف العامل "مكانا فظيعا مرعبًا"، 

للعامل  السوريون  قدمه  عام  ونتغاىض 

سواء كان ذلك يف مجال الثقافة أو األدب 

علم  أو  الطب  أو  التاريخ  أو  القانون،  أو 

ما  وهذا  املتنوعة،  العلوم  أو  التنجيم 

حصلنا عليه مقابل هذه العطاءات للعامل 

، والبلدان التي جلبت عىل السوريني هذه 

الحرب  لديها الكثري لتجيب عليه وتتقاسم 

املسؤولية عن رعاية املدنيني األبرياء الذين 

وقعوا يف براثن هذا الرصاع..

سوريا  لغة  هي  الرسيانية  طبعا 

من  حاليا  تستخدم  تزال  ال  التي  القدمية 

يف  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الرسيان  قبل 

الناس  هوية  أيضاً  الرسيانية هي  أن  حني 
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بن  خالد  استيالء  قبل  املعمدان  يوحنا 

الوليد عليها 

٦- الجامل ظهرت بسوريا ببرئ الهمل 

رشقي تدمر والعظام تعود الكرث من 120

الف سنة قبل امليالد بالحقبة املوستريية..

٧- أول مدرسة بالتاريخ.بسوريا،وفيها 

أخرتع امليزان، وأول سيارة بالوطن العريب 

الطب  وكلية  جامعة  أول  وايضا  بدمشق، 

أعطت  سوريا  العربية..  باللغة  وتدريسها 

العامل الكثري إىل جانب:   
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باباوات:

1- 5th Pope: St Avaristos )99-105(

2- 11th Pope: St Anicetus )155-156(

3- 82nd Pope: John V )685-686(

4- 87th Pope: Sisinnivs )20 days: 708(

5- 88th Pope: Constantine )708-

715(

أعظم  الخمسة  السوريون    -9

الحقوقيني عىل اإلطالق يف العامل-روما:

Papinianus Aemilius: متثاله حتى 

اليوم هو  أمام وزارة العدل يف روما ، وآخر 

عند املدخل الرئييس للكونغرس االمرييك.

يوليوس  موديستينو،  رينيو  وأيضاً: 

Ulpianus Annius و  جاييس  يوليوس، 

الفقهاء  هؤالء  كتب  حيث   Domitrius

السبب  ولهذا  الالتينية،  باللغة  كتاباتهم 

عىل  والعلامء  املؤرخني  من  العديد  أطلق 

كتابات ونظريات هؤالء الفقهاء الخمسة " 

اسم ترشيع روما وأصبح مصدرا للترشيع 

الحقوقي بالعامل منذ 1800 عاٍم. إن تأثري 

يف  السوريون  يفخر  ليك  يكفي  الحضارة 

كل مناحي الحياة، وقال الشاعر والكاتب 

2 القرن  يف  العراف  جوفينال  الروماين 

نهر  صب  بعيد،  زمن  "منذ  امليالدي: 

العايص السوري مياهه يف نهر ترب، حامال 

معه لغته وعاداته ووعوده وغيتاره بأوتاره 

املائلة.

سوريا  كانت   ، امليالد  قبل   10000  *

الحجري  العرص  ثقافة  مراكز  من  واحدة 

الحجري  العرص  الفخار  قبل  )ما  الحديث 

 )A الحديث

منذ حوايل 10،000 قبل امليالد. حيث 

ظهرت الزراعة وتربية املاشية ألول مرة يف 

العامل.

من  املكتوبة  النصوص  أقدم  أحد   *  

إبالء  الوزير  بني  تجاري  اتفاق  سوريا هو 

حوايل  أبرسال  تسمى  غامضة  ومملكة 

2٣00 قبل امليالد.  * كانت أقدم حضارة 

مملكة  هي  املنطقة  يف  مسجلة  أصلية 

شامل  الحالية،  إدلب  من  [بالقرب  إيبال، 

حوايل  تأسست  قد  إيبال  أن  يبدو  سوريا. 

عام ٣٥00 قبل امليالد

* بحلول القرن 21 قبل امليالد، كانت 

سوريا تسمى أرض األمورو )األموريني( من 

قبل جريانهم اآلشوريني البابليني، 

* أنشات تدمر مملكة رسيانية/أرامية، 

يف شامل سوريا وواحدة من أغنى املاملك 

القرن  أواخر  الرومانية. ويف  باالمرباطورية 

التدمريني  امللك  هزم  امليالدي،  الثالث 

أوديناثوس اإلمرباطور الفاريس شابور األول 

وسيطر عىل كامل الرشق الروماين يف حني 

أن خليفته وأرملته زنوبيا )كانت رسيانية 

التدمرية،  اإلمرباطورية  أسست  آرامية(، 

وسوريا  مرص  وجيزة  لفرتة  غزت  التي 

الصغرى  آسيا  من  والكثري  وفلسطني 

أخريا  تخضع  أن  قبل  ولبنان،  ويهوذا 

للسيطرة الرومانية يف عام 2٧٣ م. واحدة 

والكثري يقال عن سوريا الحضارة .. االرض 

وباالنبياء  املسيح  السيد  باقدام  املباركة 

والثقافة واملاملك  العلم  ،، سوريا  والرسل 

الكثريوتجارتها  /الرسيانية قدمت  االرامية 

لتخوم  لوصلت  وغريه  املتوسط  دول  مع 

الصني والهند...

بالحرب  تعرَّف  يوما  تكن  مل  سوريا 

والجئني  مبرشدين  والخراب..او  والدمار 

الفكر  شعلة  دامئا  ومخيامت....كانت 

العريب  الربيع  بدأ  أن  وإىل  والحضارة 

للبنك  تدين  ال  سوريا  كانت   ، "القارص" 

مركزًا  لغريه،  او  واحدا  سنتًا  الدويل 

وتصدر  باملنطقة  املختلفة  للصناعات 

االدوية وامللبوسات، املحاصيل الزراعية من 

الزيوت ووالصناعات  قمح وشعري وقطن، 

القدمية واالثرية ...عدا عن متنزهاتها ودور 

التي  واملسارح  الليلة   والنوادي  االوبرا 

للكثري  تضاهي املدن االوروبية وباالضافة 

للجامعي  مبراحله  والتعليم  االمان  نذكر 

االمية  نسبة  لتعلن  قريبة  وكانت  مجانا، 

صفر..000 بكل سوريا... 

29مجلة بابلون - العدد السابع والعرشين



آثرية اكتشافات

ايفانا  مجدداً. وقالت عاملة األثار األملانية 

هي  امليتانية  "الحضارة   :DW لـ  بوليتس 

وعدد  دراسة،  الرشق  حضارات  أقل  من 

حتى  جداً.  قليلة  عنها  الصادرة  األبحاث 

أن عاصمة الحضارة نفسها مل يتم الكشف 

عنها وتحديدها بعد".

طالء  بقايا  عىل  األثريني  فريق  وعرث   

باللونني األزرق واألحمر عىل الجدران، كام 

الكموين  باللون  اكتشاف طالء جدران  تم 

أثري  "كشف  بـ  بولس  وصفته  ما  وهو 

مثري" حيث تقول: "يف األلفية الثانية قبل 

تقليدية  سمة  الجداريات  كانت  امليالد 

للقصور يف حضارات الرشق القدمية، ولكن 

العثور  وتم  ما وجدناها محفوظة".  نادرا 

فخارية،  أواين  عرشة  عىل  القرص  داخل 

والتي سيقوم فريق من الباحثني يف أملانيا 

بدراستهم، حيث يتمنى الفريق أن تفصح 

امليتانية  الحضارة  حول  املزيد  عن  األواين 

الغامضة.

محافظة  يف  اآلثار  دائرة  أعلنت  وقد 

شاميل  كردستان،  إقليم  ضمن  دهوك 

اكتشاف موقع  االثنني، عن  اليوم  العراق، 

أثري داخل حوض نهر دجلة بعد انحسار 

من  ومجموعة  قرصاً  يضّم  النهر،  مياه 

وقال  حجري.  سور  إىل  إضافة  املباين، 

بريفكاين  بيكس  دهوك  آثار  دائرة  مدير 

من  اآلثار  علامء  من  مشرتكاً  "فريقاً  إّن 

مدينة  اكتشفوا  وأملانيا  كردستان  إقليم 

اإلمرباطورية  عرص  إىل  تعود  عريقة 

داخل  امليالد(  قبل  عام   1٤00( امليتانية 

يف  بريفكاين،  وأضاف  دجلة".  نهر  حوض 

يف  "الجفاف  أّن  للصحافيني،  ترصيحات 

العراق أّدى إىل انخفاض مستوى منسوب 

املياه يف بحرية سد املوصل، وكانت النتيجة 

أّن  بريفكاين  ورجح  املدينة".  اكتشاف 

التي  نفسها  هي  املكتشفة  املدينة  تكون 

وتسمى  البابلية،  النصوص  يف  ذكرها  ورد 

املباين  من  والعديد  قرصاً  وتضم  زاخيكو، 

ويجرى  كبري،  سور  إىل  باإلضافة  والغرف، 

التحّقق من النصوص املسامريّة التي عرث 

عليها فريق البحث.

أيضاً  أظهرت  "النتائج  بالقول:  وتابع 

أنّها كانت مركزًا حضارياً مهامً لإلمرباطورية 

قبل  و1٣٥0   1٥٥0 العامني  بني  امليتانية 

امليالد".

العراقي  اآلثاري  الخبري  قال  بدوره، 

عيل الحمداين، يف ترصيح لصحيفة "العريب 

قد  كان  املكتشف  املوقع  إّن  الجديد"، 

دجلة،  نهر  مجرى  يف  سنوات  قبل  رصد 

لكّن ارتفاع مستوى املياه كان مينع إجراء 

عمليات حفر أو تنقيب. وأشار إىل إصدار 

منقبني تقارير تؤكد وجود آثار مغمورة يف 

املياه.

ورأى الحمداين أنّه "من املهم استغالل 

شح  بأزمة  املتمثّل  املؤسف  الحدث  هذا 

اللقى  واستخراج  املوقع  لدراسة  املياه 

دجلة  مياه  تغمره  أن  قبل  داخله  املهمة 

ذوبان  موسم  اقرتاب  مع  خاصًة  مجّدداً، 

متّوز  يوليو/  يف  واملتوقع  تركيا،  يف  الثلوج 

املقبل".

املوصل  سد  خزان  يف  املياه  انحسار 

ضخم  أثري  كشف  يف  تسبب  بالعراق 

عنها  يعلم  التي  امليتانية،  للحضارة  يعود 

علامء األثار والتاريخ القليل ومازال يحيط 

هذه  بعض  الغموض.  من  الكثري  بها 

أملانيا  إىل  ستجلب  األثرية  املكتشفات 

لدراستها. أعلنت جامعة توبنغن األملانية 

األثار  علامء  من  فريق  اكتشاف  عن 

العمر  من  يبلغ  لقرص  والعراقيني  األملان 

اإلمرباطورية  فرتة  إىل  ويعود  عاما   ٣٤00

"امليتانية".

ونشأت اإلمرباطورية امليتانية يف أجزاء 

من سوريا ومنطقة ما بني النهرين "دجلة 

والفرات"، ولكن مازال الكثري من الغموض 

يلفها حتى يومنا هذا، خاصة وأن عدد ما 

أثار تعود لتلك الحضارة  تم اكتشافه من 

يعترب محدوداً جداً.

املياه تغمر املنطقة من جديد

وما جعل هذا الكشف األثري الضخم 

سد  خزان  أصاب  الذي  الجفاف  ممكنا، 

املوصل وأدى إىل انخفاض معدالت املياه 

بالسد بشكل ملحوظ. وما أن أدى انحسار 

املياه إىل ظهور األثار عىل الضفاف القدمية 

اآلثار  علامء  أطلق  حتى  دجلة،  لنهر 

إلنقاذها.  طارئة  إخالء  عملية  العراقيني 

من  الكثري  العلامء  فريق  ميتلك  مل  ولكن 

حيث  األثرية،  املكتشفات  لنقل  الوقت 

رسيعا،  لالرتفاع  املاء  مستويات  عادت 

باملياه  األثار  غمر  إىل  النهاية  يف  أدى  ما 

... زاخيكو
الجفاف يف العراق 

يكشف عن آثار 
لحضارة قدمية غامضة

مدينة زاخيكو تظهر من جديد!
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رشيعة حمورايب

املادة ٢٢٤

إذا طبيب عجل أو حامر يعمل جرحاً 

ثقيالً لعجل أو حامر فيحييه فعىل صاحب 

للطبيب  يعطي  أن  الحامر  أو  بالعجل 

سدس الفضة أجرة له.

املادة ٢٢٥

فإذا عمل لعجل أو حامر جرحاً ثقيالً 

فأماته فعليه أن يدفع لصاحب العجل أو 

الحامر خمس �نه.

املادة ٢٢٦

إذا الوسم أزال وسم رقيق أو بال سيده 

بحيث ال يرى فعليهم أن يقطعوا يده.

املادة ٢٢٧

إذا سيد خدع الواسم فأزال وسم رقيق 

ليس بحيث ال يرى فعليهم أن يقتلوا ذلك 

السيد ويقربوه يف بابه وعىل الواسم أن يحلف 

أنه مل يقرص عن علم ثم يخىل سبيله.

املادة ٢٢٨

إذا بناء لسيد بيتاً فيدفع له شقلني من 

الفضة عن كل رس واحد من البيت مكافأة.

املادة ٢٢٩

إذا بناء بني لسيد بيتاً ومل يكن شغله 

قوياً بحيث أنهار ذلك البيت الذي بناه وقتل 

صاحب البيت فيجب أن يقتل ذلك البناء.

املادة ٢٣٠

فعليهم  البيت  صاحب  ابن  قتل  فإن 

أن يقتلوا ابن هذا البناء.

املادة ٢٣١

فإن قتل رقيق صاحب البيت فعليهم 

صاحب  رقيق  كمثل  رقيقاً  يعطي  أن 

البيت.

كتاب: رشيعة حمورايب

ترجمة: الدكتور محمود األمني

إصدار: مجلة كلية األداب - جامعة 

بغداد،  ١٩٦١

عىل  القوانني  هذه  حمورايب  سجل 

الديوريت  الحجر  من  كبرية  مسلة 

األسود طولها ٢٢٥ سم وقطرها ٦٠

سم وهي أسطوانية الشكل.

تقع هذه القوانني يف أربعة وأربعني 

حقالً كتبت باللغة البابلية (السامية) 

ويظهر  األكدي.  املسامري  وبالخط 

ومن  بوضوح،  مادة   (٢٨٢) فيها 

تزيد عىل (٣٠٠)  كانت  أنها  املرجح 

مادة بقليل.

مجلة بابلون اعتمدت هذه الرتجمة 

وستقوم بنرشها عىل أجزاء.

املادة ٢٣٢

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

املادة مفقودة(

املادة ٢٣٣

أن  فعليه  أمواله  تلف  سبب  فإن 

أن  ومبا  اتالفه  سبب  ما  كل  عن  يعوض 

البيت الذب بناه مل يبنه قوياً بحيث أنهار 

فعليه أن يبني البيت الذي سقط من ماله 

الخاص.

املادة ٢٣٤

كور   ٦0 لسيد  سفينة  بني  مالح  إذا 

فعليه أن يعطيه شقلني من الفضة مكافأة.

املادة ٢٣٥

إذا املالح بنى للسيد سفينة ومل يكن 

السفينة  هذه  وتشققت  متقناً  عمله 

أن  املالح  فعىل  رضر  ذلك  عن  وتسبب 

ويعطي  ماله  من  ويقويها  السفينة  ينقر 

السفينة املقواة إىل صاحب السفينة.

املادة ٢٣٦

باألجرة  ملالح  سفينة  أعطى  سيد  إذا 

وكان املالح مهمالً فجعلها تغرق أو تفقد. 

لصاحب  سفينة  يعوض  أن  املالح  فعىل 

السفينة.

)ترجمة ثانية – إذا أجر شخص قاربه 

بأجرة إىل مالح وكان املالح إىل درجة أنه 

يعوض  املالح  فإن  القارب  فقد  أو  أغرق 

صاحب القارب بقارب(.

املادة ٢٣٧

إذا سيد استأجر مالحاً وسفينة وحملها 

غالالً وصوفاً وسمناً ومتراً أو حمالً من أي 

فأغرق  مهمالً  املالح  هذا  وكان  آخر  يشء 

السفينة وسبب فقدان ما كان عليها فعىل 

املالح الذي أغرق السفينة وسبب فقدان 

كل ما كان يف داخلها أن يعوض.
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القدمية مدن مابني النهرين

أهم معامل املدينة، وهي متوجة بـ " املعبد 

األبيض " الذي يعود إىل عهد جمدة نرص.  

وهو معبد ذو ثروة كبرية – حيث الذهب 

فائقة،  مبهارة  مشغولة  والنحاس  والفضة 

وقد عكست األختام والتامئم حرفية عالية 

جداً يف إنتاج الرسوم الدقيقة.

ويشهد معبد يانـّا املقدس، وهو زقورة 

امللوك  من  العديد  اهتامم  مبدى  أخرى، 

األقوياء، من بينهم أور- منّو )حكم للفرتة 

ملوك  أول  وهو  م(،  ق.   209٥  –  2112

منّو  أور-  إن  كام  أور.   يف  الثالثة  الساللة 

املدينة،  تخطيط  يخص  فيام  الكثري  فعل 

السومرية  النهضة  من  استفادت  التي 

الجديدة.  وقد ارتبطت تطورات معامرية 

عديدة بعهد آيسن – الرسا )حوايل 201٧

)حوايل  الكاّيش  وبالعهد  م(  ق.   1٧٦٣  –

1٥9٥ – حوايل 11٥٧ ق. م(.  وبعد العهد 

الكاّيش، ترك الحكام اآلشوريون والبابليون 

قورش  بينهم  من  واألخمينيون،  الجدد، 

من  بصامت  تركوا  الكبري،  ودارا  الكبري 

منطقة  يف  وخصوصاً  املعامري،  نشاطهم 

يانـّا.  واصلت املدينة ازدهارها يف العصور 

قدمية  مدرسة  آخر  كانت  حيث  البارثية، 

بالخط  الوثائق  تحرير  الكتـّاب  لتعليم 

املسامري )حوايل ٧0 ق. م(. 

إريدو

سومرية  مدينة  شهرين،  أبو  حالياً 

قدمية، جنوب أور )تل املقرّي(، يف محافظة 

مكانتها  وللمدينة  العراق.   قار،  ذي 

لقوائم   ً طبقا  سومر  يف  األقدم  باعتبارها 

أو   " يا   " هو  الراعي  ربها  وكان  امللوك، 

التي  العذبة  املياه  سيد   " وهو   " أنيك   "

تجري تحت األرض ".  وقد ثبت أن املوقع، 

الذي نقبت فيه بشكل رئييس دائرة اآلثار 

هو  و19٤9،   19٤٦ عامي  بني  العراقية 

عهود  يف  املدينية  املواقع  أهم  من  واحد 

ومن  بابل.   بالد  جنوب  التاريخ  قبل  ما 

أسست  قد  املدينة  تكون  أن  املحتمل 

عىل تالل الرمل يف األلف الخامسة ق. م، 

الحضارة  أدوار  كامل  بشكل  توضح  وهي 

بتلك  الكتابة،  عىل  السابقة  الُعبيدية 

املؤثرة  معابدها  من  الطويلة  السلسلة 

جداً  التي ترسم منو وتطور عامرة الطابوق 

مسكونة  املدينة  ظلت  املتقنة.  الطيني 

أهميتها  ولكن  م  ق.   ٦00 حوايل  حتى 

التاريخية قلــّت. 

لجش
حالياً تِلـّو، واحدة من أهم العواصم يف 

سومر القدمية، واقعة يف منتصف الطريق 

محافظة  يف  والفرات،  دجلة  نهري  بني 

أوروك
ويف  السومرية،  باللغة  تنطق  هكذا 

اللغة اليونانية أوروكو، وحاليا ً تسمى تل 

النهرين،  بالد  من  قدمية  مدينة  الوركاء.  

يف   ) املُقريَّ )تل  أور  من  الشامل  إىل  تقع 

ب املوقع  نـُقـِّ العراق.   محافظة ذي قار، 

الجمعية  من قبل  منذ عام 1928 فالحقاً 

األملان.   اآلثاريني  ومعهد  األملانية  الرشقية 

سومر،  مدن  أعظم  من  واحدة  وأوروك 

طول  الطابوق  من  بأسوار  محاطة  وهي 

محيطها حوايل ستة أميال، وطبقاً لألساطري 

فإن البطل األسطوري جلجامش هو الذي 

التنقيبات  كشفت  األسوار  داخل  بناها.  

يبدأ  املدن  من  متعاقبة  سلسلة  عن 

ورمبا  التاريخ،  قبل  ما  عهود  من  تاريخها 

العصور  حتى   ً وصوال  م،  ق.   ٥000 قبل 

وتبدو  م(.    22٤  – م  ق.   12٦( البارثية 

الحياة املدينية فيام يسمى بعهد أوروك – 

جمدة نرص )حوايل ٣٥00 – 2900 ق. م( 

بصورة أوضح يف أوروك منها يف أية مدينة 

أخرى من مدن بالد النهرين.  ويظهر أن 

اللذين عبدا  الرئيسيني  السومريني  اإللهني 

)آن(  آنو  اإلله  هام  القدمية  أوروك  يف 

)" ملكة  إنـّانا  السامء، واإلالهة  وهو رب 

آنو واحدة من  "(.  وتعترب زقورة  السامء 

مدن العراق السومرية
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لتل  القديم  االسم  وكان  العراق.  ميسان، 

لجش  اسم  كان  بينام  جريسو،  هو  تِلـّو 

يطلق يف األصل عىل موقع جنوب جريسو، 

كلها  للمقاطعة  اسامً  أصبح  بعد  وفيام 

وكذلك لجريسو نفسها. نّقب الفرنسيون يف 

تِلـّو بني 18٧٧ و19٣٣ واكتشفوا عىل األقل 

من  واحداً  كانت  مسامري  نص   ٥0000

النشاطات  عن  ملعلوماتنا  الكبرية  املصادر 

وكذلك  ق.م.  الثالث  األلف  يف  السومرية 

عىل  املنقوشة  اإلهداء  كتابات  وفرت 

لتقييم  �ينة  شواهد  والطابوق  الحجر 

التطور التاريخي للفن السومري. تأسست 

املدينة يف عهد الُعبيد السابق عىل التاريخ 

)حوايل ٥200 – حوايل ٣٥00 ق.م(، وظلت 

مسكونة حتى أواخر العرص البار� )2٤٧

ق.م - 22٤ م(. ويف أوائل عرص السالالت 

أنفسهم "ملوكاً"  اللجشيون  الحكام  سّمى 

)لوغال(، بالرغم من إن املدينة نفسها مل 

السومرية  امللوك  قامئة  ضمن  أبداً  تدخل 

الرسمية. ومن بني أشهر املنشآت يف لجش 

املنصوبة  النسور،  مسلة  العهد  ذلك  يف 

دولة  عىل  أنـّاتوم  امللك  بانتصار  احتفاالً 

أوما املجاورة. وأخرياً سقطت لجش تحت 

سيطرة رسجون األكدي )حكم للفرتة من 

وبعد  ق.م(.   22٧9 حوايل   –2٣٣٤ حوايل 

1٥0 سنة نهضت لجش من جديد. وكان 

)حوايل  غوديا  عهد  رخائها  عهود  أعظم 

212٥(، الذي رمبا كان والياً أكرث من كونه 

ملكاً مستقالً، وكان خاضعاً اسمياً للغوتيني 

يف غرب إيران، وهم شعب مقاتل سيطروا 

عىل معظم بالد بابل من حوايل 22٣0 – 

من  العديد  لجش  يف  كان   .21٣0 حوايل 

املعابد، من بينها إينينـّو " بيت الخمسني 

أما  إنليل.  األعىل  باإلله  الخاص  املقر   ،"

البناء  ذلك  هو  األبنية  فأشهر  معامرياً 

الذي مازال بحالة جيدة، ويعتقد أنه سد 

أنه كان يحتوي  وناظم، ومام ال شك فيه 

عىل بوابات تتحكم بتدفق املياه، وتحتفظ 

باملياه الالزمة للمنطقة يف خزانات.

كيش

حالياً تل األَُحيمر، دولة مدينية قدمية 

يف  بابل  رشق  واقعة  النهرين،  بالد  يف 

للمصادر  وطبقاً  العراق.  بابل،  محافظة 

للساللة  مقراً  كانت  القدمية  السومرية 

الرواية  وحسب  الطوفان.  بعد  األوىل 

)حوايل  كيش  يف  األوىل  الساللة  تكونت 

2٧٥0 – حوايل 2٦٦0 ق.م( من 2٣ فرتة 

لكل  سنة   1000 )مبعدل  طويلة  حكم 

واحدة(؛ ومع ذلك يؤمن معظم الباحثني 

تاريخي.  األقل  الساللة عىل  بأن جزًء من 

كيش،  ملك  ميسيليم،  أن  والحقيقة 

ملكية  كتابة  أقدم  صاحب  بأنه  معروف 

الحدود  يف  تحكيمه  فيها  موجودة، سجل 

وأوما  لجش  مدينتي  بني  عليها  املتنازع 

الساللة  انتهت  وقد  بابل.  بالد  جنوب  يف 

حوايل  يف  آغـّا،  ملوكها،  آخر  انهزم  عندما 

الساللة  ملك  جلجامش،  أمام  ق.م   2٦00

كيش  بقاء  من  وبالرغم  أوروك.  األوىل يف 

التاريخ  مراحل  معظم  يف  أهميتها  عىل 

تكن  مل  إنها  غري  النهرين،  بالد  يف  القديم 

قادرة عىل استعادة وضعها القديم. 

إيشنونـّا

تقع  قدمية  مدينة  األسمر،  تل  حالياً 

يف  دياىل  محافظة  يف  دياىل،  نهر  وادي  يف 

أجراها  التي  التنقيبات  كشفت  العراق. 

أن  شيكاغو،  جامعة  يف  الرشقي  املعهد 

٣000 قبل  ما  منذ  مسكوناً  كان  املوقع 

عهد  خالل  املدينة  توسعت  وقد  ق.م. 

السالالت القدمية، وكانت يف عهد الساللة 

الثالثة يف أور مقراً للـ إنيس )أي الحاكم(. 

ثم  إيشنونا،  استقلت  أور  انهيار  وبعد 

القرن  بابل. وخالل  ملك  فتحها حمورايب، 

ورمبا  باالنحالل  املدينة  أخذت  التايل 

"عىل  إيشنونا  رشيعة   " كُتبت  ُهجرت. 

أبو  تل  يف  عليهام  عرث  مكسورين  لوحني 

حرمل، وهو تل قرب بغداد. واللوحان غري 

متطابقني ولكنهام نسختان منفصلتان عن 

الرشيعة  هذه  أن  ويُعتقد  أقدم.  مصدر 

وتساعد  بجيلني؛  حمورايب  رشيعة  تسبق 

تطور  توضيح  يف  االثنني  بني  الفوارق 

القانون القديم.

تل بـِراك

ويلفظ أيضاً تل بْراك، موقع قديم يقع 

يف حوض نهر الخابور الخصيب يف محافظة 

الحسكة، سوريا؛ وهو مسكون من حوايل 

من  واحد  ق.م.   2200 حوايل  إىل   ٣200

العني  براك هو معبد  االكتشافات يف  أهم 

بذلك  سمي  والذي  ق.م(،   ٣000 )حوايل 

بسبب اآلالف من األحجار الصغرية " أصنام 

العيون " التي وجدت هناك. وملعظم تلك 

األشياء الغريبة أجسام مربعة ورأس رقيق 

كبرية.  عيون  ستة  إىل  عينان  فيه  منحوتة 

أشكال  استخدم  ألنه  مهم  نفسه  واملعبد 

جنوب  يف  املستخدمة  النموذجية  التزيني 

نَرام  األكدي  امللك  أيام  ويف  النهرين.  بالد 

 –  22٥٤ حوايل  من  للفرتة  )حكم  سني   –

حوايل 2218(، بُني مقر إقامة مليك يف براك، 

كل  عىل  سيطرة  نقطة  املدينة  وأصبحت 

طرق صحراء الجزيرة. 

أدبا

قدمية  سومرية  مدينة  ِبساميْه،  حالياً 

واقعة جنوب نيـبّور )حالياً نِفـّر أو نُفـّر( 

كشفت  العراق.  يف  ميسان  محافظة  يف 

 )190٤  –  190٣( نفذها  التي  التنقيبات 

بانكس  جيمس  أدغار  األمرييك  اآلثار  عامل 

أبنية يبدأ تاريخها من عرص ما قبل التاريخ 

حتى فرتة حكم أور-منّو )حكم بني 2112

قبل  مهمة  أدب  كانت  ق.م(.   209٥  –

حوايل 2000 ق.م. وقد نسبت إليها قامئة 

السالالت  من  واحدة  السومرية  امللوك 

القدمية، تتكون من ملك واحد فقط، هو 

أنه  يقال  الذي  موندو،   – أنـّه   – لوغال 

حكم 90 سنة؛ وحسب موقعه يف القامئة 

فإن ذلك يكون يف حوايل 2٤00 ق.م. ويف 

األزمنة املتبقية كلها تقريباً خضعت أدب 

مللوك سيطروا عىل كل بالد بابل )جنوب 

بالد النهرين( أو معظمها. وكانت اإلالهة 

الرئيسية للمدينة هي اإلالهة نِنخورساغ.

33مجلة بابلون - العدد السابع والعرشين



لغوية بحوث

- ������� ������ �� ��
��� ���� ��� ������ -

التجارب وتنفيذها من أجل التحقيق يف 

كيفية تأثري خمسة متغريات عىل متغري 

األنشطة  تسجيل  يتم  حيث  النتيجة، 

الطالب يف ملف خارجي وتحليلها. تم 

بعد  املعرفة  وراء  ما  درجات  تصحيح 

للطالب  األولية  للمستويات  االختبار 

قبل التدريب. تظهر كل من الدراسات 

التشيكية والهولندية أن الطالب املدربني 

وراء  ما  من  أعىل  مستوى  عن  كشفوا 

املعرفة، مقارنة بالطالب من املجموعة 

الضابطة وبالتايل، فإن التدريب ما وراء 

املعريف للطالب أثناء دروس الرياضيات 

والقراءة أدى إىل تحسني مهاراتهم فوق 

مبهمة  تقييمهم  عند  حتى  املعرفية، 

املعق،  اسمها  الرغم من  مختلفة. عىل 

املعرفة أصبح رسيًعا أحد  فإن ما وراء 

يناقشها  التي  شيوًعا  املوضوعات  أكرث 

املعلمني، تشري األبحاث إىل أن مساعدة 

الطالب عىل تطوير اسرتاتيجيات ما وراء 

املعرفية هي إحدى أكرث الطرق فعالية 

تقدم  إحراز  عىل  الطالب  ملساعدة 

املعرفة  وراء  ما  مفهوم  هو  ما  إضايف. 

يف النظام الرتبوي؟ يهدف إىل مساعدة 

املتعلمني عىل التفكري يف تعلمهم بشكل 

أكرث وضوًحا، يتم ذلك عادًة عن طريق 

معينة  اسرتاتيجيات  الطالب  تعليم 

األهداف،  تعيني  عىل  القيام  أجل  من 

ومراقبة وتقييم النمو األكادميي الخاص 

بهم، والغرض من ذلك هو يف كثري من 

من  مجموعة  الطالب  إعطاء  األحيان 

أثناء  بينها  من  لالختيار  االسرتاتيجيات 

أنشطة التعلم، ويعني ما وراء املعرفة 

دراية  عىل  يكون  أن  أسايس  بشكل 

االسرتاتيجيات  واختيار  فيه  يفكر  مبا 

لتطوير مهارات ما وراء  الفعالة. طرق 

املعرفة يف النظام الرتبوي: ضع لنفسك 

أهدافًا رائعة: يجب أن تكون األهداف 

النصائح  تتضمن  وواقعية،  صعبة 

تحديد  الفعالة  لألهداف  األخرى 

أهداف قصرية وطويلة املدى، والرتكيز 

بشكل أكرب عىل تنمية املهارات والنظر 

املحتملة، وإذا كان يعرف  العقبات  يف 

ما هي العقبات التي قد تواجهه، يكون 

عندما  عليها  للتغلب  استعداًدا  أفضل 

يحني الوقت. اسأل نفسك أسئلة جيدة: 

من خالل طرح أسئلة ذكية عىل نفسه، 

فهو مجرب عىل التفكري بعمق يف كل من 

املهمة املطروحة وأفضل الطرق للميض 

عىل  األمثلة  بعض  وتتضمن  قدًما، 

للمهام  مشابه  هذا  هل  األسئلة  هذه 

أوالً؟  أفعل  أن  يجب  ماذا  السابقة؟ 

يف  مختلف  بشكل  سيفعله  الذي  وما 

املرات القادمة؟ استعد بشكل صحيح: 

قد يؤدي قضاء بضع دقائق يف التحضري 

إىل توفري الساعات الحًقا. مراقبة األداء: 

ال ينبغي للطالب االنتظار حتى النهاية 

خطأ  هذا  األمور،  تسري  كيف  لريى 

شائع يرتكبه العديد من املبتدئني أثناء 

طرق لتطوير مهارات ما وراء المعرفية
عند الطالب في النظام التربوي

بشكل  ارتباطه  من  الرغم  عىل 

معتدل بالذكاء، إال أن ما وراء املعرفة له 

التعلم، أظهرت  دور مستقل يف عملية 

األبحاث أن ما يقرب من نصف الطالب 

يف  ضعيفني  يبدون  فكريًا  املوهوبني 

ومن  جًدا،  إىل ضعفاء  املعرفة  وراء  ما 

املوهوبني  الطالب  هؤالء  أن  املحتمل 

التعليم  ال يواجهون تحديات كافية يف 

العادي لتطوير مهاراتهم فوق املعرفية، 

باالعتامد  لهم  يسمح  املنتظم  التعليم 

مسألة  تصبح  عندما  ذكائهم،  عىل 

معرضون  فإنهم  تعقيًدا  أكرث  التعلم 

عىل  والترسب،  الدراسة  تأخري  لخطر 

الطالب  يعوض  قد  ذلك،  من  العكس 

الجيدة  املعرفة  وراء  ما  املهارات  ذوي 

باإلضافة  نسبيًا،  أقل  ذكاء  عن مستوى 

املعرفة  وراء  ما  يعوض  قد  ذلك  إىل 

تدريب  يتم  القراءة.  عرس  الجيد 

إعطاء  عىل  االبتدائية  املدارس  معلمي 

تعليامت ما وراء املعرفة للطالب، وبعد 

الطالب  بتدريب  املعلمني  يقوم  ذلك 

املعرفة  وراء  ما  مهارات  تطبيق  عىل 

أثناء دروس الرياضيات والقراءة، تتألف 

مجموعات الضبط من طالب مشابهني 

تقييم  يتم  التدريب،  هذا  يتلقوا  مل 

من  للطالب  املعرفية  وراء  ما  املهارات 

خالل مهمة كمبيوتر عىل سبيل املثال، 

هذه  تطلبت  التدريب،  وبعد  قبل 

تصميم  الطالب  من  الفردية  املهمة 
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عىل  القدرة  مهمة،  إكامل  محاولتهم 

مراقبة أدائه أثناء تقدمه والتحقق من 

أدائه هو مهارة ما وراء معرفية مهمة. 

استخدمها:  ثم  التعليقات  عن  البحث 

من  عدًدا  الطالب  من  العديد  يرتكب 

األخطاء عند طلب التعليقات، يتضمن 

األخرية،  اللحظة  حتى  األمر  ترك  ذلك 

بدالً  جيد؟  هذا  هل  فقط  والسؤال 

من كيف ميكنني تحسني هذا؟ وطرح 

مبجرد  واحد،  وقت  يف  متعددة  أسئلة 

عليه  يجب  املالحظات  عىل  الحصول 

استخدامها، والتعليقات التي تم طلبها 

هي  بشأنها  إجراء  اتخاذ  يتم  مل  ولكن 

فرصة ضائعة. املحافظة عىل املذكرات: 

فعله  ملا  مبذكرات  االحتفاظ  من خالل 

يبدأ  شعر،  وكيف  فيه  يفكر  كان  وما 

وتطوير  الذايت  الوعي  بناء  يف  الطالب 

يكون  ال  قد  املعرفية،  وراء  مهاراتهم 

البداية،  يف  للبعض  بالنسبة  سهالً  هذا 

ولكن بعد فرتة رسعان ما تصبح عادة. 

تقنية  الطالب  تعليم  إن  النهايئ:  الفكر 

ما وراء املعرفية بشكل أفضل يوفر لهم 

يف  تساعدهم  التي  الحياتية  املهارات 

هو  كام  أفضل،  درجات  عىل  الحصول 

الحال مع أي مهارة فهي تتطلب الوقت 

مساعدتهم  لكن  واملامرسة،  والصرب 

املعرفية  وراء  ما  مهارات  تطوير  عىل 

قبل  يساعد،  املهمة  من  مرحلة  كل  يف 

األهداف  تحديد  ذلك  يتضمن  املهمة 

املواقف  يف  والتفكري  بدقة  واالستعداد 

يشمل  املهمة  أثناء  املامثلة،  السابقة 

ذلك مراقبة أدائهم وبعد املهمة البحث 

واالحتفاظ  وتنفيذها  املالحظات  عن 

مبذكرة يومية.

النظام  املعرفة يف  وراء  ما  عمليات 

قدرة  هو  املعرفة  وراء  ما  الرتبوي: 

الطالب عىل استخدام املعرفة السابقة 

لتخطيط اسرتاتيجية للتعامل مع مهمة 

لحل  الالزمة  الخطوات  واتخاذ  التعلم، 

النتائج وتقييمها،  املشكلة، والتفكري يف 

الحاجة.  حسب  الطالب  نهج  وتعديل 

األداة  اختيار  عىل  املتعلمني  يساعد 

ويلعب  للمهمة  املناسبة  املعرفية 

يشري  الناجح.  التعلم  يف  حاساًم  دوًرا 

معرفة  إدراك  إىل  املعرفة  وراء  ما 

الطالب ما يعلمه وما ال يعلمه، وقدرة 

املعرفية  العمليات  فهم  عىل  الطالب 

وهي  بها،  والتالعب  فيها  والتحكم 

تستخدم  وأين  متى  معرفة  تشمل 

وحل  للتعلم  معينة  اسرتاتيجيات 

املشكالت وكذلك كيف وملاذا تستخدم 

املعرفة  وراء  ما  محددة،  اسرتاتيجيات 

املعرفة  استخدام  عىل  القدرة  هو 

للتعامل  اسرتاتيجية  لتخطيط  السابقة 

الخطوات  واتخاذ  التعلم،  مهمة  مع 

يف  والتفكري  املشكلة،  لحل  الالزمة 

الطالب  النتائج وتقييمها وتعديل نهج 

حسب الحاجة. االسرتاتيجيات املعرفية 

التي  األساسية  العقلية  القدرات  هي 

والتعلم  والدراسة  للتفكري  نستخدمها 

املعلومات  اسرتجاع  املثال  سبيل  عىل 

والصور،  األصوات  وتحليل  الذاكرة  من 

أو  مقارنة  أو  بني  ارتباطات  وإنشاء 

املعلومات،  من  مختلفة  أجزاء  تباين 

وعمل استنتاجات أو تفسري نص، وإنها 

هدف  تحقيق  عىل  الطالب  تساعد 

مشكلة  أو حل  النص  فهم  مثل  معني، 

وقياسها  تحديدها  وميكن  رياضية، 

استخدام  يتم  املقابل  فردي. يف  بشكل 

لضامن  املعرفية  وراء  ما  اسرتاتيجيات 

الوصول إىل هدف تعليمي شامل أو تم 

األنشطة  أمثلة  وتتضمن  إليه،  الوصول 

لكيفية  التخطيط  املعرفية  وراء  ما 

واستخدام  التعلم،  مهمة  مع  التعامل 

املناسبة  واالسرتاتيجيات  املهارات 

الطالب  ما، ومراقبة فهم  لحل مشكلة 

للنص، والتقييم الذايت والتصحيح الذايت 

استجابًة للتقييم الذايت.
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ومجتمع أرسة

باألمراض  اإلصابة  عن  البُعد  أشد  كان 

بسبب  مثله  األطفال  بها  يصاب  التي 

أجسامهم  بصحة  أمهاتهم  اعتناء  عدم 

خالل هذه الفرتة املهمة.

ما معنى مصطلح كرثة اإلنجاب؟

لديهم  كانت  القدمية  العصور  يف 

بعض املعتقدات بشأن رضورة اإلنجاب 

بتربير  بصورة مستمرة، وكانوا يقومون 

هذه املعتقدات الغريبة بأسباب أغرب 

ومنها يك تحافظ املرأة عىل زوجها. فال 

أخرى  امرأة  من  عليها  للزواج  يذهب 

من  العدد  هذا  كل  لديه  هو  بينام 

األطفال، أو كانوا يقومون بتشجيع هذه 

ا منهم أن كرثة األطفال تزيد  الفكرة ظن�

املعتقدات  من  ذلك  وغري  الرزق  من 

الخاطئة متاًما. ولعّل السبب يف حدوث 

ذلك هو انتشار الجهل يف تلك األحيان 

الخاصة  التوعية  حمالت  وجود  وعدم 

فرتات  وعىل  الكثري  اإلنجاب  بخطر 

متقاربة من بعضها البعض، لكن حالي�ا 

بخطورة  وعي  لديهم  األشخاص  أصبح 

حتى  التعليم  انترش  فقد  األمر.  هذا 

وسوهاج  قنا  مثل  الصعيد  أماكن  يف 

عىل  التوعية  حمالت  وزادت  وغريهام 

مستوى أنحاء الجمهورية، لكن ما زال 

يفضلون  الذي  األشخاص  بعض  هناك 

مبناقشة  سنقوم  لذلك  األطفال.  كرثة 

تلك املشكلة خالل الفقرات التالية من 

خالل توضيح أرضار كرثة األطفال عىل 

األم وعىل املجتمع بأكمله بصفة عامة.

عىل  اإلنجاب  كرثة  أرضار  هي  ما 

لها  األطفال  كرثة  والجنني؟  األم  صحة 

بشكل  اإلنجاب  عن  مقتطفات 

عندما  الحمل  يحدث  البداية  من  عام 

ينجح حيوان منوي واحد من الزوج أن 

يخرتق إحدى البويضات الخاصة باملرأة 

ثم  بالتخصيب،  العملية  تلك  وتعرف 

التي  البويضة  هذه  تستقر  ذلك  بعد 

الرحم إىل أن تنمو  تم تخصيبها داخل 

الحمل.  أشهر  خالل  جنني  إىل  وتتحول 

باالكتامل  الجنني  هذا  أعضاء  تبدأ  ثم 

بداخل رحم  أشهر وهو  التسعة  طوال 

أمه، وخالل فرتة الحمل هذه يلزم عىل 

كل أم أن تعتني أشد االعتناء بصحتها 

وبطريقة تغذيتها ويلزم أن تأخذ قسط 

وكلام  املستطاع.  قدر  الراحة  من  كاٍف 

التي ذكرناها  بتلك األمور  اهتمت األم 

وكلام  أفضل  الطفل  صحة  كانت  كلام 

مـا هـي مخـاطـر

كرثة اإلنجاب عىل األرسة والمجتمع؟
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ومجتمع أرسة

أرضار بالغة لكنها ال تعود عىل األم فقط 

وفيام  أيًضا،  الجنني  عىل  تعود  إنها  بل 

بأرقام  اإلنجاب  أرضار  لكم  سنذكر  ييل 

مبالغ فيها من خالل السطور القادمة لذا 

تابعوا القراءة بشكل جيد وباهتامم: إن 

اإلنجاب املستمر يؤثر بشكل سلبي عىل 

أيًضا حيث  بل وعىل حياتها  األم  صحة 

حياتها  األم  تفقد  أن  املمكن  من  إنه 

أثناء إحدى مرات الوالدة ألنها تكون قد 

خالل  وصحتها  طاقتها  كامل  استنزفت 

مرات الحمل السابقة وبالتايل فإن كرثة 

األطفال تهدد حياة األم. تجعل األم أكرث 

عرضة لإلصابة بأمراض مختلفة وخطرية 

أي  مزمنة  أمراض  تكون  وبعضها  ا  جد�

ستستمر معها طوال حياتها، ومن أمثلة 

القلب  هذه األمراض: اإلصابة بجلطات 

واملخ أو اإلصابة برسطان الرحم أو مرض 

فقر الدم وغري ذلك من األمراض األخرى. 

الغذائية  العنارص  جميع  األم  تفقد 

تكرار حدوث  املوجودة يف جسمها مع 

جسمها  يصاب  أن  إىل  والوالدة  الحمل 

بالضعف وتصبح غري قادرة عىل القيام 

باملهام اليومية الخاصة بها.

عىل  األطفال  عدد  زيادة  مساوئ 

كرثة  أن  النساء  من  كثري  تجهل  األرسة 

الحالة  عىل  كبري  تأثري  لها  األطفال 

مع  أنه  حيث  بهّن،  الخاصة  النفسية 

للمرأة  يبقى  لن  ذلك  حدوث  تكرار 

وقت أن تنظر إىل نفسها أو أن تعتني 

بجاملها وبنفسها. كام كانت تفعل قبل 

الزواج أو حتى يف بداية الزواج، وذلك 

حالتها  عىل  األثر  عظيم  له  سيكون 

اكتئاب  حالة  يف  تدخل  ورمبا  النفسية 

شديدة تفصلها عن كل َمن حولها وعن 

العامل بأكمله. تزداد املسؤولية عىل األم 

وتجد نفسها هي وحدها املسئولة عن 

ويرتتب  األطفال.  هؤالء  بكل  االعتناء 

بني  مساواة  عدم  حدوث  ذلك  عىل 

االهتامم  يف  البعض  وبعضهم  األطفال 

أمر  وهذا  يشء  عىل  يشء  يطغى  فقد 

أن  يستطيع  إنسان  يوجد  فال  طبيعي 

يف  مثالً  أطفال  خمسة  بحوايل  يعتني 

متساوية.  رعاية  لهم  ويقدم  واحد  آٍن 

االهتامم  عىل  األطفال  حصول  عدم 

والرعاية الكاملة سواء من األم أو األب 

نفسيتهم  عليهم وعىل  بالسلب  سيؤثر 

وعىل الرتبية التي يتلقونها، ورمبا يقوم 

هؤالء األطفال بفعل أشياء كثرية خاطئة 

الوقت  ومبرور  واألم.  األب  علم  دون 

ووالديهم  األبناء  بني  العالقة  ستسوء 

بينهم  عازل  هناك جدار  يصبح  أن  إىل 

فال يستطيع أي طرف أن يفهم الطرف 

كرثة  فإن  للجنني  بالنسبة  أما  اآلخر. 

خالل  الجنني  بحياة  تودي  قد  األطفال 

أشهر الحمل وذلك بسبب عدم حصوله 

التي  بالكميات  الغذائية  العنارص  عىل 

يحتاجها أو رمبا تتم الوالدة. لكن ميوت 

الطفل بعد عدة أشهر قليلة بسبب قلة 

الشديد  بالضعف  املصابة  األم  حليب 

املغذيات  من  الحليب  خلو  بسبب  أو 

جميعها.

عىل  اإلنجاب  كرثة  أرضار  هي  ما 

األرضار  تعود  ال  بأكمله؟  املجتمع 

األم  عىل  الكارثة  هذه  عن  الناتجة 

والجنني فقط بل إنها تؤثر عىل املجتمع 

القليلة  السطور  خالل  ومن  أيًضا، 

إن  األرضار:  تلك  أهم  سنذكر  القادمة 

املُلقاة  اإلنجاب بكرثة يزيد من األعباء 

زيادة  إن  حيث  املجتمع  عاتق  عىل 

الدولة  مسؤوليات  من  يزيد  األطفال 

الصحية  الرعاية  توفري  من  تجاههم 

السكنية  واألماكن  التعليمية  واملدارس 

تراجع  إىل  ذلك  يؤدي  ذلك.  وغري 

املجتمع وتأخره بسبب هبوط املستوى 

ويتحول  واملايل  والفكري  التعليمي 

مستهلك  مجتمع  إىل  بذلك  املجتمع 

غري منتج. أقرأ أيضاً ما هي أهم أسباب 

النصائح  وأهم  أرضاره  وما  الطالق 

لتجنبه؟ كيف يتم تنظيم النسل؟ تتعد 

النسل  تنظيم  أجل  من  املتبعة  الطرق 

لدى األفراد، حيث إن بعض األشخاص 

تساعد  طبية  أدوية  إىل  بحاجة  يكونوا 

حفاظًا  األطفال  كرثة  من  الحد  عىل 

يجب  لكن  والجنني.  األم  حياة  عىل 

الحمالت  تنرش  أن  دولة  كل  عىل 

مكثف  بشكل  األفراد  بتوعية  الخاصة 

ييل  وفيام  األطفال،  كرثة  خطورة  عن 

بتنظيم  الخاصة  الطبية  الطرق  سنذكر 

األقراص  تناول  معنا:  تابعوا  النسل، 

تعمل عىل  والتي  الحمل  الخاصة مبنع 

املرأة،  لدى  البويضات  منو  من  الحد 

ملدة  تناوله  يتم  األقراص  هذه  وبعض 

تناوله شهر  املرأة عن  تنقطع  ثم  شهر 

آخر وهكذا، أو من املمكن أن تلجأ إىل 

الحقن ألنها تكون أكرث فعالية يف ذلك 

استئصال  إىل  تلجأ  النساء  بعض  األمر. 

الرحم بالكامل وذلك بعد إنجاب عدد 

عدم  تضمن  يك  األطفال  من  مناسب 

بتناول  مقارنًة  خطأ  نسبة  أي  حصول 

إىل  وما  الكرميات  دهن  أو  الحبوب 

ذلك. توجد طريقة أخرى لكنها ليست 

فيها  يتم  حيث  كبرية  بدرجة  فعالة 

تحديد امليعاد الخاص بالدورة الشهرية 

ثم يقوم الزوجني بتجنب حدوث عالقة 

زوجية بينهام قبل امليعاد املحدد بعدة 

توجد  أيًضا.  أيام  بعدة  وبعده  أيام 

طريقة معتمدة عىل الزوج حيث فيها 

من  معينة  أنواع  بوضع  الزوج  يقوم 

أجل  من  خصيًصا  صنعت  الكرميات 

التي  املنوية  الحيوانات  عىل  القضاء 

تخرج من الرجل خالل العالقة الزوجية، 

لذلك يقوم الزوج بدهن هذه الكرميات 

أو الجل قبل اإلقبال عىل حدوث عالقة 

أن  بنا  يجدر  لكن  زوجته،  وبني  بينه 

نذكر أن بعض هذه الكرميات ال تجدي 

يتم  وال  األمر  ذلك  بخصوص  نفًعا 

الحصول منها عىل النتيجة املرجوة.

37مجلة بابلون - العدد السابع والعرشين



اجتامعية بحوث

االختالط  االجتامعيون  األشخاص  يحب 
باآلخرين والتحّدث إليهم. لكن هذه ليست 
هناك  إذ  متيزهم،  التي  الوحيدة  السمة 
بالشخصية  ترتبط  التي  الصفات  الكثري من 
هذه  من  بعض  ييل  وفيام  االجتامعية. 

الصفات:
الكالم  يحبون  االجتامعيون   -1
األشخاص  أولئك  سابًقا  الحظت  لعلّك 
الحفالت  يف  دوًما  الجليد  يكرسون  الذي 
التنقل  يف  وقتهم  يقضون  أو  واللقاءات، 
بني الطاوالت للتحّدث مع الحضور. أو رمبا 
وإلقاء  عليك  بالتعرّف  يبادرون  تجدهم 
هؤالء  التسوق.  مركز  أو  الباص  يف  التحية 
إنّهم  االجتامعية.  الشخصية  أصحاب  هم 
يحبون التحّدث مع اآلخرين، ويستطيعون 
بدء حوار مع أّي شخص حول أّي موضوع 
عىل  للتعرّف  دوًما  متشوقون  فهم  كان، 

أشخاص جدد ومعرفة املزيد عنهم.

بالنشاط  يشعرون  االجتامعيون   -2
بعكس  اآلخرين  مع  يتواجدون  عندما 
االجتامعيون  فاألشخاص  االنطوائيني، 
مبفردهم،  الوقت  بقضاء  يستمتعون  ال 
من  يزيد  اآلخرين  مع  التواجد  أن  حيث 
بني  تخيريهم  تّم  وإن  ونشاطهم.  حيويتهم 
قضاء العطلة يف املنزل أو الذهاب لحضور 
دوًما  خيارهم  سيكون  اجتامعية،  مناسبة 
التواجد مع أشخاص آخرين، حتى لو كانوا 
يشعرون بالتعب أو يعانون من يوم يسء يف 
العمل. البقاء يف املنزل ليس الطريقة األمثل 
جرّب  لكن،  األشخاص،  طاقة هؤالء  لشحن 

سامت الشخصية االجتامعية
أن تزّج بهم بني مجموعة كبرية من الناس، 
كوبًا  لهم  قّدمت  أنّك  لو  كام  وسيشعرون 

كبرية من القهوة اللذيذة لزيادة نشاطهم.

٣- االجتامعيون يشاركون مشاعرهم مع 
اآلخرين يفّضل األشخاص االنطوائيون ترتيب 
صمت.  ويف  مبفردهم  ومشاعرهم  أفكارهم 
يف حني يشعر أصحاب الشخصية االجتامعية 
بالتحسن إن هم تشاركوا همومهم ومشاكلهم 
مع أحدهم، سواًء كانت هذه املشاكل مهنية 

أو عاطفية أو غريها.

يبحث  االهتاممات  متعددوا   -٤
عن  االجتامعية  الشخصيات  أصحاب 
التجارب الجديدة عىل الدوام، ولهذا السبب 
بشكل  وتتزايد  تتطّور  اهتامماتهم  أّن  نجد 
مستمر، فهم عىل تواصل دائم مع اآلخرين، 
وبالتايل فهم يتلقون معلومات جديدة عىل 
الدوام ويكتشفون اهتاممات جديدة طوال 

الوقت. 

األشخاص  يجد  منفتحون  أشخاص   -٥
االجتامعية  الشخصية  أصحاب  أّن  غالبًا 
منهم،  التقرّب  يسهل  ومنفتحون،  لطفاء 
ذلك أنّهم ال يخجلون من التعبري عام يدور 
يف رأسهم، وال يفّكرون كثريًا فيام سيقولون، 
عىل  ببالهم  يخطر  ما  يقولون  فقط  إنهم 

الفور دون خوف أو ترّدد أو تفكري زائد.

٦- يستمتعون بكونهم محور االهتامم 
ال يواجه األشخاص االجتامعيون أّي مشكلة 
الواقع،  يف  بل  الجمهور،  أمام  التحدث  يف 
هم يحبون ذلك! إنهم يستمتعون بكونهم 

الذين  هم  أنهم  تجد  لذا  االهتامم،  محّط 
هم  أو  الحفالت،  يف  النكات  أفضل  يلقون 
لسامع  الحضور  حولهم  يتحلّق  الذين 
من  يخافون  ال  إنهم  املسلية.  قصصهم 
العلن،  عىل  ومميزاتهم  مهاراتهم  إظهار 
عليهم  املوّجه  االهتامم  من  يتضايقون  وال 
من  القوية:  الشخصية  أيًضا:  اقرأ  إطالقًا. 
قد  خاطئة  مفاهيم  سامتها؟  هي  وما  هي 
من  االجتامعية  الشخصية  حول  منلكها 
التي  الشخصية  السامت  إىل  النظر  خالل 
يتميّز بها األشخاص االجتامعيون، قد نبني 
يف مخيّلتنا صورة خاطئة عنهم، فرنى أنهم 
أشخاص سعداء عىل الدوام، يجعلون الناس 
يضحكون ويعيشون حياة مثالية خالية من 
الهموم، غري أّن هذه الصورة ليست صحيحة 
متاًما وهنالك العديد من املفاهيم الخاطئة 
الشخصيات  حول  الناس  ميتلكها  التي 

االجتامعية.

نذكر منها اآليت:

1- األشخاص االجتامعيون ليسوا واثقني 
لرؤية  البعض  مييل  الدوام  عىل  بأنفسهم 
أنهم  عىل  االجتامعية  الشخصية  أصحاب 
أشخاص واثقون من أنفسهم إىل أبعد حّد، 
أمام  التحّدث  من  يخشون  ال  ألنهم  نظرًا 
الجمهور أو الحديث مع الغرباء. لكن، كام 
فاألشخاص  مّنا،  واحد  كّل  مع  الحال  هو 
الخاصة،  شكوكهم  لديهم  االجتامعيون 
حني  من  عليهم  تسيطر  التي  ومخاوفهم 
آلخر. قد يكون من الصعب تخيّل أنّهم قد 
يعانون أحيانًا من مشاكل ترتبط بتقديرهم 
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ألنفسهم أو ثقتهم بقدراتهم، إالّ أنهم برش 
من  البرش  يواجهه  ما  يواجهون  النهاية  يف 

خوف وتدٍن يف الثقة بالنفس.

أن  االجتامعيني  لألشخاص  ميكن   -2
يشعروا بالحزن واإلحباط يستمد األشخاص 
اآلخرين،  من  طاقتهم  االجتامعيون 
ويشحنون طاقتهم حينام يكونون مع الغري، 
مزاًجا  ميتلكون  أنّهم  البعض  يعتقد  قد  لذا 
بالسعادة  ويشعرون  الدوام،  عىل  رائًعا 
خاطئ  املفهوم  هذا  أّن  غري  الوقت.  طوال 
باالكتئاب  يحّسون  قد  أيًضا  فهم  بالطبع، 
مل  حال  يف  باإلحباط  ويصابون  والحزن، 
الطاقة  من  اليومية  جرعتهم  عىل  يحصلوا 

من خالل التعامل والتفاعل مع اآلخرين.

٣- يحب األشخاص االجتامعيون قضاء 
الوقت مبفردهم أيًضا أجل، عىل الرغم من 
التحدث  يحبّون  ودودون،  أشخاص  أنّهم 
أصحاب  أّن  إالّ  باآلخرين،  واالختالط 
لقضاء  يحتاجون  االجتامعية  الشخصيات 
الوقت مبفردهم أيًضا. إنهم يحبون أن يبقوا 
مبفردهم من وقت آلخر، فيقرأون كتابًا، أو 
فيلاًم  يشاهدون  أو  للموسيقى  يستمعون 
التي  املدة  أّن  األمر  يف  ما  كّل  مبفردهم. 
مبفردهم  االجتامعيون  األشخاص  يقضيها 
األشخاص  يقضيها  التي  املّدة  بطول  ليست 

االنطوائيون وحدهم.

يف  صعوبة  االجتامعيون  يواجه   -٤
العثور عىل األصدقاء أن تكون اجتامعيًا ال 
يعني بالرضورة أنّك قادر عىل بناء عالقات 
بدء  عىل  وقدرتك  ويرس.  بسهولة  صداقة 
الحوار مع أّي كان ال يعني أيًضا أنّك متتلك 
أّن كرثة  فالبعض مثالً يجد  آالف األصدقاء. 
الكالم أمر مزعج، األمر الذي قد يجعل من 
أمر العثور عىل األصدقاء وتكوين صداقات 
جديدة، مهّمة صعبة لألشخاص االجتامعيني، 

متاًما كام هو الحال مع غريهم.

أن  االجتامعيني  لألشخاص  ميكن   -٥
يشعروا بالوحدة أيًضا قد متلك آالف األصدقاء 
وحيًدا،  نفسك  تجد  ذلك  ومع  حولك،  من 
ورمبا تكون مبفردك وال ينتابك هذا الشعور. 
أصحاب  األشخاص  مع  الحال  هو  هكذا 
الشخصية االجتامعية. إنهم يحبون التواجد 
حول اآلخرين ومعهم، لكن ذلك ال يعني أّن 
الشخص  به هذا  ما يشعر  يعرفون  الجميع 

االجتامعي، أو يفهمون ما يدور يف أعامقه، 
وهو أمر قد يجعله يشعر بالوحدة الشديدة. 

مهووسني  ليسوا  االجتامعيون   -٦
االجتامعيني  األشخاص  أّن  بأنفسهم صحيح 
يحبون أن يكونوا محّط االهتامم، لكن ذلك 
ال يجعل منهم أشخاًصا نرجسيني. تلك هي 
وعىل  أنفسهم،  عن  التعبري  يف  طريقتهم 
من  كشكل  للبعض  تبدو  أنها  من  الرغم 
الشخصية  أصحاب  أن  إالّ  األنانية،  أشكال 
من  جعل  بهدف  ذلك  يفعلون  االجتامعية 

حولهم يشعرون بحال أفضل وحسب.

ذا  قريبًا  أو  صديًقا  متلك  أنّك  البّد 
شخصية اجتامعية، وقد تكون أنت نفسك 
شخًصا اجتامعيًا، وعىل الرغم من أّن التعامل 
ومرنًا  سهالً  يكون  قد  الشخصية  هذه  مع 
أنّه يف بعض األحيان  اليومية، إالّ  الحياة  يف 
يصبح صعبًا يف بيئة العمل الرسمية، فكيف 
الشخصية  صاحب  مديرك  مع  تتعامل 
االجتامعي؟  زميلك  أو  ترى؟  يا  االجتامعية 
عن  الصغرية  الحقائق  بعض  إليك  حسًنا 
األشخاص االجتامعيني يف بيئة العمل، والتي 
طيبة  عالقات  لبناء  منها،  االستفادة  ميكنك 

وناجحة مع مثل هؤالء األشخاص:

جلسات  يحبون  االجتامعيون   -1
األشخاص  يستمتع  الذهني  العصف 
موظفون(  أو  )مدراء  االجتامعيون 
واملناقشات  الذهني  العصف  باجتامعات 
حول كيفية إيجاد حلول جديدة يف العمل. 
املساحة  بعض  تعطيهم  أن  عليك سوى  ما 
تتفاجأ  وسوف  أفكارهم،  عن  للتعبري 

بحلولهم اإلبداعية املميزة.

2- يحبّون املديح وهو أمر ال شّك فيه، 
فمن مّنا ال يحب أن يتّم مدحه عىل ما بذله 
االجتامعيون  األشخاص  كذلك  جهد.  من 
يحبون تلقي التغذية الراجعة من مدرائهم 
حينام  إنتاجيتهم  وتزداد  زمالئهم،  أو 
بالتقدير  يحظى  مجهودهم  أن  يشعرون 
املزيد  لتقديم  فيتحّمسون  والعرفان، 
يحقق  الذي  األمر  أفضل،  بشكل  والعمل 
بيئة  إن هم عملوا يف  باهرة  لهم نجاحات 

مناسبة تقّدرهم وتحرتمهم.

عالية  تواصل  مهارات  ميتلكون   -٣
قّوة  نقطة  هو  املتميز  الفّعال  التواصل 

أداًء  يقّدمون  فهو  االجتامعية،  الشخصيات 
متميّزًا عند التعامل مع الزبائن والعمالء أو 
خالل تقديم العروض أمام أصحاب العمل. 
تكليف  يف  ترتّدد  فال  مديرًا،  كنت  إن  لذا 
وإن  املهام،  هذه  مبثل  االجتامعي  موظفك 
عرض  يف  ترتّدد  فال  اجتامعيًا  موظًفا  كنت 
سرتتقي  ألنها  مدرائك،  عىل  املهارات  هذه 
بك يف مسريتك الوظيفية إىل مراتب متقّدمة.

نظرًا  الجسد  لغة  قراءة  يحسنون   -٤
لكونهم اجتامعيني ويتفاعلون مع اآلخرين 
عىل الدوام، فاألشخاص االجتامعيون قادرون 
ينتبهون  وقد  جيًّدا.  الجسد  لغة  فهم  عىل 
الكثريون.  يلحظها  ال  دقيقة  تفاصيل  إىل 
التحّدث  أثناء  جيًّدا  تنتبه  أن  عليك  لذا، 
والعمل معهم. راقب نربة صوتك، ووقفتك 
وحركة يديك، وأسلوبك يف التواصل معهم. 

سيُالحظون كّل يشء مهام حاولت إخفاءه!

٥- البّد لهم من شحن طاقتهم يف حال 
يف  وقتًا طويالً  االجتامعيون  األشخاص  قىض 
تتدىّن  سوف  املكتب،  يف  مبفردهم  العمل 
شحنها.  إعادة  من  هنا  لهم  والبّد  طاقتهم، 
سيحتاجون يف هذه الحالة للتفاعل والتحّدث 
مع اآلخرين لبعض الوقت حتى يتمّكنوا من 
من  لهم،  املجال  إتاحة  املهم  من  لذا  ذلك. 
خالل مرافقتهم يف اسرتاحة قهوة قصرية، أو 
تبادل أطراف الحديث معهم لعّدة دقائق، 
أو السامح لهم بالقيام مبثل هذه األمور من 
قبل مدرائهم، بدالً من توبيخهم أو اتهامهم 
مقالنا،  ختام  يف  االلتزام.  وعدم  بالتقصري 
أنّه من الصعب أحيانًا  التنويه إىل  البّد من 
تصنيف األشخاص كاجتامعيني بنسبة ٪100 
أو انطوائيني مئة باملئة. فقد يظهر بعضهم 

خصائص من كال املجموعتني.

ويف كّل األحوال، أن تكون اجتامعيًا ال 
يعني أنك أفضل من غريك والعكس صحيح، 
الشخصيات  أنواع  أحد  أّن  القول  ميكننا  ال 
سامتها  شخصية  فلكّل  البقية.  من  أفضل 
أيًضا.  سلبية  جوانب  لها  كام  ومميزاتها، 
هذه  فهم  محاولة  هو  فعله  عليك  ما  كّل 
الشخصيات، ومعرفة طباعها العامة، فذلك 
سيساعدك عىل التعامل معها بشكل أفضل، 
أنتم  أيًضا. هل  بناء عالقات أفضل  وبالتايل 
االنطوائية؟  أم  االجتامعية  الشخصيات  من 

أم انكم تجمعون بني النوعني مًعا؟
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العبايس وقد درسه الكثريون ودرسوا 

نتاجه وحللّوه فوجدوه مؤمنا متصوفا 

اولع  وقد  هذا  الحدود،  ابعد  إىل 

الكبري  الفرنيس  واملسترشق  العالمة 

فدرسه  ونتاجه  بالحالج  "ماسينيون" 

وأدبه  نتاجه  ليالحق  واقعية  بصورة 

يف هذا الشأن وقد زار بغداد خصيصا 

ليالحق نتاجه وزار قربه الذي حدده 

يف  جواد  مصطفى  الدكتور  العالمة 

بغداد وحصل عىل  الكرخ يف  جانب 

بعض املخطوطات الخاصة به.

وقام أخرياً بتقديم دراسة مفصلة 

عنه وعن أفكاره ونتاجه ومن الجدير 

بالذكر ان أكرث من وأحد من الرهبان 

قد  العراق  يف  األجانب  واملرسلني 

وقّدموا  واملتصوفة  بالصوفية  اهتموا 

جامعات  إىل  مهمة  دراسات  عنها 

السوربون  جامعة  وخصوصا  فرنسا 

بقلم:

بهنام فضيل عفاّص

بحث جامعي

مقارنة بني نظام الرهبانية املسيحية 
والصوفية اإلسالمية

علينا ونحن يف السنة  كان مقرراً 

مادة  الجامعية  دراستنا  من  الثالثة 

تدريسها  يسبق  مل  وجديدة  مهمة 

وكانت  املقارن"  "األدب  هي  تلك 

هذه املادة خاصة لقسم الرشف من 

�انية  عددهم  يبلغ  والذين  دفعتنا 

معدل  عىل  حصلوا  الذين  من  فقط 

خالل  يكملوا  ومل  فوق  فام   ٪80

الدكتور  بتدريسها  وقام  دراستهم، 

األساتذة  من  وهو  خلويص  صفاء 

اإلنكليزي  األدب  يف  املتخصصني 

إضافة إىل اآلداب العربية. 

الدراسية  السنة  تلك  خالل  ويف 

قمنا بكتابة البحوث املختلفة دارسني 

واآلداب  العريب  أدبنا  بني  ومقارنني 

والتقارب  االلتقاء  نقاط  يف  األجنبية 

وحتى التباعد. 

وكان البحث الذي كلّفت به هو 

يف  الرهبانية  نظام  بني  مقارنة  عقد 

املسيحية وما أنتجت قرايح الرهبان 

من نصوص ادبية وبني املتصوفني يف 

اإلسالم والصوفية وما أنتجه مريدوها 

من شعر ونرث. 

يف  ذهني  ويف  أمامي  وكان 

)من  اغسطينوس  القديس  املسيحية 

والقديسة  للميالد(  الرابع  القرن 

السادس  القرن  من  الكرملية  ترازيا 

عرش والقديسة مرغريتا مريم، بينام 

كان أمامي يف اإلسالم رابعة العدوية 

من القرن الثاين للهجرة )حوايل القرن 

رائدة  تّعد  والتي  للميالد(  التاسع 

من  وهو  الفارض  وابن  الصوفية 

شعراء العرص العبايس اشتهر بتصوفه 

وبشعره يف الذات اإللهية. 

الحالّج  آخرا  وليس  أخرياً  ويأيت 

العهد  يف  املتصوفني  أشهر  من  وهو 
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مع  كبرية  التقاء  نقاط  لوجود  نظرا 

الرهبنة يف املسيحية. وأبرزهم  نظام 

نويّا  بول  الدكتور  األب  املرحوم 

ومولداً  أصالً  والعراقي  اليسوعي 

السوربون،  يف  أستاذا  عنّي  والذي 

الكرميل  روبري  األب  املرحوم  وكذلك 

العراق  يف  طويلة  فرتة  عاش  الذي 

وكانت له بحوث كثرية حول الصوفية 

والرهبنة. 

ومثرية  كثرية  التالقي  نقاط  ان 

العقائدية  األمور  عن  النظر  بغض 

الزاهدون  والرهبان  املتصوفة  فأكرث 

بل  ال  بداية عهدهم خطأة  كانوا يف 

خارجون عن كل نظام ودين وال رادع 

عليهم  النعمة  هبطت  وعندما  لهم 

تابوا وغريوا سلوكهم ال بل بالغوا فيه 

الزاهدين  من  رهبانا  أما  فأصبحوا 

الدنيا  عن  مقطوعني  متصوفة  أو 

ومالذها وال هّم لهم سوى ريض الله 

سبحانه وتعاىل. 

من  وهو  اغسطينوس  فالقديس 

يف  لنا  يروي  امليالدي  الرابع  القرن 

به  مّر  ما  "اعرتافات"  املشهور  كتابه 

صدر  يف  ساد  وما  مراهقته  طور  يف 

شبابه من أفعال نابية حتى عرث عىل 

كتاب هورتنوس الذي وصفه الحكيم 

تتجه  نفسه  فإذا  "شيرشون"  األشهر 

حب  من  بدال  الحكمة  حب  إىل 

أّدى  الذات. إال ان تعمقه فيام بعد 

إىل الشك وارتاب يف وجود كل القيم 

ويف مقدمتها وجود الله!

فكان نكسة اعرتت حياته، ولكنه 

امربواز  القديس  التقى  ان  لبث  ما 

حياته  يف  أثّر  الذي  ميالنو  أسقف 

املقدس  الكتاب  دراسة  عىل  وحثّه 

بولص  القديس  برسائل  فشغف 

قول  قرأ  عندما  وخصوصا  الرسول 

لنستيقظ  ساعة  اآلن  "أنها  الرسول 

وتقارب  الليل  تناهى  قد  النوم  من 

النهار فلنخلع أعامل الظلمة ولنلبس 

يعود  هذا  بعد  "ونراه  النور  أسلحة 

رجعة  ال  عودة  ويعود  اإلميان  إىل 

فيها حتى انه طّوب بعد وفاته وقد 

الله  معرفة  يف  غزيرا  نتاجا  لنا  قّدم 

وحكمته. 

التي  العدوية  رابعة  إىل  نأيت 

نشأت يف البرصة والتي كانت مرسفة 

رقيب  وبدون  وملذاتها  حياتها  يف 

األعامل  تلك  من  يئست  وعندما 

توبة  توبتها  وكانت  تتوب  ان  قررت 

حياتها  أواخر  يف  أنها  حتى  نصوح 

حبست نفسها عن كل العامل وكانت 

تصيل ليل نهار وتناجي ربها واعتربته 

الحبيب األوحد والغايل وسبغت عىل 

الله صفاتاً ال حرص لها ومنها قولها:

يا حبيب القلب مايل سواك

يا رجايئ وراحتي ورسوري

فارحم اليوم مذنبا قد أتاك

قذ أ القلب ان يحب سواكا

رابعة  ان  القول  نستطيع  وهنا 

العدوية أول متصوفة تستعمل لفظة 

اإللهية  الذات  مناجاة  يف  "الحب" 

مناجاة  الله  تناجي  كانت  حيث 

عاشق متيّم ومستهام. 

الحب  كلمة  لبثت  وما  هذا 

ومشتقاتها ان شاعت بني املتصوفني 

العشق  رائدة  بعد  تعاقبوا  الذين 

العرص  يف  أبرزهم  ومن  الرباين 

الذي  الفارض  ابن  الشاعر  العبايس 

يقول يف قصيدة طويلة:

مايل سوى روحي وباذل روحه

يف حب من يهواہ ليس مبرسف

فلنئ رضيت بها فقد أسعفتني

يا خيبة املسعى إذا مل تسعف

يا مانعي طيب املنام وما نحي

ثوب السقام به ووجدي املتلف

قالته  ملا  مقارنتنا  وعند  هذا 

الكرملية  ترازيا  القديسة  وأبدعته 

مع  أصبحت  عذبة  كلامت  من 

"الحب"  كلمة  ان  نرى  أنغاماً  األيام 

واملجتمع  الزمن  لفارق  طبيعية  تأيت 

دامئا  املسيح  يسوع  تّعد  فرتازيا 

حبيبها األوحد وقدوتها ومالك قلبها 

وتهيم به وتحمل صليبه دامئا تتطلع 

املنية  وافتها  ان  إىل  نهار  ليل  إليه 

بقداسة وعّدت يف سجل القديسات.

ومن أقوالها "من أراد ان يحب الله 

من دون ان يحب التأمل أيضاً خلل يف 

إرادته هذه فال عليك الحب الصادق 

ان  نقول  ان  التأمل "هذا والبد  إال يف 

القديسة ترازيا نزعت يف حداثتها إىل 

النعمة  ولكن  والفساد  الرش  طريق 

فرتكت  باملرصاد  لها  كانت  اإللهية 

طريق  إىل  واتجهت  الطريق  ذلك 

ان  فاستحقت  والرب  والزهد  الصالح 

تكون من القديسات.

الساموية  الديانات  تلتقي  هكذا 

اإلله  عبادة  ويف  الروحيات  يف  كلها 

الواحد.
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همسات أبو فادي

وزن  عىل   – النامية  مجتمعاتنا  يف 

الناس  من  مناذج  النامية"-  "الدول 

ميكن أن تعلّق عبارة "للعرض فقط" 

عىل صدورهم أو جباههم – ال فرق 

الكربى  اإلستعراضات  يف  والسيام   –

التي يقيمونها يف مناسباتهم الصغرى 

والكربى – كالخطوبة والزفاف والتناول 

األول وحتى يف مراسيم املوت – حيث 

بتنافس زيد مع عمرو، وتتباهى بهية 

أمام رضّتها صربية!

لهم  رصيد  ال  ّمن  الناس  من 

سوى استعراض العضالت، ولهم من 

تقليد  اىل  يدفعهم  ما  الظهور  حب 

وأمرية  لورين  صوفية  أو  أوناسيس 

وعبويس.  بروسيل  وحتى  موناكو، 

ومن دعاة العرصنة املزيّفة من تراهم 

من  مجموعات  بيوتهم  يف  يحرشون 

التحافيات التي ال يجمع بينها جامع، 

عبارات  أحاديثهم  يف  يقحمون  أو 

بلفظ  وأحيانا   – أجنبية  أو  رنانة 

املتنبي وشكسبري يف قربيهام  يُضحك 

للعرض فقط
– للداللة عىل مستواهم االجتامعي 

الرفيع وسعة معلوماتهم. ناهيك عن 

ولغري  لعلّة   – الذين  املثقفني  بعض 

كم  الجميع  يعلم  أن  يودون   – علّة 

يقتنون،  شهادة  وكم  يتقنون،  لغة 

وآخرون   !... درسوا  جامعة  أية  ويف 

يشبهون صديقي هذا املتقاعد الذي 

ما أن تقول له كلمة استحسان حتى 

يفتح أمامك ملّف بطوالته وصوالته، 

وكم ذئبا قتل يف الشامل، وكم روحا 

أي  ومع  فلسطني،  حرب  يف  أزهق 

وزير لعب "طاويل"... وعندما تحتاج 

زوجته اىل ثوم أو بصل يرتكها تذهب 

لرشائه بنفسها من  السوق ... 

إن َمن يعتني باملظاهر والقشور 

 – الجوهر  دون  الواجهات  وتزيني 

وقيمته  اإلنسان  شخصية  والجوهر 

كهذه  هو   – األصيلة  الداخلية 

بها  يلهو  التي  امللّونة  البالونات 

يزداد هواؤها حتى  أن  وما  الصغار، 

تنفقع ! مو متام ؟! ... 

بقلم: أبو فادي
(من الفكر املسيحي إىل بابلون)

العنوان ليس يل، فقد رسقته من 

"الهويت ناشئ" ورد عىل لسانه عرضا 

الله،  حول  جدا  جاّدة  محارضة  يف 

"تظاهر"  بأنها  الخطيئة  وكان يصف 

ليس  للمنافسة مبا  الله  إزاء  اإلنسان 

هو، او مبا ليس له، كآدم يف خطيئته 

الناس  أمام  "استعراض"  أو  األوىل، 

للخدعة والتمويه ...

الشاب  الالهويت  اسرتسل  وبينام 

هذه  اىل  أنا  فكري  تنظرياته رشد  يف 

تسيل  أو  تبهر عيونك  التي  البضاعة 

لعابك أحيانا يف املعارض الدولية أو يف 

والالمركزية،  املركزية  األسواق  بعض 

وعندما تتقدم لرشائها، بعد مشاورة 

عبارة  تطالعك  وعقلك،  جيبك 

تقولها  أو  فقط"،  "للعرض  مشؤومة: 

صاغرا  فتخرج  بتكشرية،  البائعة  لك 

ولسان  أردت،  ما  غري  اشرتيت  وقد 

حالك يقول: "ال حول وال قوة...".

ترى  أال  وللمخازن.  يل  ما  ولكن 
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تتلبس  أن  الذهن  صلد  هاٍو  بغباء  تجهد  التي  وابتسامتها  تغنجها  يف  تتخابث  إنها 

اإليهام وهي تلمح القامات املهفهفة حول قدها البلوري العاجي الذي يجعل النسمة 

الطائرة ال تهنأ برخي لويحظتها املتقصفة يف آهاب التّشكل املجهول اآليت، وجسدها 

الرثي بالرباءة الطفولية، والتوثب الشبايب البكر يرتدي عمق اللحظة التي هيمنت عىل 

القدود الهيف املتطلعة بشوق نحو جسده املنتفض عىل الصهوة وهو يطعن ويركل 

ويطعن بحسامه ودرعه ومهامزيه، يشاركه يف فتوته حصانه األصهب بغرته الرمادية 

ترابية،  عواصف  مبريلتها  تعصف  غيداء  فتاة  املدى  أقىص  يف  و�ة  املنخرين،  حول 

تجعل من تفاصيله مشهداً لن يتهيأ ألحد سوى الحاذق الذي يقتنص املحال. واملحال 

هنا انجالء هذا السحر الخرايف الباذخ لّقٍد أنثوي ناضج لكمرثى يتقصف كيانها الحلو 

تحت رضبات منقار شحرور، ومن ثم تعاوده الحرية والدهشة وهو ينقل عينيه بينه 

العطونة  منه  تنز  ميتطي حصان  وهو  روحها  الدمامة  من  تستعري  الذي  ذلك  وبني 

والزناخة، وال تستوعب أخيلته دخيلة السؤال.... 

-   هل تعشقه، وهي املولودة من الفجر، من عمق سجايا الشفق.

وتعاوده الحرية وهو عاجز عن موازنة طريف املعادلة...

-   أم تعشق أفعاله، هذا املولود من املغيب، من عمق سجاف الغسق.....

التدرع مفردة غري سائغة بالنسبة لوديعته التواقة إىل التحرر، ولكنها بالتحديد هي 

التي  بالعتمة  يتدرع  فهو  به،  يحيط  ما  وتجاه  نفسه،  تجاه  رؤاه  ّجامر  ترتجم  التي 

تسبغها عىل حشية روحه تلك النظارة البالستيكية بعدستيها السوداوين، ليك تضفي 

املتفردة عىل مصطبة حائلة  بجلسته  له،  الرايئ  التي تجعل  السمة  تلك  عىل هيئته 

اللون، ووجهه نحو أمواج اليم التي تباري بهديرها صوات النوارس املتصاخبة فوق 

أو جائحة، وال  الكائن رزء مبصيبة  صارية زورق مفرد كأرملة ثكىل، يّخمن أن هذا 

تلك  هيئته  ليست  والعدمية،  والسأم  بالخواء  املتدرع  اآلدمي  هذا  أن  قط  يتصور 

سوى محاولة ظافرة للتمويه، بينام هو يف حقيقته غارق حتى أذنيه يف خطاه الواثقة 

عناق  تحفه يف  ليليك  بسور  املسّورة  الساحرة  الفارهة  الفاضلة  املدينة  نحو  الطائرة 

حميم أوراد البيبون والحندقوق، بعيون وامضة بارقة متطلعة نحو الحلم.......
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هيثم بهنام بردى
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لآلخِر  منهام  كّل  أبدى  طويل  حواٍر 

الحياة، وقبَل أن  العريضة يف  أبجديَّاته 

اُب: ينرصفا يف سبيلهام قاَل الشَّ

أْن  الكريم، بوّدي  يخ  الشَّ أيُّها  عفواً 

بنوٍع  أشعُر  لكّني  خاّصاً،  سؤاالً  أسألََك 

ل!  من اإلحراِج تجاَه وقارَِك املبجَّ

فكيلِّ  بني  يا  ْل  تفضَّ يخ:  الشِّ أجاَب 

آذاٌن صاغية.

من  محرٌج  بأنَُّه  ابُّ  الشَّ تظاهَر 

لهذِه  نفَسُه  ُمَهيَّأً  كاَن  أنُّه  إالَّ  يِخ،  الشَّ

سؤاالً  فقذَف  قاشيّة،  النِّ "املعركة" 

من  أعرَف  أْن  أستطيُع  فيِه: هل  يقوُل 

لحيتَكم  تضعوَن  أيَن  املوقَّرة  فضيلِتكم 

تضعونَها  هل  للنوِم؟  تخلدوَن  عندما 

تحَت اللّحاِف أم فوقَُه؟! 

هذا  تسألُني  أْن  راوَدَك  وملاذا   ..

ؤال؟ السُّ

بالحقيقة تصوَّرُْت أن يكوَن يل لحية 

ؤال  السُّ هذا  نفيس  وسألُت  طويلة، 

لإلجابِة  محتاراً  نفيس  ووجْدُت  أيضاً 

أْن  أحببُْت  لهذا  التَّساؤل،  هذا  عن 

فضيلَة  يا  أعلُم  وأنا  لسامحِتُكم،  أسألَُه 

يخ أنَّ سؤايل فيِه نوع من الفظاظِة  الشَّ

أنَّ  أيضاً  أعلُم  ولكّني  والخصوصيِّة، 

حتّى  رحباً  صدراً  متلكوَن  فضيلتَكم 

هذا  من  خصوصيّة  األسئلة  كانت  ولو 

الكريم  يخ  الشَّ أيُّها  وبرصاحة   .. النَّوع 

يوُخ  لدّي الرُّغبة أن أعرَف أيَن يضُع الشُّ

لحاهم أثناَء نوِمهم العميق!

املقّدمة  هذه  "بعَد  يُخ:  الشَّ أجاَب 

سة"، بالحقيقة يا بنّي أنا ال أعرُف  املدمَّ

ُر  أيَن أضُع لحيتي أثناَء النَّوِم؟ .. وال أفكِّ

أصالً بهذِه املسألة، أحياناً أضُعها تحَت 

اللّحاِف.  فوَق  أضُعها  وأحياناً  اللّحاِف 

تحديداً  تسألُني  ملاذا  "مبتسامً"،  ولكن 

ؤال؟ هذا السُّ

ونوع  تساؤل  مجرَّد  هو  بالحقيقة 

من الفضوِل ال أكرث.

يقوُل:  أردَف  ثمَّ  رأَسُه  يُخ  الشِّ هزَّ 

املكاِن  عن  غداً  ُك  حال سأخربِّ أيَِّة  عىل 

الّذي تتموضُع فيِه لحيتي.

هذا  تذكَّْر  قاَل:  ثمَّ  ابُّ  الشَّ متتَم 

أيَن  تنَس  وال  يخ،  الشَّ فضيلَة  يا  جيِّداً 

ستضُع لحيتََك قبَل أْن تستسلَم للنوِم؟

مكاِن  عن  َُك  وسأخربِّ هذا  سأتذكَُّر 

متوضِعها!

صالتَُه  يُخ  الشَّ صىّل  املساِء  عنَد 

نوِمِه  ميعاُد  حاَن  وعندما  املعهودة، 

الفراَش  دخَل   .. ابِّ  الشَّ حديَث  تذكََّر 

وغطّى نفَسَه جيِّداً. 

تحَت  األمِر  بادئَ  لحيتَُه  وضَع 

من  ملَّ  ما  رسعاَن  لكّنُه  اللّحاِف، 
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كاَن جلبابه حالكاً كاللَّيل الخايل من 

فيام  حائراً  وينهُض  قلقاً  يناُم  النُّجوم. 

دفينة.  ورصاعات  نوازع  من  يحيطُه 

جوفاء  أحالماً  كثرية  أحياناً  تراوُدُه 

ومطامع دنيوية باهتة األلوان .. وأينام 

الحالك.  جلبابه  البساً  تراُه  تصادفُُه 

أوشَكْت  بالطَّلباِت  املكثَّفة  صلواته 

مشاعَر  أحياناً  يخامرُُه  الله.  تغيَظ  أن 

ينّحي هذه  لكنَُّه  الله  بوجوِد  الّشكوِك 

تبقى  ما  رسعان  ولكن  جانباً،  املشاعر 

شعور.  معلَّقة بني ثنايا الالَّ

يرى  وعندما   .. املرآِة  من  يقرتُب 

مساحِة  عىل  ممتّداً  االسوداد   هذا 

قرارِة  يف  عميق  بحزٍن  يشعُر  املرآة، 

نفِسِه، ويتذكَُّر شبابَُه الّذي امتّصه هذا 

ويبدأ  مشطاً  ميسُك   .. الطَّويل  الرِّداء 

بتمشيِط لحيته الطَّويلة امللّونة باألبيِض 

عاماً  كثافًة  يزداُد  االبيضاُض   .. واألسوِد 

بعَد عام وهذا البياض يذكِّرُُه بالكهولِة 

طويالً  عمرَها  اللُّحيُة  كانت  بوِل.  والذُّ

فأخَذْت امتداَدها عىل صدرِِه الفسيِح. 

عنَد  وسيامً  شابَّاً  صادَف  البارحة  أّول 

ارِع. داَر بينهام حواٌر جاّد  منعطِف الشَّ

وهادئ.

يافعة  قصصاً  ابُّ  الشَّ استعرَض 

وبعَد  باِب.  الشَّ رحيِق  من  مستمّدة 

األديب والفنان التشكييل 

صربي يوسف
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بعض الناس وما اكرثهم هذه األيام ينظرون • 
لألمور من زاوية ضيقة ويعتقدون ان ما 
يرونه هو الصواب بعينه وكم هم بعيدين 

عن الصواب والحقيقة.

نجلس •  عندما  الرشقيني  نحن  معظمنا 
نحو  نتغري  سوف  السلطة  كريس  عىل 
قدر  الجلوس  إطالة  ومحاولني  األسوأ 

املستطاع.

واالنتامء •  االعتزاز  ان  يعتقد  البعض 
االنتامء  من  يقلل  عامل  هو  القومي 

واالميان الديني وهو مفهوم خاطئ.

هوية •  يحددان  مهامن  عنرصان  هناك 
او  القومي  انتامءه  األول  االنسان 

الوطني والثاين انتامءه الديني.

االستبدادي •  الحكم  فييل،  ميكا  حسب 
مباح فقط يف حالتني: األوىل عند بناء دولة 
والثانية اصالح دولة فاسدة. ونتساءل اال 
ليخرج  استبدادي  لحكم  العراق  يحتاج 

مام هو عليه وإصالح فساده.

ألننا جميعا نشرتك يف نفس الطموحات • 
والجاه  السلطة  عىل  تنافس  هنالك  اذا 
الحقد  يتواجد  ولهذا  الرشف  ومراتب 
القوى  والن  بيننا  والتنابذ  والحسد 
متساوية لدينا فسيستمر هذا الرصاع يف 

مجتمعاتنا.

ال تحدثني عن نفسك كثريا فمهام كنت • 
عرشات  من  صوت  تبقى  فانت  صادقا 
عنك  تحدثت  التي  األصوات  مئات  او 
هي  شخصيتك  وحقيقة  أكرث،  بصدق 

خالصة ما سمعت عنك وليس منك.

بعد ان فقدت امي تسللت اىل افكاري • 
تساؤالت ملاذا يتعلق االنسان باألم اكرث 
من  يتكون  الجنني  الن  فهل  االب،  من 
بيضة االم الكبرية و حيمن االب الصغري 
معها  وينمو  يعيش  الجنني  ام الن  جدا 
ام  بحياتها  اشهر وحياته مرتبطة  تسعة 
الن االم ال ميكن ان تنىس او ال تتعرف 
الكثري من األبناء ال  عىل طفلها يف حني 

يعرفون ابائهم والعكس صحيح.

فوَق  ووضَعها  فأخرَجها  وضعيَِّتها 

هكذا  وجوَدها  أنَّ  راً  متصوِّ اللّحاِف، 

أنَّ  شعَر  لحظاٍت  وبعَد  لُه  راحًة  أكرثَ 

فوضَعها  يريُّحُه  ال  خارجاً  وجوَدها 

وجوِدها  عىل  تركيزُُه  اشتدَّ  ثمَّ  داخالً، 

تحَت اللّحاِف أم فوقَُه .. وأعاَد وْضَعها 

أْن  إىل  املرَّاِت  عرشاِت  وداخالً  خارجاً 

عىل  قادراً  يُعْد  مل  مرحلٍة  إىل  وصَل 

محصوراً  تفكريِِه  ُجلَّ  وأصبَح  النَّوِم! 

بلحيِتِه وبدأَ يهمُس يف رسِِّه قائالً: 

اب مَعُه الحّق أْن  فعالً كاَن ذلَك الشَّ

الّتي سيضُع  الوضعيِّة  يف  محتاراً  يكوَن 

يُخ  الشَّ َس  تلمَّ  .. املفرتضة  لحيته  فيها 

هاً إىل املرآِة وبدأ  لحيتَُه ثمَّ نهَض متوجِّ

ُق بوجِهِه .. كانت عيناُه حمراواِن  يحدِّ

وجبيُنُه متصبِّباً بالعرِق.

.. حكَّ  ذقِنِه  غريبٍة يف  بحّكٍة  شعَر 

يحكَُّه  أْن  يستطيُع  كاَن  ما  لكنَُّه  ذقَنُه، 

يزرُع  وهو  إاّل  نفَسُه  يجْد  ومل   .. جيّداً 

الغرفَة جيئًة وذهاباً وبعَد رحلٍة ذهابيّة 

الحاّمِم  نحَو  َه  توجَّ طويلة،  وإيابيّة 

ابِّ مايزاُل يتاموُج يف ذهِنِه.  وسؤاُل الشَّ

تنَس  ، "ال  ابِّ الشَّ داً حديَث  همَس مردِّ

أيَن ستضُع لحيتَك قبَل أن تخلَد للنوِم"! 

نحَو  إيقاعيّة  بحركٍة  رأَسُه  هزَّ 

غري  بعباراٍت  متتَم  ثمَّ  واألسفل،  األعىل 

مسموعة، كاَن يخاطُب نفَسُه، شعَر أنَُّه 

نفَسُه  يجْد  ومل  الحريِة،  من  دائرًة  يعُرب 

إاّل وهَو يخلُع ثيابَُه ثمَّ بدأ يستحمُّ مباٍء 

سيمنُحُه  االستحامَم  أنَّ  مْنُه  ظنَّاً  فاتر، 

للنوِم، إالَّ أنُّه ازداَد  اسرتخاًء واستسالماً 

نشاطاً وحيويًة، واستهواُه أن ينظَر إىل 

أيَن  متتَم  ثمَّ  املرآِة،  العاري يف  جسِدِه 

اختفى ذلَك الحجاب املخيف؟ مغبوٌن 

أنَت أيُّها الجسد تحَت رداِء العفاِف! 

من  تتساقُط  املاِء  قطراُت  كانَْت 

شباِبِه  باكورَة  تذكَّر  الطَّويلة،  لحيِتِه 

يظهَر  يك  يوميّاً  ذقَنُه  يحلُق  كاَن  كيَف 

من  األسئلُة  عليِه  وتهاطلَْت   .. وسيامً 

كلِّ جانٍب، وشعَر أنَُّه يتأرّجُح فيام بنَي 

املاّديّة، وُخيَِّل  الرُّوحيّة والعوامل  العوامِل 

ـ يتأرّجُح  ـ أحياناـً  إليِه أنَّ نزوَعُه املاّديـ 

عىل نزوِعِه الرُّوحي.

هذِه  من  ومشوَّشاً  محتاراً  كاَن 

التّأرجحات الّتي كانَْت تراوُدُه يف بعِض 

مُيعَن  أْن  وحاوَل  رأَسُه  هّز  األحياِن. 

هذه  له  تبدو  كانْت  املاورائيّات،  يف 

للغاية، ومل يستِطْع  املاورائيّات هالميّة 

لهذه  املعامل  َد  محدَّ طريقاً  َس  يتلمَّ أن 

املناحي الّتي ينتهُجها .. عاَد إىل فراِشِه 

َر نفَسُه تحَت  ورأسه ميوُج باألسئلِة، كوَّ

يأخَذُه  أْن  وكاَن عىل وشك   .. اللّحاِف 

ابِّ الّذي ما كاَن  الّنعاَس لوال سؤاُل الشَّ

رحلُة  بدأْت  ما  ذاكرتَُه، ورسعاَن  يبارُح 

وكلَّام   .. جديد!  من  تصارُعُه  الحريِة 

شعَر  خارجاً،  أو  داخالً  لحيتَُه  وضَع 

وهكذا   .. إدخالِها  أو  إخراِجها  برضورِة 

ومل  مظلمٍة  متاهاٍت  يف  الحريُة  قذفتُْه 

همَس  ثمَّ   .. للنوِم!  سبيالً  جفناه  يجْد 

لنفِسِه:

ما هذا البالء الّذي جاَءين من جرّاِء 

اب؟ .. وهكذا  لقايئ العابِر مَع ذلَك الشَّ

 ، محريِّ برشوٍد  نفَسُه  يحاوُر  يُخ  الشَّ بدأ 

ابِّ يأخُذ أكَرب املساحة  وكاَن سؤاُل الشَّ

وديّة املحرّية .. األرُق كاَن يحارصُُه  الرشُّ

فراِشِه  يف  يتقلَُّب  وبدأَ  جانٍب  كلِّ  من 

للنوِم  استسلَم  ثمَّ  طوال،  ساعاٍت 

مكشوفاً!

نهَض  التَّايل،  اليوِم  صبيحِة  ويف 

بتكاسٍل شديد من نوِمِه، وما كاَن يعرُف 

ُء  قّط أيَن وضَع لحيتَُه خالَل الّنوِم، اليشَّ

الوحيُد الّذي كاَن يعرفُُه، أنَُّه كاَن مؤرَّقاً 

ما  أشبه  كانْت  وليلتُُه  أمس،  ليلَة  اً  جدَّ

تكوُن بليلٍة مسكونٍة باألشباِح!! 

بقلم: د. عامر ملوكا

األديب / قصة قصرية الباب
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قوا من قورا یا ساوي

الشاعر سامل يوخنا

اد  �� شاتي مايي  م  دقلثاد  �� شاتي مايي  م  دقلث
ملكا لي بايش هول مايثملكا لي بايش هول مايث

قو من قورا يا ساويقو من قورا يا ساوي
كلي رش شوراكلي رش شورا

مرم قالوخ شاريرامرم قالوخ شاريرا
مشمي�� دشتا و طورامشمي�� دشتا و طورا

شوق شمي زورا و كوراشوق شمي زورا و كورا
ومشمي�� دنيي كو��ومشمي�� دنيي كو��

اد �� شاتي مايي م دقلثاد �� شاتي مايي م دقلث
ملكا لي بايش هول مايثملكا لي بايش هول مايث
**************************************

قو من قورا يا ساويقو من قورا يا ساوي
قو مشمي قا�� اد دو��قو مشمي قا�� اد دو��
اد رملي بوش من قيثارااد رملي بوش من قيثارا

قيثارا اد شومراييقيثارا اد شومرايي
بايذا دنخرايي مب��بايذا دنخرايي مب��

شقو�� ......تا  يالوخ ه��شقو�� ......تا  يالوخ ه��
مشمي�� دنيي كو��مشمي�� دنيي كو��

اد �� شاتي مايي م دقلث اد �� شاتي مايي م دقلث 
ملكا لي بايش هول مايثملكا لي بايش هول مايث
**************************************

قو من قورا يا ساويقو من قورا يا ساوي
قو خزي عجيبوثاقو خزي عجيبوثا
شميلوخ قملي ؟شميلوخ قملي ؟

بشوبا  دٔاريا  ٔارنوابشوبا  دٔاريا  ٔارنوا
و شوبا دنشرا اقرواو شوبا دنشرا اقروا

شميلوخ ؟شميلوخ ؟
مشمي�� دنيي كو��مشمي�� دنيي كو��

اد �� شاتي مايي م دقلثاد �� شاتي مايي م دقلث
ملكا لي بايش هول مايثملكا لي بايش هول مايث
**************************************

قو من قورا يا ساويقو من قورا يا ساوي
مور طالي بشاريروثامور طالي بشاريروثا

زوزا.........ي  زاون ملكوثا ؟زوزا.........ي  زاون ملكوثا ؟
زونا..........ي مشاري م زونا..........ي مشاري م 

خرايوثا ؟خرايوثا ؟
تاج دملكي .........ي ماطي تاج دملكي .........ي ماطي 

لغو��موثا؟لغو��موثا؟
مرم قالوخ كبارامرم قالوخ كبارا

مشمي�� دنيي كو��مشمي�� دنيي كو��
اد �� شاتي مايي م دقلث اد �� شاتي مايي م دقلث 
ملكا لي بايش هول مايثملكا لي بايش هول مايث
**************************************

قو من قورا يا ساويقو من قورا يا ساوي
قو مجميلي نواكوخقو مجميلي نواكوخ

�� شوق ناشيلي شموخ�� شوق ناشيلي شموخ
نبوخذ نصر ملكا \ اشور بانيبال نبوخذ نصر ملكا \ اشور بانيبال 

ملكاملكا

هل طاليهن يثرانوخهل طاليهن يثرانوخ
مرم سيبوخ و قالوخمرم سيبوخ و قالوخ
مشمي�� دنيي كو��مشمي�� دنيي كو��

اد �� شاتي مايي م دقلث اد �� شاتي مايي م دقلث 
ملكا لي بايش هول مايثملكا لي بايش هول مايث

**************************************
قو من قورا يا ساويقو من قورا يا ساوي

خزي برسايا دموثيلوخخزي برسايا دموثيلوخ
يقسيرا و عودا طالوخيقسيرا و عودا طالوخ
كبي دشاقلي شوبوخكبي دشاقلي شوبوخ
قو مرٔاش��ن من شنثاقو مرٔاش��ن من شنثا
قو ملي��ن من حخمثاقو ملي��ن من حخمثا
مشمي�� دنيي كو��مشمي�� دنيي كو��

اد �� شاتي مايي م دقلثاد �� شاتي مايي م دقلث
ملكا لي بايش هول مايثملكا لي بايش هول مايث

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

قو من قورا يا ساويقو من قورا يا ساوي
هل جواب تا بوقاريهل جواب تا بوقاري

برايثأاي�� ؟برايثأاي�� ؟
اي��نا د�� وريذا قايم ؟اي��نا د�� وريذا قايم ؟

برايثأاي��؟برايثأاي��؟
شما د�� يرثانا رايم ؟شما د�� يرثانا رايم ؟
مشمي�� دنيي كو��مشمي�� دنيي كو��

اد �� شاتي مايي م دقلث اد �� شاتي مايي م دقلث 
ملكا لي بايش هول مايثملكا لي بايش هول مايث

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

قو من قورا يا ساويقو من قورا يا ساوي
مباقر يمي ملكثامباقر يمي ملكثا
خليا و�� تا ٔامثا؟خليا و�� تا ٔامثا؟

يان خا عودا  ممصتا ؟يان خا عودا  ممصتا ؟
 كو دركوشتا مدمختا كو دركوشتا مدمختا
غو��مأايلي و بد بايشغو��مأايلي و بد بايش
مشمي�� دنيي كو��مشمي�� دنيي كو��

اد �� شاتي مايي م دقلثاد �� شاتي مايي م دقلث
ملكا لي بايش هول مايثملكا لي بايش هول مايث
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أنا امرأة

الشاعرة

أديبة عبدو عطية

قْرُب املزار بها ُكبْعد مزار ال دّر دّرك من ربوع ديار  

ويصاُب وهو يخافها بدوار يهفو الّدوار برأس من يشتاقها  

ّغناء سخها بسوح قفار لكأن طَيفِك إذ يطوف بجنٍة  

من لعنة التاريخ رشُّ دثار ال دّر دّرِك عرية غطى بها  

م� يدّوُر دورة ُ األق�ر واستامها فلك النحوس وشّوهت  

بدم ٍ ذيول مواكب األحرار عرشون قرناً وهي تسحب فوقها 

وعىل النبوغ غليل حقد وار ¶ ْيرو ِ فيها (الراقدين) عىل النهي 

وتفردت (آشوُر) باآلثار هوت الحضارة فوقها عربية ً  

بعذاب كل مدّوٍخ قهار لت   ومشت لوادي (عبقٍر) فتكفَّ

ار وبا لحالّج واملوحى له بشَّ بابن املقفع ِ وابن قدوس  

وبأا فلك لها دّوار وÄالئ الدنيا وشاغل أهلها  

¶ يدري عاٌر مثل هذا العار َد) وهي تقطع صلبه   بأÈ (ُمَحسَّ

أقدام فّجار ِ بها أرشار ديست رؤوس الخÊيÉ وُعطّرت  

أوصال فحٍل خالق هّدار وتُنوهبت ِمزقاً لكل ُمخنٍث  

ّعباُد أصناٍم به أحجار ال كنت من حجٍر(تبغدد) حوله  

عن بغداد
محمد مهدي الجواهري
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قصرية الباب األديب / قصة

بعد يوم حافل من التقاط صور السناب 
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بابلون مجلة لقاءات

ألنه  فقط  ثالثة  او  ملشهدين  لقطة   ٣٦

االف  اللتقاط  مساحة  لديه  بان  متيقن 

الصور وهو يف الوضع االمن لهذه املسالة. 

عارصوا  الذين  الشباب  املصورين  بعض 

لديهم  أصبح  الحديثة  الرقمية  الكامريات 

الغش البرصي يف الصورة وهو الذي يسمى 

برامج  بواسطة  رقميا  الصور  معالجة  االن 

نستخدمها  التي  الصور  وتعديل  تحرير 

يف  للمشاركة  االوىل  الرشوط  لهذا  االن. 

ان  عاملية(  ام  )عربية  الدولية  املعارض 

التحرير  بربامج  معدلة  الصور  تكون  ال 

وتكون صور خام وتعكس امكانية املصور 

الحقيقية. ولو اعطيت الكامريا الضوئية اي 

لرتى  الحساس  الفلم  بواسطة  تصور  التي 

نتائج تصويرهم فارقة مع  أكرث املصورون 

الرقمية  بالكامريات  املأخوذة  الصور  تلك 

من  لست  باين  يعني  ال  هذا  الحديثة. 

لكامريات  الحديثة  التقنيات  يف  املعجبني 

واقوم  الكامريات  أحدث  امتلك  فانا  اليوم 

بتحديث اجهزيت كل فرتة فدقتها اصبحت 

مضاعفة ألالف املرات من الصور القدمية 

تصوير  الة  نجعلها  ان  علينا  يجب  ولكن 

هي  املصور  عني  التصوير  جوهر  وليست 

الجوهر الحقيقي للصورة. 

واالبيض  باألسود  التصوير  هل  س٣ 

واحرتافية  اوسع  تقنيات  اىل  يحتاج 

اكرب؟ 
التصوير  هو  التصوير  انواع  اصعب 

و  باألسود  يعرف  اوما  االحادية  باأللوان 

الفوتوغرايف  التصوير  فن  هل  س٢ 

االت  عىل  التكنلوجيا  دخول  بعد 

التصوير الرقمية فقد الكثري من ابراز 

موهبة املصور؟ 
التصوير  ومازال  كان  بالطبع 

املصور  عني  تراه  ما  هو  الفوتوغرايف 

مجرد  هي  الكامريا  ان  الكامريا  وليست 

واسطة لتنقل رؤيتك كمصور اىل الواسطة 

اذا كان عىل  اللقطة.  التي ستعرض عليها 

الذاكرة  رشيحة  عىل  او  التصوير  ورقة 

يف  الكومبيوتر  شاشة  عىل  سرناها  والتي 

تأثري  لها  وحداثتها  الكامريا  دقة  بعد.  ما 

ما  االخر  يف  ولكن  الصورة  رونق  عىل 

حدده املصور داخل الكادر هو ما سيسمو 

الرقمية  الكامريات  الفني.  بلوحته للكامل 

جعلت املصورين الحاليني وانا منهم نشعر 

باال مباالة مبا سألتقطه يف اللحظة بحيث 

لقطات  عدة  التقاط  مسالة  اصبحت 

الكامريا  شاشة  خالل  من  ومشاهدتها 

او  مناسبة  اضاءتها  تكن  مل  اذا  ومسحها 

واحد  مكان  يف  اللقطات  عرشات  التقاط 

و اختيار اللقطة املناسبة ومن ثم تعديلها 

بني  ما  قارنا  ولو  الصور.  تحرير  بربامج 

املصور مع الكامريات الضوئية التي كانت 

صورة   ٣٦ من  يتكون  فيلم  عىل  تحتوي 

وكيف كان حريص عىل ان ال تنفذ الصور 

من فيلمه وهو ذاهب اللتقاط صور فنية 

يف حياة الشارع او مناظر طبيعية وما بني 

ان يصور  املمكن  الذي من  اليوم  مصورنا 

مجلة بابلون تلتقي املصور والفنان الفوتوغرايف

فراس باك

هو  من  القراء  تعرف  كيف  س١ 

فراس باك ؟

باك  امجد نعوم  الكامل فراس  اسمي 

مصور فوتوغرايف صحفي عراقي من اصول 

باك  عائلة  من  انا  بغداد.  والدة  موصلية 

مبهنة  البغدادية  االوساط  يف  املعروفني 

املصور  عمي  الفوتوغرايف، حيث  التصوير 

حازم  املرحوم  الكبري  الصحفي  الكاتب  و 

باك صاحب ستوديو باك الذي اسس منذ 

قرب ساحة  بغداد  الخمسينيات يف  نهاية 

الفوتوغرايف  املصور  الثاين  وعمي  النرص. 

مؤسس  باك  فاروق  املرحوم  الصحفي 

شعبة التصوير الفوتوغرايف يف وكالة االنباء 

املهندس  الفيديو  مصور  وعمي  العراقية 

باك.  فكرت  املرحوم  واملصور  باك  فائز 

فرع  للتصوير  العراقية  الجمعية  عضو 

بغداد وعضو يف نقابة الصحفيني العراقيني، 

العامل  عملت كمصور صحفي يف صحيفة 

قسم  يف  فوتوغرايف  ومصور  بغداد  يف 

االعالم والعالقات العامة يف دائرة الوقف 

بغداد.  يف  االخرى  والديانات  املسيحي 

قمت بعمل عدة دورات لتعليم التصوير 

ومعهد  الدمناريك  املعهد  يف  الفوتوغرايف 

يف  دورة  و  سوريا  يف  دونبوسكو  القديس 

الوقف  دائرة  يف  الفوتوغرايف  التصوير 

اىل  هاجرت  االخرى.  والديانات  املسيحي 

االن  وانا   201٦ عام  عائلتي  مع  اسرتاليا 

ادير رشكة PACK للتصوير واالنتاج الفني 

يف ملبورن اسرتاليا.
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بابلون مجلة لقاءات

اظهار  قبل  زمان  ايام  كان  حيث  االبيض 

كل  وكانت  املوجودة  باأللوان هي  الصور 

انواع التصوير تظهر باألسود واالبيض ولكن 

الصورة  يجعل  الجبارة  املصور  بإمكانيات 

املناظر  كل  ليس  ملحوظ.  وتباينها  رائعة 

التصوير باألسود واالبيض فهناك  يليق لها 

الطبيعة ليس من املنصف ان اصور طبيعة 

ملونة بالوان الخالق الورود وزرقة السامء 

وخرضة  والبحار  االنهار  عىل  املعكوسة 

العشب واجعله باألسود واالبيض و ال من 

احمرار  مع  جميلة  فتاة  تصوير  البديهي 

برشتها  وصفاء  امللونة  عيونها  و  وجنتاها 

واالبيض  باألسود  الجميلة  ثيابها  والوان 

فاألسود  الحمراء.  الغروب  لحظة  وكذلك 

واالبيض له صوره ولقطاته الخاصة فتصوير 

تكون  ال  رجل  ام  امرأة  السن  كبار  وجوه 

الن  واالسود  باألبيض  اال  ناجحة  الصورة 

تجاعيد  سيبني  االحادية  باأللوان  التصوير 

وكذلك  باأللوان  لوكانت  مام  اكرث  الوجه 

التصوير  ويحتاج  القدمية.  االماكن  تصوير 

املوضوع  اختيار  اىل  االحادية  باأللوان 

النوع  هذا  مبثل  تصوره  ان  تريد  الذي 

وضع  عىل  كامريتك  وجعل  التصوير  من 

التصوير االحادي وتبدأ بالتقاط صورك. انا 

واالبيض  باألسود  التصوير  اعشق  شخصيا 

عديدة  مميزات  وله  عريق  تصوير  لكونه 

األوائل  املصورين  بان  تعلم  هل  للصورة. 

واالبيض  باألسود  الطبيعة  يصورون  كانوا 

كانوا يستخدمون مرشحات ضوئية ملونة 

عىل  توضع  امللونة(  الزجاجية  )الفالتر 

عدسة الكامريا لتكتشف لون معني, فمثال 

لو صورت منظر طبيعي واردت ان تتباين 

مرشح  املصور  يضع  السامء  مع  الغيوم 

نصف ازرق عىل السامء لرتكز لون الزرقة 

الوانها  وتصبح  الغيوم  متوجات  وتتباين 

العني  تقرأها  ليك  الرمادي  تدرجات  من 

االشجار  تصوير  عند  وكذلك  وتالحظها. 

يستخدمون مرشحات خرضاء لذلك. 

س٤ اهم املعارض التي شاركت بها؟

برصاحة شاركت بثالث معارض خارج 

العراقية  الجمعية  مع  واحد  اسرتاليا 

لبنان  يف  واحدة  و  صور  بأربعة  للتصوير 

و  لبنان  يف  العراقية  املثقفني  جمعية  مع 

201٧ عام  اسرتاليا  يف  مشرتك  معرضني 

وكان معرض مشرتك مع باقي فئات الفن 

من فنانني جاليتنا العزيزة. وانشاء الله انا 

اكامل  بعد  الخاص  معريض  لعمل  احرض 

مجموعتي الجديدة. 

كمهنة  التصوير  مامرسة  هل  س٥ 

مامرستها  عن  بدال  االبداع  يفقدها 

كهواية؟ 
االن  الفنية  الصور  بإنتاج  مقرص  انا 

بسبب مشاغل الحياة و العمل وصدقني 

اي فنان اراد االبداع بفنه وانتاج فن رائع 

مريحة.  فنية  عمل  لبيئة  بحاجة  وراقي 

الحظ الفنانني العامليني يعيشون يف بيئات 

تراهم  هادئة  بلدانهم  واجواء  مريحة 

ينتجون لك اجمل االعامل الفنية و كم من 

فنان يف العراق او الوطن العريب وبسبب 

مبشاغل  واالنشغال  االقتصادية  االزمات 

عىل  وركن  فنه  شعلة  انطفأت  الحياة 

ومطربني  ممثلني  من  الذكريات  منضدة 

كله  وهذا  وغريهم  ومصورين  رسامني  و 

ممثل  من  وكم  الحاجة.  و  العوز  بسبب 

اىل  اتجه  رائعة  ادوار  لديه  كانت  رائع 

التي  التجارية  االفالم  او  التجاري  املرسح 

اتجاه اخر  دمرت رصيده فيام بعد. ومن 
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بابلون مجلة لقاءات

الرزق  باب  فنانون مل يركبوا موجة  يوجد 

برسعة  يتبخر  تاريخهم  ويجعلوا  الفن  يف 

ومنهم من اعتزل الفن ومنهم من استمروا 

يف ابداعهم. هكذا هو التصوير إذا كانت 

قاعدتك الفنية قوية و اصيلة فانك ستبدع 

ضمنها  ومن  التصوير  مجاالت  كل  يف 

اصبح  االعراس  وتصوير  االعراس  تصوير 

املجال  هذا  ارتادوا  من  بسبب  تجاريا 

تدر  كمهنة  وجعلوها  وشباب  هواة  من 

االخر  يف  ولكن  عليهم  الجميلة  االموال 

تستطيع  ال  و  معينة  مرحلة  يف  سيقفون 

يوجد  تنجدهم.  ان  الحديثة  الكامريات 

مصورون عامليون يصورن حفالت االعراس 

فنية  كتحف  ويجعلوها  واملناسبات 

مهنتهم  ميارسون  هم  الوقت  نفس  ويف 

الرسام  مثل  االموال.  منها  ويكسبون 

العاملي الناجح لوحاته تباع مببالغ خرافية. 

لنفسك  ابني  كمصور  النجاح  اردت  فاذا 

من  التصوير  تعلم  يف  وابدأ  قوية  قاعدة 

الصفر وسرتى امور وبحور عميقة يف هذا 

عنها.  غافال  كنت  الرائع  الجميل  الفن 

تحية خاصة اىل الدكتور عامر ملوكا رئيس 

تحرير مجلة بابلون االسرتالية لهذا اللقاء 

الرائع وهو معروف ببحثه املستمر ملثقفني 

وفنانني من  ابناء شعبنا العزيز يف املهجر 

واظهارهم للرأي العام امتنى لهذه املجلة 

الرائدة كل التوفيق ولكل من  يعمل فيها.
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املكتبة من كتاب

عرب مسريتها الزاهرة الزاهية املزدهية باإلبداع والتألق والتجدد والتي 

امتدت لثالث عقود وبعض عقد اجرتحت فيها العديد من الفعاليات 

املائة وباللغتني  التي نافت عىل  العروض املرسحية  والتي توزعت بني 

من  ومثلها  الغنائية  األوبريتات  من  والعرشات  والرسيانية  العربية 

املهرجان  اقامة  القصرية فضالً عن تسنمها مسؤولية  السينمية  الرقوق 

ومشاركتها  دورات،  ولعدة  الرسياين"  االبداع  "مهرجان  الصيت  الذائع 

يف العديد من املهرجانات وامللتقيات االبداعية بعروض متفردة مميزة 

عنكاوا  ومهرجان  ألقوش  ومهرجان  بغداد  يف  بانبال  آشور  كمهرجان 

إىل  اضافة  الرسيانية،  والفنون  للثقافة  العامة  املديرية  ومهرجانات 

واملوصل  بغداد  يف  والكنائس  األديرة  باحات  يف  املرسحية  عروضها 

وبخديدا وكرمليش وبرطلة وألقوش وعنكاوا... إلخ، ومشاركاتها الفاعلة 

جهد  من  بد  ال  كان  الخ،  وبغداد....  املوصل  جامعة  مهرجانات  يف 

قره  مرسح  لفرقة  الوضاءة  املسرية  عىل  الباهر  الضوء  يسلط  توثيقي 

قوش )بخديدا( للتمثيل منذ والدتها يف العام 1990 ولغاية زمننا الحارض 

التي ال تشيخ وأن تزدهي  مع األمنية الصادقة بأن تتواصل بكينونتها 

بالدميومة والتجدد والشباب الدائم.... فانربى األستاذ هاين عزيز عطالله 

لهذه املهمة العسرية التي صادفته فيها مصاعب جمة قاربت املستحيل، 

عام  بخديدا  استباحة  بعد  وأحرقت  أُتلفت  الفرقة  وأن سجالت  سيام 

201٤ من قبل عصابات داعش، فكان مبا يحمله من حرص وبحث مضٍن 

من خالل ما ميلكه أعضاء الفرقة من وثائق ودراسات ومبا كان يتوفر 

االعجاب  فيها  له  التي نسجل  لديه من مصادر شحيحة، ولكن همته 

اعتورت مسريته  التي  واملثبطات  املطبات  كانت أصعب من  والتقدير 

الجمع  يف  وقته  فيها  وظّف  ألعوام  امتدت  التي  والتقيص  البحث  يف 

الورقية  واملجالت  والصحف  اإللكرتونية  املواقع  يف  والبحث  واملراسلة 

مع  يتامىش  ما  منها  انتقى  املواضيع  من  العديد  لديه  تجمعت  حتى 

هيكلية مرشوعه التوثيقي فبّوبها تبويباً ارشيفياً منطقياً وسلساً وخرج 

منها بكتاب هو وثيقة تؤرخ عمر الفرقة املديد الذي كلام نظر أعضاؤه 

لها يك يستمدوا  الزاهر  املايض  املستقبل يرتا� لهم  التفاؤل نحو  بعني 

ما  عرب  املطلوب  املستقبيل  الشأو  تبلغ  أن  يف  والرغبة  واالرصار  الهمة 

تحمله من خزين املايض وزهو الحارض ورؤية املسقبل يك تتبوأ مكانتها 

الحقيقية الزاهرة جنباً لجنب مع الفرق املرسحية العراقية العتيدة.

هيثم بهنام بردى

تقديم كتاب املرسحي هاين عزيز

] فرقة مرسح قرقوش "بخديدا" [ للتمثيل
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تسلية العدد

نوزاد إلياس إعداد:

مالحظة: الحلول معكوسة 
يف الصفحة ٥٧

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

(١٧٠٥-١٧٥٥) العب شطرنج   Philip Stamma le Syrien السوري  ستاما  فيليب 

شهري، يعود أصله إىل مدينة حلب السورية، كان ضليعا يف الشطرنج، وواحداً من أشهر 

وأقوى العبي الشطرنج يف إنكلرتا، عمل أيضا كمرتجم للغات الرشقية. اكتسب شهرته 

بعد تأليفه كتاب Essai sur le jeu des echecs «دراسة حول لعبة الشطرنج» عام 

١٧٣٧، ترجمت أعامله إىل عدة لغات خالل القرنني التاسع عرش والعرشين.

واضع هذه املسألة هو فيليب ستاما يف عام ١٧٣٧

الشطرنج تصور وخيال
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تسلية العدد
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هاتف خطة  
تاريخ زلزال  

قرن طوكيو  
هندسة منتج  
مصباح سنة  

منزل مرياث  
توفري احتفال  
نظام دمج  
وقود طاقة  

كلمة الرس من ٦ أحرف وهي اسم 
رشكة يابانية متخصصة يف الصناعات 

اإللكرتونية

ة ق ا ط د و ق و ت

م ا ظ ن ث ا ر ي م

ل ا ز ل ز ا ة ط خ

ب د ع م ح ا ب ص م

ل ز ن م و ي ك و ط

ج م د ل ا ف ت ح ا

ف ت ا ه ي ج ت ن م

ش ة ن س ة س د ن ه

ن ر ق خ ي ر ا ت و

عمودي
١) اسم من اسامء األسد

٢) مشهورون - مادة تستخدم يف 
الطهي (م)

٣) نصف العدد مائة - كسالن
٤) أحد الخرضوات الورقية
٥) مادة قاتلة - تعيني (م)

٦) مقر حكم الرئيس
٧) غطوا النسوة الحفرة - راغب

٨) مدينة عراقية - صافح
٩) شخصية تاريخية مشهورة 

ويُعترب مؤسس مملكة بابل - حرف 
من حروف أخوات إن

١٠) قصيدة مشهورة للشاعر 
الجاهيل ثابت بن أواس األزدي 

املعروف بالشنفري

أفقي
١) شاعرة مشهورة من زمن الجاهلية - احصل ٢) عاتب - سام - ارتفع ٣) غطس - كثري العدد (بالفصحى) ٤) عكس قوي - أعالج 

٥) من حروف اللغة العربية - اسم قبيلة مشهورة تتكلم اللغة االمازيغية متواجدة يف املغرب ٦) مفرد فنون - عكس ميرسة      

٧) خفية - من حروف التعريب ٨) حفار (مبعرثة) - نبات أخرض اللون ذو رائحة نفاذة محببة يستخدم يف الطعام ولعمل الشاي 

٩) عكس حياة - نصف كلمة افتح ١٠) تخزن به األوراق - جمع كلمة جوارب.... مالحظة: (م) تعني الكلمة معكوسة
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خبز الشوفان الدايت

سيديت

يعد  الشوفان  خبز  عمل  طريقة 

األطعمة  أحد  من  الشوفان  خبز 

يستخدم  حيث  للجسم  الصحية 

السمنة  مرض  من  يعانون  ملن 

الدقيق  بديًال للخبز املصنوع من 

ملا يحتويه من ألياف فيعمل عىل 

الشعور بالشبع، ويستخدمه أيًضا 

مرىض الضغط والسكر والقلب ملا 

فيه من عنارص غذائية مثل الحديد 

والكالسيوم،  وفيتامني ب  والزنك 

إعطاءه  األمهات  يحرصوا  وكذلك 

ومنوهم،  مناعتهم  ليعزز  أبنائهم 

وفيام ييل سأخربكم بطرق مختلفة 

لعمل خبز الشوفان الصحي.

ليصبح . ١ الكهربايئ  الخالط  مطحنة  يف  الشوفان  طحن  أوًال  يتم 

كالدقيق.

نضيف مقدار الشوفان يف إناء العجن ونضع عليه بذر الكتان . ٢

والبيكنج بودر وصودا الخبز والسكر ورشة امللح.

نقلب املكونات الجافة املعدة سابًقا جيًدا.. ٣

بواسطة . ٤ ونرضبهم  واللنب  البيض  فيه  نضع  آخر  إناء  نحرض 

مرضب البيض.

نسكبهم عىل خليط الشوفان.. ٥

نستمر بتقليبهم باملرضب جيًدا ملدة بني ٢٠:١٥ دقيقة.. ٦

نرتك الخليط ملدة ربع ساعة يك يرتاح.. ٧

نسخن الفرن عىل درجة حرارة. ٨

نضع خليط الشوفان يف صينية ونخبزه ملدة ساعة إال ربع.. ٩

نخترب الخبز بوضع شوكة للتأكد من نضجه.. ١٠

نخرجه من الفرن حتى يربد ثم يقطع ويقدم.. ١١

إعداد: نضال هنودي
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حكم جميلة
إاّل •  ركوب ظهرك  أحد  يستطيع  ال 

إذا كنت منحنياً.

عليه •  جارت  صباه  عىل  جار  من 

شيخوخته.

ال •  إنساناً  إال  تصادق  ال  أنّك  لو 

عيب فيه ملا صادقت نفسك.

حني تصمت األسود تبدأ الببغاوات • 

بالرّثثرة.

العقل •  إاّل  إذا كرث رخص  كل يشء 

وكالم  قيمته،  زادت  كرث  فكلاّم 

اإلنسان يدّل عىل رجاحة عقله.

الّصوت الهادئ أقوى من الرّصاخ، • 

واألدب  الغرور،  يحطّم  والتّواضع 

يهزم الوقاحة.

والعني، •  كاليد  األوفياء  األصدقاء 

العني، وإذا  اليد بكت  تألّمت  إذا 

قطرة  اليد.  مسحتها  العني  بكت 

ليس  الّصخر  يف  تحفر  املطر 

بالعنف ولكن بالتّكرار.

لوال أّن الّناس يخطؤون ملا اخُرتعت • 

املمحاة.

العمر •  بتقادم  تكشفه  يشء  كل 

حلول اللعبة الشطرنجية 

الصفحة ٥٥

حل كلمة الرس صفحة 

٥٥ هو

(( توشيبا ))

1. Bf4xc7+ Rc8xc7
2. Qa4xa7+ Kb8xa7
3. Re1-a1+ Ka7-b8
4. Ra1-a8+ Kb8xa8
5. Nd5-b6+ Ka8-b8
6. Rd2-d8+ Rc7-c8
7. Rd8xc+ Kb8-a7
8. Rc8-a8++

هو موجود من قبل ولكّنك كنت 

أصغر من أن تراه.

ال يشء يجعلنا كباراً كالتّجربة وال • 

كخيبة  صمتاً  أكرث  يجعلنا  يشء 

األمل.

النصائح •  من  الحياة  عن  نصائح 

إذا  يأيت:  ما  الحياة  يف  تفيد  التي 

نصحك شخص بقسوة ال تقاطعه؛ 

فوراء  مالحظته،  من  استفد  بل 

تكن  وال  عظيم،  حبٌّ  قسوته 

كالذي كرس املنبّه ألنّه أيقظه.

ال تحكم عىل مستقبلك من اآلن، • 

الّصالة  أفضل  عليهم  فاألنبياء 

والّسالم رعوا الغنم ثم قادوا األمم.

ال تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، • 

للوراء  ترجعه  أن  يحتاج  فالّسهم 

لينطلق بقوٍة إىل األمام.

الّناس •  يرى  الجبل  كقّمة  تكن  ال 

صغاراً ويرونه صغرياً. ال تكن اليوم 

من  غداً  فتصبح  الّشامتني  من 

املُبتَلني.

امرٍئ •  عورة  به  تذكر  ال  لسانك 

10987654321

1الخنياءنل

2لامملسما

3غمسعرمرم

4ضعيفاداوي

5نونمصمودة

6فنميمنةا

7رخلسةال

8حافرنعنع

9امموتافر

10للفوارب

إذا  ألسن  وللّناس  عوراٌت  فكلّك 

اإلنسان  خلق  تعرف  أن  أردت 

من  مع  تعامله  كيفيّة  إىل  فانظر 

مع  تعامله  وليس  منه  أقل  هو 

رؤسائه.

استمع لكثريين وتكلّم مع قليلني.• 

التفكري: •  بكرثة  نفسك  تشغل  ال 

بربّك  قالوا وملاذا فعلوا؟ ثق  ملاذا 

فليس  بٌرش  بنفسك، طاملا هم  ثم 

لديهم سوى الكالم.

ال تهتم ملا يُقال عنك فأنت تعرف • 

قيمتك،  من  تُقلّل  وال  أنت،  من 

إرضاء  محاولة  هو  الفشِل  فرسُّ 

الجميع.

ما •  تفّكر  ال  سهمك  يخطئ  عندما 

سبب الخطأ، ولكن اسحب الّسهم 

بطريقٍة  تصيب  كيف  وفّكر  الثّاين 

صحيحة.

فاعلم •  خلفك  من  أحد  ركلك  إذا 

أنّك يف املقّدمة.

العار •  العار أن تسقط ولكّن  ليس 

أن ال تستطيع الّنهوض.
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كاريكاتري سيايس
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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

 اْيخ مٍحزًةآلِا شوآلد قٍبلًح لًى.    حمٍدآلةًح قِولِا ودٍركَح لًى:
 ووٍعدٍن بهِوًى دٍخرًح لًى,      وفوآلرقِنٍن اِف دٍخرًح لًى:

 ىِوًا ةآلبألتةِا قوألل دتٍن.      دًيخ دَكبِعًح فوآلرقِنٍن:
 ةِا دَمكٍملَح قوألل دتِن,     يِا مِريِا حٍيلِا ىٍث لٍن:

 بًيد حوآلمةآلِا شوآلدِيِا تلِآ.     حمتلوآلةٍن شوآلدِيِا تلِآ:
 يش نطرتِا حبوآلبوآلخ,شوآلد فِ     لِا ككِمَل اَلِا بهِوآلخ:

 وةَشبوألحةِا مّن مٍرعتةآلِا.       لةَروٍي مٍسقًح عوألنتةِا:
 ةِا بِروأليِا دكل برتةآلِا,      مّكَمٍن شوآلثحِا وةِودتةآلِا:

 
 مدرشا

 دمِا درٍعتنِخ اٍرهَزنِخ.  عوآلنِيِا. بِىةتنٍن مِري دٍنرٍعًيخ:
 ,دٍدآلنَحطَا ةوآلث ستمِا لٍن         نِخفتنٍن بٍةآليِثوآلةٍن:

 داَن عبًرًا كَم دِهَل لٍن.       بِةُا. اِف روآلغزِا كَم رِزَل لٍن:
 بًيد ىِدِخ لِا كشِمَع لٍن.        لِا بًيد لِا كبًع ةٍيِبُا:
 مىِدِخ لِا كَم هِوَب لٍن.        ةٍيِبُا ددوآلهلِا كسٍنًا:

 لِا كفِؤًح بَةيِثوآلةٍن,        اَن لِا دٍعرَح مّن عِولِا:
 اَن لِا حِطًح ىوِا اْحَرنِا.        بوآلقِرٍن لِا كمٍكلًا ىوِا:
 اَن لِا فٍلمًح ىوِا اْحَرنِا.       لفوآلنِيٍن لِا كمٍشًل ىوِا:

 بهِو عِولٍن مةٍمخلِنِا.       وةيِثوآلةٍن لِا كمٍسلًا ىوِا:
 اِف ةٍيِبُا يِومِنِا,       ةًمٍل حٍطِيُا ىوَح ىوِا:

 ر بهِو مرِذًا.مّنًى ولوألبٍ      ليِومِا اْحَرنِا عِِوِلُا:
 اْيخ دىِو دلِا يِدًع مِا ببِرًا.  اَن شِمَع لٍن بَد ىِوًا:

 اَلِا بعَدِنُا زعوألذًا.      ولِا كيِدَع لِآ ةيِثوآلةٍن:
 كغٍلقَح ةٍرعُا مَيخ بوألذًا,      بفِةِا دكلٍي ؤلِوِضضةٍن:

 
 

 قرينا.ب
 بًيد لِا كمِحًة ةِا حرثةِا. طِثِا كَم سِلًح بقٍةِا: ةنت.

 بًيد لِا تلِآ ةِا سٍكٍرةِا,  شِن بشٍكٍسةِا:كعِلًا رً 
 مَيخ بنوألنُا كَم اِدَب لٍن.  اٍلِىِا مِا بيٍىبًل لٍن:

 بهِوِآ يِذوألةًا ىوًا لٍن, مٍردوآلةآلوآلخ طِثةِا طِلٍن:
 دَكيٍدآلعَح لِآ مبٍردوآلةآلوخ. عَلٍن كمٍسًمَة بِلوآلخ:

 ا طِلوآلخ,كعٍثدَة لٍن بنوألنُ شوآلثىِرِا تلِآ كل قٍةوآلخ:
 كَم قِرًة لٍن يِذوألةآلوآلخ. شوآلثحٍن تلِآ مٍردوآلةآلوآلخ:
 دلِا توَخ نوآلخذِيًا مّنوآلخ, ةِا ىِو ددِرَك شٍكٍسةوآلخ:
 دلِا تلًى نوآلخرِيِا مّنوآلخ.  دَكيِلَف بهِو شٍكٍسةوآلخ:

 كسِىدِا دتلًى بٍر دبٍيةآلوآلخ, عَلًى كمٍسًمَة بِلوآلخ:
 كيٍىبًةًى مّن كَزتنةوآلخ. اِمرِا قٍةوآلخ:كوآلد كمٍلفِا وك

 دحٍكتمِا تلًى يِروألةآلوآلخ, ىِدآلت لِآ نتةِا دقٍةوآلخ:

 كمِا بٍدٍم ةِا بنٍضضينِشِا. قٍةِا حلٍيوٍن كمٍرَحشِا:
 ومشٍفَلفَح مّن طِثِظآلا,  مِنَح دتِن بتشِظآلا:

 بيٍدآلعَح لٍي كل كَزنِظآلا. ةٍقلَح لٍي كل سٍنيِظآلا:
 كشِبًق طِلٍن حطتِظآلا, نٍخفًح مّن حِوبِظآلا: شوآلد

 وطٍيبوآلةًى رٍبةآلِا طِلٍن. كيٍلفَح لِآ طِلوألموآلةٍن:
 وحٍقوآلةًى دتلِآ هلًنْبٍن, كيٍدآلعَح لِآ زٍهٍلوآلةٍن:

 دلِا كَم شٍحلَف مّاْخوِةٍن. كيٍدآلعَح مّن دوآلهلُا دتِن:
 دلِا كعِيَق بًيد موآلعًق لٍن, كفِيش ميٍقرِا بَعيٍقةٍن:

 داتة لٍي مِريِا بهِو عًدةِا. ةِا عٍثدُا ىِويِا طِثةِا:
 داتة لٍي بِبِا دحٍقوآلةآلِا, طوآلثِا ليٍلُدْا دحٍقوآلةآلِا:

 طِلوألخ كل حِوبِا. كشِبًق حٍطِيِا ىوت مٍر لَبِا:
 كحِزًا حطتةآلوآلخ بهِو لَبِا, يِا مسٍكرِا ىوت مٍر لَبِا: 

 داٍسيِا كمٍنَح كل حطِىُا. ىوِو مٍر لَبِا يِا كذتىًا:
 قنًا لوألخ مِرِا قٍرتثِا, ىوت مٍر لَبِا حٍيِثِا:

 دتل عَموآلخ مٍقًمِنوآلخ. لِا زٍدعَة ىِو دَنفَل لوآلخ:
 حبرِي بهِوآلخ مبٍسمِنوآلخ, لوآلخ:لِا مقٍىرَة ىِو دَهرَح

 زوألفِا كمٍحوًرِا هيِنِا. لِا زٍدعَة سَريِا ومؤٍةآلنِا:
 دكلًى عَلةآلِا عوآلدآلرِنِا, ولِا عًقَة مّن عِوقِنِا:

 دفِلحًح عَم دىِدآل مِرِا. ىِو كمٍشمًع لٍن حٍثرِا:
 دىِوًا عَمٍن مٍرترِا, مسٍبٍب لِا كبًع ىوِا مِرِا:

 مٍرةآلِا ليِلُدْى دمٍشةًا ىوِا. ا لِا كبًع ىوِا:ىِدآل بٍستمِ
 دبِبِا مرٍمحِنِا ىوًىوِا, مّبِبِوِظآلا يٍلفَة ىوِا:

 واٍنت كمٍرعت بَمحِيِا. لَبنوألنٍضضي كمِحٍي بقَشيِا:
 لَبٍي كيِقَدآل مّهٍوِيًا, كمِحٍي قٍةِا مّبٍرِيًا:
 لَبنوألنٍضضي بذِمحًا كمِحٍي. بِبِوِظآلا كوآلد كمِحٍي:

 اِسوألطُا دلِا حِزًا لٍي, لِا كَم سٍيبَر ىوِا حوآلبٍي:
 لِا تلًى ةرتؤِا ولِا حٍكتم. وحِزًا لٍي وكَمًى شِيًم:

 لِا كفِرًش ولِا كَم رِحًم, واَن مِحًا لًى ولِا مبِسًم:
 واَن اتة ْبًى لِا تلًى حوآلبِا. لٍيةآل اِنت هلًنْبِا دحوآلبِا:

 ا ىوًىوِا حٍيلًى حوآلبِا,لِ بشَمِا اتةآل ةِمِا حوآلبِا:
 واَن حِيًس واَن لِا حِيًس. بًيد ىِو حوآلبِا لِا كحِيًس:

 واَن شِةَق اِف لِا كحِيًس, لِا كَم رِحَم اَن حِيًس: 
 بكٍشرتوآلةآلِا كموأللَف لًى. لَربوألنًى ىِو دكَبًع لًى:

 وبًىحٍيُا تلٍي ىِن بنوألنُا,  بِبِوِظآلا مرٍمحِنُا:
 كفٍيشت نطرتًا ةِا بنوألنُا.  بِبِوِظآلا طوآلثِنُا:

 دَكنٍكألرت لٍي يوآلةآلذِنًا, ومِذوألدًا اِنٍي بنوألنُا:
 قَشيُا عَمٍي ةِا ىِوٍي. لبِبِوِظآلا كمٍعًيقت:

 ىثت,عوآلدآلِبِا طِلٍي كيٍ يوآلآلرةآلِنِا مبٍدٍل ديٍىثت:
 ليٍضضلٍدْي دعٍثدآلت بتشِظآلا. ولِا تلِآ مّن بِبِوِظآلا:

 وىِو سٍخلِا بَسرحتوآلةآلِا:        كَم هٍلزِا لًى  مّيٍرةوآلةآلِا,
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لوحة العدد

تصف اللوحة والدة ويسلر، من خالل الرسم باللون الرمادي واألسود، كام هو ظاهر باللوحة، وترمز إىل طموح الفنان يف متابعة الفن من أجل 

الفن. رسم جيمس أبوت ماكنيل ويسلر اللوحة يف مرسمه بلندن يف عام ١٨٧١، وفيه أصبحت كل البورتريهات الخاصة به  تحيط كل الجدران. 

تم تصوير آنا، والدة ويسلر، كواحدة من عدة عنارص محصورة يف ترتيب اللوحات القامئة الكبرية للفنان. يتناسب شكل الصورة الشديد مع 

صالبة التكوين، ومن املفارقة إىل حد ما مالحظة أنه عىل الرغم من نوايا ويسلر باللوحة، أصبحت اللوحة رمزًا لألمومة.

Whistler's Mother
األمرييك جيمس ويسلر للرسام
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إدارة املجلة تشكر كل 

أصحاب األعامل واملصالح 

التجارية الداعمني للمجلة
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