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ܟܠܕܝܐ ܘܣܩܕܐ  ܕܟܬܘܒܐ  ܚܘܝܕܐ 
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العدد التاسع والعرشين - آذار 2023

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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4 د. عامر ملوكا   كلمة رئيس التحرير/ العراق والعراقيون وخليجي ٢5    
6 منصور عجاميا   كلمة مدير التحرير/ مهامنا الوطنية العراقية     
8 هيثم ملوكا   كلمة نائب رئيس التحرير / التكنولوجيا والتطور هل قادت اإلنسانية للسعادة 

١0 د. فالح فرنسيس   طب ورياضة / املنشطات والرياضة      
١٢ يوحنا بيداويد   ديالكتيكة هيجل وجدلية كارل ماركس     
١4 مخلص يوسف   باب أسرتاليات / أخبار أسرتالية متنوعة     
١6 سلوان ساكو   رأي يف سطور / هاجس السكن      
١٧ د. سلوان فرنسيس  اقتصاد / مفهوم التسويق       
١8 د. وليد خدوري   الطاقة املستدامة / غاز رشق املتوسط: زيادة االكتشاف والطلب واالهتامم 
٢0 عدة كتاب:   ملف خاص / األديب واملفكر والكاتب بهنام فضيل عفاص   

املطران جرجس القس موىس - األب بيوس عفاص - . عامر ملوكا - هيثم بهنام بردى - د. فالح فرنسيس

٣0 بهنام فضيل عفاص  من كتاب: من أعامق الذاكرة/ نجيب محفوظ... الروايئ الشاب   
٣٢ د. عامر فتوحي   من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان / البيت البغدادي أم البيت البابيل؟  
٣4 د. نزار مالخا   من كتاب: الكلدان يف املجتمع العراقي /  املبحث الثالث: التهميش - ج٣  
٣6 هيئة التحرير   رشيعة حمورايب        
٣٧ هيئة التحرير   مدن العراق القدمية / أشور ومنرود      
٣8 هيئة التحرير   العراق القديم / الخريطة البابلية، أقدم خريطة يف العامل   
٣9 طه باقر    العراق القديم / مراسيم وحفل الزواج يف العراق القديم   
40 هيئة التحرير   قرى من قرانا / قرية بريسفي      
4٢ أديبة عبدو عطية   شؤون عربية / سوريا... الزلزال والوجع العميق    
44 رائد عزيز العمران  تكنولوجية املوسيقى وتأثريها عىل عملية التذوق املوسيقي   
45 د. عامر ملوكا   لقاء العدد / ألنسة شريين بهنام ألياس     
46 حسن محمد طوالبة  بحوث تاريخية / حقوق اإلنسان يف الحضارات القدمية    
48 د. موالي الربجاوي  دراسات علمية / الزالزل: دراسة علمية     
50 أبو فادي    همسات أبو فادي: (محروسة يا عروسة)     
5١ هيثم بهنام بردى   الباب األديب / قصة قصرية: عالقة      
5٢ الباب األديب / أشعار:              آين ساالتيان - نضال نجيب موىس - سامل يوخنا   
54 نوزاد إلياس   تسلية العدد        
56 نضال هنودي   باب سيديت        
5٧ هيئة التحرير   لوحة العدد / لوحة رحلة اإلنسانية - للرسام الربيطاين ساشا جفري  
58 هيئة التحرير   ألبوم صور / كاريكاتري سيايس      
59 هيئة التحرير   ألبوم صور / صور لها معنى      
60 ܡܪܝܡ ܢܙܐܪ ܚܢܐ ܕܝܪܝܐ الباب الكلداين / ܫܟܘܢܼܝ ܘܦ̈ܝܹܠ� ܘܕ̈ܝܹܟܐ ܼܟܟ̈ܝܹܡܐ     
6١ هيئة التحرير   ألبوم صور / العراق أيام زمان      
6٢ هيئة التحرير   إعالنات العدد        
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الكثري من الناس قد ال يعرف معنى اسم 

االسم.  وتاريخ  التسمية  أصل  وما  العراق 

قديم  تاريخ  والبلد  للتسمية  كان  وكلام 

وموغل يف القدم كلام زادت اآلراء ومصادر 

التسمية. وألن العراق يتميز بوفرة مياهه 

والفرات  دجلة  نهري  خالل  من  العذبة 

مقومات  اهم  من  كان  املاء  ان  وحيث 

نشوء الحضارات القدمية، لكون املاء عامال 

يف  والغذاء  الدخل  ومصادر  للزراعة  مهام 

العامل القديم. وقد ذكر نهر الفرات يف سفر 

التكوين كأحد انهر الفردوس األربعة. وقد 

البابلية  البابليون يف ملحمة التكوين  دون 

"اإللنيوما إيليش" يف مطلع األلف الثاين قبل 

امليالد بأن لنهر الفرات الها وعندما يغضب 

يعاقبهم بالطوفان وقد عرث عىل لوح رقيمي 

موجه إىل نهر الفرات ومحتواه: (إيها النهر 

اآللهة  حفرتك  حينام  يشء،  كل  خالق  يا 

العظام قد اقاموا أشياء طيبة عىل شطآنك 

وأنعموا عليك بفيض من املياه ال نظري له 

والنار والغضب والجالل والرهبة، أنت الذي 

حول  آراء  عدة  هناك  الناس).  بني  تقيض 

مصدر تسمية اسم العراق ومن أهمها:

تاريخ  كتابه  يف  ذكر  اولستيد  املؤرخ 

آشور بان أول استعامل لكلمة العراق كان 

يف العهد البابيل الكايش يف وثيقة تعود إىل 

امليالد وذكر االسم  الثاين عرش قبل  القرن 

بصيغة اراكيا.

بان  يعتقد  ارنج  لسيرت  الباحث  أما 

عىل  العراق  اسم  اطلقوا  من  هم  العرب 

الجزء الجنويب املحصور بني النهرين مبعنى 

الجرف أو الساحل. واهل الحجاز يطلقون 

عراقا.  البحر  من  القريبة  األرايض  عىل 

العراق والعراقيون 
وخليجي ٢٥

بقلم: د. عامر ملوكا

كلمة رئيس التحرير

املؤرخون،  دونها  التي  اآلراء  أكرث  ومن 

والتي تقرتب كثرياً من حقيقة مصدر اسم 

كلمة  اوروك  اوروك.  مدينة  هو  العراق، 

العريب  املرادف  فهي  الوركاء  أما  سومرية 

اللغة األكدية  الكلمة السومرية. وأن  عن 

عىل  تحتوي  ال  واآلشوري  البابيل  بفرعيها 

ان  وممكن  (أ)،  يلفظ  وإمنا  (ع)  صوت 

وهذا  (ق)  إىل صوت  (ك)  يتحول صوت 

واوروك  الرشقية،  اللغات  يف  مألوف  يشء 

حوايل  تبعد  وبابلية  سومرية  مدينة  هي 

كم   ٣0 وحوايل  أور  مدينة  عن  كم   50

وتعترب  العراق.  جنوب  الساموة  عن 

فقد  بالعامل  مدينة  أول  الوركاء  مدينة 

قبل  سنة   4000 حوايل  قبل  أسست 

هي  واوروك  السومريني.  قبل  من  امليالد 

خامس  گلگامش  فيها  عاش  التي  املدينة 

حسب  بندا)  (لوكال  امللك  ابن  ملوكها 

ملحمته  وكتب  السومريني  امللوك  قامئة 

الشهرية. وكانت املدينة مقراً لعبادة اإلله 

السومرية.  اآللهة  وكبري  السامء  إله  أنو 

بني  املحصورة  املنطقة  فإن  وباآلرامية 

حالياً  بالعراق  تسمى  التي  النهرين 

(بيت  النهرين  بني  ما  ببالد  تسمى  كانت 

باليونانية  وميزوبوتاميا  باآلرامية  نهرين 

اشتقت  ومنها   Μεσοποταμία
.(Mesopotamia) الكلمة اإلنكليزية

الشخصية  السيكولوجية  ولدراسة 

للفرد بشكل عام والتي تعترب أحد مداخل 

أهم  ومن  املتعددة  النفس  علم  فروع 

العوامل التي تؤثر عىل شخصية اإلنسان:

العامل األول الورايث كالترسع   •

والكرم والشجاعة والجدية.

فهي  التكويني  الثاين  العامل   •

الدماغ  يف  املوجودة  الحيوية  املراكز 

اإلدراك  عن  مسؤولة  تكون  والتي 

والسلوك واملشاعر. 

أما العامل الثالث فهو البيئة   •

وتشمل العنارص املكونة للبيئة الطبيعية 

التي يعيش فيها اإلنسان كالهواء واملاء 

والرتبة وأشعة الشمس ودرجة الحرارة 

يف  دوراً  تلعب  عوامل  كلها  والرطوبة: 

البيئة  ثم  ومن  الفرد،  شخصية  تكوين 

اإلنسان  فيها  يعيش  التي  االجتامعية 

والعادات  والبلد  والقبيلة  كاألرسة 

التي  واملعتقدات  واملوروث  والتقاليد 

بناء  تؤمن بها، جميعها تلعب دوراً يف 

الشخصية.

يذكر  القديم،  العراقي  فالتاريخ 

يعتربه  الذي  الكلداين  إبراهيم  النبي 

الكربى  الكتابية  التاريخية  الديانات  أبناء 

الثالث، أباً مشرتكاً لهم، يف العرق واإلميان، 

ويذكرون  الله،  وكليم  األول  املوّحد  فهو 

يف  املقدسة،  كتبهم  يف  بالتقديس  اسمه 

الوجه  هذا  والقرآن،  واإلنجيل  التوراة 

التاريخي األبرز عاش يف أور جنويب العراق 

أصيل  عراقي  وجه  فهو  انطلق،  ومنها 

تقاليد  من  أوجه  يعكس  سلوكيته  ويف 

التوحيد..  جانب  وإىل  وتاريخنا،  أرضنا 

أبرز  أن  الثالث  الديانات  كتب  تذكر  كام 

صفاته العشائرية والنهرينية كانت ترحيبه 

وتكرميه واستقباله للضيف وكأنه يستقبل 

 :١8 التكوين  سفر  (اقرأ  خيمته  يف  الله 

من  كثرية  وأدلة  شواهد  وهناك   .(8-١
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كلمة رئيس التحرير

التاريخ القديم والحديث عىل طيبة وكرم 

وعاش  سكن  الذي  العراقي  اإلنسان  هذا 

عىل هذه األرض الطيبة. وال زال العراقي 

عىل  األصالة  هذه  من  بالكثري  متمسكاً 

للكثري  وفرضها  املدنية  زحف  من  الرغم 

من العادات والتقاليد والقيم املادية. وإىل 

استقبال  صالة  تكون  ما  عادة  هذا  يومنا 

عند  مساحة  األكرب  الغرفة  هي  الضيوف 

بناء البيت العراقي. فلقد كان للبيئة دور 

العراقية.  الشخصية  تكوين  يف  أيضاً  مهم 

ووفرة  الخريات  كثرية  العراقية  فالبيئة 

العراقي  اإلنسان  ساعدت  والزراعة  املياه 

العطاء وان يكون كرمه غري محدود  عىل 

ومبحبة صادقة.

العراقي يف  الكرم  مشاهد مؤثرة عىل 

بطولة الخليج العريب ٢5

املشهد األول

امرأة عراقية ستينية تلتقي بضيوف 

بينها  ويدور حديث  البرصة  يف  العراق 

ان  الضيوف  ويحاول  الضيوف،  وبني 

والكرم وحسن  الضيافة  يشكروها عىل 

العراقية  باللهجة  له  فتقول  االستقبال، 

فضل  صاحبة  اين  مو  "مُيَّه  املحبوبة: 

علينا  فضل  أصحاب  انتو  عليكم، 

نخدمكم  حتى  فرصة  منحوتتنا  اليل 

بال  عطاء  من  أجمله  ما  ونضيفكم". 

طيبة  يفيض  مفتوح  وبقلب  حدود 

متميز  عندهم  فالكرم  صادقة  ومحبة 

ففقريهم غني بكرمه كام غنيهم.

املشهد الثاين

يعاتب  بابل  محافظة  من  رجل 

الضيوف يف مدينة البرصة ويقول مبحبة: 

الضيوف:  فقال  معنا".  مقرصين  "أنتم 

ان  الواجب  "بأن  فأجاب:  "كيف؟". 

بالواجب  لنقوم  بابل  يف  تزورونا 

ومتنحونا الفرصة الستضافتكم".

املشهد الثالث

"عني غطه وعني فراش" هذه العبارة 

املعروفة يف العراق عندما تلتقي عزيزاً 

"اخليك  له  فتقول  شيئاً  منك  ويطلب 

االستعداد  قمة  يعني  مام  بعيوين" 

محبة،  بقلوب  واالستقبال  للمساعدة 

ويعربون عن ذلك بأقىص حدود التعبري 

الفراش  العيون  إحدى  تكون  بأن 

مبعنى  العبارة  وتقال  غطاء،  واألخرى 

أنه لو مل تسع املكان ومل تكفي األغطية 

فالضيف سيستقبل بالعيون، فأصبحت 

العراقيون  يقوله  شعاراً  العبارة  هذه 

لكل ضيف.

وهنا يف أسرتاليا وبقية بالد االغرتاب 

الكرم  هذا  معهم  العراقيون  جلب 

املتأصل يف الشخصية العراقية، وهذا ما 

يحدث كثرياً عندما يجتمع األصدقاء يف 

مطعم أو كافترييا ويحني موعد الخروج 

لدفع  القوي  التدافع  املطعم فرتى  من 

لقلام  السخي  الكرم  وهذا  الحساب 

تجده لدى أي شعب آخر، وهو غائب 

وقد  الغربية.  الشخصية  عن  متاماً 

هنا  معروفة  الظاهرة  هذه  أصبحت 

فيسأل  ذلك  يعرف  املطعم  وصاحب 

أنتم  هل   are you Iraqi مبارشة 

هذه  أن  األجمل  واليشء  عراقيني؟ 

أوالدنا  إىل  انتقلت  الجميلة  الصفات 

الصفات  هذه  مثل  تتواصل  ان  ونأمل 

العراقي يف  الجميلة لإلنسان  والعادات 

كل بقاع العامل.
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للوضع  املتابعني  من  أثنان  يختلف  ال 

الزمن  قارب عقدين من  العراق،  القائم يف 

حكومات  ظل  يف  للغاية،  واملعقد  العاثر 

متعاقبة  محاصصاتية  قومية  طائفية 

متطفلة، غارقة بالفساد املايل واألداري دون 

حدود تذكر، منذ أحتالل البلد ربيع ٢00٣

ولحد اآلن، بعيداً عن أبسط القيم األنسانية 

دستورياً،  املصانة  وحرياتها  وحقوقها 

سلطات فاسدة غارقة ناهبة للامل العام.

هذه القوى كانت مبعرثة يف دول العامل 

ال متلك شيئاً مارست الشحذ، دون ان متلك 

رصيد مايل وشعبي يذكر، واآلن باتت متلك 

العامل،  بنوك  يف  كبرية  وأرصدة  املليارات 

وملكيات ما أنزل بها من سلطات، فتحولت 

من الفقر املقعد إىل برجوازية كبرية خطرة 

العديدة  للبنوك  امتالكها  فيها  مبا  جداً، 

الشعب  حساب  عىل  متعددة  بأسامء 

العراقي املظلوم.

املتطلبات:

بني  واعية  نقية  فكرية  بذور  زرع   .١

النواحي  من  العراقي،  الشعب  صفوف 

االجتامعية والسياسية واملالية االقتصادية.

٢. بناء الروح الوطنية الدميقراطية بني 

بنبذ  الواحد،  العراقي  الشعب  وبنات  أبناء 

القومي  والتعنرص  املقيتة  الطائفية  وقلع 

الهدام، اللذان دمرا الشعب والوطن لعقود 

من الزمن الغابر قبل االحتالل وبعده.

العنف  ثقافة  دور  وأنهاء  أقصاء   .٣

بجميع أشكاله وأنواعه، كام والعنف املضاد 

ثقافة  ألنشاء  باملهد،  وقربهام  وفضحهام 

والديني  الفكري  والتنوع  والسالم  املحبة 

السلم  بثقافة  وااللتزام  واللوين،  والخلقي 

غري  الكاملة  وحريته  األنسان  وحقوق 

مهامه  يعي  عراقي  أنسان  لبناء  منقوصة، 

اآلنية واملستقبلية.

4. البناء الذايت األنساين العراقي الشفاف 

واملفسدين  الفساد  فضح  مع  والنظيف، 

وانهاء دورهم وقلعهم من مواقعهم املؤثرة 

يف الوسط العراقي.

الفاشلة  السلطات  أساليب  فضح   .5

والدينية  العنرصية  القومية  الفاشية 

قرن،  نصف  من  ألكرث  املتعاقبة  السياسية 

العراق، رشدت  يف  معاً  والحجر  البرش  دمر 

شعبه وهدمت كيانه حباً بالسلطة والكريس 

الفاشل طيلة تلك الفرتة الطويلة من الزمن 

الغابر. يف ظل دكتاتوريات متعاقبة ال مثيل 

أساليب  كل  مارست  العاملي،  الكون  لها يف 

والسجن  الكيفي  واالعتقال  والقتل  العنف 

مبا  ونظامي،  قانوين  وجه  دون  الهمجي 

الحكومية  السلطات  نفس  من  املقر  فيه 

الحاكمة القمعية للشعب، دون وازع ديني 

دون  أموالهم  عىل  واالستيالء  ضمريي،  وال 

املقرّة  القوانني  بإفراغ  وجه حق وال قانون، 

من قبلها من محتواها عملياً (القوانني حرب 

عىل ورق، والتنفيذ مخالف متاماً).

6. تعزيز وتطوير دور الثوار الترشينيون 

املضحون بدمائهم الزكية الساكبة عىل أرض 

أكرث من  راح ضحيتها  التي  العزيز،  وطنهم 

800 شهيد وأكرث من ٣0000 موقع وجريح، 

قبل  من  ضدهم،  املفرط  العنف  مبامرسة 

العنرصية  الطائفية  العراقية  السلطة 

تلك  حينها)،  املهدي  عبد  عادل  (سلطة 

الدماء الجارية والدموع السائلة بالضد من 

الدستور والقانون، كان يتوجب حباً ومحبًة 

بقلم: منصور عجاميا

كلمة مدير التحرير

قضيته  وعدالة  بأنصافه  العراقي  لألنسان 

الوطنية واألنسانية.

الذاتية  الظروف  وإيجاد  خلق   .٧

الحايل،  املأساوي  الوضع  واملوضوعية ألنهاء 

مبصالحه  امللتزم  الشعبي  الوعي  خالل  من 

املسلوبة  واألنسانية  الوطنية  وأهدافه 

املنتزعة من هذا الشعب العراقي األيب.

8. عىل الشعب العراقي احرتام توجهات 

النظيفة  الدميقراطية  الوطنية  القوى 

والشفافة ذات تاريخي عريق، عىل مستوى 

وطنية  وأحزاب  مدنية  ومنظامت  أشخاص 

دميقراطية معروفة بنزاهتها املعهودة.

أبناء  جميع  حقوق  وضامن  احرتام   .9

قبل  من  األغر،  العراقي  الشعب  وبنات 

القوى العراقية الوطنية الدميقراطية الخرية، 

واالستامع  شعبهم  مستوى  إىل  بالنزول 

لالستفادة  ودراستها  آرائهم  باحرتام  لهم، 

القصوى منها، مهام كانت مستواها الفكرية 

يتوجب  معهم،  املختلفة  فيها  مبا  والثقافية 

ضمن  وتلقينها  تعليمها  قبل  منها  التعلم 

املفردات املطروحة لتلك القوى.

وقبله،  اليوم  العراقي  الشعب   .١0

والسني،  الشيعي  الوقفني  بأن  يقيناً  يعلم 

كام  األسالمية،  األحزاب  بفعل  مسيسان 

تم  األخرى  والديات  املسيحي  الوقف 

(الحركة  يسمى  ما  سيطرة  نتيجة  تسييسه 

انحرصت  التي  اآلثورية)،  الدميوقراطية 

بالعائلة الكناوية تقليداً لشوفينية صدامية 

بصيغتها املصغرة.

١١. يتوجب الحيطة والحذر من القوى 

القومية   – األسالموية  الربجوازية  واألحزاب 

الوطني  النهج  معاداة  خالل  من  مثن،  بأي 

الدميقراطي املعني بخدمة الوطن واملواطن 
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العراقي.

١٢. عىل القوى الوطنية الدميقراطية نبذ 

خالفاتها وتذليلها بأقرب وقت ممكن وعدم 

التشبث باأليديولوجية البعيدة املدى، نزوالً 

احرتاماً  اآلنية  والشعب  الوطن  مصالح  إىل 

للطموحات األنسانية امللّحة جداً.

الخرية  للقوى  املتزايد  التفكري   .١٣

اآلنية واملستقبلية،  برامجها  الوطنية بوضع 

الدميقراطية،  الوطنية  الثورة  مرحلة  بإنجاز 

مشرتك  قاسم  عىل  االلتقاء  يتطلب  وهذا 

أصغر للقوى الوطنية الخرية يف أنجاز هذه 

املرحلة الصعبة واملعقدة، التي طال العمل 

عام  العراقية  الدولة  قيام  منذ  ولها  بها 

١9٢١م.

قوى  من  يتطلب  وذاك  هذا  كل   .١4

املكر  أساليب  األيب، فضح  العراقي  الشعب 

للامل  والسلب  والنهب  والفساد  والخداع 

العام، وفضح وإدانة مستمرة بنضال دائم، 

بالضد من القوى املسيطرة الفاشلة الفاسدة 

الناطقة بلسانها هي، معرتفة بأدائها القارص 

القوى  تلك  والوطن،  الشعب  من  بالضد 

التي ال متت للدين والتدين بأية صلة كونها 

بعيدة عنه عملياً.

١5. البد من احرتام خصوصيات جميع 

كبريها،  قبل  صغريها  القومية  املكونات 

والنضال الدائم من أجل حقوقها املسلوبة، 

كام واحرتام الدين وتعدده وانصاف وتقييم 

املفردات الخادمة للشعب.

األنظمة  القوانني  وتقييم  احرتام   .١6

واحرتام  فعلياً،  بهام  والعمل  وسيادتهام 

قرارات القضاء بنزاهته بعيداً عن تسييسه، 

يف  السائد  هو  يكون  أن  يجب  فالقانون 

املجتمع ليخضع الجميع باحرتام وتقدير.

الحرتام  واملتزايد  الخاص  االهتامم   .١٧

املرأة كونها أكرث من نصف املجتمع، وعليها 

متميز،  واعي  جيل  وتربية  خلق  يتطلب 

يقوم بخدمة نفسه واألجيال الالحقة، والغاء 

الفقرة ٢6 من قانون املرأة التي التفت عليه 

أسوة  وأنصافها  الحاكمة  األسالمية  القوى 

بأخيها الرجل.

واألمومة  الطفولة  واقع  دراسة   .١9

لوضع الحلول الناجحة، وأقله فرض التعليم 

الطفولة  أمية  ألنهاء  اإللزامي  االبتدايئ 

األنسان  بناء  مستلزمات  وخلق  والشبيبة، 

املستقبيل يف العراق.

العراقية  بالشبيبة  الخاصة  العناية   .٢0

الحياة  مستقبل  كونها  الجنسني،  كال  من 

لخري  الالحق  وتطورها  العراقية  األنسانية 

دولة  إىل  وصوالً  والشعب  الوطن  وتقدم 

دميقراطي،  مدين  بعرف  واملواطنة  الوطن 

حالة  تعترب  الرياضية،   ٢5 الخليج  فبذرة 

متطورة تقدمية من خالل التفاف جامهريي 

مدين وطني عراقي بامتياز.

باعتبارها  التالية  املفردات  ندخل  وهنا 

دروس مستخلصة لالستفادة منها:

١. نستطيع رشاء الدم، لكننا ال نستطيع 

رشاء الحياة.

الحياة،  يف  يشء  كل  ليست  املادة   .٢

كونها وسيلة وليست غاية.

ال  لكننا  الدواء،  رشاء  نستطيع   .٣

نستطيع رشاء الصحة.

ال  لكننا  الساعة،  رشاء  نستطيع   .4

نستطيع رشاء الوقت.

ال  لكننا  الرسير،  رشاء  نستطيع   .5

نستطيع رشاء النوم. 

ال  لكننا  الكتب،  رشاء  نستطيع   .6

نستطيع رشاء العلم.

ال  لكننا  املنزل،  رشاء  نستطيع   .٧

نستطيع رشاء الحياة. 

ال  لكننا  املنصب،  رشاء  نستطيع   .8

نستطيع رشاء االحرتام.

كلمة مدير التحرير

7مجلة بابلون - العدد التاسع والعرشين



كلمة نائب رئيس التحرير

وهنا بعد كل هذه الخطوات الكبرية 

األنسان  خطاها  الذي  الهائلة  والطفرة 

حتى  بها  يبوح  وأفكار  لحظات  تأيت 

الكبرية  الطفرة  شهدوا  الذين  العلامء 

حياته  منط  وتغيري  األِنسان  حياة  يف 

جميعهم  الناس  عامة  وحتى  البسيطة 

النفس تساءلوا.  يف لحظات خلوتهم مع 

أقراننا  من  أكرث  اليوم  سعداء  نحن  هل 

بدائية  حياة  عاشوا  الذين  البرش  من 

بأن  سيُقر  الجميع  بالتأكيد  بسيطة؟؟ 

لو  سهلة  أصبحت  اليوم  األنسان  حياة 

البسيطة  الحياة  بأسلوب  مقارنتها  تم 

ناهيك  قبل  من  األجيال  عاشتها  التي 

عن التقدم الهائل يف الطب والعالج بني 

اليوم واألمس. ولكن سيظل هناك سؤال 

هل  وهي  ويقلقهم  يؤرقهم  داخلهم  يف 

أنسان اليوم أكرث سعادة واستقراراً نفسياً 

والتطور  الكبرية  الطفرة  قبل  وفكرياً 

الذي حصل؟؟ هنا سيكون هناك صمت 

اإلجابة  قبل  ومقارنة  تأمل  وسيكون 

بإن  إِجابتها  ستكون  العظمى  فالغالبية 

إنسان األمس القريب كان مرهقاً ومتعباً 

وفكرياً  لكنه كان مستقر نفسياً  جسدياً 

الحياة وصخبها مل  ما. ألن مشاغل  نوعاً 

كرجل  عليه  كان  فام  كاليوم  كثرية  تكن 

أو  حقله  يف  طويلة  لساعات  يعمل  أن 

ظهور  عىل  تجارته  أو  حيواناته  يرعى 

البسيط  النمط  هذا  عىل  فتعود  دوابه. 

الشاق،  والعمل  التعب  رغم  الحياة  من 

وهكذا بالنسبة للنساء تعودن عىل رعاية 

ومشاركتهم  أزواجهن  وخدمة  أطفالهن 

الكثري  هناك  يكن  مل  لذلك  أعاملهم. 

إنسان  أما  مضجعه.  يقلق  أو  ليؤرقه 

العيش  وسائل  كل  له  أصبحت  اليوم 

السهلة واملرتفة، فله بيت واسع وإضاءة 

للرتفيه  وكمبيوتر  وتلفاز  ومكيفات 

حيث  إىل  تنقله  وطائرات  وسيارات 

أنواع  بكل  طلباته  تلبي  وأسواق  يريد 

التکنلوجیا والتطور
هل قادت األنسان 
إلى السعادة 
والرفاهیۀ؟

بقلم: هيثم ملوكا

عليه  يختلف  وال  فيه  شك  ال  مام 

أثنان أن البرشية خطْت خطوات جبارة 

والعلوم  امليادين  شتى  يف  وعظيمة 

عمر  من  األخري  القرن  حقبة  خالل 

ما  فبعد  األرض.  كوكب  عىل  األنسان 

كان األنسان يعيش حياة بدائية معتمداً 

األرض  ودواب  الطبيعة  مصادر  عىل 

والكالب  والثور  كالحصان  إعانته  يف 

العرق  من  يأيت  رزقه  ومصدر  وغريها. 

العمل  من  جسده.  عىل  يصب  الذي 

منذ  دوابِه  لرعاية  أو  حقله  يف  الشاق 

مطلع الفجر حتى غروب الشمس. ومع 

الفكري  التنور  وزيادة  البرشية  تقدم 

عند األنسان، حدثت اكتشافات عظيمة 

مثل  الحياة  ونظام  األرض  وجه  غريت 

واملحركات  والضوء  الكهرباء  اكتشاف 

حيث  إىل  جرا  وهلم  االتصاالت  ونظام 

وصلنا اليه اليوم من طائرات وصواريخ 

واألنرتنيت والخ.
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يتصل  بيده  وهاتف  الجاهزة.  األغذية 

يف أي بقعة من األرض، مقابل أن يعمل 

الوسائل  هذه  ولكن  رزقه.  ويكسب 

مقدمة  ليست  معيشته  من  ترفه  التي 

باملجان، فيحتاج إىل أموال طائلة وكثرية 

مرتفاً  ليعيش  احتياجاته  كل  تغطي  ليك 

قروضاً  طلب  يكون  فثمنها  بها.  ومنعامً 

دفعات  بتسديد  يقوم  وان  البنوك  من 

واملاء  الكهرباء  ولدائرة  للبنوك  شهرية 

ولدفعات  وللمدارس  وللتأمني  والهاتف 

البيت والخ. هذه األحامل واألعباء تنهك 

أوقات  من  وتأخذ  واملرأة  الرجل  كاهل 

مل  وهنا  العائلة.  وسعادة  سعادتهم 

نتطرق إىل مقارنات أخرى مثل العادات 

واإلميان  واالحرتام  الجيدة  والتقاليد 

األمس  عوائل  به  تتصف  كانت  الذي 

الذين عاشوا حياة بسيطة فكانت هناك 

األم  ملكانة  واحرتام  قوية  أُرسية  روابط 

واألب ولكبار السن. إِضافة إىل التمسك 

هذه  الصالة.  عىل  واملواضبة  باألميان 

األمور تكاد تكون شبه معدومة أو قليلة 

األُرسة منهمكاً  اليوم. فرتى رُب  يف جيل 

اللحاق  ليستطيع  من هنا وهناك  ساعياً 

عليه  املرتتبة  والدفعات  الديون  بتغطية 

وهكذا  والكآبة،  والقلق  األرق  ويصيبه 

ربة البيت تعاين من السيطرة عىل أبنائها 

بعدم وجود األب باإلضافة إىل ذلك فأن 

هذه الرتاكامت السلبية واختالف موازين 

التقاليد  مثل  قلنا  كام  الحياة  وأُسس 

الجيدة كالعيب واالحرتام وقدسية الزواج 

مدنية  قوانني  إىل  انتقلت  كلها  والعائلة 

وخصوصا  للحريات  األعمى  واالنفتاح 

التي سهلت من تدمري  الغرب  بلدان  يف 

بني  الزوجية  والعالقة  األرسية  الروابط 

قاسية  النتائج  فتكون  والرجل.  املرأة 

ومؤملة ومدمرة يف كثري من األحيان بعد 

انفصال الزوجيني وتفكك األرسة.

هذا  يف  عنه  نعرب  ان  نريد  ما  إذا 

املقال وقد يعارضني به البعض ويتهمني 

باملتشائم. فأقول أنا كتبت ليس مبا أحس 

ما  ُعصارة  كتبتُه هو  ما  بل  فقط  أنا  به 

كبار  ونساء  رجال  ألقوال  استنتجتُه 

السن من الجيل األول ومن األجيال من 

زمنهم  ان  أجمعوا  فجميعُهم  بعدها. 

واملعوقات  الصعوبات  رغم  جميالً،  كانا 

وكلهم أجمعوا أيضاً ان التامسك واملحبة 

داخل األُرسة والعائلة كانت أقوى وكلهم 

ويف  قاسية  حياة  عاشوا  إنهم  أجمعوا 

بيوت طينية لكنها كانت تلمهم بالحب 

والتعاون والسعادة واإلميان والقناعة.

 اليوم غالبيتهم ميلكون بيوتاً وقصورا 

والسيارات  الفخم  باألثاث  مليئة  فخمة 

األرسية  العالقات  من  خالية  ولكنها 

األرسة  فرب  األُرسة  أفراد  بني  والتواصل 

قد ال يرى زوجته إىل آخر النهار فيكون 

الزوجة  مستقراً.  وغري  نفسياً  منهكاً 

تلهث وراء األطفال يف تنقالتها ويف رشاء 

ويأيت  العمل  يف  وأحياناً  املنزل  حاجات 

لقاء وخلوة تكون  النهار رمبا حتى  آخر 

كل  إىل  باإلضافة  بينهام.  موجودة  غري 

هذه هناك القلق النفيس والفكري الذي 

يحطم املرأة والرجال داخل األُرسة.

التطور  أن  كتبناه  نستخلص مام  إذا 

هائلة  خدمات  قدمت  والتكنولوجيا 

كانت  باملقابل  لكن  لإلنسان  وعظيمة 

حياتِه  واستقرار  صحتِه  حساب  عىل 

واألوارص  القيم  وانحالل  األميان  وضعف 

األُرسية املتينة.

واملهتمني  املختصني  بأن  اعتقد  أنا 

يعيدوا  ان  عليِهم  وباملجتمع  باألُرسة 

والحريات  القوانيني  بعض  حساباتهم يف 

واألخالق  القيم  حدود  تخطت  التي 

ووصلت إىل ما وصلت اليه اليوم البرشية 

عقل  يتقبلها  ان  ميكن  ال  أمور  من 

مثالً شهدنا  قبل سنوات مضت  اإلنسان 

التي  باملرأة  واملرأة  بالرجل  الرجل  زواج 

كانت يف زمن قريب تعترب الحديث عنها 

يعامل  واليوم  ومعيب  مخجل  هو يشء 

والزوجة  الزوج  معاملة  مثليني  رجلني 

تحت ذريعة الحريات وتشجيع األجيال 

كل  بإعطائهم  األمر  هذا  عىل  الجديدة 

هي  والنتيجة  واملرأة  الرجل  حقوق 

وظهور  الخلقي.  واالنحالل  االنحطاط 

للتشبه  األنسان  تدفع  غريبة  ترصفات 

وصل  التي  التاتو  رسوم  مثل  بالشيطان 

من  ترى  ال  ان  منهم  بالبعض  الجنون 

جسده ما يدل عىل إنه مخلوق من خلق 

عىل  تساعد  سنها  تم  كثرية  قوانني  الله. 

متزق األُرسة واالنفصال ناهيك ما حصل 

من التطور الهائل يف األنرتنيت والهواتف 

وبث سموم كثرية من خاللها دون وجود 

مام  الصغرية  لألعامر  منع  أو  رقابة  أي 

دفعت األجيال الجديدة ان ترتىب وتتلقى 

التواصل  السلبيات من وسائل  كل هذه 

عىل  بالتايل  تنعكس  والتي  االجتامعي 

األرسة واملجتمع ونتائجها ستكون مريرة 

وقاسية. وإذا كان البعض يظن ان العلم 

أيضاً  مثنه  دفع  تم  ذلك  ان  إال  يتقدم 

بالسلبيات التي ارشنا إليه. 

ان ما تتطرقنا  هنا أود أن أبني أيضاً 

إليه ال يعني أن الحالة شاملة لكل األٍرس 

األغلبية  بأقوال  أخذنا  نحن  بل  واألفراد 

وآراء  اإلحصائيات  وحسب  الغالبة، 

استفادوا  كثريون  بالتأكيد  فهناك  الناس. 

من التطور الذي حصل لصالحهم درسوا 

وتعلموا واجتهدوا وكونوا لهم استثامرات 

وتابُعوهم.  أطفالهم  وربوا  وأموال 

وحياتهم مستقرة وهانئة.

فيا ترى هل يحتاج العلامء واملفكرين 

حساباتهم  مراجعة  إىل  والقانونيني 

لحرية  حدود  لوضع  األوان  فوات  قبل 

القيم  تتجاوز  التي  األمور  يف  األنسان 

اإلنسانية والربانية. أم أن لهم حسابات 

املال  مافيات  بها  تتالعب  معقدة  أخرى 

األنسان  لرتكيع  املتنفذة  والحكومات 

وجعله مثل أداة يتم التحكم بها كيفام 

شاءوا لجعل مصالحها واستثامراتها فوق 

األُرسية  والروابط  األنسان  قيم  حدود 

العقالء  من  يستوجب  سؤال  واإلميان؟ 

واملتنورين واملؤمنني التوقف عنده!!!!!!.
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واالقتصادي  السيايس  االستقرار  بعد 

العاملية  الحرب  انتهاء  بعد  حصل  الذي 

الثانية (١٩٣٩ – ١٩٤٥)، ودخول العلوم 

التطبيقية إىل الرياضة، بدأ التطور النوعي 

بالظهور  الرياضية  االلعاب  مختلف  يف 

الرشيف  بالتنافس  الرياضيون  وبدأ 

لتسجيل االرقام القياسية االعجازية. ومع 

املنافسة،  واحتدام  العلمي  التقدم  ذلك 

 (DOPING) املنشطات  استعامل  دخل 

حولوا  الذين  الرياضيني  بعض  قبل  من 

يسمى  ما  إىل  املنافسات  تلك  من  جزءاً 

هي  ما   .." الرشيفة  غري   " باملنافسات 

املنشطات وما هو تعريفها؟

دواء  كل  هو   (DOPE) املنشط 

غري  وبكميات  الجسم  تدخل  مادة  أو 

غري  أو  معتادة  غري  طرق  أو  اعتيادية، 

الكفاءة  تغيري  هو  منها  الغرض  مرشوعة 

اعىل  انجاز ريايض  للحصول عىل  البدنية 

وتسبب ارضار صحية عند االستمرار عىل 

تعاطيها أو مامرستها. 

بالنظر لكون النتائج واألرقام القياسية 

بقلم: د. فالح فرنسيس

��������
��������

املتعاطي  الريايض  عليها  يحصل  التي 

كاذبة  وأرقام  نتائج  هي  للمنشط 

ومغشوشة، باالضافة إىل ما يخلفه املنشط 

طبية  ومضاعفات  سيئة  صحية  آثار  من 

سالبة قد تصل إىل وفاة الريايض، وكنتيجة 

الستفحال وانتشار هذه اآلفة يف الرياضة 

الدولية  "الوكالة  استحداث  تم  العاملية 

WORLD ANTI-) "ملكافحة املنشطات

D٠PING AGENCY / WADA) عام 

وضع  عن  املسؤولة  هي  لتكون   ١٩٩٩

املطلوبة  والقوانني  العريضة  الخطوط 

املنشطات  تناول  ومنع  عليها،  للسيطرة 

البطوالت  كافة  يف  الرياضيني  قبل  من 

مختلف  ويف  والدولية  والقارية  الوطنية 

االتصال  يكون  وليك  الرياضية.  االلعاب 

اللجنة  إىل  املنظمة  الدول  مع  مبارشاً 

االوملبية الدولية فقد تم الطلب من جميع 

ملكافحة  وطنية  وكالة  إستحداث  الدول 

املنشطات خاصة بكل دولة، لتكون مبثابة 

حلقة الوصل مع الوكالة الدولية، واإلرشاف 

والتعليامت  القوانني  تطبيق  عىل  املبارش 

والتي  املنشطات  عىل  بالسيطرة  الخاصة 

ملكافحة  الدولية  الوكالة  وتصدرها  تسنها 

.(WADA) املنشطات

اللجنة  مع  بالتنسيق  (وادا)  وتقوم 

للطب  الدويل  واالتحاد  الدولية  االوملبية 

الدولية  اإلتحادات  إىل  باإلضافة  الريايض 

املختلفة  الرياضية  لأللعاب  والقارية 

نوعني  تطبيق  سالمة  عىل  باإلرشاف 

رئيسني من اإلختبارات لفحص املنشطات 

عىل الرياضيني وهي:

خالل  املنشطات  فحوصات   -١

األوملبية  والدولية،  القارية  البطوالت 

اإلقليمية  البطوالت  اما  األوملبية.  وغري 

فإن  الرسمية)،  (غري  الودية  والبطوالت 

يعتمد  فيها  املنشطات  فحص  اجراء 

البطولة وعىل  لتلك  الداخيل  النظام  عىل 

امليزانية املالية املخصصة لها.

خارج  املنشطات  فحوصات   -٢

تم  حيث  والدولية،  القارية  البطوالت 

استحداث هذا النوع من الفحوصات للحد 

الرياضيني  قبل  من  املنشطات  تناول  من 
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تسبق  التي  التدريبية  املعسكرات  خالل 

البطوالت (والتي عادًة ما يقطع الريايض 

يف  تظهر  فال  البطولة  موعد  قبل  تناولها 

الفحص عند مشاركته يف البطولة).

وال يفوتنا هنا ان نذكر بان هناك نوع 

الفحوصات  هي  الفحوصات،  من  ثالث 

االتحادات  تجريها  والتي  الرسمية  غري 

الوطنية أو الوكالة الوطنية للسيطرة عىل 

املنشطات عىل رياضييها بني فرتة واخرى 

ملنع رياضييها من تناول املنشطات بهدف 

خالل  (بالخطأ)  مقصود  غري  أو  مقصود 

خالل  أو  الدوري  أو  الداخلية  البطوالت 

يف  املشاركة  قبل  تنظم  التي  املعسكرات 

البطوالت اإلقليمية والقارية والدولية.

وميكننا تقسيم مجموعات املساعدات 

الحيوية إىل خمس مجموعات:

التي  الدوائية:  املجموعة  أ - 

املجموعات  أهم  وهي  اإلداء  تحسن 

واكرثها إستخداماً.

مثل  الفسلجية:  املجموعة  ب -  

التنشيط بواسطة نقل الدم.

مثل  النفسية:  املجموعة  ت - 

التنويم املغناطييس واإليحاء.

مثل  امليكانيكية:  املجموعة  ث - 

استخدام املالبس واملعدات.

مثل  الغذائية:  املجموعة  ج - 

املكمالت الغذائية املختلفة.

والثانية  االوىل  املجموعتان  وتدخل 

الرياضة.  يف  املحظورة  املنشطات  ضمن 

وتعترب املواد الهرمونية املنشطة والعقاقري 

املنشطة للقلب والجهاز الدوري التنفيس 

يتعاطاها  التي  املنشطة  املواد  أهم  من 

ورفع  البدنية  القابلية  لتغيري  الرياضيون 

مستوى االنجاز. وهنا قد يتبادر سؤال مهم 

هو: اذا كانت هذه املواد مرضة للرياضيني 

وقد منع تداولها بينهم فلامذا ال يتوقف 

إنتاجها من قبل مصانع األدوية؟ واالجابة 

عىل هذا السؤال هي ان هذه املواد هي 

عبارة عن أدوية وعقاقري توصف للمرىض 

املتعلقة  املرضية  الحاالت  بعض  لعالج 

باإلضطرابات الهرمونية وامراض الجهازين 

لياقة  رفع  وهدفها  والتنفيس،  الدوري 

املريض وليس الريايض.

هذا  نهاية  يف  املهم  من  يكون  قد 

املنشطات،  موضوع  عن  املخترص  الرشح 

أهم  عن  فكرة  الكريم  القارئ  إعطاء 

املضاعفات التي يسببها تعاطي املنشطات 

من قبل الرياضيني اال وهي:

عىل  املبارش  السلبي  التأثري   -١

العضالت، والذي يضع جهداً عىل األلياف 

العضلية أعىل من القابلية الوظيفية لهذه 

حدوث  نسبة  زيادة  إىل  مؤديًة  األلياف 

كالشد  املختلفة  العضلية  اإلصابات 

التمزقات  العضيل، باإلضافة إىل  والتشنج 

العضلية املختلفة الجزئية والكلية.

زيادة التغذية العضلية وحجم   -٢

استعامل  (عند  الكاذب  العضلية  الخاليا 

يف  يساعد  مام  األنابولية)  الهورمونات 

سهولة إمكانية اإلصابة.

داخل  الغذايئ  التمثيل  زيادة   -٣

خاليا جسم الريايض مام يوقع زخامً كبرياً 

عىل األجهزة الداخلية ويف مقدمتها الكبد 

والكليتان.

عىل  الواقع  الكبري  الضغط   -٤

جهازي القلب والدوران والشعور الكاذب 

بإمكانية املطاولة وعدم الشعور بالتعب، 

إصابته  أو  حياته  الريايض  يفقد  قد  مام 

أقل  الدموية، عىل  والدورة  القلب  بعجز 

تقدير.

الجهد الكبري الواقع عىل الجهاز   -٥

التنفيس والرئتني وما يصاحبه من تأثريات 

يف  التنفيس  العصبي  املركز  عىل  سلبية 

الدماغ.

القابلية  عىل  السيطرة  فقدان   -٦

الوظيفية للعمل العضيل من قبل الجهاز 

يف  إضطراب  إىل  مؤدياً  املركزي،  العصبي 

يصاحبه  وما  العضلية  والسيطرة  التوازن 

من زيادة يف اصابات الجهاز الحريك.

هذا باإلضافة إىل ما يسببه استخدام 

املنشطات من قبل الرياضيني إىل تأثريات 

الريايض  مختلفة عىل شخصية  اجتامعية 

الرضر  هنا  ننىس  وال  النفسية.  وحالته 

بفقدان  واإلحساس  األثر  عميق  الرتبوي 

الصحيح،  املقياس  تحديد  يف  الحق  مبدأ 

وتحقيق مبدأ العدالة للوصول إىل التقييم 

وقابليته  الريايض  لكفاءة  الحقيقي 

البدنية.
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مقارنة بني الفكر املثايل-الهيجيل والفكر 

املادي- املاركيس حول مفاهيم جوهرية هي:

الظواهر ووجود الكون  -١

كانت محاوالت فيلسوف املثالية "هيجل" 

يف  الظواهر  تفسري  عىل  عامة  بصورة  مركزة 

الطبيعة بحسب قانون واحد الرصاع املستمر 

منهام.  مركب  وتأليف  واملوضوع  الذات  بني 

التي ظن  الديالكتيكية  نظريته  هيجل  وضع 

عند  الوعي  لتطور  شامالً  تفسرياً  تعطي  انها 

واملوجودات  الحية  الكائنات  وبقية  اإلنسان 

يتطرق هيجل  ومل  األضداد،  من خالل رصاع 

مسبب  أو  الخالق  الله  وجود  فكرة  إىل 

خارجي.

الفالسفة  املاديون طالبوا  املاركسيون  أما 

هذا  يف  جهودهم  رصف  بوقف  والعلامء 

انتهى  مناسبة  من  أكرث  يف  ورصحوا  املسار، 

ماتت  بل  والالهوت  الفلسفة  تأثري  عرص 

الفلسفة! واقرتحوا عليهم ان يوضعوا تركيزهم 

بني  العالقات  تنظيم  وإعادة  االقتصاد  عىل 

تغري  االقطاعية،  الربجوازية  والطبقة  العامل 

املعرفة  واستخدام  العامة  عند  التفكري  منط 

بهذا االتجاه.

حركة التاريخ  -٢

كان الفالسفة واألديان يركزون عىل التطور 

اإلنسان  عند  والوعي  للطبيعة  البايلوجي 

واملجتمعات اما األديان يركزون عىل الشعور 

الله  مع  االتحاد  أجل  من  الوجداين  الصويف 

الكامل، فالتاريخ حسب دياكيتكية هيجل هو 

السجل الفكري (الروحي) لألحداث والتجارب 

واملحاوالت، بل هو خارطة املسار الذي سلكه 

يف  الزمن  من  مختلفة  مراحل  عرب  العقل 

فلسفة

طريقه نحو الهداف املنشود، الوعي الكامل او 

الحرية املطلقة، أي تطابق املثايل بني الذاتية 

رواد  بينام  والكون!  الذات  أو  واملوضوعية، 

إنهم أسسوا  يعتقدون  املادي-املاركيس  الفكر 

بالتاريخ  اهتاممهم  خالل  من  جديداً  علامً 

هو  العلم  هذا  هدف  التاريخية)،  (املادية 

كيفية استثامر تطبيقات كل املعرفة الحديثة 

يف بناء نظام اقتصادي يحل كل املشاكل التي 

إنها  قناعتهم  حسب  والتي  اإلنسان  يواجهها 

اجتامعية، بعد نجاح هذا النظام بعد وصوله 

إىل مجتمع خايل من الرصاع بني الطبقات.

الجدلية   -٣

فكرة  هيجل  من  ماركس  كارل  أخذ 

الديالكتيكية (قاعدة التطور الروح)، املتمثلة 

واملركب  ونقيضه  (املوضوع  األضداد  برصاع 

املادية  الجدلية  يف  صياغتها  وأعاد  الجديد) 

مجتمع  أي  الطبقات  بني  برصاع  املتمثلة 

التملك وحق  النظام االقتصادي وحق  نتيجة 

محتوم  مصريها  والتي  الرأسامل  االستثامر 

والقضاء  الربوتالرية-العاملية  الطبقة  بسيادة 

عىل النظام الطبقي. 

الحرية  -٤

الحرية قدس  يجعلون من  النظامني  كال 

مختلفة  تفسرياتهم  لكن  ملذهبهم،  األقداس 

الهيجيل  النظام  الحرية يف  متعاكسة،  وأحياناً 

ال تلغي حرية الفرد الذاتية بل يعتربون وعي 

العامل  هي  وطموحاتها)  (نزعاتها  الذات 

الرضوري واملحرك األسايس لتطورها الفكري. 

بينام يف النظام املادي –املاركيس يلغون حرية 

التوليتالريي  النظام  مع  تعارضت  إذا  الفرد 

العامة،  الغاء حريات  يتطلب  الذي  الجمعي 

التي  العرقية  نزاعاتها  من  األمم  ووتجريد 

دیالکتیکیۀ هیجل
وجدلیۀ کارل مارکس

بقلم: يوحنا بيداويد- ج ٢ -

عن  باختصار  األول  الجزء  يف  تحدثنا 

مثالية  وعن  التاريخ،  عرب  املثالية  الفلسفة 

وباملقابل  جدلية)  أو  (ديالكتيكية  هيجل 

وأهم  املادي  الفلسفي  الفكر  تطور  عرضنا 

الفكر  وعن  التاريخ،  عرب  واعالمه  مدارسه 

التيارين  كال  تعريف  نعيد  املاركيس.  املادي 

املدرستني  كال  بني  مقارنة  نقيم  قبل  للتذكري 

املتناقضتني.

الفلسفة املثالية:

يتناول  الذي  الفلسفي  الفكر  هو   

امليتافيزيقية  الفلسفية  والقضايا  املفاهيم 

إجراء  أو  والتي ال ميكن فحصها  املادية،  غري 

لكن  صحتها،  من  للتأكد  عليها  تجربة  أي 

رواد هذا التيار يؤمنون ميكن االستدالل عىل 

صحة هذه القضايا عن طريق املنطق والفكر 

الفلسفة  تعطي  الصويف.  والشعور  (العقل) 

املثالية األولوية للعقل أو الروح قبل الذات، 

ويؤمنون بأسبقية الفكر عىل املادة.

الفلسفة املادية:

هو التيار الفلسفي املعارض أو املعاكس 

التي  املحسوسة  باألشياء  يؤمنون  للمثالية، 

ميكن إجراء التجربة عليها وفحصها للحصول 

هذا  رواد  يرجع  عليها.  املادي  الربهان  عىل 

إىل  الكون  يف  املوجدوة  الظواهر  كل  التيار 

أي  وينكرون  الطاقة،  أو  املادية  الطبيعة 

وجود للقوى الغيبية. أي ان الوجود أو الكون 

خارجية  خفية  قوة  أي  يوجد  ال  مادي  كله 

وجود  املادية  تنكر  بهذا  املادة،  لها  تخضع 

غرائبها  بكل  فالحياة  الكون،  لهذا  خالق  أي 

عمليات  إال  هي  ما  الكون  يف  الظواهر  وكل 

والطاقة ال غري،  املادة  فيزيائية-كيميائية بني 

روحي  أو  ميتافيزيقي  بعد  أي  يوجد  ال  اي 

لهذا الوجود.
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تنتهي بصهر االمم يف بعد واحد عىل حد قول 

هربرت ماركوزي((١)).

حق التملك  -٥

النظام الشيوعي املاركيس مبني عىل  إن 

أي  الطبقات،  من  خايل  مجتمع  خلق  فكرة 

مصدر  النها  املجتمع  رشائح  الفوارق  إزالة 

العبودية والتبعية والضعف والتعاسة والفقر، 

وهذا النظام ال ميكن تحقيقه إال بإلغاء حق 

أخرى  بكلمة  شيوعي،  نظام  ووضع  التملك 

ممتلكات  اي  الستمالك  حق  أي  للفرد  ليس 

خاصة به، كلها تكون تحت سيطرة الدولة أو 

النظام فكل يشء يشرتك جميع أفراد املجتمع 

يف االستفادة منه. بينام النظام املثايل يحكمه 

األضداد  عند  الوعي  تقدم  هو  واحد  قانون 

واتحادهام معاً يف مركب جديد بحرية تامة 

من غري اي قرار قرسي، فحق الفرد مكفول.

الفكر والواقع  -٦

املثالية، والكالسيكية بصورة  الفلسفة  يف 

لو  الوجود، مبعنى  أسبقية عىل  للفكر  عامة، 

ال الفكر مل يكن مبقدور اإلنسان يعي وجوده 

ويتحسس بالطبيعة املحيطة به، أي ال معنى 

للوجود، الن بدون معرفة أو الوعي ال ميكن 

املاركيس  الفكر  بينام  وجود.  اي  من  التاكد 

يسبق  الوجود  أن  يرى  الفكرة حيث  يعكس 

املاهية (عىل غرار مبدا الفلسفة الوجودية)، 

اإلنسان  يكتسبها  املاديني  عند  واملاهية 

كنتيجة لنشاطه، بل هي نتيجة لقراره الواعي 

قطع  املاركسية  تحاول  نالحظ  هنا  للذات، 

الحارض من املايض، اي تلغي اهمية املعرفة 

والخربة والتجارب السابقة.

الوعي  -٧

يف الفكرس املادي املاركيس ان الوعي هي 

ظاهرة مادية متطورة ال غري، بينام يف الفكر 

املثايل الوعي هو نتيجة لتفكري العقل وتطوره 

عرب قفزات متتالية يف كل واحدة منها تحصل 

الذات عىل معرفة او إدراك (املعرفة) كنتيجة 

للرصاع الديالكتييك بني املوضوع ونقيضه.

أعالم  أحد  ماركوزي  هربرت   (1)

تحت  مشهور  كتاب  له  و  النقدية  املدرسة 

عنوان: "اإلنسان ذو بعد واحد".

النظرة اىل الله  -٨

املثالية  الفلسفة  أن  عامة  بصورة 

للخط  استمرار  هو  الهيجيل  والديالكتيك 

امليتافيزيقي التي أتت به األديان والفلسفات 

القدمية، هي محاولة للتوفيق بني ارائها وبني 

العلوم الحديثة، أي ان املثالية تنزل اإلنسان 

من السامء إىل األرض. بينام الفلسفة املادية- 

املاركسية ترفض ذلك، فاإلنسان وجوده محدد 

باملادة فقط، أي ان اإلنسان هو نتيجة لتطور 

الصريورة  نتيجة  أي  الطبيعة،  يف  البايولوجي 

املوجودة يف الطبيعة الواقعية (نظرية التطور 

يتخيله  الذي  للوهم  نتيجة  وليس  لداروين) 

بأنه مخلوق غري عادي.

القيم واملشاعر القومية  -٩

النزعات  بإلغاء  املثالية  النظرية  تقم  مل 

واملشاعر (الغزائز) الفردية والقيم االجتامعية 

أو القومية و مل تلغي الفكر الديني عند أي 

مجموعة برشية بل اعتربتها من محطات أو 

بل  الوعي)،  (تقدم  الفكري  لتطور  محركات 

زالت  وال  كانت  التي  هي  العوامل  هذه  ان 

تقوم بتشكيل الثالوث الديالكيتييك الهيجييل 

يف  الجديد).  واملركب  ونقيضعه  (املوضوع 

اإلنسان  تجرد  املاركسية   – املادية  الفلسفة 

وضعت  بل  كيانه  يف  املغروسة  منالغريزية 

طمرها  إىل  تهدف  جديدة  وانظمة  قوانني 

الغاء  بل  اإلنسان  وجدان  من  وضمورها 

شخصيته.

مدى تحقيق الهدف  -١٠

هو  الهيجيل  املثايل  الفكر  نوهنا  كام 

الذي  القديم  الفلسفي  للخط  استمرارية 

الفلسفية يف نظام  األديان والنظريات  يجمع 

بايلوجي مادي معقد صعب التقبل وصعب 

الفهم  يف  يلقي صعوبة  زال  ال  منه.  التحقق 

والتفسري يف كيفية الربط بني جميع الظواهر 

يف الكون بحسب هذا املبدا، وان كانت هذه 

الجدلية تبدو فعل هي أحد القوانني العميقة 

بينام  مبوجبه.  الطبيعة  تسري  الذي  الغامضة 

التطبيق  إىل  التجئ  املاركيس،  املادي  الفكر 

الفروقات  من  خايل  مجتمع  لبناء  العميل 

واألعراف  الدساتري  تغري  خالل  من  الطبقية 

القى  العرقية.  والنزعات  املحلية  والقوانني 

هذا الفكر نجاحا عند الشعوب الفقرية التي 

مع  ولكن  بتعسف.  االقطاع  تحكمها  كانت 

اآلسف مارس قادة هذا الفكر نفس التعسف 

انهارت  النهاية  يف  لكن  هدفهم،  أجل  من 

النظام  مع  الطويل  الرصاع  بسبب  انجازاتهم 

الرأساميل املعادي له.

الخالصة والتعليق

نجد  هيجل  به  اىت  الذي  املثايل  النظام 

يف  املوجود  البايولوجي  التطور  منه  شذرات 

الطبيعة والديانة البوذية والفلسفة الحلولية. 

لكنه نظام معقد فهو صعب االستغاسة لحد 

الذي يزعمه هيجل  التغري  اآلن عند كثريين، 

غري ملموس أو محسوس قد يحتاج إىل ماليني 

التغري)، وال ميكن إدراكه  السنني أحياناً(قفزة 

إال عىل املستوى النظري لهذا هو مثايل.

أما مرشوع كارل ماركس هي تكرار الحد 

مباديء املسيحية يف جزئياتها (الغني والفقر) 

لكنه بثوب الفكر املادي، ال الروحي-اإلنساين، 

إال أن تأثريه عىل الفكر اإلنساين حقيقة كان 

العاملة  الطبقة  لدى  قبولية  له  كانت  كبريا، 

خيبة.  أصابهم  ما  رسعان  لكن   ، واملتوسطة 

لن نتطرق اآلن إىل أسبابها، إال أننا ال بد ان 

(شاركت)  أو  أتت  مهمة  سلبية  نتيجة  نذكر 

بها املاركسية سواء كان بوعي أو من غري وعي 

منظريها آال وهي "تيشء اإلنسان" يف الحضارة 

الحديثة. 

املصادر:
كونزمان،  بيرت  الفلسفة،  أطلس   -١

د.  ترجمة  فيدمان،  فرانز  بوركاد،  فرانز-بيرت 

جورج كتورة، الطبعة األوىل، املكتبة الرشقية، 

بريوت لبنان ٢00١.

الجدل بعد  اإلنسان (تطور  جدل   -٢

الفتاح  عبد  إمام  د.  الثالث،  املجلد  هيجل) 

والتوزيع،  والنرش  للباعة  التنوير  دار  إمام، 

الطبعة الثالثة، بريوت-لبنان، ٢00٧.

عيل  د.  واإلنسان،  الفلسفة   -٣

والطبع  للدراسات  اإلنسانية  دار  الشامي، 

والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، 

.١99١

فلسفة
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أسرتاليات

ارتفاع،  يف  أسرتاليا  يف  التضخم  معدالت  تزال  ما 

أسعار  برفع  االستمرار  إىل  املركزي  بالبنك  يدفع  مام 

الفائدة. هذا ما يزيد الضغط عىل ميزانيات العائالت 

األسرتالية، وخاصة وأن األجور مل ترتفع لتوازي الزيادة 

هذه  يف  الواردة  األفكار  جميع  املعيشة.  نفقات  يف 

الحلقة هي عىل سبيل املعلومات العامة فقط وليست 

األسرتايل  العمل  وزير  رصح  قد  وكان  خاصة.  نصيحة 

أن أجور األسرتاليني سرتتفع  األسبوع  طوين بورك هذا 

املاضية  السنة  حكومته  اقرتها  التي  القوانني  وان 

االقتصادي  املحلل  ولكن  هذا.  تحقيق  يف  ستساهم 

تواجه مشكلتني  زالت  ما  أسرتاليا  ان  يقول   t عبدالله 

كبريتني. األوىل هي التضخم الذي وصل عند معدالت 

إحصاء  آخر  يف  سنوي  أساس  عىل   ٪٧.8 أي  مرتفعة 

ترتفع  مل  التي  لألجور  تعود  والثانية  ديسمرب.  لشهر 

آخر  أظهر  إذ  التضخم.  بحجم  باملقارنة  كاف  بشكل 

 ٪٣.١ مبعدل  لألجور  ارتفاعا   ٢0٢٢ نوفمرب  يف  إحصاء 

عىل أساس سنوي، أي أقل بكثري من معدالت التضخم.

ظل  يف  الحقيقية  األجور  انخفاض  يعني  ما  "هذا 

تعد  هذه  ان  عبدالله  ويضيف  النفقات".  ارتفاع 

أسرتاليا  يف  واألساسية  األوىل  االقتصادية  املعضلة 

ما هو مصير �يادة األجور في ظل ما هو مصير �يادة األجور في ظل 
ارتفاع الفائدة ونفقات ا�معيشة ارتفاع الفائدة ونفقات ا�معيشة 

في أستراليا؟في أستراليا؟
إعداد: مخلص يوسفإعداد: مخلص يوسف

كورونا،  أزمة  إىل  عدنا  "إذ  العامل.  دول  من  والعديد 

تسهيلية،  نقدية  سياسة  العتامد  املركزي  املرصف  اضطر 

االنفاق  عىل  الناس  لتشجيع  الفوائد  أسعار  خفض  أي 

تنشيط  يف  يساهم  مام  االستثامر  عىل  األعامل  وتشجيع 

االقتصاد بظل االزمة".

التي  السخية  األسرتالية  الحكومة  مدفوعات  وجاءت 

اعتمدت عىل سياسة مالية تنشيطية مبليارات الدوالرات 

هذان  عبدالله،  يقول  الوطني.  باالقتصاد  للمساهمة 

البضائع  عىل  الطلب  عىل  الضغط  بزيادة  قاموا  األمران 

والخدمات بشكل كبري. يف الوقت الذي كانت فيه سالسل 

تعاين.  الشحن وغريها  وعمليات  التصنيع  من  االمدادات 

األجور  وارتفاع  البضائع  أسعار  ارتفاع  إىل  أدى  ما  هذا 

البالد  منه  وتعاين  تشهده  الذي  والتضخم   ،٪٣ بحوايل 

دفعا  أساسيان  عامالن  هناك  عبدالله،  بحسب  اليوم. 

باألجور إىل االرتفاع:

أوال نقص اليد العاملة املاهرة بسبب إغالق الحدود، 

هذه  استقطاب  عىل  الرشكات  بني  التنافس  وبالتايل 

رفع  هو  الثاين  واألمر  األجور.  الرتفاع  أدى  مام  العاملة 

الحد األدىن لألجور الذي يساهم بشكل عميل برفع باقي 

األجور إىل حد ما.
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أسرتاليات

ماذا بعد فتح 
الحدود؟

العاملة  الستقبال  أسرتاليا  عادت 

الدوليني.  والطالب  واملهاجرين  الوافدة 

وبحسب عبدالله قد تشهد البالد انخفاضاً 

علت  لذا  األجور.  زيادة  معدالت  يف 

يف  النظر  إلعادة  الحكومة  تدعو  أصوات 

تأشريات  وبرنامج  الحايل  الهجرة  برنامج 

وزير  رصح  ناحيته  ومن  املؤقتة.  العاملة 

العمل طوين بورك عن قانون جديد يهدف 

خص  مبا  التفاوضية  العامل  قدرة  لتعزيز 

األجور عرب التفاوض لرفع األجور. ويشمل 

قطاعات كاملة وليس مؤسسات أو رشكات 

محددة. "ولكن، السؤال الذي نطرحه: ألي 

يف  الجديد  القوانني  هذه  ستنجح  مدى 

هذا  رواتبهم؟  بتحسني  العامل  مساعدة 

االمر تثبته األيام والسنوات املقبلة.

تتوضح  أن  إىل  عبدالله،  ويضيف 

الرؤية، سيشعر املواطن األسرتايل بالضغط 

أن  ويتوقع  التضخم.  يفرضه  الذي  املايل 

عام  يف   ٪٢-٣ ملستويات  التضخم  يعود 

مرتفعة  مبعدالت  سيبقى  ولكن   ،٢0٢4

املرصف  وسيستمر  العام.  هذا  خالل 

املركزي برفع سعر الفائدة مرتني أو ثالث 

عن   ٪١ حوايل  بزيادة  أي  األقل.  عىل 

معدالت  تبقى  وقد  الحالية.  املعدالت 

ارتفاع األجور عند معدل ٣٪.

بشرى سارة من 
الحكومة األسترالية: 

شراء منزل أصبح 
بمتن�اولكم!

خطة  األسرتالية  الحكومة  طرحت 

لزيادة اإلسكان االجتامعي بأسعار معقولة 

نقطة  يعترب  فيام  البالد  أنحاء  جميع  يف 

قدمت  األسرتالية.  املنازل  مللكية  تحول 

إىل  ترشيعاً  كولينز  جويل  اإلسكان  وزيرة 

صندوق  لتأسيس  الخميس  أمس  الربملان 

اإلسكان األسرتايل املستقبيل وهيئة اإلسكان 

األسرتالية واملجلس الوطني لتوفري اإلسكان 

كان  التكاليف.  تحمل  عىل  والقدرة 

مبثابة  دوالر  مليار   ١0 وقيمته  الصندوق 

قبل  ألبانيزي  حكومة  من  رئييس  وعد 

االنتخابات الفيدرالية لعام ٢0٢٢ باعتباره 

أكرب استثامر يف هذا القطاع منذ أكرث من 

اإلسكان  "مشاكل  كولينز:  وقالت  عقد. 

الحصول  حلم  أصبح   ... وواضحة  منترشة 

عىل منزل آمن أكرث صعوبة. "لفرتة طويلة 

تجاهلت الحكومة األسرتالية هذه القصص 

الرهيبة. اليوم هو نقطة تحول." وأوضحت 

كولينز أنه سيتم بناء ٢0,000 منزل ضمن 

وبأسعار  االجتامعي  اإلسكان  برنامج 

من  األوىل  الخمس  السنوات  يف  معقولة 

منها   4,000 تخصيص  وسيتم  الصندوق، 

للنساء واألطفال املتأثرين بالعنف املنزيل 

والنساء املسنات املعرضات لخطر الترشد. 

"خففوا نفقاتكم وابحثوا عن 

بنك افضل": نصائح للتعامل 

يف  التاسعة  الزيادة  مع 

الفائدة عىل القروض". هذه 

من  اعالنها  تم  التي  الزيادة 

األسرتايل  االحتياط  بنك  قبل 

التوايل  عىل  التسعة  كانت 

نقطة   ٢5 مبقدار  وكانت 

نسبة  رفع  والذي  أساس 

الفائدة من ٣.١ يف املائة إىل 

٣.٣5 يف املائة.

رفع سعر الفائدة 
 
ً
 ماليا

ً
األخير ضغطا

 على أصحاب 
ً
إضافيا

القروض العقارية

يف  الكربى  األربعة  البنوك  بدأت 

نسبة  يف  األخرية  الزيادة  بتمرير  أسرتاليا 

الفائدة عىل عمالئها من أصحاب القروض 

العقارية. هذه الزيادة التي تم اعالنها من 

قبل بنك االحتياط األسرتايل كانت التسعة 

عىل التوايل وكانت مبقدار ٢5 نقطة أساس 

والذي رفع نسبة الفائدة من ٣.١ يف املائة 

املائة. ووضع قرار رفع سعر  إىل ٣.٣5 يف 

عىل  إضافياً  مالياً  ضغطاً  األخري  الفائدة 

أبريل  فمنذ  العقارية.  القروض  أصحاب 

٢0٢٢ - عندما كانت أسعار الفائدة ١0.0 

عىل  املدفوعات  زادت   - فقط  املائة  يف 

 969 مبقدار  دوالر   500000 بقيمة  قرض 

دوالًرا شهريًا أو ١١.6٢8 دوالًرا يف السنة.

ولكن ال يبدو أن ضغط زيادة الفائدة 

محافظ  توقع  حيث  االنتهاء،  وشك  عىل 

لوي  فيليب  األسرتايل  االحتياطي  بنك 

التضخم  ارتفاعات مستقبلية مع استمرار 

العقاري  الوكيل  ويقول  االرتفاع.  يف 

االحتياط  بنك  قرارات  إن  عربيد  تشاد 

املستقبلية تتوقف عىل امور عدة محلية 

والتضخم  البطالة  "نسبة  ابرزها  ودولية 

االوكرانية".  الروسية  الحرب  وتداعيات 

طالبت  قد  الفدرالية  املعارضة  وكانت 

من  تخفف  خطوات  باتخاذ  الحكومة 

منها  يعاين  التي  املالية  املعاناة  حجم 

املواطنون. كام دعا حزب الخرض إىل إقالة 

ان  عربيد  واعترب  االحتياط.  بنك  محافظ 

فيليب  من  "غاضبني  األشخاص  من  كثرياً 

الذي  الضغط  عن  مسؤوال  ويعتربونه  لو 

أصحاب  عربيد  وينصح  منه".  يعانون 

مع  "يتواصلوا  بأن  العقارية  القروض 

للحصول  املايل  مستشارهم  أو  مرصفهم 

من  يخففوا  وان  افضل،  مايل  اتفاق  عىل 

نفقاتهم بشكل كبري".
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رأي يف سطور

املنزل  هذا  رشاء  يف  محصوراً  الحياة  جلَّ 

الحصول عىل قرض  املزرعة وكيفية  وتلك 

من البنوك وكم هي نسبة الفوائد وندخل 

لها  ليس  عنكبوتية  شبكة  من  دوامة  يف 

بداية وليس لها نهاية يف عامل مادي جشع، 

الكثري  تحمل  ذاتها  الحياة  أن  متناسني 

بني  وما  الجميلة  واملعاين  املفردات  من 

ثناياها ما هو يستحق العيش واالستمتاع 

البيت  به أكرث بكثري من قطعة األرض أو 

األحيان  بعض  يف  يدوم  والذي  القرض  أو 

املُدين، فرنى ونسمع يف  بعد موت  حتى 

الحفالت  ويف  الصحية  والنوادي  التعازي 

حديث  أو  سرية  ال  أخر  تجمع  أي  يف  أو 

ونسبة  األسعار  وارتفاع  املنازل  عن  غري 

الحياة متوقفة عىل  كأَن  البنكية  القروض 

العلم  مع  األرض  تلك  وعىل  البيت  هذا 

املوضوع  يكون  الُجهد سوف  وبقليل من 

يوفر  البنك سوف  دام  ما  تحصيل حاصل 

عىل  يدفع  له  واملمنوح  اإلجاميل  املبلغ 

مدار ثالثني سنة.

واألمان  اآلمن  دائرة  يف  أنه  حياله  الفرد 

أغلب  والذي يشكل هاجس وخوف عند 

وعدم  وجودي  قلق  إىل  ويتحول  البرش 

وهذا  الغاية،  تلك  يحقق  مل  ما  ارتياح 

الخوف والقلق له أسبابه املنطقية يف كثري 

فهو  قليلة  بنسبة  كان  وإذا  األحيان،  من 

طبيعي وصحي وال رضر منه عىل االطالق 

بل بالعكس يكون يف بعض الحاالت دافع 

قوي لبلوغ الغايات واالرتقاء بها يك نحقق 

ال  املطاف،  نهاية  يف  املستقبلية  األهداف 

نفيس  توازن  نظام  يُشكل  املنزل  إن  بل 

املحيطة  الفوىض  ُمقابل  األهمية  شديد 

عن  نعجز  والتي  الخارجي  العامل  يف  ِبَنا 

ما  وهذا  األحيان  من  الكثري  يف  تحملها 

يفرس شغفنا الشديد بالعودة للبيت بعد 

بعد  أو  الرسمي  الدوام  أو  العمل  انتهاء 

تصبح  لكن  أم قرصت.  رحلة سفر طالت 

أخذت  أذا  وغريبة  شاذة  البيت  مسألة 

الغاية  للحياة وهي  الرئييس  البديل  صفة 

األسمى واألساسية للعيش والتفكري، ويَُصار 

بقلم: سلوان ساكو

هاجس السكن

للفيلسوف  املكان  جامليات  كتابه  يف 

 (١96١-٢884) باشالر  غاستون  الفرنيس 

املسوغات  بعض  العبقري  هذا  لنا  يقدم 

الفلسفية والسيكولوجية العميقة ألسباب 

ارتباطنا باألمكنة من حولنا، خصوصاً املنزل 

الذي  املحمية  لأللفة  رمزاً  فيه  يرى  الذي 

يتعدى يف كونه مجرّد مكان ليصبح ظاهرٌة 

اإلنسان  أبعاد عديدة. عرْف  ذات  نفسية 

األنهار  عند  األمر  أول  االستقرار  القديم 

واملياه الجارية، فكانت بذلك البذرة األوىل 

وعيه  تفتق  هنا  استقراره،  لبداية  والنواة 

عىل السكن والبقاء يف مكان محدد ضمن 

صغرية  كانت  وأن  واحدة  جغرافية  رقعة 

البسيطة وهو  تتامىش مع تطلعاته  نسبياً 

ينظر بشغٍف إىل تلك البذور الزراعية وهي 

تنمّو من حوله يف أخرضار بعد ذلك تتحول 

ويحولها  يحصدها  ثم  األصفر  اللون  إىل 

إىل يشء يُؤكل مام دفعه للبقاء يف املوقع 

ذاته والتضامن والتكافؤ مع من حوله من 

البرش لتتْم دورة الحياة والطبيعة وتعاقب 

فصول السنة عىل املادة املزروعة يف جوف 

األرض، فأصبح ذلك العرص عرص االستقرار 

والبقاء والتي كانت هي اإلرهاصات األوىل 

واإلشارات البدائية لنظام العائلة والقبيلة 

بعد  واألمة  والوطن  الكبرية  واملجتمعات 

تدريجي  وبشكل  تطورت  ثم  ومن  ذلك. 

تضبط  يك  والدساتري  القوانني  منظومة 

الزمن  تاريخ طويل من  الحياة عرب  إيقاع 

نحن  ما  إىل  األمر  نهاية  يف  وصلنا  أن  إىل 

عليه اليوم.

خربه  جداً  رضوري  أمر  االستقرار 

طاقته  جل  له  وَسَخْر  القديم  اإلنسان 

يشعر  يشء  السكن  وهذا  له،  وإمكانيته 
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اقتصاد

زبائنهم  عىل  والتأثري  للتحكم  األعامل  رجال 

وتشمل املتغريات هذه: 

املنتج.  .١

السعر.  .٢

املكانة.  .٣

الرتويج.  .4

املتغريات  بني  متبادلة  عالقات  وهنالك 

األربعة السالفة الذكر والتي تساهم مساهمة 

تتبعه  الذي  التسويق  برنامج  نجاح  يف  كبرية 

الرشكة. ومن املالحظ ان الكثري من الرشكات، 

خطط  لديها  توجد  ال  منها،  املحلية  وخاصة 

ان  إىل  يرجع  والسبب  للتسويق  اسرتاتيجية 

مسؤويل هذه الرشكات ال يفرقون بني املبيعات 

كبري.  نحو  عىل  يختلفان  واللذان  والتسويق 

املنتج  إنجاح  يشتمل عىل  املبيعات  فمفهوم 

ومن ثم محاولة بيعه من خالل إقناع الزبون 

الزبون  البائع بخروج  بالرشاء. وتنتهي مهمة 

من صالة العرض. بينام مفهوم التسويق يكون 

منه.  جزءاً  املبيعات  وتكون  وأشمل  أعمق 

ودراسات  بحوث  هنالك  تكون  البيع  فقبل 

واملنتجات  والرشكات  والسوق  املنتج  عن 

ووضع  املبيعات  مستقبل  وتحليل  املنافسة 

تنظيم  ثم  ومن  واضحة  وأغراض  أهداف 

حملة ترويج وإعالن وعالقات عامة. مع صالة 

عرض جميلة ومنسقة وكذلك موقع إلكرتوين 

جميل وتطبيق إلكرتوين سهل وواضح. وعىل 

العكس من مفهوم املبيعات فإنه عند خروج 

موظفي  دور  فأن  العرض  صالة  من  الزبون 

التسويق واملبيعات سيكون أعمق حيث إنهم 

الزبون مفهـوم التسـويـق رشاء  عدم  أسباب  معرفة  سيحاولون 

محاولة  أو  استبيان  خالل  من  ملنتجاتهم 

عن  الزبون  يسأل  وقد  شفهياً  منه  االستعالم 

اسمه ورقم هاتفه لالتصال به مستقبالً عند 

استالم اإلرسالية الجديدة مثالً.

ويف الكثري من األحيان يرفض العديد من 

لكنه  املعلومات.  هذه  مثل  اعطاء  الزبائن 

للتغلب عىل ذلك فإنه قد يعمل سحباً عىل 

جائزة مجانية وعىل كل زبون ان ميال استامرة 

األمور  يف  آرائه  وعن  عنه  معلومات  فيها 

الصغرية  الرشكات  يف  التسويق  أما  املختلفة. 

يتطرق  أمرين  يف  يختلف  قد  فانه  والكبرية 

إليهام "هاورد ايلفي" وهام: 

عىل  السهل  من  إنه  املرونة:   -١

تسويقها  برامج  تغري  ان  الصغرية  الرشكات 

بينام يتعذر ذلك يف الرشكات الكبرية ألن ذلك 

مير من خالل لجان مختلفة كل عضو فيها له 

رأيه الخاص والتوفيق بني اآلراء قد يأخذ فرتة 

طويلة ونزاعات كثرية بني األعضاء.

أصحاب  أن  الشخصية:  العالقات   -٢

الرشكات الصغرية أو مدراءها غالباً ما يعرفون 

زبائنهم شخصياً وبنفس القدر الذي يعرفون 

فيه مجهزيهم. كذلك فأنهم عىل معرفة بكل 

العاملني معهم. وهذا يعني أنه لديهم املعرفة 

وبالتايل  عملهم  ميدان  يف  يجول  مبا  التامة 

الرسيعة  القرارات  اتخاذ  ذلك  عليهم  يسهل 

املناسبة.

هو  التسويق  من  األسايس  الهدف  إن 

باملنتجات  البعيد  املدى  عىل  الزبائن  قناعة 

والخدمات التي تبيعها الرشكة وان ذلك يكون 

مبنياً عىل التخطيط السليم والتطبيق األمثل 

لخطط التسويق.

بقلم: د. سلوان فرنسيس

رجل أعامل / ديب

يف  اليابان"  يف  "صنع  عبارة  كانت  لقد 

القرن  وسبعينيات  وستينيات  خمسينيات 

الجنوبية  كوريا  ملنتجات  الحال  وكذا  املايض 

املايض  القرن  وتسعينيات  مثانينيات  يف 

رديئة.  نوعية  وذو  رخيص  املنتج  ان  تعني 

واليوم فأن للعبارة هذه معنى آخر يشري إىل 

الجودة العالية والريادة يف مجاالت التصنيع 

يرجع  التغيري  هذا  يف  والسبب  والخدمات. 

الرشكات  تبنته  الذي  الفعال  التسويق  إىل 

بأن  يعتقدون  الناس  من  والكثري  اليابانية. 

التسعري وحملة ترويج  التسويق هو بدع يف 

وإعالن ومبيعات. ولكنه اشمل من ذلك فهو 

التي  اإلدارية  املسؤوليات  أهم  من  واحد 

تحتاجها الرشكة لخلق طلب عىل منتجاتها أو 

دونالد  "و"  كري  دوكالس   " ويشري  خدماتها 

يرتكز عليها  التي  األساسية  النواحي  إىل  رس" 

التسويق عىل إنها:

ورغبات  احتياجات  عىل  التعرف   .١

الزبائن الحاليني واملستقبليني.

املنتجات  وتطوير  اختيار   .٢

ضمن  الزبائن  بها  يقتنع  التي  والخدمات 

حدود إمكانيات الرشكة.

الزبائن  ألعالم  برنامج  تطوير   .٣

أو  منتجات  استخدام  من  املجنية  بالفوائد 

خدمات الرشكة.

منتجات  توصيل  عىل  التأكيد   .4

الرشكة إىل زبائنها.

وعند التكلم عن التسويق فانه البد من 

قبل  من  تستخدم  التي  متغرياته  إىل  اإلشارة 
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املستدامة الطاقة

تبلغ  حيث  املتوسط،  األبيض  والبحر 

مليار   ٣.٢ القصوى  اإلنتاجية  طاقته 

إنتاج  يرتاوح  بينام  يومياً،  مكعب  قدم 

مكعب  قدم  مليار   ٢.٧ حول  «ظهر» 

الحقل  يف  «إيني»  حصة  وتبلغ  يومياً. 

 ،٪  ٣0 الروسية  و«روسنفت»   ،٪  50

ويُعّد   .٪  ٢0 برتوليوم»  و«بريتش 

الغاز  لصناعة  الرئيس  العامد  «ظهر» 

املرصية التي تشكل أهم مصدر طاقوّي 

وتوليد  واملصانع  (للمساكن  للبالد 

الكهربائية وحتى بعض وسائل  الطاقة 

الصادرات).  إىل  باإلضافة  املواصالت، 

عدد  يف  العايل  السنوي  لالزدياد  ونظراً 

سكان  عدد  ارتفع  حيث  البالد؛  سكان 

مرص إىل حوايل ١09 ماليني نسمة، ومن 

ثم زيادة االستهالك الغازي الذي يرتاوح 

حول ١.94 تريليون قدم مكعب سنوياً 

خالل الفرتة ما بني ٢0١٢ و٢0٢١.

األمريكية  «شيفرون»  رئيس  وقال 

املالية  النتائج  إعالنه  عند  بريرب  بيري 

ظل  يف   ٢0٢٢ عام  من  الثالث  للفصل 

نعمل  «نحن  العاملية:  الغاز  أزمة 

لتوسيع الفرص لدينا، خصوصاً يف رشق 

الوقت  «هذا  أن  وأضاف  املتوسط». 

واالهتمام والطلب  االکتشافات  زیادة 

أكرث بنحو ١6 مليار قدم مكعب سنوياً، 

معلومات  «إدارة  إلحصاءات  وفقاً 

زيادة  املنتظر  ومن  األمريكية».  الطاقة 

ضوء  عىل  الثالث،  الدول  من  اإلنتاج 

االكتشافات األخرية يف كل منها، وتطوير 

الحقول القدمية.

اإليطالية  النفط  رشكة  وأعلنت 

«إيني» ورشيكتها «شيفرون» األمريكية، 

الثاين)  (كانون  يناير  شهر  منتصف  يف 

«ضخم»  غاز  حقل  اكتشاف  الحايل، 

املرصية.  املياه  يف  «نرجس»  بلوك  يف 

وتتوقع «إيني» تطوير حقل «نرجس»، 

آخر  باكتشاف  التحتية  بنيته  وربط 

قريب تابع لها أيضاً. ومل يجِر حتى اآلن 

الحقل،  احتياطي  حجم  عن  اإلعالن 

(الذي  الحفر  برنامج  استكامل  بانتظار 

عىل  استكشافية  آبار   4 حفر  يتطلب 

تقريبية  صورة  عىل  للحصول  األقل 

لالحتياطي).

«ظهر»  حقل  «إيني»  واكتشفت 

العمالق الواقع عىل بعد ١90 كيلومرتاً 

املتوسط،  مياه  يف  بورسعيد  شامل 

ويُعّد  عامني.  خالل  الحقل  وطوَّرت 

مرص  يف  غازّي  حقل  أكرب  «ظهر» 

بقلم: د. وليد خدوري

كاتب عراقي متخصص

يف شؤون الطاقة

ازداد االهتامم بغاز رشق املتوسط، 

الطلب  الرتفاع  نظراً  خالل عام ٢0٢٢؛ 

فرضته  الذي  الحظر  إثر  األورويب 

البرتولية  اإلمدادات  عىل  الدول  هذه 

ومام  أوكرانيا.  غزو  بسبب  الروسية، 

النتائج  هو  االهتامم  زيادة  عىل  ساعد 

اإلنتاج  وزيادة  لالكتشافات  عة  املشجِّ

دور  وبروز  املنطقة،  دول  من  عدد  يف 

مبثابة  «أخرض»  وقوداً  بوصفه  الغاز 

العرص  بني  ما  يربط  الذي  الجرس 

الهجني  والعرص  الحايل  الهيدروكربوين 

املستقبيل للطاقات. أدت هذه العوامل 

إىل زيادة االهتامم واالستثامرات يف غاز 

بديالً  مصدراً  بوصفه  املتوسط  رشق 

الرويس  الغاز  محل  اإلحالل  يف  يساعد 

ألوروبا، أسوة بالغاز القطري، واألمرييك، 

والجزائري، والنيجريي، وغاز موزمبيق. 

تحتّل مرص املرتبة األوىل يف إنتاجها 

بلغ  حيث  املتوسط،  رشق  يف  للغاز 

قدم  تريليون   ٢.١ نحو  اإلنتاج  معدل 

مكعب سنوياً يف عام ٢0١8، يليه اإلنتاج 

كثرياً  منخفضة  ثانية  مبرتبة  اإلرسائييل 

بنحو ٢٧6 مليار قدم مكعب سنوياً، ثم 

تركيا يف املرتبة الثالثة وبدرجة منخفضة 
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املستدامة الطاقة

مناسب جداً للتوقيع عىل عقود لتصدير 

الغاز، ونحن مؤهلون لتوسيع إمداداتنا 

الغازية.

و«شيفرون» رشيك يف اثنني من أكرب 

البحرية،  اإلرسائيلية  الغازية  الحقول 

حقل  من   ٪  ٣9.66 نسبة  متلك  حيث 

«ليفايثان»، و٢5 ٪ من حقل «تامارا»، 

حيث حصلت عىل حصصها هذه عند 

بيع أصول رشكة «نوبل» األمريكية التي 

«شيفرون»  وتعمل  الحقلني.  اكتشفت 

حالياً مع رشكائها، وفقاً لنرشة «ميس» 

اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  عىل  النفطية، 

مليار   ٢.4 حوايل  إىل   ١.٢ من  للحقل 

قدم مكعب يومياً، مع إمكانية تصدير 

اإلمدادات الجديدة عرب محطات الغاز 

املراقبون، عىل  يتطلع  املرصية.  املُسال 

إثر  للغاز  األورويب  الطلب  زيادة  ضوء 

األوروبية  واملقاطعة  أوكرانيا  حرب 

«شيفرون»  لتوقيع  الرويس،  للغاز 

مذكرة تفاهم لتوسيع الطاقة اإلنتاجية 

غاز  حقل  أكرب  «ليفايثان»؛  لحقل 

تفاهم  مذكرة  وتوقيع  إرسائييل، 

«أفرودايت»  حقل  من  اإلنتاج  لربط 

تريليون   4.٢ االحتياطي  ذي  القربيص 

قدم مكعب الذي يعرب املياه القربصية 

«أفرودايت» يف  إن  واإلرسائيلية، حيث 

كيلومرتاً   ٣0 نحو  يبعد  القربصية  املياه 

عن حقل «ليفايثان» اإلرسائييل.

من  «شيفرون»  إنتاج  ارتفع  وقد 

لتبلغ   ٪  ١5 نحو  اإلرسائيلية  الحقول 

مكعب  قدم  مليون   59٧ نحو  حصتها 

يومياً، يف الربع الثالث من عام ٢0٢٢، 

أن  تضيف  التي  «ميس»  نرشة  وفق 

زاد  الطبيعي  الغاز  من  إرسائيل  إنتاج 

عن ملياَري قدم مكعب يومياً.

الغاز  عىل  الطلب  وازداد 

األخرية،  األشهر  خالل  اإلرسائييل، 

مكعب  قدم  مليون   ٧٢٣ إىل  لريتفع 

لزيادة  املجال  أتاح  مام  يومياً، 

صادراتها من الغاز املسال، فقد جرى 

خالل  تفاهم،  مذكرة  عىل  التوقيع 

وإرسائيل  مرص  بني  ما  املايض،  العام 

صادرات  لزيادة  األوروبية  والسوق 

املرصيتني  املحطتني  من  املسال  الغاز 

نوعهام  من  الوحيدتني  الغاز  لتسييل 

كام  اآلن.  حتى  املتوسط  رشق  يف 

موبيل»  «إكسون  رشكة  أعلنت 

العميقة  املياه  يف  بلوكني  رشاءها 

التي  للبلوكات  املجاورة  املرصية 

فيها يف مياه  كانت قد اشرتت حصصاً 

الجنوبية. قربص 

وقد أعلنت رشكة «توتال إيرنجيز» 

توقيع  بعد  املايض،  العام  الفرنسية، 

اللبنانية  البحرية  الحدود  اتفاقية 

عام  يف  الحفر  ستبدأ  أنها  اإلرسائيلية، 

وهناك  اللبناين،  «قانا»  لحقل   ٢0٢٣

احتامل أن تشارك رشكة «قطر إنريجي» 

الحكومية، «توتال»، يف عمليات الحفر 

«قانا»  حقل  من  الجزء  يف  والتطوير 

املياه  نحو  اللبنانية  املياه  يعرب  الذي 

السلطات  تزال  وال  هذا،  اإلرسائيلية. 

الفلسطينية  السلطة  متنع  اإلرسائيلية 

الذي  البحري»  «غزة  حقل  تطوير  من 

يارس  الراحل  الرئيس  حينه  يف  افتتحه 

عرفات.
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آخرها  كان  والعاملية،  املحلية  األدبية 

العربية  لآلداب  العاملي  املؤمتر 

يف  عقد  الذي  املسيحية  والرسيانية 

١988 سنة  بلجيكا   - لوڨان  جامعة 

القاه  ترايث  ببحث  ببحث  شارك  حيث 

بالعربية والفرنسية.

نهاية  نيوزيلندا يف  إىل  هاجر   •

سنة ١99٧، ثم انتقل لألقامة يف ملبورن 

أسرتاليا سنة ٢006 والزال فيها. 

ورد الحديث عنه يف موسوعة   •

١ ج  العرشين  القرن  يف  العراق  اعالم 

صفحة ٣٢ اصدار وزارة الثقافة واالعالم 

العراقية. 

يف  عنه  الحديث  ورد  كام   •

القرن  املوصل»يف  «اعالم  موسوعة 

العرشين التي اصدرتها جامعة املوصل 

محمد  عمر  الدكتور  األستاذ  بإرشاف 

الطالب صفحة ١00. 

كتاب  يف  عنه  الحديث  ورد   •

«وجوه مرشقة يف أسرتاليا «انطوان قزّي 

صفحة 4٧.

هذا عدا ما كتب عن مؤلفاته   •

يف الكثري من الصحف واملجالت العراقية 

واالجنبية.

الذهبية  الُعنقاء  جائزة  منح   •

الدولية يف حفل اقيم يف ملبورن يف ٢8

من  غفري  جمع  حرضه   ٢0١5 حزيران 

األدباء واملثقفني.

يف  مؤلفاته  وعن  عنه  كتب   •

وكابيديا باإلنكليزية والعربية.

مكتبة  يف  كتبه  أكرث  تتوافر   •

ملبورن  ومكتبة  األمرييك  الكونغرس 

املركزية.

مؤلفاته
العراق  يف  الثقافية  الحالة   .١

اطروحة   - عرش  التاسع  القرن  خالل 

جامعية - بالفرنسية ١9٧٧

األفضل  العمل  مجاالت   .٢

للمرأة العراقية – دراسة طبعها االتحاد 

العام لنساء العراق بغداد ١98١

أقليميس يوسف داؤد - رائد   .٣

–دراسة  العراق  يف  الفكر  رّواد  من 

األديب  مطبعة   – بغداد   - وتحليل 

١985

واملطبوعات  الطباعة  تأريخ   .4

العراقية – دراسة وبيلوغرافيا جزآن يف 

األديب  مطبعة   – بغداد  واحد  مجلد 

١985

الحضارة املسيحية يف العراق   .5

واإلنكليزية  بالعربية  العصور  عرب 

ط٢  ٢008 ١ ط  أسرتاليا   – ملبورن 

٢009

املسيحي  العراقي  الفكر   .6

جامعية  اطروحة   - النهضة  عرص  يف 

ملبورن – أسرتاليا ٢0١0

 – البعيد  الزمن  من  ذكريات   .٧

سرية ذاتية - ملبورن ط ١، ٢0١١

سرية   – الذاكرة  اعامق  من   .8

ذاتية - ملبورن ط١، ٢0١٢

الفكر العراقي يف مئة عام –   .9

دراسة معّدة للطبع 

عدا حوايل ١00 مقالة وبحث   .١0

منشورة يف الصحف واملجالت العراقية 

واالجنبية وقد تهيأت اليوم فرصة لنرش 

بعض منها يف كتاب مستقل يضاف إىل 

مؤلفاته.

بهنام فضیل عفاص

السرية الذاتية
١9٣4 سنة  املوصل  يف  ولد   •

وفيها تلّقى دراسته االبتدائية والثانوية 

حيث تخرج منها سنة ١95١.

العالية  املعلمني  دار  دخل   •

(كلية الرتبية) جامعة بغداد قسم آداب 

اللغة العربية وتخّرج سنة ١955 حأصالً 

عىل ليسانس يف اآلداب. 

يف  العليـا  دراستـه  أكمل   •

عىل  وحصل  بـاريس  يف  السوربـورن 

شهادة D. E. A يف اآلداب سنة ١9٧٧

عن أطروحته (الحالة الثقافية يف العراق 

خالل القرن التاسع عرش).

الرتبية  مجال  يف  عمل   •

سنة  ثالثني  من  يقرب  ما  والتعليم 

واملعاهد  املؤسسات  من  الكثري  يف 

الثانوية  واملدارس  باملعلمني  الخاصة 

والجامعة املستنرصية يف بغداد وبعض 

املحافظات.

املعلمني  دار  إدارة  توىل   •

أول  وتخرجت  النارصية،  يف  االبتدائية 

دورة يف عهده سنة ١959 كان قوامها 

١59 معلامً ومعلمة كانوا فيام بعد نواة 

الرتبية والتعليم.

بتدريس  قام  تقاعده  وبعد   •

بابل  كلية  يف  وآدابها  العربية  اللغة 

العرش  حدود  يف  بغداد  يف  الالهوتية 

سنوات. 

اجتامعية  مساهامت  له   •

النوادي  املحارضات يف  القاء  وأدبية يف 

ثم  بغداد ومن  واألدبية يف  االجتامعية 

يف اوكالند وملبورن. 

شارك يف الكثري من املؤمترات   •
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العطل  يف  كتاب،  تلو  كتابا  منها،  األدبية 

وإنشائنا  العربية  لغتنا  لتقوية  الصيفية 

املعارصين  أدبائها  فكر  عىل  واإلطاّلع 

نعيمة  ميخائيل  أمثال  اإلنشائية  وأساليبهم 

وجربان خليل جربان وعباس محمود العقاد 

نقرأ  أن  كالنا  قد خططنا  وكنا  وغريهم.   ...

يف مطالعاتنا الخارجية أثناء السنة الدراسية 

كتبا باللغة الفرنسية، ويف العطلة الصيفية، 

وقوامها ثالثة اشهر، باللغة العربية ... وهنا 

فضُل األستاذ بهنام عفاص الذي، من حيث 

حّب  فينا  وغرس  "أستاذنا"  صار  يدري،  ال 

اللغة العربية وعبقريتها. 

من الشغف إىل التخصص األكادميي 

من  بهنام  األستاذ  مكتبة  ثراء  وكان 

فقط  ليس  ينطق  العربية  األدبية  الكتب 

قسم  يف  الجامعية  األدبية  دراسته  بصدى 

بهذه  شغفه  يعكس  بل  العريب،  األدب 

يف  اآلخر  بشغفه  اآلذان  يف  ويهمس  اللغة 

متابعة املوروث الفكري والشعري واللغوي 

محراب  دخول  إىل  الشخيص  وبطموحه 

عدداً  وأن  سيام  واإلبداع.  واإلنتاج  الكتابة 

من زمالئه يف الدراسة قد خرجت نتاجاتهم 

الحلقات  يف  أسامؤهم  ودخلت  النور  إىل 

عىل  واألبداع  والنرش  والفكرية  األدبية 

اختمر  أن  بعد  فكان،  الوطني.  الصعيد 

بهنام  األستاذ  حضور  وترسخ  الطموح 

للغة  ومبدع  ناجح  كمدرس  عفاص  فضيل 

ربع  زهاء  مدى  عىل  العربيني،  واآلدب 

غري  قمة  نحو  قوسه  سهام  وّجه  أن  قرن، 

مألوفة لطالبي العلم العراقيني، إىل جامعة 

يف  والشهرية  العريقة  الفرنسية  السوربون 

باريس، فكان عليه أن يقتحم سوراً جديداً 

مل ي� طموحه هو سور اللغة الفرنسية إىل 

فنال  ناصيتها.  يتقن  التي  العربية  جانب 

باريس  يف  الفرنسية  السوربون  جامعة  من 

عىل شهادةA. D. E. يف اآلداب سنة ١9٧٧

الثقافية  "الحالة  املوسومة  أطروحته  عن 

يف العراق خالل القرن التاسع عرش". وكان 

والثانية  عمره،  من  واألربعني  الثالثة  يف 

والعرشين من تخرجه من كلية الرتبية قسم 

آداب اللغة العربية يف بغداد. 

مرحلة ثالثة: التأليف والنرش

وابتدأت مرحلة ثالثة يف حياة املحتفى 

والنرش،  والدراسات  اإلنتاج  مرحلة  به، 

فخصص نتاجه املطبوع األول، بعد أطروحته 

الجامعية، للمرأة العراقية، وهو دراسة عن 

العراقية"  للمرأة  األفضل  العمل  "مجاالت 

يف  العراق  لنساء  العام  اإلتحاد  له  طبعها 

اإلصدارات.  تتالت  ثم   .١98١ سنة  بغداد 

كل  يف  البارز  الوطني  الحّس  لَنالحظ  وإننا 

فضيل  بهنام  والكاتب  املؤرخ  إصدارات 

إماطة  عىل  كتاباته  كل  تعمل  إذ  عفاص، 

الحضارة  لتاريخ  املنرية  الجوانب  اللثام عن 

والثقافة يف العراق الحديث وتسليط النور 

يوم تخرج بهنام فضيل عفاص من دار 

املعلمني العالية يف بغداد، قسم آداب اللغة 

العربية، عام ١955، حامالً شهادة الليسانس 

من  األوىل  سنوايت  يف  أنا  كنت  اآلداب،  يف 

الحبيب  يوحنا  مار  معهد  يف  الدراسة 

دخويل  منذ  وكانت،  املوصل.  يف  الكهنويت 

وشقيقه  تربطني   ،١95١ أواخر  يف  املعهد 

زهري،  املدين  واسمه  عفاص،  بيوس  األب 

صداقة ظلت راسخة ومثمرة حتى الساعة، 

محطات  يف  وتشابكا  اسامنا  ارتبط  وقد 

عديدة من حياتنا: زمالة دراسية عىل مدى 

أول  مشرتك  حج  ذاته،  املعهد  يف  سنة   ١١

وثاين إىل القدس عام ١96١ و١964، تأسيس 

مشرتكة  وحياة  امللك  يسوع  كهنة  جامعة 

وسهر  عمل  املوصل،  يف  طويلة  لسنوات 

وتخطيط ووحدة فكر وقلم يف مجلة الفكر 

تأسيسها  منذ  املسيحي عىل مدى ٣0 سنة 

عىل ايدي "الفرسان االثالثة" كام كان يحلو 

عطالله  مارون  األب  املرحوم  يسمينا  أن 

ودورات  وشبابية  طالبية  ندوات  اللبناين، 

"منشورات  رفد  يف  وثيق  وتعاون  كتابية 

للرتجمة  بيبليا  "دار  و  املسيحي"  الفكر 

وتالق  والرتجامت،  الفكري  بالنتاج  والنرش" 

العراق ويف  اكرث من صعيد ومكان يف  عىل 

"تواطؤ" منذ  الدنيا. وقبل هذا كله  أصقاع 

معهد  يف  الصغار  قسم  يف  دراستنا  سنوات 

بهنام،  أخيه  مكتبة  "غزو"  عىل  يوحنا  مار 

الكتب  باستعارة  العربية،  اللغة  عاشق 

هبنام عفاص  ر�ل الطموح والتفاؤل

بقلم املطران
جرجس القس موىس 
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الثقافية  واملحطات  الريادية  الوجوه  عىل 

يف دخول العراق طريق الحداثة يف القرنني 

فيتكلم  والعرشين.  عرش  التاسع  املاضيني 

واملطبوعات  الطباعة  "تاريخ  عن  كتبه  يف 

يف  جزءان  وبيبلوغرافيا  دراسة   – العراقية 

مجلد واحد" (١985)، وعن "الفكر العراقي 

يف مئة عام"، وعن نشأة الصحافة العراقية، 

وعن تاريخ قيام الكتابة عن املرسح والرواية 

وبدايات الحركة املرسحية يف العراق. ناهيك 

عن مساهامته االجتامعية واألدبية يف القاء 

املحارضات يف النوادي الثقافية واإلجتامعية 

كان  وعاملية  محلية  مؤمترات  يف  واملشاركة 

العربية  لآلداب  العاملي  املؤمتر  آخرها 

يف  لوفان  جامعة   / بروكسل  يف  والرسيانية 

بلجيكا سنة ١988. 

ومساهمة  لريادة  أفرد  إنه  كام 

الفكرية  الحركة  يف  العراقيني  املسيحيني 

الحضاري  والوعي  الثقافة  ونرش  والفنية 

الحقبات  يف  العراق  يف  امللتزمة  والصحافة 

العثامنيني  عهد  أواخر  منذ  املختلفة، 

الخمسينات  يف  الجمهورية  إعالن  وحتى 

من  به  يستهان  ال  جزءا  أفرد  بعدها،  وما 

ومقاالته  املنشورة  كتبه  وعناوين  نتاجه 

لشخصيات مسيحية عراقية ومراكز إشعاع 

الرئيسة  العراقية  وثقافة مسيحية يف املدن 

يف  دراسة  نرش  ولقد  وبغداد.  املوصل  مثل 

ملبورن – أسرتاليا سنة ٢0١0 بعنوان "الفكر 

سبقه  النهضة"،  العراقي يف عرص  املسيحي 

كتاب آخر نرشه يف ملبورن أيضا سنة ٢008

"الحضارة  بعنوان  واإلنكليزية  بالعربية 

ومن  العصور".  عرب  العراق  يف  املسيحية 

يف  تدوَّن  التي  املسيحية  البارزة  األسامء 

بهنام  الباحث  خّصها  والتي  الرواد،  رعيل 

فضيل عفاص بدراساته ومؤلفاته: "اقليميس 

رواد  من  رائد   -  (١890  +) داود  يوسف 

يوسف  ١985"؛  بغداد   – العراق  يف  الفكر 

(١9٢٧)؛  بابل"  "غادة  رواية  مؤلف  غنيمة 

مجلة  مؤسس  الصائغ  سليامن  املطران 

النجم املوصلية ومؤلف رواية يزداندوخت 

املوصل  تاريخ  وصاحب   ،(١9٣4) الشهرية 

 (١٧55  +) املوصيل  خدر  القس  جزئني؛  يف 

لكشف  الكنوز  "معدن  معجم  صاحب 

خص  كام  تريك.   – كلداين  عريب-  الرموز" 

الطباعة، فيذكر  املسيحيني يف  الباحث دور 

استقدم  أول من  الدومنيكان هم  اآلباء  أن 

طبعت  وقد   (١856  ) املوصل  إىل  مطبعة 

والرسيانية  العربية  باللغات  الكتب  مئات 

صحيفة  أول  صدرت  وعنهم  والفرنسية، 

الورود"  "أكليل  املوصل  يف  عراقية  دورية 

دور  إىل  دراساته  يف  تطرق  كام   .(١90٢)

الكنائس واملعهد الكهنويت لآلباء الدومنيكان 

والتمثيل  املرسح  فن  إدخال  يف  الفرنسيني 

إىل العراق. 

بهنام  واملفكر  الكاتب  مؤلفات  ومن 

الذاتية  السرية  عن  كتابان  عفاص  فضيل 

ومسريته  شخصيته  جوانب  عىل  يطلعانا 

اإلنسانية واملهنية والفكرية والوطنية، وقد 

نرشهام يف ملبورن – أسرتاليا حيث يعيش 

إىل  هجرته  بعد   ،٢006 منذ  وعائلته  هو 

والكتاب   .١99٧ عام  نهاية  يف  انيوزيالندا 

الزمن  من  "ذكريات  بعنوان  هو  األول 

ملبورن  يف  نرشه  والثاين   ،(٢0١١) البعيد" 

أيضا بعنوان "من أعامق الذاكرة" (٢0١٢). 

إضافة إىل حوايل ١00 مقال وبحث منشور 

واألجنبية،  العراقية  واملجالت  الصحف  يف 

منها مجلة بابلون الصادرة يف ملبورن. 

رجل الطموح والتفاؤل
إذا ما صرب األستاذ بهنام عفاص ٢٢ سنة 

بني تخرجه من كلية الرتبية يف بغداد مكتفيا 

بالرغم  وآدابها،  العربية  اللغة  بتدريس 

تالميذه  إصابته  يف  والنجاح  إبداعاته  من 

بعدوى حب اللغة العربية، عىل شهادة َمن 

دراسته  يكمل  أن  قبل  أنفسهم،  سمعناهم 

العليا  األكادميية  الشهادة  لنيل  التخصصية 

أبواب  مغادرته  بعد  سنة  وعرشين  اثنتني 

عىل  عنده  إرصار  عالمة  فتلك   ... الدراسة 

مل  َملََكة  عنده  الطموح  وبقاء  األول  حبه 

تغادره  مل  بل   ... الفرتة  تلك  طوال  تغادره 

طوال حياته! ذلك أنه ما إن طبع اطروحته 

الجامعية سنة ١9٧٧ حتى توالت اصداراته 

الكتاب،  تلو  الكتاب  يوقع  وصار  وبحوثه 

ينبغي  كان  حيث  ووجدناه  نفسه،  فوجد 

بإميان  لربه  األمانة  سلم  ويوم  يكون.  أن 

شباط   ١٢ األحد  صباح  ملبورن  يف  وسالم 

٢0٢٣، كان ال يزال يف فكره وقلبه عرشات 

وبحوث...  ودراسات  كتب  من  املشاريع 

يقظة  النهاية  بقيت حتى  التي  ذاكرته  ويف 

صافية معطاء زاخرة بألف معلومة وقصيدة 

ذاك!  إذ  لسعدنا  ويا  نُفاجأ،  لعلنا   ... شعر 

بكتب جديدة ممهورة باسمه، وقد حبل بها 

وأعدها للطبع مثل "الفكر العراقي يف مئة 

عام" أو غريه. 
مل  والتي  الحظتها  التي  األخرى  وامليزة 
ميزة  وهي  أال  بغريها،  أسمعه  أو  قّط  أره 
التفاؤل. التفاؤل من الحياة، التفاؤل بالنظر 
خربة  من  حتى  التفاؤل  املستقبل،  إىل 
الشيخوخة واملرض: أليس من باب التفاؤل 
أساريره  تزيّن  واإلبتسامة  كان،  إذ  املرشق 
وتنري محياه وعينيه، يعتز باحتفاظه بصوته 
وركبتاه  جسُمه  َوَهَن  بينام  الجهور  العايل 
اإلبتسامة  هذه  وكانت  عنفوانهام.  فقدتا 
يحيي  التي  التحية  الدامئة عىل وجهه هي 
بها كل زائر وصديق يقصده، وبها يداعب 
يف  زرته  كلام  عرفته  هكذا  عائلته.  أفراد 
بغداد أو هنا يف أسرتاليا، إذ كان يغني اللقاء 
ال  العفوي.  التفاؤل  وبهذا  الهادئ  مبرحه 
غرفته  يف  له  أقمناه  قداس  آخر  أذكر  زلت 
يلقي  أو  معنا  يرتل  وكان  اإلسرتاحة  بدار 
بنقل  أختم  دعوين  شعر.  بيت  أو  حكمة 
األستاذ  به  ختم  اليقظة  أحالم  من  حلم 
بهنام كتابه "من الرتاث" (٢0١٧). يقول فيه 

(ص٢٢4-٢٢5): 
 "رأيت يف تلك الليلة... وقد أصبح العراق 
عراقاً حراً واحداً مستقالً كام عرفناه، حلمت 
بالقوانني تتطّور وتتجدد وتناسب الزمن الذي 
نعيشه يك ال يبقى تخلف وال تفرقة عنرصية 
يُفَصل  أن  حلمت  مذهبية.  أو  دينية  أو 
الدين عن الدولة. حلمت مبدينتي ومسقط 
رأيس املوصل وقد عاد اليها صفاؤها وعادت 
باملايض  وتشيد  الدنيا  متأل  وأثارها  مكتباتها 
وقد  كنائسها  بأجراس  حلمت  كام  املجيد. 
عادت لتقرع من جديد ومعها أصوات املآذن 
تدعوان الناس إىل الصالة واإلستقامة وعبادة 
الله الواحد األحد. وحلمت أين، وعىل كربي، 
وشوارعها  أزقتها  بني  متنقال  اليها  عدت  قد 
الذي  بيتنا  وزرت  مبتهجا  القدمية  ومبانيها 
لرمبا أصبح خراباً ولكنه عىل قلبي وشعوري 
الُعال وقد  أبو  الشيخ  يف محلة  قامئاً  يزال  ال 
بالخط  الكتابات  تلك  ذهني  يف  رسخت 
الكويف: "السعد عىل أبوابها فادخلوها بسالم 

آمنني – جدد يف ١89٣". 
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ومن  بغداد...  إىل  وإياهم  طريقي  يف  فيها، 

الطريف أنه كان قد أعد موكباً من أصدقائه 

أكرب  وما  الكلك،  عند  الستقبايل  سياراتهم  يف 

دهشته وأعظم خجله حني نزلت من سيارة 

األجرة! وال أنىس ان أول قداس يّل يف عينكاوا 

تدعى  كانت  منطقة  يف  معبد صغري  يف  كان 

وهم  الحارضين  دهشة  وأذكر  "الجمعية"! 

يشرتكون يف قداس رسياين لعله كان األول يف 

حياتهم!

أسوة  األهل،  كان  حيث  بغداد  ويف 

قد  الشاملية،  والقرى  املوصل  مبسيحيي 

انتقلوا إليها عام ١96١، حلت أيضاً أرسة بهنام 

يف منتصف الستينات... وفيها، اكتسب شهرة 

كبرية، وال سيام منذ ان استضافته األخت جان 

التقدمة  راهبات  ثانوية  يف  العربية  لتدريس 

من  الكثريات  تزال  وال  الرشقي!  الباب  يف 

تنقالته  جانب  إىل  باعتزاز...  يذكرنه  طالباته 

ذكر  وعىل  واملعاهد...  املدارس  من  عدد  يف 

املعاهد، لكم كان يطيب له ان يذكر بخطابه 

ملعهد  مديراً  كان  عيل، حني  اإلمام  ذكرى  يف 

املعلمني يف النارصية...

يف  مساهامته  هنا  اذكر  ان  يّل  ويطيب 

وفوجئت حني عرثت  املسيحي.  الفكر  مجلة 

آذار ١9٧١،  له، يف  مقال  أول  اعتربه  ما  عىل 

له  وكان  اآلخر"،  العامل  إىل  "الرحلة  بعنوان 

عام١9٧٣ مقاالت عن كتاب مسيحيني المعني 

املطران  سحار،  الله  فتح  نعوم  أمثال  من 

برصوم  افرام  البطريرك  الصائغ،  سليامن 

-وأصدرت كتبه يف ما بعد للعديد من هؤالء 

له عام ١9٧4، وتحت باب  األعالم- كام كان 

بعنوان األدباء النصارى يف العراق، مقال: دور 

األدباء النصارى يف نشأة القصة العراقية، ويف 

عام ١9٧٧، ويف عدد خاص عن كنيسة العراق، 

كان املقال عن األب أنستاس ماري الكرميل. 

١989عن  عام  إال  أخرى  مقالة  له  تظهر  ومل 

"نجيب محفوظ يف ثالثيته"، تالها مقال عام 

إقليميس يوسف  املطران  العالمة  ١990 عن 

داود والذي خصه من قبل بكتاب كان األول 

انه  الذي يكفيه فخراً  الكبري  الرجل  عن هذا 

طبعة  املقدس/  الكتاب  ترجمة  عىل  أرشف 

الدومينيكان منذ عام ١8٧١...

وهكذا، كان ينبغي ان متر ١00 سنة عىل 

وفاة يوسف داود زبونجي، يك، بفضل بهنام، 

كبار  بني  ويعد  العظيم  الرجل  هذا  ينصف 

األعالم يف العراق، ويف كنيسة العراق بالذات، 

وعىل أكرث من صعيد!!

بهنام يف مكتبتي كتب  للمرحوم  وكانت 

أخرى -حرقت كلها مع ما حرق يف كنيسة مار 

توما عىل يد داعش - سيقيمها وال شك كتاب 

ونقاد آخرون... 

 حقا ان تقييم اإلنسان يعتمد كثرياً عىل 

ما خلف وراءه وال سيام يف مجال النرش، ذلك 

ألن الكتاب هو عصارة فكر اإلنسان واملؤرش 

والعلم  الفكر  عامل  يف  توجهاته  إىل  األكرب 

وبوسع  ميحى،  وال  يبقى  فالكتاب  واألدب... 

وراء  من  يكتشفوا،  ان  والناقدين  املحللني 

الكلامت، شخصية كاتبها وميوله وأذواقه وال 

والدينية  والخلقية  الفكرية  توجهاته  سيام 

الخ...

الرب  أنعم  وقد  بهنام  يا  العني  قرير  نم 

عليك بشيخوخة صالحة وميتة صالحة، تاركاً 

تتوسطهم  وغسان  فارس  لثالثة:  أما  وراءك 

حبك  يف  وتفانت  فنيت  التي  رواء  العزيزة 

وخدمتك... وليكن ذكرك خالداً يف نفوس كل 

الذين عرفوك أو قرأوك أو سمعوا عنك...

عنكاوا يف ١5 شباط ٢0٢٣

املسيح قام ... حقا قام.

مام  الكثري  عنه  يكتبوا  ان  آلخرين  اترك 

يعرفونه عرب مسريته األدبية الحافلة... أما أنا 

عمق  من  استقيها  عنه  ذكريات  عن  فاكتب 

الذاكرة.

نتشاجر  كنا  حني  الطفولة  من  وأبداً   ...

الوالد  مكتبة  من  منا  كل  حصة  عىل 

الكتب كانت من مطبعة  الصغرية! (ومعظم 

الدومينيكان الشهرية يف املوصل) وكانت لكل 

منا نواة ملكتبة كانت تكرب مع األيام والسنني 

حتى أصبحت ثروة غرف كل منا ما غرف... 

فخر  موضوع  له  كانت  فيام  بهنام،  ومكتبة 

الغذاء  مبثابة  ذاته  الوقت  يف  كانت  واعتزاز، 

بها  تربع  وقد  املعرفة،  دروب  عىل  اليومي 

قبل مغادرته العراق إىل معهد شمعون الصفا 

أمن  قد  وكان  الكلداين،  البطريريك  الكهنويت 

فيه منرب اللغة العربية لسنوات عديدة...

بيتنا  يف  أننا،  إىل  أشري  ان  يل  ويطيب 

الصغري الذي كنا نعتربه قرصاً، لكم أقمنا من 

احتفاالت كنسية!: فكان هو بدور البطريرك 

وكانت  املطران،  بدور  حكمت  واملرحوم 

التفاتة كرمية منهام حني انعام عيّل بالرسامة 

استعدا  قد  كالهام  -وكانا  الكهنوتية(!) 

للدخول إىل معهد مار يوحنا الحبيب ومل يتم 

ذلك سوى يّل أنا آخر البنني!

البكر، ويف عنفوان  لنا أخ، حنا، هو  كان 

شبابه سقط - وال أدري هل بسبب جلطة - 

وكان قد تخرج للتو من معهد املعلمني عام 

١949، فكان فراقه مأساة تركت أثرها طويالً 

عىل األرسة ...وهكذا احتل بهنام مكانة االبن 

األكرب! وأصبح الوالد يدعى ابا بهنام!

مقتل  أعقاب  يف  املوصل  ظروف  يف 

االنتقال  إىل  وأرسته  بهنام  اضطر  الشواف، 

إىل عينكاوا بحيث مل يستطع حضور رسامتي 

الكهنوتية عام ١96٢! فكان عيّل ان ازورهم 
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بقلم: األب بيوس عفاص
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حياته  وقاموس  يقال،  أن  يستحق  الذي 

والخبث  كالحقد  مصطلحات  من  يخلو 

واملكر، وكان دائم االقبال عىل الحياة من 

خالل نشاطه ودميومة الكتابة والتأليف.. 

والبشاشة،  الضحكة  تفارقه  ال  متفائل 

الذين  من  وكنَت  طبع،  لديه  التسامح 

ومحبة  مرهفاً،  وحّساً  طيباً،  يفيضون 

روحك  من  تعطيهم  أجمعني،  للناس 

إنك  مقابل،  انتظار  دون  ووقتك  وقلبك 

حّب  جوانحه  بني  ميلك  الذي  اإلنسان 

من  واحد  اآلخرين..  إىل  ليقّدمه  الدنيا 

يترصف  حيث  أنفسهم،  يشبهون  الذين 

مل  وضمريه..  دواخله  عليه  متيل  كام 

ولكنه  نفسه،  يتحدث عن  يوماً  نسمعه 

إن  مقاالته،  خالل  من  يكتبها..  كان 

هو  فكري  نتاج  من  الكاتب  يخلفه  ما 

مبثابة صحيفة األعامل أو السرية الذاتية 

وحني  كظل،  الكاتب  تالحق  تظل  التي 

يأيت  عندما  املوت  قطار  أغربه  ما 

ودون استأذن ليخطف األسامء الجميلة 

الكرث  محبوك  حيث  اآلخر...  تلو  واحداً 

املفاجئ،  رحيلك  بصدمة  مأخوذون 

ليتوهج حضورك أكرث هناك يف عامل يفصل 

الوجد  من  شفيٌف  خيٌط  وبينه  بيننا، 

والبعد، كان رحيلك بصمت ورّقة وّدعة 

ال  يرحلون  عندما  فالكبار  عهدناك،  كام 

ومحبتك  األديب  اإلرث  وعزاؤنا  يعوضون 

لإلنسان والتي عكستها من خالل أخالقك 

سيظل  تركته  الذي  الجميل  وتواضعك 

حياً يف نفوسنا جميعاً.

عن  نتحدث  أن  نحاول  عندما 

اإلنسان،  عفاص  بهنام  األستاذ  الراحل 

تعكسه  ما  وهذا  سجاياه  هي  فكثرية 

وكل  وأصدقاءه  وأقربائه  أهله  محبة 

وهو  املتسامح،  البسيط  فهو  عرفه،  من 

الذي يؤمن بأن الكالم الطيب هو فقط 

املؤمتر العاملي للدراسات العربية يف جامعة لوفان بلجيكا ١٩٨٨

بهنام فضيل عفاص
طائر آخر يرحل رسيعاً

بقلم: د. عامر ملوكا

حتى  واضحاً  كان  كتب..  ما  نقرأ  كنا 

للمتلقي العادي أنه مثقف يلتزم قضايا 

العام  إىل  الصغري  التفصيل  من  شعبه.. 

يف همومهام وآمالهام.. ومل يكن يخوض 

يف ذلك نقاشاً حول الثوابت فيهام.. كام 

أنه – وعىل ما أذكر- مل يسمح لنفسه أو 

ألحد أن يناقشه يف مواقفه وثباته.

واألديب  الكاتب  عفاص  بهنام  أما 

نرش  يف  الرشف  "بابلون"  ملجلة  كان 

الكثري من مقاالته، وما مييز كتابته تلك 

العفوية الجميلة الصادقة، لغة قريبة إىل 

والبساطة  الوجدان،  إىل  قريبة  القلب، 

املدهشة الدافئة، وعباراته التي تّعرب عن 

الوجدان،  املمتنع واملتواصلة مع  السهل 

إىل  إضافة  اإلنساين،  بالهم  والتصاقها 

وموضوعية  ودقة  األسلوب  جاملية 

التناول.

إىل  هذا  زمننا  يف  بحاجة  نحن  كم 

كالراحل  حقيقيني!  ومثقفني  مبدعني 

األستاذ بهنام عفاص، كم نحن بحاجة يف 

هذا الزمن الرديء حيث يعلن الكثريون 

االنزواء واالبتعاد عن القيم واملبادئ التي 

لبقية  املثقف قدوة ومنوذجاً  تجعل من 

اإلنسان  إىل  بحاجة  نحن  وكم  املجتمع، 

املجتمع  لحاجات  واملدرك  الواعي 

من خالل  صادقاً  يكون  وأن  ومتطلباته، 

الحرف والكلمة والجملة حتى وإن كان 

مرآة  هو  الورق  أن  حيث  الورق  عىل 

عاكسة ملا يف دواخلنا..

يف الختام نقدم تعازينا الحارة لزوجته 

بيوس  العزيز  ولألب  وعوائلهم،  وأبناءه 

عفاص وأخته، وجمع أصدقاءه ومحبيه.
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أثناء زياريت له غب عودته من أسرتاليا 

اآلشوري  (املجلس  لدعوة  تلبية  بعد 

الكلداين الرسياين) يف شهر متوز من العام 

القارة  رحاب  يف  أمىض  حيث   ،٢008

شارك  تقريباً،  شهرين  فرتة  زهاء  الجميلة 

شعرية  ومهرجانات  ملتقيات  يف  فيها 

شعرية  لقراءات  له  خصصت  وأماٍس 

وحلقات  والعربية،  الرسيانية  باللغتني 

والرسياين  العراقي  األدب  عن  دراسية 

بشكل خاص... وقبل مغادريت بيته العامر 

شاكر  املبدع  الشاعر  يل  قال  بغديدا  يف 

مجيد سيفو.

عندي لك هدية من اسرتاليا..  -

A5 وأخرج مظروفاً أنيقاً مغلقاً بحجم

وسلمني اياه..

***

بجاملية  املصمم  الغالف  إىل  إضافة 

هبنام فضيل عفاص
ذاكرة ثرة بالزهو العراقي املسيحي

متيل مفرداته إىل املبارشة والتقريرية أكرث 

بكثري من العمق الرمزي والداليل وااليحايئ، 

الحديث  للعراق  بخارطة  يتمثل  والذي 

تنبث من قلبه النابض ذراع تحمل شعلة 

وقادة، ويف أقىص ميني الغالف العلوي مثة 

كتاب مفتوح عىل صفحات تزدهي بحضارة 

املفردات  هذه  وكل  النهرين،   بني  ما 

املبارشة والتقريرية تدل داللة عميقة عىل 

العراقية  الذي يعلن عن األصالة  املحتوى 

الناثة من العمق املعريف الرافديني وحتى 

القرن العرشين، وكنت أود لو أن  عتبات 

تفاصيل  يف  متعن  الغالف  بوسرت  مصمم 

ال  أعمق  ودالالت  رموزاً  لوجد  الكتاب 

تفصح عن مكنونها بيرس.... ويف املحصلة 

النهائية نقول: ال ضري من ذلك،.... املهم أن 

العتبة دلت عىل الرواق والطوار والرحاب 

والنافورة  والشجر  والحديقة  والغرف 

بها  تعج  التي  واألفنية  واألفنان  والعنادل 

دارة مزدهرة بالحياة اسمها الحايل العراق. 

أسطر  فاجأتني  األوىل  الصفحة  ويف 

بخط يده غاية يف الروعة وذائقته املعمقة 

بفيوض  املتواضع  شخيص  عىل  تسبغ 

عىل  تدل  بسامت  وميحضني  محبته 

أصالته وثراءه املعريف، وحاملا أبحرُت يف يّم 

الزاهية  الصورة  أمامي  تجلت  الصفحات 

أصيل  عريق  لشعب  املزدهية  الزاهرة 

الٍسفر  ودميومة  البداية  نقطة  هو  كان 

البهي والنسيج الرائع الزاخر بكل دالالت 

واشارات والسامت التي تجلت وتسامقت 

يف فضاء التاريخ االنساين منذ الحرف األول 

واملكتبة  األوىل  واملدرسة  األوىل  وامللحمة 

األوىل واألول واألوىل من صحائف األوائل 

وعىل امتداد األمكنة واألزمنة وعرب تعاقب 

القرن  مبتدأ  وحتى  الحضارات  وتنامي 

للناسج  قيض  حني  والعرشين  الحادي 

النساج  أولئك  أحفاد  والصائغ،  والحائك 

املنبت  من  الهجرة  إىل  والصاغة  والحوكة 

األول والبيت األول والحارضة األوىل بفعل 

فََعلة متخلفون متطرفون إىل أشتات الدنيا 

السمة  ولتظهر  أقصاها  إىل  أقصاها  من 

فال  االبتكار،  إليهم:  وتشري  متهرهم  التي 

غرو أن نجد –اآلن- يف كل محفل مكرس 

لخدمة االنسانية َمْعلاَمً وُمعلِّامً يشار إليه 

بالبنان يف كافة املنابع واملشارب واملساقط 

املعرفية....

كنت  أسطراً  ذاكريت  إىل  وتناهت 

دبجتها بعد قراءيت لهذا "الكتاب/ الوثيقة"، 

هيثم بهنام بردى
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ووجدتها اآلن يف حاسويب، قلت فيها:

الذين  الَسَدنة  أحد  هو  الرجل  (هذا 

وثقوا املسرية الظافرة للعراقيني املسيحني 

مذ توشحت أرض ما بني النهرين باإلميان 

مطلع  ولحد  عام  ألفي  قبل  املسيحي 

الرب  شاء  وإن  والعرشين  الحادي  القرن 

وبذل  زهوها  مسطرة  وتتواصل  ستستمر 

تنتهي  ولن  املبتدأ  منذ  جهدها  عصارة 

حتى املنتهى، فاملسيحيون العراقيون كانوا 

الوجه امللون الزاخر بصور الشمس والقمر 

وكانوا  ونهاراً  ليالً  أرشقوا  الذين  والنجوم 

وتنتج  الزهر  رحيق  ترتشف  نحل  كخلية 

عسل العلوم واآلداب والفلسفة والرتجمة 

كانوا  بل  األخرى،  املعارف  وسائر  والطب 

حارضة  أية  ازاء  يذكرون  الذين  الطواطم 

معرفية...

عرص  يف  املسيحي  العراقي  "الفكر 

النهضة الحديثة" هذا الكتاب الذي ميكن 

كتب  مع  لجنب  جنباً  وبجدارة  أعلّقه  أن 

اسهام  عىل  الضوء  سلطت  أخرى  قليلة 

املسيحيني يف إثراء الفكر عىل مر العصور 

وثيقة  أعتربه  أخرى،  عربية  بلدان  يف 

املسيحيني  انجازات  رصد  حافالً  وانجازاً 

من  قرناً  عرشين  من  أكرث  عرب  العراقيني 

جميع  بفضلها  دانت  بارقة  رموز  خالل 

العراقية  واالنسانية  العلمية  املحافل 

والعربية والعاملية...

الكتاب  وألن  املناسبة،  بهذه  واين 

الحصول  العسري  ومن  اسرتاليا  يف  مطبوع 

عليه، لرمبا ألن املطبوع منه محدود، أدعو 

وتحديدا  العراق  يف  الثقافية  املؤسسات 

وزارة الثقافة اىل تبني طبعه من جديد ليك 

يطلع عليه العراقي أيا كان دينه وقوميته 

ويكتشف الرحلة القشيبة لعراقيني أصالء 

ال غنى للعراق عنهم.

واملؤرخ  واألديب  للعالمة  وأقول 

بوركت  عفاص،  فضيل  بهنام  األستاذ 

املضني  جهدك  وأحيي  املعرفية  ذائقتك 

يف الكشف عن هذا الكنز املدفون والذي 

يحاول –البعض- طمره يف أهراء النسيان، 

األمني  والحارس  السادن  أيها  الله  حياك 

لهذا الرثاء االنساين الفذ.

بغديدا/ شتاء ٢0١0)

ولعمري أنني يف غاية السعادة بأنني 

كانت  التي  اعاله،  السطور  هذه  وجدت 

لذيذ  شواء  من  قرأته  ما  بجمر  مقدّدة 

تهيئة  مهمته  محنك  طاٍه  أصابع  ابدعته 

وتقديم الزاد املعريف طازجاً ولذيذا وزاخراً 

باملصداقية والزهو واملحبة...

وكم حاولت بعد استقراري يف ملبورن 

أن ألتقي به، وحاول الصديق الفنان غسان 

فتوحي تحقيق ذلك ألكرث من مرة، إالّ أن 

ذلك،  دون  حالت  الصحية  حالته  تدهور 

مؤلفاته  عرب  دوماً  نلتقيه  أننا  لنا  والعزاء 

ومؤرشف  ومفكر  أديب  إىل  تشري  التي 

ومؤرخ موسوعي محنك.... 

رحمك الرب أيها املعلم....  

عندما تخطيء كثرياً وتعيد نفس • 

وأنت  نفسك  تراجع  وال  األخطاء 

تفتقر  فأنت  أخطاء،  أنها  تعرف 

والوعي  الحقيقي  االميان  إىل 

النفس  مع  والصدق  الحضاري 

قبل الصدق مع اآلخرين.

تشرتيه •  أن  ممكن  يشء  كل 

وجدت  وإن  والسلطة  بالفلوس 

الصادقة  املحبة  إالّ  وقتية  فهي 

النابعة من القلب.

عن •  ومييزونه  الحق  يعرفون 

عنه  يتغاضون  ولكن  الباطل، 

بل  ال  مصالحهم  يخدم  ال  عندما 

يصبح الباطل حقاً والحق باطالً.

عجبي عىل البعض يعجز عن فعل • 

يطالبونك  عجباً  واألكرث  الخري، 

بالترصف مثلهم.

يف •  جداً  ناجحاً  يكون  قد  البعض 

مجال معني ويعتقد أنه بالرضورة 

بقية  يف  ناجحاً  يكون  أن  يجب 

مخالف  وهذا  الحياة  مجاالت 

للحقيقة متاماً.

حارساً •  يكون  أن  يحاول  البعض 

هو  فكم  الله،  عن  ومدافعاً 

ضعيف هذا اإلله ليك يدافع عنه 

اإلنسان الضعيف.

عن •  تصوراته  بنى  قد  البعض 

(الفلوس)  املادة  عىل  الحياة 

خري  عمل  كل  أن  ويتصورون 

تكون  أن  بد  ال  اإلنسان  يفعله 

وراءه مصلحة، إننا نشفق عليهم 

كم هم عىل خطأ ووهم كبريين.

بقلم: د. عامر ملوكا
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هذا،  كتابك  أراجع  وأنا  الطبية  معلومايت 

والنحوية  اللغوية  األخطاء  ان  هو  والثاين 

واإلمالئية قليلة يف أسلوبك املبسط ولغتك 

يريحني  كان كالمه  .. كم  الجيدة"  العربية 

ويسعدين ويشجعني عىل العمل عىل إنهاء 

الكتاب، خاصًة وهذا اإلطراء صادر من خبري 

لغوي عايل املقام مثل األستاذ بهنام عفاص.

ألشكره  زرته  ونرشه،  اكتامله  بعد 

وطأة  وكانت  الكتاب،  من  نسخة  وأهديه 

تعرض  ان  بعد  منه  أخذت  قد  املرض 

عىل  كثرياً  أثرت  التي  الدماغية  للجلطة 

حركته ولياقته البدنية، ومع ذلك فإن هذا 

النكتة  بروح  ومتسكه  للحياة  حبه  يفقد  مل 

والحيوية وهو يجيب عن سؤايل عن أحواله 

وصحته: "الحمد لله دكتور أنا بخري.. صحيح 

ان العضالت قد ضعفت والجسم قد هزل، 

ولكن اطمنئ.. فالرأس والفكر الزاال يعمالن 

نازل  وأنت  الرقبة  من  املطلوب.  باملستوى 

عاطل، ومن الرقبة وأنت صاعد شّغال".

خرب  أقرأ  وأنا  يّل  كبرية  صدمة  كانت 

انتقاله إىل العامل اآلخر عىل قنوات التواصل، 

يف الوقت الذي كنت يف صدد زيارته ألطمنئ 

وأنا  أخرياً  أودعه وداعاً  ان  قبل  أحواله  عىل 

أيامه يف هذه  آخر  إىل  قد وصل  أنه  اعرف 

جاءت  التي  األسطر  كتبت هذه  لذا  الدنيا، 

من القلب.. قلب األخ األصغر املحب ألخيه 

األكرب..

"الوداع أستاذي وصديقي وأخي العزيز 

حيث  منك  أعتذر  عفاص..  بهنام  األستاذ 

وأقبلك  أزورك  ان  قبل  املنون  يد  خطفتَك 

قبل ان تغادرنا إىل جنان الله الواسعة.. نم 

ذكراك  أن  إال  بجسدك،  بسالٍم  العني  قرير 

القادمة..  ستبقى خالدة معنا ومع األجيال 

ذويك  وألهم  جناته  فسيح  الله  أسكنك 

ومحبيك القوة والصرب والسلوان.. آمني".

ألقاها يف قاعة إحدى كنائس ملبورن والتي 

الحضور  يشعر  مل  الساعتني،  قرابة  دامت 

وأنا منهم بامللل بالرغم من صعوبة وتعقيد 

املحتوى التاريخي للمحارضة.. أقول، وقفُت 

قائالً:  للحضور  وشكرته ثم وجهت حديثي 

بإنكم توافقونني إذا شكرُت األستاذ  أعتقد 

نستمع  نكن  مل  بأننا  أحسسنا  إلننا  بهنام 

قاعة  يف  جامدة  تاريخية  معلومات  إىل 

البيت  يف  جالسني  كنا  كأننا  بل  محارضات، 

نستمع ونستمتع باإلنصات إىل قصة َسلسة 

أو  والدنا  يرويها  البعيد  الزمن  من  ُمحببة 

أخونا الكبري. أثنى الحارضون عىل تعليقي، 

وأجاب األستاذ بهنام بابتسامة أبوية حنونة 

حيّى بها الجميع.

يف السنوات الالحقة أزداد قريب من أيب 

اللغوي  بالتنقيح  القيام  منه  ألطلب  فارس 

الريايض"  والطب  العراق  "أبطال  لكتايب 

الذي صدر عام ٢0٢0، وأتذكر جيداً كلامته 

كلام ارسلت له عدداً من الفصول معتذراً له 

عن االزعاج والتعب الذي أسببه له يف تنقيح 

الهاتف  الهادئ عرب  ليأتيني صوته  الكتاب، 

قائالً: "دكتور ماكو أي تعب.. أنا الذي يجب 

اغنيت  ألنك  هو  األول  لسببني:  أشكرك  ان 

بقلم: د. فالح فرنسيس

في تأبين األديب األستاذ 
بهنام عفاص رحمه الله

وأنا أنرث ذرات الرتاب داخل اللحد عىل 

الطاهر، دار  الذي يحتوي جسدك  التابوت 

يف فكري رشيط الذكريات للسنوات الثامنية 

املاضية التي تخللتها معرفتي بك وصداقتي 

لك عزيزي أبا فارس.

وعائلتي  وصويل  من  وجيزة  فرتة  بعد 

إىل ملبورن عام ٢0١4 واستقرارنا يف البيت 

هاتف  جرس  رن  سكناه،  الذي  املؤقت 

عائلة  بأن  الحقاً  اعلمتني  التي  زوجتي 

معارفنا  من  وهي  عفاص  رواء  الدكتورة 

عىل  للتحمد  ستزورنا  بغداد،  يف  القدماء 

سالمة الوصول. يف يوم الزيارة تعرفُت ألول 

وكام  عفاص.  بهنام  األديب  باملرحوم  مرة 

أشكالها  عىل  "الطيور  العريب  املثل  يقول 

تقع" فقد باَن التجانس الفكري والثقايف بني 

شخصيتينا، حيث إنني بالرغم من تخصيص 

وإذا  اللغات  أحب  بطبعي  فإنني  العلمي 

العربية،  اللغة  يف  وضليع  متخصص  به 

وأحب التاريخ واألستاذ بهنام خبري بالتاريخ 

وبتاريخ  الديانات  وبتاريخ  عامة  بصورة 

وأطروحته  خاصة،  بصورة  الرافدين  وادي 

السوربونية وكتبه الغزيرة تشهد بذلك.

التي  الرائعة  محارضاته  إحدى  بعد 
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عفاص بهنام والكاتب واملفكر خاص: األديب ملف

بعض من كتب بهنام فضيل عفاص
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ذكريات / من كتاب (من أعامق الذاكرة)

عن  تتحدث  تصلنا  نفسه  للكاتب 

واقعية  ويومية  عرصية  مشاكل 

التي  القصة  املدق"  "زقاق  كان منها 

مسابقة  يف  األوىل  بالجائزة  فازت 

يف  "فضيحة  رواية  تظهر  ثم  للقصة، 

فيام  اسمها  أبدلوا  والتي  القاهرة" 

ثم  الجديدة"  "القاهرة  إىل  بعد 

"بداية  برواية  وأعقبها  الخلييل  خان 

ونهاية" واستمريت عىل تتبع نتاجه 

الزاخر وأحياناً اقرأه مرتني ألن قراءته 

ثانية تعطيك نظرة أوسع وأشمل إال 

السينام  تناولتها  قصصه  أكرثية  ان 

السينام  ان  الحقيقة  وتبقى  املرصية 

الرواية  قراءة  بينام  السينام  هي 

والتمعن بها هو األوفر حظاً يف تفهم 

فكرة الكاتب وآرائه. 

وعدل  محفوظ  نجيب  سكت  ثم 

ليست  فرتة  والنرش  الكتابة  عن 

١956 سنة  جاءت  حتى  بالقصرية 

كتابة  من  انتهى  التي  السنة  تلك 

أوالً  عرضها  لقد  املشهورة....  ثالثيته 

عىل الدكتور طه حسني عميد األدب 

بها  فأعجب  وحقيقة  بحق  العريب 

مطوالً  بحثاً  عنها  ونرش  إعجاب  أمّيا 

يف جريدة األهرام – القسم األديب – 

بقلم:

بهنام فضيل عفاّص

نجيب محفوظ... الروائي الشاب
الثانية  العاملية  الحرب  توقف  بعد 

من  تصلنا  الكتب  بدأت  وبالتدريج 

مرص وبريوت وكنا عىل صغرنا آنذاك 

نذهب إىل شارع املكتبات يف املوصل 

أوالً  املرصية  املجالت  عىل  لنطّلع 

منها  الفنية  وخصوصاً  املجالت  تلك 

تحوي  التي  واملصور  االثنني  كمجلة 

واملمثالت  واملمثلني  السينام  أخبار 

مرحلة  بدايات  يف  آنذاك  كّنا  فقد 

مكتبة  عىل  نرتدد  كّنا  كام  الشباب... 

شعبية كانت تؤجر الكتب وخصوصاً 

الواحد  لليوم  بأربعة فلوس  الروايات 

لنعيدها  قراءتها  نتعجل  كّنا  وهكذا 

مجموعة  قرأنا  وهكذا  غريها  ونأخذ 

زيفاكو  ميشيل  روايات  من  كبرية 

بأجزائها التي كان يرتجمها إىل العربية 

األستاذ طانيوس عبده أمثال روكامبول 

وباردليان واألمرية فوستا وغريها. 

شارع  يف  أسري  كنت  وبينام  ومرة 

ملحت  املكتبات  شارع  وهو  النجفي 

عنوان  يحمل  لكتاب  غريباً  اساًم 

عن  شيئاً  قرأنا  قد  وكّنا  "رادوبيس" 

دولتهم  وأحداث  الفراعنة  تاريخ 

ويبدو اسم الكاتب "نجيب محفوظ 

" جديداً علينا مل نسمع به من قبل 

يف  أصبحنا  وقد  رسيعة  األيام  ومتّر 

اتصالنا  عىل  الزلنا  ونحن  الثانوية 

الكتاب  نفس  وأجد  بالكتب  الوثيق 

استعارة  فأستعريه  العامة  املكتبة  يف 

خارجية... وما ان بدأت قراءته حتى 

أحسست أين أمام كاتب قدير ورواية 

مكتوبة  بالقراءة  وجديرة  جديدة 

تختلف  وبليغة  رصينة  عربية  بلغة 

قرأناها  التي  الروايات  تلك  عن 

قراءتها  يف  استمراري  وعند  سابقاً. 

شائعة  الرواية  حوادث  ان  يل  بدأ 

وأستاذية  عجيبة  مبهارة  ومحبوكة 

الفرعون  قصة  تحيك  فهي  مقتدرة 

الفاتنة "رادوبيس"  وغرامه بالراقصة 

واستيالئه عىل أمالك املعابد وأموال 

الخاصة  نزواته  عىل  وأنفاقها  الكهنة 

الشعب  أطلق  حتى  شديد  بذخ  يف 

عليه اسم "امللك العابث" وقد انتهت 

الرواية مبقتله بسهم أطلقه عليه أحد 

أفراد الشعب! ويبدو ان أعوان امللك 

فاروق رأوا يف الرواية تعريضاً بامللك 

ألهمية  التجاهل  من  نوعاً  نجد  لذا 

املفاجئ  وظهوره  محفوظ  نجيب 

كروايئ كبري يبرش مبستقبل نرّي. 

ومتّر األيام تباعا فإذا بروايات أخرى 

30مجلة بابلون - آذار 2023



ذكريات / من كتاب (من أعامق الذاكرة)

كتابة  يف  رائد  روايئ  مبولد  فيه  برّش 

الرواية العربية الحديثة. 

وبعد هذا التشجيع الكبري ذهب إىل 

صديقه "سعيد جودة السّحار" وأتفق 

معه عىل طبع الكتاب ولكن صديقه 

روايات  بثالث  يظهر  ان  عليه  اقرتح 

قدمية  أحياء  أسامء  تحمل  متتابعة 

القرصين،  بني  هي:  تلك  القاهرة  يف 

قرص الشوق، السكرية، وهذه األحياء 

الثالثة كانت ملعباً لصباه وشبابه وله 

أراد  وقد  ومثرية،  حّية  ذكريات  فيها 

واضحة  فكرة  يعطي  ان  خاللها  من 

عن تأريخ مرص السيايس واالقتصادي 

جميع  من  والثقايف  واالجتامعي 

الجوانب عن طريق عائلة برجوازية 

معها  وتتفاعل  كلها  األحداث  تعيش 

وتنمو بنموها وتتأثر بأحداثها. 

وعند ظهور الثالثية تباعا جذبت إليها 

الصحف  وتناولتها  والعقول  األنظار 

غري  عنها،  وكتبت  األدبية  واملجالت 

يف  ظهرت  نقدية  واحدة  دراسة  ان 

كتاب مستقل تلك هي دراسة األب 

الدومنييك الفرنيس "جيوميه" والذي 

كان يتقن العربية ويقيم يف القاهرة 

هذه  الدومنيكان  اآلباء  دير  يف 

للعامل  تنقل  ان  استطاعت  الدراسة 

يتكلمون  الذين  وخصوصا  العريب 

إىل غريها من  ترجمت  ثم  الفرنسية 

فكرة  تعطي  ان  استطاعت  اللغات 

عبقري  كاتب  مولد  عن  واضحة 

بعد  "نجيب محفوظ"  يدعى  عظيم 

ان أعطى الناقد تحلياًل دقيقاً للرواية 

بأجزائها الثالثة وألشخاصها وأحداثها. 

العربية  إىل  الدراسة  تلك  ترجم  ثم 

قراءتها  وعندما  لوقا  نظمي  الدكتور 

قبل ان أقرأ الثالثية أصبحت متحفزاً 

أعدتها  والتي  قرأتها  إىل  ومتشوقاً 

مرات فيام بعد والزلت معجبا بها.

وبعد الثالثية توالت أعامله القصصية 

عام  النكسة  ان  إال  بغزارة  والروائية 

فقد  كتاباته  يف  تبدالً  أحدثت   ١96٧

عىل  أثرّت  كام  النكسة  عليه  أثرّت 

يبدو  آخر  منحى  فأتخذ  الكثريين 

عاد  أنه  إال  والغموض،  التشاؤم  فيه 

بعد سنتني إىل إكامل املسرية وبنفس 

١969 سنة  فكتب  والثقة  األمل 

"تحت  و  األسود"  القط  "خامرة 

بعد  فيام  قصصه  وتوالت  املظلة" 

التسعينات  اعتبارا من ١9٧١ وحتى 

من القرن املايض مبا يقرب من ثالثني 

ورواية  قصرية  قصص  بني  ما  كتاباً 

وحتى مرسحيات قصرية. 

الطبعات  عدد  وصلت  وقد  هذا   

كل  وأكرث  العرشة  لحد  كتبه  لبعض 

هذا وكان من املمكن ان ال يسري يف 

للفلسفة  أستاذاً  ويبقى  االتجاه  هذا 

حيث كان تسلسله الثاين عىل دفعته 

القاهرة وكان  سنة ١9٣4 يف جامعة 

بعثة  يف  يسافر  ان  املحتمل  من 

ظروفاً  ان  إال  العليا  دراسته  إلكامل 

إىل  فأتجه  ذلك  دون  حالت  خاصة 

ميدان  دخل  الخصوص  وعىل  األدب 

القصة القصرية والرواية وأنتج بغزارة 

وبعمق استحق عليهام فوزه وبجدارة 

عريب  أول  بذلك  فكان  نوبل  بجائزة 

يحظى بتلك الجائزة الكربى!
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البغداية  البيوت  ميثل  ما  خري  لعل 

يف  النصارى  عقد  بيوت  هي  التقليدية 

التي بقيت محافظة عىل األسس  بغداد 

العراقي،  املنزل  معامر  فن  يف  الرئيسة 

األستاذ جورج  يشري  الحقيقة  وإىل هذه 

يف   -  George Conttenau  - كونتينو 

بالد  يف  اليومية  (الحياة  املوسوم  كتابه 

بابل وآشور) حيث يقول: أن أفقر أحياء 

كانت  بغداد،  مدينة  مثل  الكربى  املدن 

من  ملدينة  جداً  قريب  بشكل  مشابهة 

ق.م،  األول  األلف  يف  الرافدين  بالد 

ويستطرد يف مكان آخر قائالً: أن املخطط 

األريض للبيت يف الرشق، ألسباب عديدة 

يكاد مل يتغري عرب التاريخ.

من  نوعان  هنالك  كان  والحقيقة 

اإلقليم  يف  باملنازل  الخاصة  التصاميم 

ما  الذي  الريفي  التصميم  وهام  البابيل 

العراق  يف  مستخدماً  اليوم  حتى  يزال 

ويطلق عليه اليوم تسمية (بيت الطني)، 

الطني  من  جدرانها  تبنى  بيوت  وهّي 

املجفف وتكىس سقوفها بتكسية منفذة 

أعمدة خشبية  التي متد عىل  بالحرصان 

كام  الفوغ  أو  التني  شجرة  سيقان  من 

شقها  بعد  النخيل  جذوع  أحياناً  تفضل 

إىل ثالثة أقسام أو أكرث، حيث تستعمل 

هذه السقوف كعوازل حرارية وأيضاً ملنع 

ترسب مياه املطر، وعادة ما تطىل هذه 

السقوف بطبقة من الطني املخلوط بالت� 

املخمر لعدة أيام، إن عدم إستخدام الت� 

أو اليوه مع الطني يؤدي إىل رسعة تشقق 

البناء وسقوطه املبكر، ومن أجل التهوية 

يتم عمل فتحات عىل شكل مثلثات وفق 

ولعل  أريدو،  منذ عرص  تتغري  مل  زخرفة 

جاءنا  ما  باملثلثات  الزخرفة  مناذج  أشهر 

من عهد ساللة أور الثالثة.

الطني  بيت  ليس  هنا  يهمنا  ما  لكن 

الشهرية  األهوار  رصائف  أو  الريفي 

جاءتنا  التي  والربدي  بالقصب  املنفذة 

عىل  دقيق  وبشكل  لها  مطابقة  مناذج 

فجر  عرص  إىل  تعود  إسطوانية  أختام 

السالالت، وإمنا ما يطلق عليه اليوم خطأ 

يحلو  والذي  البغدادي)،  (البيت  تسمية 

للبعض تسميته بالبيت العريب اإلسالمي، 

مبعنى البيوت التي يرجعها البعض خطأ 

إىل العهد العبايس تحديداً، ويف هذا تجن 

التاريخ ومغالطة ال ميكن السكوت  عىل 

عنها.

عقد  يف  أي  صغاراً،  كنا  عندما 

كانت  املنرصم،  القرن  من  الخمسينات 

جميع البيوت البغدادية تتشابه إىل حد 

إختالفات  مع  العام  مخططها  يف  بعيد 

الذي  البيت  بني  التفاصيل  يف  بسيطة 

ال  الذي  والبيت  رسداب  عىل  يحتوي 

يحتوي عىل رسداب، والحقيقة فإن أهم 

من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

الجزء الثاين والعرشونالجزء الثاين والعرشونالجزء الثاين والعرشون

بقلم: د. عامر حنا فتوحي

البيـت البغـدادي
أم البيـت البـابلـي؟
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من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

وظيفته  عىل  عالوة  للرسداب  وظيفة 

القيلولة  لنوم  كانت  كمخزن،  الرئيسة 

أن  بعد  الصيف  أيام  النهار)  (منتصف 

ترش أرضيته باملاء وتفتح كواته املسامة 

بالبادكري إلدخال تيارات الهواء.

إختالفات  هنالك  كانت  وقد 

من  تخلو  التي  الصغرية  البيوت  بني 

والحديقة  الصغرية  األمامية  الحديقة 

عقد  بيوت  منط  وبني  الكبرية،  الخلفية 

أن  ذلك  للحدائق،  تفتقد  التي  النصارى 

بيوت  بشكل  تقام  كانت  البيوت  هذه 

متالصقة تطل عىل أزقة ضيقة ال تسمح 

إال مبرور املشاة والدواب، وكانت وظيفة 

الشمس  منع دخول  الضيقة  األزقة  تلك 

درجة  من  يخفف  مام  طويلة  لفرتات 

األزقة  هذه  تعمل  كام  صيفاً،  الحرارة 

الحرارية  بالطاقة  الضيقة عىل اإلحتفاظ 

املتولدة يف البيوت وعدم ترصيفها برسعة 

إىل الجو أيام الشتاء، عالوة عىل حاميتها 

للمنازل من لسعات الرياح الباردة شتاًء، 

هذا  يف  األريض  الطابق  يكون  ما  وعادة 

النمط من املنازل دون نوافذ تطل عىل 

الزقاق، فيام يحتوي الطابق العلوي عىل 

ما يطلق عليه تسمية الشنشولة وجمعها 

بالبالكونات  (أشبه  بروز  وهّي  شناشيل 

الزقاق  عىل  يطل  واملسقفة)  املسورة 

مغلفة  واسعة،  نوافذ  عىل  ويحتوي 

كوات  عىل  تحتوي  خشبية  بشبابك 

صغرية عديدة.

بغدادية)  (صور  املوسوم  كتابه  يف 

سامل  لطيف  كامل  الكاتب  لنا  يرشح 

أفضل  نجد  الذي  البابيل  البيت  طبيعة 

اسري  أكتشفه  الذي  البيت  يف  مناذجه 

البابلية  الحقبة   / أور  يف  وويل  ليونارد 

والذي يقدمه السيد سامل خطأ كنموذج 

قد  أنه  علامً  البغدادي،  العريب  للبيت 

أشار أثناء تناوله لذلك البيت عىل بعض 

التفاصيل التكميلية التي ترسخت خالل 

يذكر  أن  نيس  أنه  إال  املاضيني،  القرنني 

التقليدي  البيت  يف  رئيسة  مكونات 

البغدادي / البابيل، لذلك ارتأيت أن أعيد 

كتابة ملخص ألهم مواصفات هذا البيت 

الوقت  ذات  يف  معتمداً  أدق  نحو  عىل 

كامل  للسيد  القيمة  املعلومات  عىل 

لطيف سامل عىل النحو التايل:

(يتألف البيت البغدادي / البابيل من 

باب خشبي كبري مبطرقة (طالكة) رئيسية 

الباب إىل ما  الباب، ويؤدي  للطرق عىل 

دكتني  عىل  يحتوي  الذي  باملجاز  يعرف 

وولده  املنزل  رب  فيها  ينام  الجدار  يف 

الكبري (غالباً للحراسة)، ومن املجاز ميكن 

يحتوي  الذي  الدار  حوش  إىل  الدخول 

تحتوي  التي  الحبانة  تسمى  زاوية  عىل 

بغطاء  يغطى  للامء  كبري  حب  عىل 

خشبي ويوضع تحته جرة فخارية تسمى 

(بواكة) التي تجمع (مي الناكوط) الذي 

نهاية  مواجهة  ويف  الحب،  من  يرتشح 

عىل  يحتوي  الذي  املطبخ  يقع  املجاز 

املؤونة وإىل جواره  (الكرر) وهو مخزن 

الحامم الذي تسخن أرضيته بالفحم ويف 

الزاوية تقع غرفة املرحاض، وعىل الجهة 

ديوان  يقع  املطبخ  من  القريبة  اليمنى 

العائلة الرئيس أو غرفة املعيشة وتسمى 

بالتكمة أو الدلكة.

غرفتان  أو  غرفة  عادة  وهنالك 

للنوم ويف الفرتات الحديثة صارت تفتح 

الشارع  عىل  مزخرفة  خشبية  بشبابيك 

الثاين  الطابق  أما  (األريس)،  وتسمى 

مغطى  سلم  بواسطة  له  يرتقى  الذي 

بالطابوق املتعارف عليه بالفريش، فكان 

الغرف  من  مجموعة  عىل  عادة  يحتوي 

التي ترتاوح بني ثالث وخمس غرف تطل 

خشبية  مبحجرات  محاطة  طارمات  عىل 

تطل عىل حوش (صحن) الدار، وهنالك 

سلم آخر يرتقى بواسطته إىل سطح الدار 

الفريش  بالطابوق  السطح  يغلف  حيث 

الذي يرش باملاء صيفاً وذلك لغرض نوم 

أهل الدار عىل السطح الذي يزود بالتنك 

جرار  وهي   -  Tunga  - تنكة  ومفردها 

فخارية لرشب املاء، كام يحتوي السطح 

البيتونة  تسمى  مسقفة  مساحة  عىل 

توضع فيها الحاجيات واألفرشة يف فصل 

أشعة  من  لحاميتها  النهار  أثناء  الصيف 

الشمس الحارقة.

 - وويل  ليونارد  السري  تنقيبات  أثناء 

Sir Leonard Woolley - يف مدينة أور 

أكتشف  م   ١9٣4  -  ١9٢٢ السنوات  يف 

البيت  لهذا  منوذجاً  السكنية  املنطقة  يف 

عهد ذاك يف  الذي كان سائداً  البغدادي 

اإلقليم البابيل، وقد متكن وويل من إعادة 

تنفيذ البيت مع كافة تفاصيله املعامرية 

املياه  ترصيف  وسيلة  عىل  عالوة 

يف  بعضها  يصب  كان  التي  (املرازيب) 

بالوعة  يف  اآلخر  البعض  ويصب  الشارع 

املنزل  هذا  تخطيط  تم  حيث  الدار، 

وجدرانه  بقاياه  إىل  إستناداً  بالكامل 

املكتشفة.

نوح  صامويل  األستاذ  قام  وقد 

الشهري  كتابه  يف  أيضاً  بنرشه  كرمير 

(السومريون)، كام نرشه الباحث رشيف 

املوسوم  املوسوعي  كتابه  يف  يوسف 

تواىل  كام  العراقية)  العامرة  فن  (تاريخ 

نرش هذا النموذج البابيل يف العديد من 

تتناول  التي  األكادميية  والبحوث  الكتب 

وادي الرافدين.

ويعود هذا املنزل إىل األلف الثالث 

الحجازيني  جيوش  دخول  قبل  أي  ق.م 

يتواجد  أن  قبل  بل  العراق،  إىل  العرب 

ثالثة  عىل  يزيد  مبا  العراق  يف  (العرب) 

آالف عام!

واملنزل كام يبدو من املخطط املرفق 

بذات  طابقني  من  يتألف  باملوضوع 

البيت  عن  أوجزتها  التي  املواصفات 

املعامريون  يتصوره  الذي  البغدادي، 

العرب طرازاً  الباحثني  وبعض  العراقيون 

معامرياً عربياً إسالمياً، مع أنه يف الواقع 

وكام ثبت بالدليل العلمي، طراز عراقي 

البابيل  اإلقليم  به  أشتهر  قديم  رافدي 

رمبا  بل  ق.م،   ٢550 ميسامل  عرص  منذ 

يعود مخططه إىل عهود أقدم.
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المبحث الثالث /

التهميش - ج ٣

من كتاب: الكلدان يف املجتمع العراقي - دراسة تاريخية

بقلم: د. نزار مالخا

كان سبباً  Religious Factor  العامل الديني
رئيسياً يف تهميش املسيحيني عامة والكلدان 

خصوصاً.

الكلدان  نستبعد  أو  نفصل  أن  نستطيع  ال 
عن املسيحية، عىل األقل يف الوقت السابق، 
وذلك بسبب إرتباط اإلثنني إرتباطاً وثيقاً مع 
التي  التغريات  حيث  من  البعض،  بعضهام 
للمسيحية،  الكلدان  إعتناق  بعد  حدثت 
بعد  جاءت  التي  اإلسالمية  الرسالة  أن  كام 
املسيحية وما تبعها من تأثريات ومؤثرات مثل 
ذوبان الهوية القومية يف ظل سيطرة وإنتشار 
الكلدانية  جعلت  التي  الدينية،  الهوية 
فقط،  املسيحية  يف  تنحرس  قومية)  (كهوية 
فام بقي من اسم قومي ذاب مرة ثانية، وتم 
جور  من  التخلص  يف  رغبًة  أو  خوفاً  إهامله 
وظلم اآلخر، فالكلدان الذين دخلوا يف الدين 
والدينية  القومية  تسميتهم  نبذوا  الجديد 
بالتسمية  واستبدلوها  إكراهاً،  أو  طوعاً  أما 
الدينية الجديدة فأصبح الكل مسلمون، وال 
وساد  بالتقوى،  إال  وأعجمي  عريب  بني  فرق 
وأن  مسلمني  الجميع  أن  عىل  العام  الرأي 
لصالحهم،  هي  اإلسالمية  الفتوحات  هذه 
عىل  أسلموا  الذين  الكلدان  اليحسب  وليك 
الكلدان املسيحيني (أنترش مفهوم آخر وهو 
كل كلداين يعني مسيحي) وغريهم مسلم، أما 
َمن رفض تغيري دينه فكان أمام ثالث خيارات 

(1) جورج شحاتة قنوايت (األب الدكتور)، املسيحية والحضارة العربة، ط2، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت،لبنان، 1984م، ص55

(2)  املصدر السابق نفسه، ص59

(3) املصدر السابق، ص113

(4) املصدر السابق، ص37

(5)  ويكيبيديا،املوسوعة الحرة الطابور الخامس هو تعبري نشأ أثناءالحرب األهلية اإلسبانية التي نشبت عام 1936م واستمرت ثالث 

سنوات وأول من أطلق هذا التعبري هو الجرنال كويبو كيلالنو أحد قادة القوات الثائرة الزاحفة عىل مدريد وكانت تتكون من أربعة طوابري 

وهي: أما أن يرتك تلك الديار أو يدفع الجزية 
لهم،  رابع  خيار  فال  بالسيف  رأسه  يُحز  أو 
تلك  من  الكلدان  أسم  وأمنحى  أندثر  وبهذا 
جديد  ديني  مسمى  تحت  ذاب  أو  الديار، 
اقلية  أصبحوا  واملسيحيون  اإلسالم،  وهو 
بعد أن كانت تعج بهم وبكنائسهم كل تلك 
عرشات  وجود  ذلك  عىل  والدليل  املناطق، 
الكنائس يف النجف والحرية وغريها باإلضافة 
الرسالة  بدايات  فرتة  يف  األديرة،  إىل عرشات 
اإلسالمية رفعت بعض الشعارات الدينية التي 
تسببت يف تهجري الكلدان املسيحيني من تلك 
املناطق وخلوها منهم،  وهذه الشعارات مل 
متت بل بقت مستخدمة وتطفو عىل السطح 
كلام تهيأت لها ظروف مناسبة من أشخاص 
وكربى،  إقليمية  دول  تأثريات  ولرمبا  وثقافة 
الشعارات التي رُفعت آنذاك هي(الدين عند 
والفتوحات  تسلم)،  اإلسالم)،(أسلِم  هو  الله 
اإلسالمية التي رافقها مسيل الدم، ومقولة قد 
رأيت رؤوساً قد اينعت وحان وقت قطافها، 
وإجتهادات  وغريها،  الذمة  وأهل  والجزية 
شخصية، كترصف فردي من القائد اإلسالمي 
عىل  الجزية  دفع  يف  اإلثقال  مثل  للمنطقة، 
عىل  إلجبارهم  كمعوق  املسيحيني  الكلدان 
أو ألجل مصلحة  الجديد،  الدين  الدخول يف 
ما، مثل بقاء رئيس العشرية أو شيخ العشرية 
شيخاً عىل عشريته، أو يف موقعه اإلجتامعي، 

العشائر  من  الكثري  اإلسالم  دخلت  وبهذا 
باملسيحية،  تدين  كانت  أن  بعد  العربية 
الثالث  النعامن  امللك  إن  ذلك  عىل  وكمثال 
5٧0م،  بعد  املسيحية  أعتنق  من  أول  هو 
متيم  بني  قبيلة  يف  مسيحية  تربية  وترىب 
التي كانت تدين  العشائر  ومن  (1) املسيحية 
باملسيحية بني تغلب(2)طي ومتيم وبني اياد 
شيبان  وبني  وبكر،  واياد  وغسان  ووحمري 
كانت  وغريها،  القيس(3) وعبد  الحارث  وبنو 
األمور تخضع للمد والجزر، اي لرغبات القادة 
املسلمني، حيث نرى قائداً معتدالً هنا وقائد 
متعصب هناك، نرى خليفة مينح املسيحيني 
حقوقهم يف زمن خالفته، وآخر يعمل سيفه 
يف رقاب املسيحيني بدون إستثناء، لذا وبناًء 
عىل هذه اإلجراءات القرسية ذاب قسم كبري 
الجديدة  املجتمعات  هذه  يف  الكلدان  من 
وذابت معهم هويتهم القومية، وأخذوا اسامً 
فالذي  وإنقاذاً،  تخلصا  جديداً  وديناً  جديداً 
ويستطيع  الجزية  من  يعفى  اإلسالم  يعتنق 

أن ينال أعىل املناصب الحكومية(4)

الوعي  قلة  سببها  خاطئة  مقولة  شاعت 
وجريان  زمالء  من  نسمع  كنا  حيث  الثقايف، 
بأن املسيحي كافر والغرب املسيحي الكافر، 
وهناك من وصف مسيحيي العراق بالطابور 
فردي  ترصف  اي  يُحسب  أن  أو  الخامس(5)
وينسبون  بأكمله،  املجموع  عىل  سيئ 
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وهذا  الدين  تشابه  بسبب  للغرب  املسيحي 
ال اساس له من الصحة، ألن الغرب ال يوجد 
من  فقراته  يستمد  أن  وقوانينه  دساتريه  يف 
هي  املسيحية  أن  أو  املسيحية،  الرشيعة 
أنظمة  هي  بل  للدولة،  الرسمي  الدين 
العراقي  بالنسبة للمسيحي  علامنية، وكذلك 
ففي  للوطن،  هو  واألخري  األول  والءه  ألن 
لرسول  غريب  رسام  فيه  اساء  الذي  الوقت 
إنتقام  من  الترصف  هذا  تبع  وما  اإلسالم 
جامعات  نشطت  العراقيني،  املسيحيني  من 
دينية متشددة، وقامت باإلعتداء عىل رشف 
املسيحيات،  العراقيات  الكلدانيات  الفتيات 
ممتلكاتهم  وُرسقت  دورهم  وهوجمت 
اي  يربطه  ال  الذي  الترصف  لهذا  إنتقاماً 
رابط باملواطن العراقي الكلداين املسيحي، يف 
غربيني  رسامني  هناك  أن  نرى  الوقت  نفس 
اساؤوا للسيد املسيح وللسيدة مريم العذراء 
ونحن  األحذية،  عىل  صورهم  برسم  وذلك 
الدمنارك  يف  ذلك  عايشنا  املسيحيني  الكلدان 
مل  باملقابل  أربيل(6)ولكن  يف  حالياً  وكذلك 
مسيحي  اي  من  إساءة  أو  اذية  اية  تصدر 
ذلك  عواقب  يحّمله  أن  أو  مسلم،  اي  تجاه 
الخيالية لشفرة دافنيش  القصة  الترصف وما 
عليه  املسيح  بالسيد  يطعن  أن  اراد  وكيف 
السالم من خالل اإليحاء للمشاهد بأن السيد 
ال  الغرب  أن  عىل  مثاالً  إال  متزوجاً،  املسيح 
يلتزم بإحرتام الرشيعة املسيحية، فام يحدث 

يف الغرب ليس ملسيحيي الرشق عالقة به.

املتشددين  بعض  فإن  تقدم  ما  اىل  وإستناداً 
ولكن  اإلنتقام  ارادوا  املسلمني  واألصوليني 
ترصفات  من  أتخذوا  حيث  غريبة،  بطريقة 
لإلعتداء،  لهم  تخويال  أو  مدخالً  اآلخرين 
وهذا كان سبباً إضافياً يزيد من عزلة وتقوقع 
الكلدان يف مجتمعات ضيقة مغلقة، ليعيشوا 
أو  يعيشها  كام  والكتامن،  الرسية  من  حالة 
سيطر  أن  بعد  املسيحيني  من  البعض  عاشها 

الثورة من الشعب.وترسخ هذا املعنى يف  الثوار من داخل مدريد ويقصد به مؤيدي  يعمل مع  الثوار وقال: إن هناك طابوًرا خامساً  من 

بني  الباردة  الحرب  نتيجة  انترشت  التي  النفسية  الحروب  اإلشاعات ومنظمي  ليشمل مروجي  واتسع  الحروب  الجواسيس يف  االعتامدعىل 

املعسكريني الشيوعي والغريب. ويشمل الطابور مسؤولني وصحفيني وبعض من  يزعمون أنهم مثقفون.

http://www.alqishlah.com/?p=15012 (6)

(7) إي . رويسنت پايك، قصة اآلثار اآلشورية، ترجمة يوسف داود عبد القادر، مراجعة لطفي الخوري، مطبعة اسعد بغداد، 2002م، ص23.

(8) وثائق أهل الذمة يف العرص العثامين وأهميتها التاريخية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، مرص 1983م، ص 7

(9) قاسم عبده قاسم، أهل الذمة يف العصور الوسطى،مراجعة أحمد ترمس، دار املعارف، القاهرة ، ط2، 1979م، ص 35

تنظيم الدولة اإلسالمية عىل محافظة نينوى، 
كل  دّمر  كام  فيها،  املسيحي  الوجود  وأنهى 
وأديرة  ومراقد  كنائس  من  املسيحية  املعامل 

وغريها.

كبري  بشكل  ساهمت  التي  الشعارات  من 
يف  أعدادهم  وتناقص  الكلدان  تقوقع  يف 
مصطلح  كان  وأجدادهم  آبائهم  مناطق 
(أهل الذمة)، ومبناسبة الحديث عن الجزية 
وأهل الذمة نقول بأنها سببت تهميشاً كبريا 
للكلدان وتقوقعهم عىل أنفسهم، وال بد من 
رافقها  وما  املصطلحات  لهذه  بسيط  رشح 
سنني  ومنذ  سابقة  كانت  وإن  ترصفات،  من 
وكلام  السطح دامئاً  لكنها تطفو عىل  طويلة، 

توفر لها الجو املالئم والوقت املناسب

 الذمة :ـ  إن نظام الذمة مل يخرتعه املسلمون، 
أول حاكم  تاريخي قديم، وإن  بل هو نظام 
آشوري وهو(تگالت ـ بيالرص) كان قد فرض 
يقول يف خامتة إحدى حمالته  الجزية حيث 
حتى  امللك  توليت  أن  منذ   “(7) العسكرية 
يدي  وضعُت  حكمي،  من  الخامسة  السنة 
منترصاً عىل أثنني وأربعني بلداً  وعىل أمرائها 
بالد  إىل  األسفل  الزاب  من  وذلك  أجمعني، 
املحيط  الفرات، وإىل  نهر  (خطي) فيام وراء 
األبيض  البحر  (أي  الشمس  ملغرب  األعىل 
أورونيتس  نهر  مصب  أعايل  يف  املتوسط، 
لنهر  القدمية  التسمية  (Orontes،وهي 
العايص الذي ينبع من منطقة تقع عىل مقربة 
من مدينة بعلبك ويصب يف خليج السويدية 
جعلُت  لقد  املتوسط)،  األبيض  البحر  يف 
سكان هذه األقطار جميعهم يتكلمون بلغة 
واحدة ... وأستلمت رهائنهم وفرضُت عليهم 

الجزية".

الجزية تعني العهد واألمان والضامن والحرمة 
الكلداين  يطالب  ملاذا  ممن؟  ولكن  والحق، 
يف  يكون  وملاذا  ؟  ذمياً  يكون  بأن  املسيحي 

عيل  سلوى  الدكتورة  تقول  ؟  مسلم  عهدة 
القاهرة،  جامعة   – اآلداب  كلية  من  ميالد(8) 
عهد  يف  لدخوله  هكذا  سمي  الذمي  بأن 
املسلمني وقد أعطي األمان عىل ذمة الجزية 
العرب،  لسان  منظور،  (أبن  منه  تؤخذ  التي 
الذي أدخلهم  :َمن  السؤال  مادة ذمم) وهنا 
وممن  ؟  وملاذا  ؟  وأمانهم  املسلمني  عهد  يف 
املسلمني؟  أمان  يف  يدخلوا  ليك  خائفون  هم 
بيد  الكلدان  بالد  تصبح  أن  قبل  ونتساءل 
دين  وباي  يعيشون؟  كانوا  كيف  املسلمني 
يعيشون  كانوا  َمن  ذّمة  ويف  يؤمنون؟  كانوا 
من  جزءاً  أليست  اإلسالمية  الفتوحات  ؟ 
التهميش وسلب حرية اآلخرين تحت غطاء 
وملاذا  الترصف؟  هذا  نسمي  ماذا  الدين؟ 
يتوارثه املسلمون الحاليون؟ أال نرى بأن هذا 
املسيحيني  الكلدان  تقوقع  إىل  أدى  اإلجراء 
الذين تعرضت ديارهم للفتوحات اإلسالمية، 
بالدهم  يف  أحراراً  كانوا  أن  بعد  الكلدان  إن 
اصبحوا ضيوف، وليس هذا فقط بل أُدِخلوا 
عنوة يف ذمة القادمني الجدد الذين أصبحوا 
إلحاق  يف  تسبب  اإلجراء  هذا  الدار،  أهل 
تقوقعهم،  إىل  أدى  مام  بالكلدان  كبري  أذى 
الكلدان  عىل  الجزية  أثقلت  وبعدما  بل  ال 
أعايل  إىل  منهم  كبري  قسم  هرب  املسيحيني، 
املناطق  من  وغريها  وتركيا  والجبال  املوصل 
التي أعتربوها آمنة وال تحد من حريتهم، ومن 
مثل تلك اإلجراءات ما حدث يف عهد املتوكل 
أن صدر مرسوم بعدم بناء الكنائس كام فرض 
عىل أهل الذمة قيود املالبس وبعض القيود 
األخرى كام أمر بأن تلصق الصور املفزعة عىل 
أبوابهم وطرد املوظفني اليهود والنصارى من 
ويف ايامنا هذه بدأ تنظيم الدولة  الدواوين(9)
الله  رشع  يطبّق  إنه  يدعي  الذي  االسالمية 
عىل األرض برسم حرف النون(ن) عىل بيوت 
اإلسالمية  الدولة  أمالك  وإعتبارها  املسيحيني 

الجديدة،
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رشيعة حمورايب

املادة (٢٥٤)

البقر  بالطعام وجوع  إذا كان قد انرصف 

استلمتها  التي  الحبوب  يعوض  أن  فعليه 

بضعفني.

املادة (٢٥٥)

رسق  أو  باإليجار  لسيد  البقر  أعطى  إذا 

فعندما  الحقل  يف  شيئاً  ينبت  ومل  البذور 

يثبتون ذلك عىل هذا السيد فعليه أن يزن 

وقت الحصاد ستني كور من الحبوب لكل 

مثانية عرش ايكو.

املادة (٢٥٦)

إذا عجز عن إيفاء الطلب فتسحله البقر 

عىل هذا الحقل.

املادة (٢٥٧)

يعطيه  أن  فعليه  زراعاً  استأجر  سيد  إذا 

مثانية كور من الحبوب يف السنة.

املادة (٢٥٨)

يعطيه  أن  فعليه  جواالً  استأجر  سيد  إذا 

ستة كور من الحبوب يف السنة.

املادة (٢٥٩)

إذا سيد رسق محراثاً من الحقل فعليه أن 

يعطي خمشة شقالت من الفضة لصاحب 

املحراث.

املادة (٢٦٠)

أن  فعليه  مقدم  أو  توك-كن  رسق  فإذا 

(توك- الفضة.  من  شقالت  ثالثة  يعطيه 

أما  املحراث  سكة  أو  غربال  معناه  كن.. 

مقدم فمعناه الدلو).

املادة (٢٦١)

إذا سيد استأجر راعياً لرعي البقر والغنم 

الحبوب  أن يعطيه مثانية كور من  فعليه 

يف السنة.

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 (٢٦٢)

إذا سيد... بقراً أو غنامً...

املادة (٢٦٣)

التي  الغنم  أو  البقر  أضاع  قد  كان  إذا 

سلمت إليه فعليه أن يعوض لصاحبها بقراً 

مكان البقر وشياهاً مكان الشياه.

املادة (٢٦٤)

لرعيها  غنامً  أو  بقراً  له  أعطيت  راع  إذا 

فإذا  راضياً  وكان  الكاملة  أجرته  واستلم 

انقض عدد البقر وانقض عدد الغنم فأدى 

إىل نقصان معدل الوالدة فعليه أن يعطي 

الزيادة والربح بحسب رشوط عقده.

املادة (٢٦٥)

فإذا راع له بقراً أو غنامً لرعيها ثم أصبح 

غداراً وغري العالمة وباعها بالفضة فيجب 

يعوض  أن  عليه  ثم  فعليه  ذلك  إثبات 

لصاحبها عرشة أمثال ما رسق.

املادة (٢٦٦)

اإلله وأحدث  زيادة  به  القطيع حلت  إذا 

فيها األسد قتالً فعىل الراعي أن يربأ نفسه 

أمام اإلله والتي اختنقت يف القطيع فعىل 

صاحب القطيع أن يتحمل الخسارة.

املادة (٢٦٧)

القطيع  الراعي مهمالً وحدث يف  إذا كان 

خسارة  يتحمل  أن  الراعي  فعىل  نقصان 

ويجعل  القطيع  التي حدثت يف  النقصان 

البقر والغنم كاملة ويعطيها إىل صاحبها.

املادة (٢٦٨)

فأجرته  للدوس  ثوراً  استأجر  سيد  إذا 

عرشون قا.

املادة (٢٦٩)

إذا استأجر حامراً للدوس فأن اجرته عرشة 

قا من الحبوب.
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القدمية العراق مدن

بناه  بسيطة،  بطريقة  بالحجر  مبني 

سنحاريب، ورمبا كان أقدم منوذج معامري 

الجنويب  والجانبان  نوعه.  من  معروف 

والغريب محميان بنظام دفاعي قوي.

يف  املوجودة  باألبنية  قامئة  وهناك 

مدينة آشور، يعود تاريخها إىل فرتة حكم 

سنحاريب (٧05 – 68١ ق.م)، مدرج فيها 

٣4 معبداً، مل يُعرث إالَّ عىل أقل من ثلثها، 

من بينها معابد آشور – إنليل، وآنو – أدد، 

وأهم  نابو.   – وعشتار  شمش،   – وسني 

تلك  هي  التاريخية  الناحية  من  املعابد 

املكرّسة لعبادة عشتار، أو إنـّانـّا كام كان 

يعرفها السومريون.

عىل  التعرف  تم  املعابد  إىل  باإلضافة 

ثالثة قصور. أقدمها منسوب إىل شميش– 

١٧8١ حوايل   –  ١8١٣ (حوايل  األول  أدد 

كمقربة.  بعد  فيام  استخدم  والذي  ق.م) 

يف  الخاصة  املنازل  من  العديد  عىل  وُعرث 

الربع الشاميل الغريب من املوقع معظمها 

أرضها.  تحت  عائلية  مدافن  وفيها  واسع 

للمدينة  املنتظم  غري  التخطيط  ويدل 

عىل احرتام قوي لحقوق امللكية والتوزيع 

من  سلسلة  وهناك  لألرض.  اإلقطاعي 

املكتوبة بني عامي ١450 و١٢50 األلواح 

ق.م توضح الجوانب األخرى من القانون 

اآلشوري، وخصوصاً فيام يتعلق بالنساء.

رت  ُدمِّ إن مدينة آشور  وبالرغم من   

تدمرياً شديداً، غري إنه أعيد إحياء جزء من 

لبالد  الباريث  الفتح  أيام  يف  تقريباً  املدينة 

النهرين (١40 ق.م).

 منرود

هذا هو االسم الحديث ملوقع املدينة 
اآلشورية القدمية كـَلـَح، والتي تُلفظ أيضاً 
كـَلـْحو أو كـَلـَخ، والواقعة جنوب املوصل 
يف محافظة نينوى، العراق. أول من نقـَّب 
يف املدينة هو أوس� هرني اليارد يف الفرتة 
١845 – ١85١، ثم بعد ذلك بشكل رئييس 

م. ي. ل. مالووان (١949 – ١958).
أسس كلح يف القرن ١٣ ق.م شلمنرص 
اختارها  حتى  مهمة  غري  وظلت  األول، 
للفرتة  (حكم  الثاين  نارصبال  آشور  امللك 
حوايل 88٣ – حوايل 859 ق.م) مقراً ملكياً 
اآلشورية.  للدولة  عسكرية  وعاصمة  له 
ويف  املدينة  قلعة  يف  واسعة  أشغاالً  ونفذ 
ابنه  األسوار، وأكمل عمله  املنطقة خارج 
والبناية  امللوك.  وبقية  الثالث،  شلمنرص 
شيدتها  التي  إيزيدا،  هي  األهم  الدينية 
(سمرياميس  سامورامات  امللكة   ٧98 يف 
نابو  اليونانية)، وتضم معبد  األسطورة  يف 
تاشميتوم  وزوجته  الكتابة،  إله  (نيبو) 
املعبد  مكتبة  احتوت  وقد  (تاشميت). 
من  العديد  عىل  به  امللحق  والبناء 
من  والعديد  والسحرية  الدينية  الكتابات 
األخرية  الوصية  بينها  "، من  املعاهدات   "
 –  680 للفرتة  (حكم  أرسحدون  وعهد 
ابنه   : بدقة  خليفته  يحدد  وفيها   ،(669
بعده  امللك  سيتوىل  الذي  بانيبال  آشور 
يف  أوكني   – شوم   – وشمش  آشور،  يف 
تعود  املدينة  خارج  األهم  والبناية  بابل. 
بنايات  مع  تحتوي،  وهي  شلمنرص،  إىل 
أخرى، عىل آالف القطع العاجية املنحوتة، 
وهي  و8،   9 القرنني  يف  مصنوع  معظمها 

اآلن أمثن مجموعة عاج يف العامل.

آشور

حالياً قلعة الرشقاط، العاصمة الدينية 

الضفة  عىل  واقعة  آشور،  لبالد  القديم 

نينوى،  محافظة  يف  دجلة،  لنهر  الغربية 

يف شامل العراق. التنقيبات العلمية األوىل 

هناك أجرتها بعثة أملانية (١90٣ – ١9١٣) 

أندريه. واسم آشور يطلق عىل  و.  قادها 

املدينة، وعىل الدولة، وعىل اإلله الرئييس 

لآلشوريني القدامى.

يف  بالسكان  مأهوالً  املكان  أصبح 

يُحتمل  قبيلة  سكنته  ق.م،   ٢500 حوايل 

أنها قدمت إىل نهر دجلة من سوريا أو من 

أصغر  آشور  كانت  اسرتاتيجياً،  الجنوب. 

نينوى،  أو  (كـَلـَح)  منرود  من  شأناً  وأقل 

يف  األخريان  الرئيسيتان  املدينتان  وهام 

ملدينة  الدينية  القداسة  ولكن  آشور؛  بالد 

6١4 حتى  بقائها  استمرار  ضمنت  آشور 

واملدينة  البابليون.  دمرها  عندما  ق.م، 

عىل  بها  تحيط  بأسوار  محمية  الداخلية 

حوايل  األسوار  طول  ويبلغ  دائرة،  شكل 

الجانب  كيلومرتات). وعىل   4) ميل    ٢.5

حيث  آشور،  تغسل  دجلة  كانت  الرشقي 

كانت هناك موانئ ضخمة أول من أنشأها 

أدد – نرياري األول (حكم يف الفرتة ١٣0٧

توجد   .(١٢٧٣  –  ١٣05 رمبا  أو   ١٢٧5  –

عىل الجانب الشاميل من املدينة دفاعات 

النهر وسفح  ناتجة عن ذراع من  طبيعية 

نظام  إليها  أضيف  االنحدار،  شديد  عاٍل 

من األسوار املدعمة ومرفأ قوي للطوارئ 

يدعى موشاللو – وهو برج نصف دائري 

آشور ومنرود
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القديم العراق

٧٢٢ إىل ٧05 قبل امليالد وسيطر 

امليالد،  قبل   ٧١0 يف  بابل  عىل 

الخريطة  بإنشاء  بالتكليف 

ال  ذلك،  ومع  القدمية.  البابلية 

يوجد دليل حاسم يدعم هذه 

أن  فهو  الثابت  أما  النظرية. 

كأداة  إنشاؤها  تم  الخريطة 

من  بدالً  تعليمية  أو  دينية 

للتنقل.  عملية  خريطة  كونها 

وأنها استخدمت ألغراض فلكية 

لتعليم  وكذلك  وتنجيمية، 

يف  املعروف  العامل  جغرافية 

البابلية  الخريطة  الوقت.  ذلك 

مثرية  فنية  قطعة  القدمية هي 

القدمية،  لالهتامم من حضارة ميسوبوتاميا 

الخرائط  لعلم  املبكر  للتطور  رؤية  وتوفر 

وصناعة الخرائط.

صفات الخريطة

الطني  من  مصنوعة  الخريطة   •

قلم  باستخدام  إنشاؤها  تم  أنها  ويعتقد 

عىل  والتفاصيل  املسامري  النص  لنقش 

السطح، ويعتقد أنها تم حرقها أو تسخينها 

يف الفرن لتصلبها.

عىل  فريًدا  مثااًل  الخريطة  تعد   •

علم الخرائط املبكر، حيث إنها واحدة من 

من  لخريطة  املحفوظة  األمثلة  من  القليل 

هذه الفرتة، كام أنها مميزة بشكلها الدائري 

وتصويرها للعامل عىل شكل قرص.

مدن  عدة  الخريطة  تتضمن   •

وأور،  ونينوى  بابل  ذلك  يف  مبا  بارزة، 

باإلضافة إىل سلسلة من الجبال واملسطحات 

املائية مثل البحر األبيض املتوسط والخليج 

الفاريس.

يتضمن النص املسامري املنقوش   •

هذه  ملواقع  مفصالً  وصًفا  الخريطة  عىل 

إىل  باإلضافة  الجغرافية،  واملعامل  املدن 

معلومات عن املسافات بينهم.

يعتقد العلامء أن الخريطة كانت   •

الفلكية  لألغراض  األرجح  عىل  مستخدمة 

جغرافية  تدريس  إىل  باإلضافة  والفلكية، 

العامل املعروف يف ذلك الوقت. كام أنه من 

املمكن أن تكون الخريطة لها أهمية دينية، 

حيث كانت بابل مركز عبادة إله مردوخ.

أطالل  يف  الخريطة  اكتشاف  تم   •

أواخر  يف  الحديث  العراق  يف  سبار  مدينة 

قبل  من  رشاؤها  تم  عرش.  التاسع  القرن 

املتحف الربيطاين يف عام ١889 وتم عرضها 

هناك منذ ذلك الحني.

القدمية  البابلية  الخريطة  فإن  أخرياً، 

هي أثر مذهل لحضارة بالد ما بني النهرين 

التطور  عىل  نافذة  توفر  والتي  القدمية، 

الجغرافيا.  وعلم  الخرائط  لصناعة  املبكر 

شكلها الدائري وتصويرها للعامل عىل شكل 

قرص يوفر منظوًرا فريًدا حول كيفية رؤية 

الناس ملكانهم يف العامل خالل هذه الفرتة.

أثر  هي  القدمية  البابلية  الخريطة  إن 

مذهل لحضارة بالد ما بني النهرين القدمية، 

والتي توفر نافذة عىل التطور املبكر لصناعة 

شكلها  والتي  الجغرافيا.  وعلم  الخرائط 

قرص  شكل  عىل  للعامل  وتصويرها  الدائري 

يوفر منظوًرا فريًدا حول كيفية رؤية الناس 

وهي  الفرتة.  هذه  خالل  العامل  يف  ملكانهم 

التاسع قبل  خريطة لوحية تعود إىل القرن 

"إمياغو  باسم  أيًضا  معروفة  وهي  امليالد. 

تُعترب  البابلية".  العامل  "خريطة  أو  موندي" 

حتى  الباقية  للعامل  خريطة  أقدم  الخريطة 

اآلن، وتُحفظ حاليًا يف املتحف الربيطاين يف 

قرص  فهو  لها  الخارجي  الشكل  أما  لندن. 

وتضم  القطر،  يف  سم   ١٢.5 بحوايل  دائري 

بابل يف الوسط. تصور الخريطة العامل عىل 

الفرات  نهر  مع  باملاء،  محاط  قرص  شكل 

محفورة  وهي  القرص.  وسط  عرب  يجري 

بالكتابة املسامرية، التي توفر وصًفا مفصاًل 

ملواقع املدن والجبال واألجسام املائية.

ال يُعرف تحديداً امللك الذي أمر بوضع 

هذه الخريطة، ولكن بعض العلامء يقومون 

الثاين،  امللك رسجون  قام  بأنه رمبا  بالتكهن 

عام  اآلشورية من  اإلمرباطورية  الذي حكم 

الخریطۀ البابلیۀ
أقـدم خـريطـة يف العـالـم
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القديم العراق

بعد موافقة األهل عىل الزواج يقوم العريس بجلب 

الهدايا التي عرفت عند السومريني بـ (Ni-de-a) وعند 

 (zubullu) أما اآلشوريني فعرفوها بـ ( biblu)البابليني بـ

العروس  بيت  إىل  تحمل  مواد غذائية  عبارة عن  وهي 

بأطباق كبرية تعرف بـ (hurruppate) ويف نفس الوقت 

تقدم قطع من الحيل الثمينة وتعترب الحيل ملك العروس 

حتى وفاة زوجها، وبعدها يقام حفل الزفاف (الزواج) 

ويقدم العريس األطعمة واملرشوبات لضيوفه أي يتكفل 

العريس مبصاريف حفل الزفاف، فالحفل اعالن رسمي 

للزواج كام هو اآلن يف الوقت الحايل.

 (seriktum) ثم يقوم والد الفتاة بتقديم هدية البنته

عند زفافها وهي نصيبها (zittum) من أرث أبيها، وقد 

املهر  إىل  اضافة  الزواج  بعد  زوجته  إىل  الزوج  يقدم 

الذي قدمه، بعض الهدايا واألموال مبثابة عطايا أو هبة 

(nubunnum) لضامن مستقبل الزوجة.

وتأيت االحتفاالت الخاصة بالزواج كام نصت القوانني، 

فمن أهم الطقوس التي ذُكرت هي، قيام الزوج بسكب 

الزيت عىل رأس عروسه والتي تُعد من اقدم الطقوس 

فقرة  من  ذلك  لنا  يبدو  كام  القديم  العراق  يف  املتبعة 

وردت يف نص اصالحات اوركاجينا: "إذا سكب رجل … 

مراسيم وحفل الزواج 
في العراق القديم 

بقلم: طه باقر

الزيت يأخذ الحاكم (ensi) خمس شيقالت من الفضة 

الفضة  من  واحداً  يتقاىض شيقالً   sugal – mah وكان

وكان abgal يتقاىض شيقالً وأحداً من الفضة".

الزيت  سكب  عادة  القدمية  القوانني  تذكر  ومل 

هذه  من   (4٢) املادة  فنصت  اآلشورية  القوانني  عدا 

رأس  عىل  الزيت  رجل  سكب  (إذا  انه  عىل  القوانني 

العرس  هدايا  جلب  أو  االغتسال  يوم  يف  حرة  امرأة 

بعد  من  [الهدايا]  اسرتجاع  ميكن  ال  اليوم،  ذلك  يف 

ذلك). وتشري النصوص بأن االغتسال كان من طقوس 

بعض  يف  به  معموالً  املوروث  هذا  يزال  (وال  الزواج 

العوائل حالياً بأن تؤخذ العروس إىل الحامم) وتصف 

باملاء  تغتسل  العروس  بأن  املسامرية  النصوص 

وفمها  والعطور  بالدهان  جسمها  وتطيب  والصابون 

الثياب  ترتدي  ثم  بالكحل  عينيها  وتزين  بالعنرب 

املصنوعة  والقالئد  والخواتم  األساور  وتلبس  الغالية 

الستقبال  استعداداً  الكرمية،  واألحجار  الذهب  من 

 ،(kirru) العريس. ويف يوم الزفاف كانت تقام وليمة

تقدم فيها املأكوالت واملرشوبات التي جلبها العريس 

حفل  يحرض  وكات   (Bilblum) العروس  بيت  إىل 

العريسني. وأقارب  األصدقاء  الزفاف 
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قرانا من قرى

املنطقة  قرى  وجميع  القرية  تعرضت 

الطائرات  وقصف  والسلب  النهب  إىل 

ما  الزراعية  املحاصيل  وحرق  الحربية 

حدا بأهايل القرية إىل تركها واللجوء إىل 

الجبال طلباً لألمان وعندما تخف األمور 

يعودون إىل بيوتهم ليجدوا ان كل يشء 

قد تبخر حتى قوتهم، علف حيواناتهم 

إىل  أدى  أطفالهم. كل هذا  نوم  وفرش 

هجرة سكان القرية واللجوء إىل املدن 

وكركوك  واملوصل  كبغداد  الرئيسية 

يف  لالغرتاب  الرحال  شدو  من  ومنهم 

قارات العامل كأسرتاليا وأمريكا، وأوروبا، 

وغريها من الدول، طلباً لألمان والعيش 

القرية  اهامل  إىل  أدى  مام  الكريم. 

حيث  والزراعية  الخدمية  ومشاريعها 

تهدمت الدور السكنية بسبب اإلهامل 

املياه  قناة  واندثرت  الصيانة  وفقدان 

السبعينيات،  حتى  للقرية.   الرئيسية 

كان يوجد أكرث من مئتي دار مسكونة 

القليل  إال  منها  يبق  مل  لكن  بالعوائل 

الذي ال يتجاوز الخمسني داراً يف الوقت 

املزارع والبساتني  الحارض، وقد سبقتها 

والكروم والتي يبست واندثرت بسبب 

الحال  وكذلك  واالهامل  العطش 

للامشية والحيوانات.

حدود القرية

يحد القرية من شاملها سلسلة جبل 

كىل دركه وقرية بيثا اد شمو (سندافا) 

ومن رشقها قرى بوصل وأفكني وجزء 

جنوبا  اما  نافكنداال  قرية  حدود  من 

الواقعة  رسسوالفك  قرية  فتحدها 

وجزء  رابا  أو  بانا  تالل  سلسلة  جنوب 

من  أما  نافكنداال  قرية  حدود  من 

دركارا  قريتي  مع  حدود  فلها  الغرب 

وهيزاوه وقرية ماميسا. 

اللغة

يتكلم أبناء بريسفي اللغة الكلدانية 

والتي  (السورث)  القدمية  (اآلرامية) 

يعود تاريخها إىل ما قيل امليالد وكذلك 

ويتكلمونها  الكردية  اللغة  يتقنون 

بطالقه باإلضافة إىل اللغة العربية التي 

وخاصة  القرية  أبناء  من  قسم  يتقنها 

املتعلمني وطالب املدارس. 

تقع قرية بريسفي شامل رشق قضاء 

كيلومرتاً  عرشة  سبعة  بحدود  زاخو 

املنطقة  يف  العريقة  القرى  من  وهي 

أنها  قدميا  ويقال  أقدمها.  تكن  مل  إن 

شامال  دركه  كيل  جبل  من  متتد  كانت 

إىل الطريق الحايل بني زاخو وباطوفه يف 

جنوب القرية. وقد مرت القرية بفرتات 

قاسية من االضطهاد والتنكيل بساكنيها، 

وآخر فرتة استقرار للقرية كانت بداية 

املرحوم  تويل  أبان  عرش  التاسع  القرن 

وتواضعه  بحكمته  املشهور  زيرو  مشو 

وصواب آرائه من جهة وشدة بأسه من 

مام  القرية،  وإدارة  رئاسة  أخرى  جهة 

صان كرامة أهلها وممتلكاتها. ويف أيامه 

وازدهرت  باالستقرار  القرية  انعمت 

سكان  االقتصادي  الرخاء  وعم  الزراعة 

بني  القرية  مكانة  وارتفعت  القرية 

وتخطت  بها  املحيطة  والقرى  العشائر 

إىل عشائر جنوب رشق تركيا واألرايض 

يف  طبيعية  الحياة  وكانت  السورية. 

القرية وقرى املنطقة إىل بداية الستينات 

عندما اندلعت الحرب وعمت الفوىض 

العراق.  شامل  يف  والنهب  واالقتتال 

قرية بريسفي
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قرانا من قرى

متثال مار كوركيس يف الكنيسة - بريسفي / العراق

الزي

الشل  هو  للرجل  التقليدي  الزى 

(اليشامغ)  الكفايف  من  وزوج  والشابك 

عىل الرأس أما املرأة فزيها هو الفستان 

والشال وكفيه بيضاء أو مقلمه باألسود 

.Uniform عىل الرأس الزى

السكان  

خليط  بريسفي  قرية  سكان 

متجانس من عدد من األفخاذ (باباواثا) 

حيث أن سجالت ومخطوطات كنيسة 

من  عدد  هناك  أن  إىل  تشري  القرية 

القرن  القرية يف  العوائل كانت تسكن 

الديانة  دخلت  حني  للميالد  الثاين 

عائلة  ساللة  ومنها  القرية  املسيحية 

ميخائيل)  بطرس  (عائلة  مامو  القس 

وساللة  بولص)  (فرنسو  عمه  وأبن 

عائلة املرحوم القس حنا داوود (عائلة 

وعائلة  يوسف)  وتوما  يوسف  داوود 

باعتبارهم  جميعا  الله  رحمهم  مرانا 

وهناك  األصليني  القرية  سكات  من 

أفخاذ أخرى قدمت القرية يف الفرتات 

الالحقة وهي قبيلة (يب كّروما) وقبيلة 

(يب أيشواثا) بشقيها (بيت مشو زيرو) 

وبيت (سوالقا أيشو) وقبيلة (يب بوين) 

(بجوايي)  وقبيلة  (كزنخايي)  وقبيلة 

األفخاذ  (قرورايي) وغريها من  وقبيلة 

سنتناول ذ كرها الحقاً.   

مصادر املياه

املائية  غنية مبواردها  القرية  كانت 

فلغاية الستينات من هذا القرن كانت 

قناة املياه الرئيسية للقرية جاريه والتي 

جميع  الغزيرة  مبياهها  ترفد  كانت 

بساتني القرية، وحقول الرز، والسمسم، 

إضافة  السبيندار،  واشجار  والقطن، 

لتشغيل طاحونتني لطحن الدقيق كانتا 

قد أنشأتا عىل مجراها منذ القدم ولهذه 

مريوثا)  أد  (شقيثه  املسامة  الساقية 

القدماء  القرية  أهايل  قلوب  يف  محبة 

عرشون  بحدود  منبعها  يبعد  حيث 

يوم  هناك  وكان  القرية  عن  كيلومرتا 

جميع  فيه  تشارك  سنه  كل  من  خاص 

عوائل القرية (من كل عائله رجل بالغ) 

نهر  مجرى  وتحويل  صد  يف  للمشاركة 

خيزافا (صكره) إضافة لفرقه من أهايل 

القرية مخصصة لرتميم وإدامة الساقية 

وكان  القرية  يف  مصبها  إىل  منبعها  من 

مجرى  بتنظيف  املكلفني  األشخاص 

الساقية عند مبارشتهم بالعمل يبدؤون 

داخل  حفاة  وهم  واألهازيج  باألغاين 

مرتين  بني  عرضها  يبلغ  والتي  الساقية 

وثالثة أمتار وعمقها بحدود املرتين من 

دون املباالت باألفاعي السامة واألشواك 

فيها ويستمرون هكذا مشيا  املوجودة 

الحقول  إىل  منبعها  من  األقدام  عىل 

والبساتني يف ضواحي القرية.

أما مصادر املياه األخرى فهي ينابيع 

مياه نقيه للرشب وهناك خمسة ينابيع 

واالستهالك  للرشب  تستخدم  رئيسيه 

املنزيل وهي:

إىل شامل رشق . ١ وتقع  دنو  أد  أينا 

لجمع  كبري  خزان  وأمامها  القرية 

املياه ألغراض السقي. 

القرية . ٢ شامل  وتقع  شمو  أد  أينا 

عىل مقربة من األوىل.

غرب . ٣ شامل  وتقع  أسحق  أد  أينا 

لسقي  أيضاً  وتستخدم  القرية 

بساتني الخرضاوات.

هي . 4 العني  وهذه  دادييك  أد  أينا 

القرية وذلك  الرئيسية ملياه رشب 

القرية  بسبب كونها داخل حدود 

اضافة  الغريب  طرفها  عىل  تقع  إذ 

الستخدامات السقي.

أينا أد بريدد وتقع يف وادى بريدد . 5

رشق القرية.
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عربية شؤون

الرحمة والسالم ألرواح ضحايا الزلزال 

سوريا  وشامل  تركيا  بجنوب  الكاريث 

االثنني  يوم  من  األوىل  الفجر  بساعات 

تهدمت  ريخرت.   ٧.8 وبقوة   ٢0٢٣/٢/6

أحياء  وأفرغت  ساكنيها  عىل  بنايات 

مرشدين  أو  االنقاض  تحت  ساكنيها  من 

والساحات  املدارس  وقاعات  بالشوارع 

العامة وال مأوى لهم.. 

بحجم وقوة هذا الزلزال املدمر وبأكرث 

وجود  من  وبالرغم  محافظات،  عرش  من 

واملعدات  املواد  وكل  قوية  تحتية  بنية 

مقدرات  تفوق  أعقابه  ان  إال  متوافرة، 

تركيا وقدراتها لالستجابة ملا نتج عنه من 

تحت  واآلالف  كاملة  أحياء  بنايات  هدم 

سوريا  عن  ناهيك  والجرحى.  االنقاض 

وسنوات الحرب االثنتي عرشة والعقوبات 

يـا... سـور
الـزلـزال 

والـوجـع 
العمـيق

بقلم: أديبة عبدو عطية
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عربية شؤون

تعرية المعسكر 
الغربي 

واكذوبة 
انسانيته أمام 

صراخ طفل 
سوري وأنين 

أم تحتضن 
أوالدها تحت 

االنقاض

الغربية مضافا لقانون قيرص االكرث اجراما 

بحق الشعب السوري واإلنسانية جمعاء، 

والرصاع الدامي وتصفية حساب األقطاب 

البالد  انهك  والذي  ساحتها،  عىل  الدولية 

تقريباً  التحية  البنية  وانهيار  حجرًا وبرًشا، 

مبعظم مدنها فانعدمت قدرتها متاماً عىل 

ولتكشف  مبفردها  الكارثة  هذه  مواجهة 

والتي  املزيِّف،  قناعها  الغربية  الدول 

بت نفسها عامليًا رائدة حقوق اإلنسان  نّصْ

دون تفويض من احٍد، وتسييس شعاراتها 

االنسانية وتنشئ جًرسا جويًا مع تركيا فور 

مساعدات  لتقديم  الكاريث،  الخرب  سامع 

العالقني  البرش  أرواح  إنقاذ  عاجلة بغرض 

فرق  عىل  تقترص  ومل  األنقاض.  تحت 

رفع  يف  املتخّصصة  واآلليّات  االنقاذ 

الضحايا واإلسعاف،  االنقاض والبحث عن 

بل تجاوزتها للمساعدات الطبية والغذائية 

وغريها للناجني 

وبالرغم معظم  املكلومة"  أما سوريا   

بالوكالة  حروبها  يف  شاركت  الدول  هذه 

الدول  عدد  كان  السورية"،  األرض  عىل 

اليد  أصابع  عىل  يعد  واألجنبية  العربية 

مساعدات  ارسلت  ومن  األول،  باليوم 

والجزائر  ولبنان  الشقيق  العراق  وأولهم 

وإيران  وروسيا  الصني  وطبعاً  واالمارات، 

بقية  عدا  ما  أخرى  دوالً  ليتبعها  وإيطاليا 

لن  انهم  بحجة  االورويب  االتحاد  دول 

وخوفاً  السورية  الحكومة  مع  يتعاملوا 

منذ  االقتصادية  العقوبات  بنظام  وعمالً 

أمريكا،  فرضته  التي   ،٢0١١ /مايو  أيار 

وأسمته:  بآخٍر   ٢0١9 عام  توجته  والذي 

السوريني"  املدنيني  لحامية  قيرص  بقانون 

امللفق بأكاذيب ظلاًم وجوًرا.

تجويع  العقوبات  هذه  كل  وهدف 

الخارجة  الشعوب  وقتل  السوري  الشعب 

وبعد  بعراقنا  حدث  كام  مساراتها  عن 

عراقي  طفل  مليون  نصف  من  أكرث  قتل 

األخوة  وترشيد  وخرياتهم  أموالهم  ونهب 

بعام ٢0١9 مع صدور  العراقيني. وخاصة 

الكولونيل  بشهادة  امللفق  قيرص  قانون 

األمرييك املتقاعد ريتشارد بالك: "ان أمريكا 

والحق،  والحرية  بالعدل  العامل  قائدة 

عىل  السوري  الشعب  ملعاقبة  اعتمدت 

شهادة عميل سوري مهووس بجعبته 50

السورية  بالسجون  ملعذبني  صورة  الف 

9 اال  لهم،  اسامء وال وجوه واضحة  دون 

منهم فقط باسامٍء؟".

 وكانت قصة العميل قيرص وبشخصه 

أرايض  معظم  لتحتل  أمريكا  حجة  فقط، 

الجزيرة السورية "سلة سوريا االقتصادية"، 

البرتول  وآبار  "القمح"،  املحاصيل  ورسقة 

عن  يبحث  السوري  الطفل  بينام  والغاز، 

من  يعاين  بأكمله  والشعب  خبٍز،  قضمة 

والخبز  املاء  االساسية  السلع  توافر  عدم 

الربية  العامة  للمواصالت  الوقود  وأيضاً 

بالشتاء  والتربيد   / والتدفئة  والجوية، 

والكهرباء  الحارق،  والصيف  القارص 

والقطاع  املستشفيات  عىل  وتداعياتها 

الصحي بشكل عام.

املتحدة  األمم  خرباء  كبرية  وأكدت 

القرسية  اإلجراءات  إن  العقوبات  بشأن 

الواليات  فرضتها  التي  الجانب  األحادية 

عىل  قانوين  غري  بشكل  وأوروبا  املتحدة 

سوريا هي "اعتداء" عىل حقوق اإلنسان، 

اإلنسانية  ضد  جرائم  إىل  ترقى  وقد 

وتسببت هذه الحرب بالوكالة يف انكامش 

اقتصاد البالد بنسبة 90٪، ومعناه ان 9 من 

االبرياء، يعيشون يف فقر  كل ١0 سوريني 

ويف ظروف تهدد حياتهم مع نقص حاد يف 

مياه الرشب، والكهرباء والوقود والغذاء..

حقوق  تستخدم  أمريكا  زالت  وما 

بشؤون  للتدخل  الرابحة  الورقة  اإلنسان 

الدول ولكل من ال يوافق سياستها وبشكل 

سافر، وقتل أطفالها وحرمان شعب كامل 

ناهيك  الحياة  مستلزمات  بديهيات  من 

عن املواد الطبية والعناية الصحية وغريها. 

اإلنسان  حقوق  يخرتق  من  أول  وهي 

وما  والعنف  املفرطة  القوة  واستخدامها 

بانتهاك  يجسد  غريب  أبو  بسجن  حصل 

وكل  اإلنسان  حقوق  ألبسط  أمريكا 

مواطنيها،  مع  وحتى  الدولية.  املعاهدات 

عار  وصمة  وغريه  فلويد  جورج  وقتل 

حقيقة  وكشف  حلفائها  وتاريخ  بتاريخها 

ومازلت  وأكاذيبهم.  املزيفة  شعاراتهم 

اتذكر عبارة رئيس الوزراء الربيطاين األسبق 

ديفيد كامريون الشهرية عندما قال بـ ٣0

أذار / مارس، ٢0١4:

فال  للخطر  البالد  أمن  تعرض  "إذا 

وهكذا  اإلنسان".  حقوق  عن  تسألوين 

لبقية  يحق  ال  ما  لهم  يحق  وبعنجهية 

األمم  أن  القول  يل  وميكن  العامل،  شعوب 

املتحدة مل تُكن عىل قدر املسؤوليّة أيًضا، 

علاًم بأنّها األكرث قدرة عىل التحرّك يف ظّل 

هذا الحرج السيايس / الغريب. 

يشِف  مل  وحلفائها،   أمريكا  وهكذا، 

غليلهم كل التدمري والقتل بالعراق واليمن 

الرضوس  والحرب  وغريها  وافغانستان 

القتلة  املجرمني  وتصديرهم  سوريا  عىل 

عىل  األلف  وللمرة  املجرمون  ليتفق   ...

تجويع الشعب السوري بقانون املقاطعة 

مبادئهم  ازدواجية  ويتوجوا  الالقانوين 

وأكذوبة إنسانيتهم أمام جربوت الطبيعة 

التي  البنايات  وكل  الكاريث  والزلزال 

والضحايا  بسوريا  ساكنيها  عىل  تهدمت 

..عائالت  وشيوًخا  أطفاال  األنقاض  تحت 

تحرك  مل  االنقاض،  تحت  دفنت  بكاملها 

لواء  وحامل  املتحرض  العامل  بهذا  ساكناً 

اإلنسانية بالعامل.. بحجة انهم لن يتعاملوا 

مع الحكومة السورية.
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املوسيقى

املوسيقى وتطورها  الشك يف  يقبل  بشكل ال 

بأشكال  أغنتها  كام  األمام،  إىل  ودفعها 

مميزات  بعض  ييل  وفيام  جديدة  موسيقية 

هذه الربامج وهي كالتايل:

بدقة  موسيقية  أصوات  عىل  ١-الحصول 

متناهية بعيدة عن الخطأ.

وغري  موسيقية  أصوات  عىل  ٢-الحصول 

موسيقية جديدة ال تتمكن اآلالت التقليدية 

من إخراجها. 

واستنساخه  العمل  إعادة  ٣-إمكانية 

(COPY) ألكرث من مرة.

الصوتية  الطبقات  تغيري  4-إمكانية 

والتالعب بها.

األصوات  أداء  يف  التالعب  5-إمكانية 

املوسيقية والبرشية.

عديدة  لحنية  خطوط  عزف  6-إمكانية 

وسامعها يف نفس الوقت.

املوسيقية  اآلالت  عدد  زيادة  ٧-إمكانية 

أو عدد املغنيني أو الكورس وذلك من خالل 

واحد  مغني  أو  واحدة  آلة  صوت  تسجيل 

كبرية  أعداد  إىل   (DUBLE) ومضاعفته 

وحسب الحاجة.

8-إمكانية تدوين العمل املوسيقي بدقة.

كل هذه املتغريات أثرت بشكل كبري يف 

الناس فظهور  لدى  املوسيقي  التذوق  عملية 

آالت موسيقية جديدة كفيلة بان تظهر ألوانا 

يف  وبالتايل  املستمع  يف  تؤثر  جديدة  غنائية 

عملية التذوق املوسيقي.

(إن  بروكوفيف  املوسيقار  يقول  وأخريا 

الحياة الجديدة واملواضيع الجديدة تتطلبان 

أال  السامع  وعىل  التعبري  يف  جديدة  أشكاالً 

بعض  يبذل  أن  عليه  يتوجب  حني  يتش� 

الجهد يف استيعاب هذه األشكال). 

األخرى القامئة يف عرصنا هو جهاز الحاسوب 

الغريب  الجهاز  هذا   (COMPUTER)

طريقة  يف  اإلنسان  يشبه  والذي  والعجيب 

مجال  أو  جانب  يدع  مل  ما،  حد  إىل  تفكريه 

أو اختصاص إال ودخل به وأصبح هو األساس 

املعتمد عليه يف العمل فها هو يدخل مجال 

…… والفنون  واالتصاالت  والهندسة  الطب 

الخ وما يهمنا هو دخوله عامل املوسيقى.

املوزونة  العلوم  من  املوسيقى  علم  إن 

(وهي علوم متشابكة رباطها النظام ووحدة 

الرياضيات  علوم  عىل  ويعتمد  السكون) 

علم  يتمثل  حيث  أسايس،  بشكل  والفيزياء 

وقيمها  املوسيقية  األشكال  يف  الرياضيات 

الزمنية أما الصوت ومقدار ذبذباته واهتزازاته 

ليس  لذلك  الفيزياء،  علم  تدخل ضمن  فهي 

إىل  الحاسوب  جهاز  يدخل  أن  الغريب  من 

الحاسوب  كلمة  إن  خاصة  املوسيقى  علم 

مشتقة من الحساب (العملية الحسابية).

عمالقة  رشكات  العامل  يف  ظهرت  لقد 

مختلف  ويف  الربمجيات  مجال  يف  متخصصة 

ظهرت  املوسيقى  مجال  ففي  االختصاصات 

ما  منها  ومتنوعة  متطورة  عديدة  برامج 

يختص:

١-بالقضايا املوسيقية كالعزف والتوليف 

VOYETRA,) والتسجيل الصويت مثل برامج

CAKE WALK, VIENNA,

PROTOOLS', REASON RECOR,

WAVELAP, CUBSE, WAVEPAD

.(SOUND EDITOR

برامج  مثل  املوسيقي  ٢-بالتدوين 

VOYTRA, FINALE, VIENNA)

.(٧ SIBELIUS

االلية  او  الصوتية  النشازات  تعديل   -٣

.(MELODYNE) مثل

كل هذه الربامج وغريها من الربامج أثرت 

بقلم: رائد عزيز العمران

ماجستري موسيقى

وتأثريها عىل عملية التذوق املوسيقي

تكنـولـوجيـا المـوسيـقى

تختلف عملية التذوق املوسيقي يف القرن 

الختالف  نتيجة  املاضية  القرون  عن  الحايل 

العصور،  ظروف ومالمح كل عرص من هذه 

ونتيجة للمتغريات الرسيعة الحاصلة يف عرصنا 

واإلنسانية،  العلمية  املستويات  كل  وعىل 

حيث أصبح من البديهي أن نسمع يف كل يوم 

شهر سنة (فرتة ليست بطويلة) عن اكتشاف 

علمي جديد يدهش العامل من جهة ويسخر 

لخدمة  األرض  موجود عىل  ما  وكل  الطبيعة 

البرشية من جهة أخرى.

العلمية  االكتشافات  هذه  حصول  ومع 

والفن  عام  بشكل  الفن  اخذ  الحديثة 

مصادر  عن  يبحث  خاص  بشكل  املوسيقي 

العرص  هذا  ميزات  ليعكس  لإلبداع  جديدة 

مع  النهاية  يف  ليتالئم  وأفكاره  ومضامينه 

التطور العلمي الحاصل يف العامل.

يف  التكنولوجية  الثورة  حصول  وبعد 

فن  أمام  جديدة  آفاقا  انفتحت  العامل، 

عديدة  موسيقية  آالت  فظهرت  املوسيقى، 

من  تعمل  جدا  عالية  تقنية  وذات  متطورة 

داخل  يف  املخزونة  الجاهزة  الربامج  خالل 

اآللة  هذه  األورغن،  مثل  (الذاكرة)  الجهاز 

أنابيب  عىل  تحتوي  كانت  التي  القدمية 

املفاتيح  ولوحة  بداخلها  الهواء  ملرور  كبرية 

ودواسات (PEADAL) كانت ذات إمكانيات 

الثورة  ظهور  بعد  لكن  بسيطة،  وتقنيات 

اآللة من  التكنولوجية تغريت خصائص هذه 

خالل اإلضافات الحاصلة عليها تدريجيا والتي 

شملت الشكل واملضمون فخرجت إلينا كأنها 

القدمية  باآللة  عالقة  لها  ليس  جديدة  آلة 

ماعدا لوحة املفاتيح، وأخذت تلعب دور مهم 

واملؤدين  العازفني  من  جديد  جيل  خلق  يف 

(املستمع) ويف  املتلقي  بالتايل عىل  وتأثريهم 

عملية التذوق املوسيقي.

واالكتشافات  اإلنجازات  أهم  ومن 
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نجاح العدد / قصة لقاء

مختلفة  مدنية  اجتامعية  منظامت  بعدة 

وأيضاً أن أكون إنسانة أحاول خلق أجواء 

إنسانة  وأكون  عائلتي  أفراد  بني  السعادة 

ناجحة مليئة باإلميان والتواضع واملحبة.

اإلنسان  إنجاز يحققه  أعظم  ما هو 

يف حياته؟

أعظم انجاز يحققه اإلنسان يف حياته 

ان يحصل عىل رىض الله ومحبة اآلخرين. 

ميتلكها  التي  الصفات  أهم  هي  ما 

اإلنسان الناجح؟

الصفات التي ميتلكها اإلنسان الناجح 

هي: اإلميان، املحبة، كرزمة القوية، الصدق 

بالتعامل، الدقة بالنفس، وحب االخرين. 

ما هي النصائح التي تريدين تقدميها 

لآلخرين؟

إىل •  بالوصول  والتحمل  اإلرصار 

الهدف.

الصدق بالتعامل مع اآلخرين • 

العمل الدؤوب • 

الصرب • 

اإلميان وقبول اآلخر • 

مـد يد العون واملساعدة • 

مرت  حياتية  تجربة  أي  هناك  هل 

بك وتحبني ان تشاركيها مع القراء؟

األم  بلد  برتك  رحلتي  هي  تجربتي 

العراق وبدء حياة جديدة يف البلد الجمل 

واألم الحنونة أسرتاليا والتي رافقها اإلرصار 

والتعب واملثابرة والتي تجعل من اإلنسان 

وال  املجتمع،  يف  وناجحاً  فاعالً  عنرصاً 

أنىس من وقفوا معي ودعموين من بداية 

وصويل أسرتاليا، أختي العزيزة نرباس بهنام 

ملوكا  هيثم  األستاذ  العزيز  أخي  وزوجها 

وأمي العزيزة والغالية ورفيقة حيايت التي 

ساندتني ودعمتني والزالت.

وتخصصت مبجال رعاية األطفال & رعاية 

االحتياجات  ذوي  رعاية   & السن  كبار 

عىل  الحصول  خالل  من  وذلك  الخاصة 

بهذه  املتعلقة  الشهادات  من  عدد 

هذا  يف  أعمل  أنا  وحالياً  االختصاصات. 

املجال الذي أحبه كثرياً:

• Diploma of early childhood 

education and care 

• Certi�cate IV in Disability 

• Certi�cate IV in Education 

Support 

• Certi�cate III make-up artist 

instructor 

وما  الحياة  يف  أعىل  مثل  لديك  هل 

هي أهدافك املستقبيل؟

ووالديت،  والدي  بحيايت  األعىل  مثيل 

الدراسة  عىل  املواظبة  منهم  اكتسبت 

عىل  واإلرصار  املسؤولية  وتحمل  والصرب 

هي  املستقبلية  أهدايف  الهدف.  تحقيق 

ان أكون إنسانة ناجحة يف حيايت الخاصة 

ابناء  إىل  الخدمات  أقدم  وأيضاً  واملهنية 

جاليتي العزيزة من خالل عميل كمتطوعة 

وحوار عن قصة نجاحها يف أسرتاليا

مجلة بابلون تلتقي

األنسة شيرين بهنام ألياس 

كيف تصفني وتعرفني نفسك؟

أنا شريين بهنام ألياس مواليد بغداد، 

والديت   & ألياس  بهنام  األستاذ  والدي 

السيدة أمال فرنسيس. ولدي أخوان (االب 

بهنام)  جريارد   & الدومينييك  فرنسيس 

وخوات (نرسين بهنام & نرباس بهنام).

من  التالية  الشهادات  عىل  حاصلة 

العراق:

مدربني •  إعداد  فني  دبلوم  شهادة 

تقنيني / قسم ميكانيك عام 

 • / فيزياء  علوم  بكالوريوس  شهادة 

جامعة مستنرصية 

لقيادة •  الدولية  الرخصة  شهادة 

الحاسوب ICDL / جامعة بغداد 

عملت يف رشكة الصناعات اإللكرتونية 

ملدة  النوعية  السيطرة  بقسم  بغداد  يف 

البلد  وبسبب ظروف  سنوات،   ١0 تقريباً 

األردن  إىل   ٢0١١ العراق  من  هاجرت 

وبعدها وصلت إىل أسرتاليا ٢0١٣ وبداية 

من  البد  كان  بالبداية  الجديد.  مشواري 

فحصلت  اإلنكليزية  اللغة  مهارات  تقوية 

Certi�cate عىل شهادة اللغة اإلنكليزية

 .III spoken and written English
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تاريخية بحوث

وسمح لها بإدارة أعاملها وأمالكها، وخفف من 

سلطة األب عىل أبناءه، وحرص حق الحرمان 

األب  بإمكان  يكن  ومل  باملحكمة،  اإلرث  من 

أسباباً  قدم  إذا  إال  اإلرث  من  ابنه  يحرم  أن 

مقنعة للمحكمة. وساوى القانون بني األبناء 

يف اإلرث، إال أنه ميز بني املواطنني واألجانب 

وبني األحرار والعبيد، ونلمس من قراءة بنود 

قانون حمورايب حرصه عىل إحقاق الحق، وقد 

خفف من سلطة األب التي كانت مطلقة يف 

القانون السومري، حيث أحال مسألة حرمان 

ابنه من اإلرث إىل املحكمة، وإذا ثبت  األب 

عمله،  يف  محق  األب  أن  باألدلة  للمحكمة 

حكمت له وحتى إذا ظهر أن األب عىل حق 

اقرتافه  لولده ذنبه يف حالة  يغفر  أن  فيجب 

الذنب للمرة األوىل. كام وضع قانون حمورايب 

حداً لسلطة الزوج يف الطالق. فقانون العائلة 

السومري أعطى الزوج الحق يف طالق امرأته 

متى شاء وبدون أي سبب، وسواء كان لديها 

أطفال أم ال... أما قانون حمورايب فقد وضع 

فرقاً بني حالتني:

للزوجة  يكون  عندما  األوىل:  الحالة 

ونفقة  زوجها  من  صداقها  فتأخذ  أطفال، 

تكفي معيشة أوالدها. وبعد أن يكرب أوالدها 

تكون لها حصة يف أمالك زوجها الذي طلقها 

عند وفاته مساوية لحصة أي ولد من أوالده.

والحالة الثانية: إذا مل يكن للزوجة أوالد 

أبيها عند  فتأخذ صداقها وما جلبته من بني 

زواجها، مبا فيها هدية الزواج.

ويف إطار املساواة بني أفراد الرعية، فقد 

فرض حمورايب عىل الطبقة العليا التي ينتمي 

يف  القدوة  وتكون  الترصف  تحسن  أن  إليها، 

أشد  عليها  العقوبة  لآلخرين، وجعل  سلوكها 

يف  اآلخرين  عىل  تفرض  التي  العقوبة  من 

نفس الجرمية أو الحادثة التي تقع.

 –  ١٧48) (حمورايب)  قانون  هو  الشخصية 

١95١ ق. م) الذي يحتوي عىل (٢8٢) مادة 

رفيعة  وقانونية  أدبية  بلغة  مكتوبة  قانونية 

املستوى، أما بتويب املواد القانونية فيه، فإنه 

والترشيعات  القوانني  أحدث  تبويب  يحايك 

من حيث الرتابط املوضوعي بني مادة وأخرى 

أو االنتقال من موضوع إىل آخر.

واألهم من ذلك أن حمورايب نقش هذه 

القوانني عىل سلة من حجر الديوريت األسود، 

يبلغ ارتفاعها ٢٢5 سم وقطرها حوايل 60سم، 

اإلله  متثل  صورة  املسلة  أعىل  يف  ونقشت 

عىل  مرتبع  وهو  الشمس  إله  أي  (شمس) 

املتعبد  وقفه  حمورايب  أمامه  ويقف  عرشه، 

وهام  القياس  وحبل  العصا  اإلله  من  يستلم 

من رموز وشارات السلطة والحكم يف العراق 

خمسة  حمورايب  قانون  ويتضمن  القديم 

أبواب رئيسية هي:

يف  وتعود  املرافعات  وأصول  التقايض   .١

خمسة مواد (١-5).

يف  وتقع  املالية  واملعامالت  األموال   .٢

١٢0 مادة (١٢6-6).

٣. األشخاص أو قوانني األحوال الشخصية 

ويقع يف 8٧ مادة (١٢٧-٢١4).

4. األجور ويقع يف 6٢ مادة (١٢٧-٢١4).

5. العبيد ويقع يف 4 مواد (٢٧8 – ٢8٢).

حمورايب  قانون  أبواب  يف  والالفت 

لألحوال  كبرية  عناية  أوىل  أنه  الخمسة، 

بني  واملساواة  والعدل  والعبيد،  الشخصية 

الرعية، حيث أخضع املواطنني ألحكامه سواء 

أمام  عبيد  أو  دين  رجال  أو  موظفني  كانوا 

القضاء، وأعطى املرأة حقوقاً مادية ومعنوية، 

حاالت  ونظم  وباألوالد،  باألرسة  عناية  وأوىل 

من  وحد  واإلرث  والطالق  واملهور  الزواج 

الزوجة  وأعطى  زوجته،  عىل  الزوج  سلطة 

حقوقها،  وعن  نفسها  عن  الدفاع  يف  الحق 

حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة
الدويل  القانون  يف  الدراسات  معظم 

إىل  الحقوق  هذه  ترجع  اإلنسان،  لحقوق 

الحديثة  واملعاهدات  واإلعالنات  االتفاقيات 

التي تم توقيعها وإعالنها يف القرن العرشين. 

الحضارات  يف  موجودة  الحقوق  هذه  ولكن 

بلغات  مكتوبة  مدونات  شكل  عىل  القدمية 

القدمية، بعضها جاء عىل شكل رسائل  األمم 

فيها  يبني  حكامه  إىل  يكتبها  امللك  كان 

واملحكومني،  الحاكم  بني  العالقة  صيغ  بعض 

أو  ومكتوباً عىل األحجار  وبعضها جاء مبوباً 

الورق أو الرقم الطينية. وقد دلت عىل ذلك 

االكتشافات األثرية يف بالد الرافدين (العراق) 

ومرص الفرعونية.

١. حضارة العراق (ما بني النهرين):
القدمية  الحضارات  طول  استمد  لقد 

الترشيع  اإللهية، وظهر  اإلرادة  قوانينهم من 

بالد  يف  الحضارة  تقدم  مع  املدون  القانوين 

(دجلة  النهرين  بني  ما  بالد  أو  الرافدين، 

أن  واألثريون  الباحثون  ويجمع  والفرات). 

امللك  قانوين مدون هو ترشيع  أقدم ترشيع 

السومرية  لجش  مدينة  ملك  (أوركاجينا) 

(٢400 ق.م). أما الترشيع الثاين فهو ترشيع 

السومرية  الدولة  مؤسس  (أورمنو)  امللك 

قانون  وهو  ق.م)،   ٢096  ،٢١١٣) الثالثة 

مبوب ومرتب يف ٢٢ مادة، وتشري مقدمته إىل 

أن اإلله (نناد) إله القمر، إله مدينة أور، هو 

املدينة،  يحكم  ألن  أورمنو  امللك  فوض  الذي 

وقد وصفه اإلله بامللك العادل والتقي والورع 

الفساد  عىل  بالقضاء  إيذاناً  كان  مجيئه  وأن 

امللك  قانون  هو  الثالث  والترشيع  والفوىض، 

ق.م)   ١9٢4-١9٣4) البابيل  عشتار)  (لبت 

املكون من ٣٧ مادة. ورابع ترشيع هو ترشيع 

مملكة (أشنونا) باللغة األكدية (١800 ق.م).

باألحوال  عني  قانوين  ترشيع  أهم  لكن 

بقلم: حسن محمد طوالبة
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تاريخية بحوث

٢. حضارة مرص الفرعونية:
مل تكشف الحفريات والدراسات األثرية 

يف مرص بعد عن ترشيعات تتناول حالة الفالح 

والعامل والحقوق التي يتمتع بها كل منهام يف 

حضارة مرص الفرعونية القدمية، وتشري بعض 

العمل  أرباب  بني  عمل  عقود  إىل  الوثائق 

والعامل، ويستنتج منها أن العامل والفالحني 

املتعاقدين كانوا أحراراً، رغم سطوة وسلطان 

وهو  األلوهية،  لنفسه  يدعي  الذي  الفرعون 

ما أشار إليه القرآن الكريم يف قصتي يوسف 

وموىس (عليهام السالم) مع فراعنة مرص، وما 

كان لهم من سلطان وجربوت يف تلك األيام.

٣. الحضارة اليونانية:
حريته  الفرد  اليونانية  الحضارة  تعط  مل 

الحقوق يف  كامل  له  مواطناً  ليكون  الكاملة، 

كان  بل  واملعتقد،  والقول  والحياة  الحرية 

كل  لها يف  الدولة وخاضعاً  إمرة  تحت  الفرد 

الحضارة  متيز  ورغم  حياته.  أمور  من  يشء 

اليونانية بالعطاء الفكري والفلسفي والعلمي 

متنح  مل  أنها  إال  والفلك،  الطب  مجاالت  يف 

بالحقوق  تعرتف  ومل  حقوقه،  كامل  الفرد 

بني  فقد  أثينا.  مواطني  ملعظم  السياسية 

العنف  سلطة  عىل  والدولة  اليوناين  املجتمع 

يشء،  كل  متلك  التي  هي  فالدولة  والقوة، 

وكان  تشاء.  كيفام  األفراد  بشؤون  وتترصف 

ثالث  أو  أقسام  ثالثة  إىل  مقسمني  السكان 

طبقات:

١. طبقة األرشاف والنبالء:

الجيش  وأركان  الفرسان  ويتبعهم 

كل  وبيدهم  والكهنة،  والقضاة  والحكام 

عىل  السكان  تجرب  التي  القاهرة  السلطات 

الجند  تحرم  كانت  بحيث  يشء،  كل  فعل 

العائلية  باألمور  ينشغلوا  الزواج حتى ال  من 

إذ  األخرى،  األمم  مع  والقتال  الحروب  أثناء 

الحربية  الجند ألعاملهم  يتفرغ  أن  املفروض 

كانت  إذ  البدنية.  اللياقة  والتدريب، وكسب 

حيث  من  تأيت  مرموقة  طبقة  الجند  طبقة 

القيمة االجتامعية بعد األرشاف والنبالء.

٢. طبقة أصحاب املهن، والتجار:

االقتصادي  الدولة  كيان  يقوم  وعليهم 

ولذلك فقد اعتربتهم الدولة مواطنني لهم من 

الحقوق ما ليس لغريهم.

٣. طبقة الفقراء والفالحني:

وهي الطبقة املحرومة من كل الحقوق، 

ولشدة فقر هذه الطبقة، صاروا مبثابة عبيد 

يباعون ويشرتون من قبل الطبقة األوىل، فإذا 

بذمته،  الذي  الدين  دفع  عن  الفالح  عجز 

ليسرتد  املدين  يبيع  أن  الدائن  كان من حق 

دينه وقد ظهرت أول مدونة قانونية يف أثينا 

(6٢0ق.م)،  سنة  (داركون)  حاكمها  قبل  من 

املجتمع  يف  القائم  الطبقي  بالنظام  واعرتف 

بالشدة  القانون  هذا  اتسم  وقد  اليوناين، 

ذلك  ومبوجب  العقوبات،  فرض  يف  والقسوة 

وأرباب  الشيوخ  محل  الدولة  حلت  القانون 

األرس، وهيمن النبالء عىل الشعب.

السابع،  القرن  حتى  الوضع  هذا  وظل 

الجديد  أثينا  حاكم  (صولون)  قام  حيث 

عىل  السكان  فقسم  املجتمع  يف  بإصالحات 

اقتصادية  بإصالحات  وقام  طبقات،  أربع 

االسرتقاق،  ألغى  كام  وسياسية،  واجتامعية 

وحرر الفالحني املديونيني، وحرم قتل األبناء، 

ويف القرن السادس قبل امليالد أنشأ (كليشز) 

االنتخابات  عهد  وبدأ  دميقراطية  حكومة 

اليونانية  الدميقراطية  وازدهرت  بالقرعة، 

 – أنذاك   – اليونان  وعرف  الزمن.  من  لفرتة 

إعدام  بعد  سيام  وال  دستورية،  مؤسسات 

أن  القول  وميكن  (سقراط).  الفيلسوف 

الدميقراطية ارتبط ذكرها بالحضارة اليونانية، 

الشعب)، ورغم ذلك فإن  التي تعني (حكم 

وحقوقهم  األفراد  حريات  أزاء  الدولة  سلطة 

قيود  وال  لها  حدود  ال  مطلقة  سلطة  ظلت 

عليها، أنها كانت سلطة ديكتاتورية مستبدة.

٤. الحضارة الرومانية:
اتسم املجتمع الروماين بالسلطة املركزية، 

وبنظام أرسي قايس، إذ أن األرسة كانت أشهر 

كيان  لها  التي  والوحيدة  اجتامعية  منظمة 

رئيس  وكان  املجتمع.  ذاك  يف  به  معرتف 

وحده  وله  مركزية،  سلطة  ميارس  األرسة 

امتالك األهلية القانونية، أما بقية أفراد األرسة 

لهم  الصالحيات يشء، وليس  لهم من  فليس 

استقالل عن سلطة األب مهام كربوا يف العمر، 

السلطة، هو  ملثل هذه  املنطقي  التفسري  إن 

أن املجتمع الروماين كان يتألف من الفالحني 

الزراعة، وحاجاتهم كانت  املشتغلني يف أمور 

بسيطة، وبالتايل فلم يكن أفراد األرسة بحاجة 

فالحقوق  األب،  من  ينتزعونها  سلطات  إىل 

للبيئة  مالمئة  كانت  األرسة  لرب  املمنوحة 

الرومانية الفالحية.

ويف القرن الثالث امليالدي تحول الفالحون 

التحول عىل  أثر هذا  الرومان إىل تجار، وقد 

خفت  فقد  وعليه  حقوقهم،  نيل  إىل  ميلهم 

كانت  التي  والتشكيالت  األرسة  رب  سلطة 

الرق  عصورها  كل  يف  روما  وعرفت  سائدة. 

والعبودية، فكان قسم كبري من سكانها عبيداً 

وكانت املرأة ملكاً لزوجها ميكن له أن يبيعها، 

من  والرهان  للبيع  عرضة  األطفال  وكان 

اإلمرباطورية  رقعة  اتساع  ومع  أباءهم.  قبل 

تحكمها  التي  املقاطعات  وتعدد  الرومانية، 

مع تعدد األمم والشعوب التي تسكنها، فقد 

درست اإلمرباطورية قوانني البالد واألمم التي 

حكموها فوجدوا فيها عنارص قانونية مشرتكة 

فعملت  والشعوب.  األمم  هذه  وبني  بينها 

عىل صياغة قواعد سميت "قانون األمم". كام 

عرفت روما يف عهدها املليك مجلساً للشيوخ 

الشيوخ  مجلس  دور  وكان  شعبية،  ومجالس 

تقديم املشورة للملك.

توسعت  روما  يف  الجمهوري  العهد  ويف 

أنظمة املجالس فدخلها العامة من املواطنني، 

بسلطتهم  محتفظني  ضلوا  األرشاف  ولكن 

داخل مجلس الشيوخ، وبأصواتهم فقط تكون 

القوانني نافذة املفعول. ورغم هذا التوسع يف 

من  محرومني  ظلوا  الفقراء  أن  إال  املجالس، 

تم  بل  السياسية،  الحقوق  ومن  الحريات 

كانوا  عندما  والعبودية  الرق  إىل  اخضاعهم 

عليهم.  املستحقة  الديون  أداء  عن  يعجزون 

التي  هي  األفراد  لدى  املالية  القدرة  وكانت 

ثورة  وبعد  العليا.  الوظائف  إىل  توصلهم 

األرشاف،  طبقة  ضد  الناس  وعامة  الفقراء 

صدر يف ذاك العهد "قانون االثني عرش". وقد 

الناس، ووضع  بني  املساواة  القانون  أقر هذا 

واألحوال  واملحاكامت  للعقوبات  ترشيعاً 

قاسياً  الشخصية، ورغم ذلك فقد ظل قانوناً 

الفقري  اسرتقاق  فأجاز  الفقراء،  عىل  وظاملاً 

الذي يعجز عن أداء الدين املستحق عليه.

يبق  مل  الروماين  اإلمرباطوري  العهد  ويف 

الحكم  نظام  وصار  أسمها،  إال  املجالس  من 

فردياً مطلقاً، وصارت دميقراطية روما تعتمد 

والحريات  الحقوق  إن  والطبقة.  الرثوة  عىل 

سواء  األفراد  لكل  مكفولة  تكن  مل  الفردية 

حظي  حيث  روما،  يف  أو  اليونانية  املدن  يف 

السياسية  السلطات  مثل  واألرشاف  األغنياء 

بل  منها،  الفقراء  حرم  فيام  واالجتامعية، 

قادهم فقرهم إىل الرق والعبودية.
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علمية دراسات

نظريَّة زحزحة القارَّات:
كان  و١9١5   ١9١٢ بني  الفرتة  ففي 

م نظرية  العالِم األملاين ألفريد فيجرن قد قدَّ

قارَّات  تاريخ  تحيك  القارَّات،  زحزحة 

اسم:  عليها  وأطلق  وحركتها،  البسيطة 

ترتيب  فيها  وأعاد  القاري)،  (االنجراف 

سنة  مليون   ٢00 منذ  ومواقعها  القارَّات 

وحتى عرصه.

"القارَّات  أنَّ  النظريَّة  هذه  وتُِفيد 

ى  كانْت جميعها كتلة واحدة عمالقة تُسمَّ

القوة  ونتيجة  القارَّات)،  (أم  أو  (بانجيا) 

حول  األرض  دوران  عن  الناتجة  الطاردة 

نفسها انفصلْت متباعدًة منذ تقريبًا ٢٢0

مليون سنة، ثم استقرَّت عىل وضعها الحايل 

منذ زمن "البليستوسني". قد بدأْت بواِدر 

اقرتحها  التي  الفرضيَّة  مع  النظريَّة  هذه 

دي  "ج.ل.الكلريك  الفرنيس  الطبيعة  عالِم 

األرض  بأنَّ  فرضيَّته  تقول  الذي  بيوفون"، 

تها  تلقَّ قويَّة  صدمة  نتيجة  تشكَّلت  قد 

الشمس بواسطة مذنب عمالق[١].

نظرية تكتونية الصفائح:
الحركة  بسبب  ا  إمَّ الزالزل  تحصل 

ع، أو الحركة  التكتونيَّة لألرض وهو التصدُّ

الُفجائية خالل صدٍع موجود لصفيحٍة من 

عاتها. صفائح القارَّات أو ِخالل تفرُّ

الرُبكانيَّة: تنشأ هذه  • نظريَّة الزالزل 

طريَقها  الصهارة  تأُخذ  عندما  الزالزل 

تقع  التي  التجويفات  متأل  حيث  ألعىل؛ 

جوانب  تنتفخ  وعندما  الربكان،  تحت 

ة الربكان وتبدأ يف امليل واالنِحدار، فإنَّ  وقمَّ

سلسلًة من الزالزل الصغرية قد تكون نذيرًا 

يسجُل  فقد  الربكانيَّة،  الصخور  بانفجار 

أرضيَّة  هزَّة  مائة  حوايل  الزالزل  مقياس 

صغرية قبل ُوقوع االنفجار.

االهتزازات  وتخرج  تُجاِورها،  كانت 

البؤرة  ى  يُسمَّ واحٍد  مصدر  من  الزلزاليَّة 

الزلزاليَّة التي تَقع عىل خطِّ الصدع، وهي 

(الحد الفاصل بني كتلتنَْي متحركتنَْي)".

عبارة  بأنها:  أيًضا  الزالزل  وتُعرف 

األرض،  قرشة  تُِصيب  أرضيَّة  هزَّات  عْن 

وتنترش يف شكل موجات ِخالل مساحات 

دامئًا  األرض  قرشة  وتُعايِن  منها،  شاسعة 

من الحركات الزلزاليَّة؛ نظَرًا لعدم اسِتقرار 

الدامئة تكون  الهزات  أنَّ هذه  إال  باطنها، 

عادًة من الضعف بحيث ال نشُعر بها، وال 

ها إال أجهزة الرصد (السيسموجراف). تحسُّ

نظريات نشأة الزالزل.. من الخرافة 

إىل اجتهادات العلم:

االعتقاد الخرايف القديم للزالزل:
تنتج  الزالزل  أنَّ  القدماء  اعتقد 

فبعض  مختلفة؛  أسطوريَّة  أسباٍب  عن 

من  أنواًعا  هناك  أنَّ  تخيَّلت  عوب  الشُّ

ثابتة  وتُبِقيها  األرض  تحمل  الحيوانات 

لالهتزاز  تتعرَّض  األرض  وأنَّ  موقعها،  يف 

عندما تقوُم هذه الحيوانات بالتحرُّك ِمن 

مكانها؛ فاليابانيُّون صوَّروا هذه الحيوانات 

عىل شكل عنكبوت، واإليرانيون عىل شكل 

ضفدع،  شكل  عىل  واملنغوليون  رسطان، 

بينام ذكر ابن فضل الله العمري يف كتابه: 

أنَّ  األمصار"  ماملك  يف  األبصار  "مسالك 

محمولة عىل  األرض  أنَّ  اعتقدوا  البابليني 

من  الثور  هذا  يتعب  وعندما  ثور،  قرن 

إىل  (األرض)  حمله  بنقل  يقوم  حملها 

القرن اآلَخر، فتحدث الزالزل بسبب ذلك، 

وقد اعتقد فيثاغورث أنَّ الزالزل تنتج عن 

الحروب بني املوىت!

بقلم: د. موالي املصطفى الربجاوي

الزالزل: دراسة علمية

ة  األخرية خاصَّ اآلِونة  الحديث يف  كرُث 

بـ  املعروفة  البحريَّة  الزلزاليَّة  املوجة  بعد 

اليابان  سواحل  رضبت  التي  "تسونامي" 

هل  الكوارث،  هذه  وقوع  أسباب  عن   -

التنبُّؤ  أم برشيَّة؟ هل ميكن  هي طبيعيَّة 

بُوقوع الكارثة قبل حدوثها؟ هل ما وصل 

بإعالن  ى  يُسمَّ ما  ِخالل  من  العلم  إليه 

املبكِّر) ميكن  اإلنذار  (آليَّة  الطوارئ  حالة 

أْن يحدَّ من ُخطورة الظاهرة؟ أم أنَّ األمر 

نحن  هل  البرشي؟  العقل  طاقات  يَُفوق 

ُمتَّبَع  هو  كام  زلزاليَّة"  "تربية  إىل  بحاجٍة 

املتعلِّمني  تدريس  ِخالل  من  اليابان  يف 

مادَّة للرتبية عىل الحدِّ من ُخطورة الكارثة 

املستعَملة  األبنية  ِخالل  من  أو  الزلزاليَّة، 

"ال  يقولون:  إذ  الزالزل؛  ملقاومة  يَىص  ِخصِّ

بسبب  بل  الزالزل  بسبب  الناس  ميوُت 

األبنية"؟

ماذا نقصد بالزالزل؟

الزالزل عبارة عن: اهتزاز حاد للطبقة 

الُعليَا للكرة األرضية، وهي إحدى الكوارث 

التي تُِصيب مجاالت جغرافيَّة معيَّنة من 

ومنتظمة  دوريَّة  بُصورة  األرض  سطح 

لدول  بالنسبة  الشأن  هو  كام   - تقريبًا 

جنوب رشق آسيا - أو بُصورٍة مفاجئة؛ مامَّ 

ُحدوث  الحالتني  كلتا  يف  عنه  يتسبَّب  قد 

إذا كانت  ة  َخسائر برشيَّة وماديَّة، وخاصَّ

تحت  بُؤرتها  وقوع  وصاَدف  كبرية،  قوَّتها 

مناطق مأهولة بالسكَّان.

ل  توصَّ ما  ِخالل  من  تعريُفها  وميكن 

العلم كام ييل: "الزالزل: هي ظاهرة  إليه 

تحُدث  التعقيد،  شديدة  جيوفيزيائية 

صدع  سطح  إىل  الصخور  لتحرُّك  نتيجًة 

التي  الصخور  عن  بعيًدا  (فالق/انكسار) 
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علمية دراسات

الهزَّات  حديثًا:  إليها  أُِضيَف  وقد 
التي  النوويَّة  التفجريات  بسبب  الحاصلة 

يقوم بها اإلنسان تحت سطح األرض.

نظرية أحزمة الزالزل:
من  مجموعٌة  األرض  عىل  َشأْت 
املناطق الضعيفة يف القرشة األرضيَّة، تُعترَب 
تتنفَّس  مخارج  أو  الزلزايل  النشاط  مراكز 
من ِخاللها األرض عامَّ يعتمل داخلها من 
طاقٍة قلقة تحتاج لالنطالق، ويُطلَق عليها: 

"أحزمة الزالزل"، وهي:
• حزام املحيط الهادي ميتدُّ من جنوب 

رشق آسيا بقرابة املحيط الهادي شامالً.
الذي  الشامليَّة  أمريكا  غرب  حزام   •

ميتدُّ مبحاذاة املحيط الهادي.
ويشمل  األمريكتني،  غرب  وحزام   •
وسط  وحزام  واألرجنتني،  وشييل  فنزويال 
املحيط األطلنطي، ويشمل غرب املغرب، 
وإيطاليا  إسبانيا  حتى  شامالً  وميتدُّ 
تركيا،  وشامل  واليونان  ويوجوسالفيا 
ويلتقي هذا الفالق عندما ميتدُّ إىل الجنوب 
الرشقي مع منطقة: "جبال زاجروس" بني 
بالُقرب من  العراق وإيران، وهي منطقٌة 
ويشمل  األلب،  وحزام  الهياماليا"،  "حزام 

منطقة جبال األلب يف جنوب أوروبا.
ميتدُّ  والذي  الصني،  شامل  وحزام   •
بعرض شامل الصني من الرشق إىل الغرب، 
وغربًا  القوقاز،  منطقة  مع صدع  ويلتقي 
حزاٌم  وهناك  الهادي.  املحيط  صدع  مع 
الزالزل،  أحزمة  أضعف  من  يُعترَب  آَخر 
عىل  األناضول  صدع  جنوب  من  وميتدُّ 
خليج  حتى  جنوبًا  امليت  البحر  امتداد 
البحر  وسط  ثم  سيناء،  جنوب  السويس 
ويُؤثِّر  العظيم،  اإلفريقي  فالفالق  األحمر 
ومنطقة  وإثيوبيا  اليمن  مناطق  عىل 

األخدود اإلفريقي العظيم.

أصناف الزالزل

إنَّ تأثري الزالزل ميكن أْن يقسم وفق 
األصناف األربعة التالية:

ق سطح األرض.. ١ تشقُّ
انهيار الرتبة.. ١
التسونامي.. ١
اهتزاز األرض.. ١

البؤرة  عمق  حسب  الزالزل  وتُصنَّف 
ثالثة أنواع:

حلة، وتنشأ عىل عمق ٧0كم.. ١ الزالزل الضَّ
ُعمق . ٢ عىل  وتنشأ  طة،  املتوسِّ الزالزل 

بني ٧0 - ٣00 كم.
عمق . ٣ عىل  وتنشأ  العميقة،  الزالزل 

٣00 - ٧00 كم.

أنواع الزالزل

حسب  للزالزل  الكربى  األنواع  ا  أمَّ
ما  - عىل ضوء  إجاملها  فيمكن  منشؤها، 

رأيناه آنًفا - فيام ييل:
انهيارات •  (بفعل  االنهيارات:  زالزل 

الصخور املفاجئة يف املناطق الجبليَّة).
زالزل بركانيَّة: يرتبط حدوثها بالنشاط • 

الصخريَّة  املواد  واندفاع  الربكاين 
املنصهرة من جوف األرض إىل سطحها.

عىل •  مركزها  ويوجد  بلوتونيَّة:  زالزل 
عمٍق سحيٍق من األرض، فقد سجلت 
زالزل عىل عمق 800 كم يف رشقي آسيا.

املناطق •  يف  تحدث  تكتونيَّة:  زالزل 
وتتعرَّض  االنكسارات  تُِصيبها  التي 
كثري  شائٌع  النوع  وهذا  ع،  للتصدُّ
الُخصوص  عىل  يرتكَّز  وهو  الحدوث، 
يف القرشة السطحيَّة عىل أعامٍق تصل 

إىل ٧0 كم.
 • :(tsunamy) زالزل بحريَّة: تسونامي

اليابانيَّة؛  اللغة  من  الكلمة  أصل 
مرفأ،  أو  ميناء  تعني:  (تسو)  فكلمة 
وكلمة (نامي) تعني: أمواج؛ ومن ثَمَّ 
الهائلة  األمواج  الكلمة:  معنى  يصبح 
الزالزل  عن  ناجمٌة  وهي  الكبرية، 
الزلزاليَّة)  البحريَّة  األمواج  ى:  (تسمَّ
العميقة  الربكانيَّة  واالنِدفاعات 
املوجودة يف البحار واملحيطات، وهي 

تُعرَف كذلك باسم: (تسونامي).
عىل  الكوارث  تُسبِّب  ما  وكثريًا 
ُرسعاتها  بسبب  املجاورة؛  الشواطئ 

الكبرية التي تُعاِدل 89م/ث، وقوَّة َصدمها 
وتخريبها للساحل وما يَحِويه من ُمنَشآت 
الضغط  عىل  يطرأ  وما  ومزارع،  برشيَّة 

ل. الجوي من تبدُّ

هل ميكن التنبُّؤ بوقوع الزالزل؟

ميكن التمييز بني ثالثة مستويات من 
ل إليها العلم: التنبُّؤ توصَّ

املستوى األول: وهو أين تقع الزالزل، 
كبري  حدٍّ  إىل  يسهل  أنَّه  مالحظة  ميكن 
تُصنَّف  العامل  من  واسعة  مناطق  تحديُد 
الزالزل،  لوقوع  محتملة  أماكن  أنها  عىل 

وهي التي تقع يف نِطاق أحزمة الزالزل.
املتوقَّعة  القوة  هو  الثاين:  املستوى 
ويظلُّ  املناطق،  بهذه  ستقع  التي  للزالزل 
املستوى  من  أصعب  يَُعدُّ  املستوى  هذا 
حجم  تقدير  باستطاعته  أحد  فال  األول، 
ستنطلق  التي  األرض  يف  الكامنة  الطاقة 
ؤات يف  مع الزلزال، وكلُّ ما يُوَضع من تنبُّ
هذا الصدد مجرَّد تقديرات تقريبيَّة حول 
بناًء  منطقة؛  بكلِّ  للزالزل  العام  املتوسط 

عىل التسجيالت السابقة.
ؤ مبوعد حدوث  املستوى الثالث: هو التنبُّ
الزالزل، وهذا يف حكم املستحيل، وال توجد 

هناك وسيلٌة تستطيع القيام بذلك.
املتواصل  العلمي  م  التقدُّ رغم  إًذا 
جميع  يف  التكنولوجيا  وسائل  ر  وتطوُّ
املجاالت واألبحاث، ورغم اكتشاف أجهزة 
اإلنذار املبكر - إال أنها وقفْت عاجزًة عن 
وهي  أال  الكوارث؛  أشدِّ  بحدوث  ؤ  التنبُّ
أنواع  أخطر  من  تُعترَب  والتي  الزالزل، 
الكوارث؛ نظَرًا ملا تُحِدثه من َخسائر كبرية 
وجسيمة يف املمتلكات واألرواح يف صورٍة 
يَصُعب  ا  جد� معدودة  ثواٍن  ويف  مفاجئة 
وهذا  خاللها،  من  الترصُّف  اإلنسان  عىل 

هو سبب خطرها.
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همسات أبو فادي

الله. وأكرثها  الله معك – ما شاء   –

رقّة البيت الشعري التايل: يا سائرة يف 

أرض موالِك، سريي وعني الله ترعاِك. 

مثل:  باألولياء،  يستنجد  وبعضها 

دخيل النبي – محبوبة اإلمام عيل – 

محروسة سيد مالك. 

فلسفة  من  استُقي  ما  وهناك 

كان  وإن  طيب  الصرب  مثل:  الحياة، 

إذا   – وابتسامة  دمعة  الحياة   – ُمرّا 

ابتسمت لك الحياة، فال تنس ُمرَّها – 

انظر بعينيك وارحم بقلبك. 

وهناك ما أخذ من األغاين الشائعة 

لسعدون  أريدك،  مثل:  األفالم  أو 

جابر؛ عزاز، لياس خرض – أمل حيايت، 

أم  السيدة  للمرحومة  ظاملني،  يا  أو 

كلثوم – يكفي عذاب للصرب حدود، 

الحقيقة   – ذاتها  للمرحومة  وأظنها 

اشرتوين  غّنت:  ملن  ولعلها  حرّيتوين، 

ببطلة  تيّمنا  لرمبا  رحمة،   – اشرتوين 

مسلسل "رحمة" املرصي.. 

أكرث طرافة وخفة دم  أما ما هو 

سيارته،  السائق  به  يغازل  ما  فهو 

محروسۀ یا عروسۀ

وكأنها حبيبته، مثل: يا نوسة، محروسة 

يا عروسة، تسواهن – محبوبة زيرك 

أو عدي أو سلامن – سبع الدجيل – 

بلبل  أنا  الجبال والصحاري –  قاهرة 

أغني املارسيدس. أو يخاطب به من 

يعاكسه مثل: اتركني أنا مخطوبة – 

َحسيبَك   – عود  فيها  الحسود  عني 

للزمن – نرفزتني يا حلو – ال ترسع 

جاء  كام  أو  بانتظارك.  نحن  بابا  يا 

األجنبية  الشاحنة  هذه  مؤخرة  يف 

 ،Don’t Kiss my Back :باإلنكليزية

وأترك الرتجمة للعارفني!

رشطة  منعت  ملاذا  أفهم  ولكني 

 – السيارات  عىل  الكتابة  املرور 

الشعبية  السيارات  عىل  تكرث  وهي 

رؤية  تعيق  لئال   – والشاحنات 

آخر  حّل  من  هل  ترى  السائق. 

تسجيل  يف  الشوفري  رغبة  الحرتام 

فلسفته عىل سيارته واملحافظة عىل 

هذا الجانب من "الرتاث"؟!

* * * * * * * * * *

بقلم: أبو فادي
(من الفكر املسيحي إىل بابلون)

شيوخ  مجلس  يف  وجدتُني 
منهم  كّل  راح  مرة،  ذات  متقاعدين 

ينبش يف ذكرياته عن قصة أو طرفة 

يؤنس بها الجلسة. وانربى "أصغرهم" 

سنا يحيك عن أحد أساتذته القدامى 

– وكان ذكيا اىل حّد الغرابة – كيف 

يف  خيل  بعربة  مرة  ذات  لحق  أنه 

يحّل  وراح  املوصل  شوارع  أحد 

األسود،  قفاها  عىل  حسابية  معادلة 

وألهمتني  الصف!  سبورة  أنه  ظانا 

القصة أن أالحق سيارات هذا الزمان 

وريثة تلك العربات، ال ألجل مسائل 

ألقرأ  وإمنا  قفاها،  عىل  حسابية 

الفلسفة  من  طريفة  مناذج  عليه 

شعرا  كُِتبَت  املتجّولة،  الشعبية 

الرقعية والديوانية  ونرثا، وبالخطوط 

والكوفية والفارسية وحتى الفرنجية. 

وإليك عيّنات من هذه النامذج:

القسط األوفر من هذه الكتابات 

سرت  يلتمس  ما  منه  الصبغة،  ديني 

 – رب  يا  ساتر  يا  مثل:  الرحمن، 

راجعة بإذن الله – هذا من فضل ريب 
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جداً قصرية األديب / قصة الباب

نتفة من الثلج تتحرك حركة صغرية جداً فوق القامش 

الخشن لسقف الخيمة، تتاموع تدريجياً، تتعلق بحافة 

باب الخيمة املخروطي، ثم تهوى رفيعة طويلة وتعانق 

الخيمة  الخيمة…  باب  أمام  املكدسة  الثلج  طيات 

بقوة عىل جدرانها  باب، ضوء مصباحها يرضب  بدون 

الداخلية ثم ينعكس عىل املنضدة املنتصبة يف وسطها 

وأمام الرسير الذي طويت بطانيته لتكشف عن وجه 

املنضدة ويف وسطها متاماً  البياض. عىل  ناصع  رششف 

مثة جهاز مذياع يصدح بأغنية تنساب من الخيمة إىل 

حجر  مرمى  بعد  عىل  تنتهي  التي  الشاسعة  الساحة 

برؤوس  مثقل  الثلج  بطيات  مكلل  صغري  تل  بسفح 

الثلج  بنتف  الخرضاء  أوراقها  تزينت  أشجار  أغصان 

املنبث  الصوت  عجيب…  مرهف  تناسق  عىل  فبدت 

القمر  وجه  مالمساً  ويطري  الجبل  يتسلق  املذياع  من 

وبكر السحب البيضاء… الصوت يتطاول.

حبيتك بالصيف
تتحرج  الخيمة ثم  ينهمر كالحواري فوق سطح  الثلج 

قطراته بصورة حلزونية لتغفو عىل الحافة الجانبية.

حبيتك بالشتي
ناراً،  تلتهب  حديدية  مدفأة  استقرت  املنضدة  قرب 

وقربها مثة أغصان مبتورة لتغذية نارها.

خلف الصيف وخلف الشتي 
كأنها  تصفر  والريح  نثيثاً،  يزداد  الخيمة  خارج  الثلج 

من  املدفأة  ونار  والنوى،  الوجد  لظى  ذوته  عاشق 

الداخل تتوهج كشمس آبية.

* * *
من أعامق الجبل الثلجي، من أغوار الليل األبيض، بدا 

هيثم بهنام بردى

عالقة
وسط ذاك البياض الرسمدي كنقطة صغرية، أىت يرتدي مالبساً 

العقد  الخيمة… وجه وقور تجاوز  بثبات نحو  صوفية، خطا 

فازدادت  الثلج  نتف  بها  تعلقت  بيضاء  كثة  لحية  الخامس، 

بياضاً. دخل الخيمة، يداه تحمالن حزمة طرية من األغصان، 

نحو  األغنية  مع  يدندن  استدار وهو  ثم  املدفأة  قرب  ألقاها 

باب الخيمة وأسدله ثم أحكم إغالقه وارمتى عىل الرسير.

* * * * *
بني  تعلقتا  األماميتان  قامئتاه  برشاقة،  الجانبية  الساقية  عرب 

طيات الثلج املعلقة يف الفضاء السحيق وطيات الثلج املنبسطة 

أمامه لربهة ثم أتبعهام بقامئتيه الخلفيتني، وعندما استقر يف 

الجهة الثانية من الساقية طفق يهز ذيله، اقرتب من الخيمة، 

ال  وأسنانه  بدهشة  محجريهام  يف  تدوران  عيناه  حولها،  دار 

الخيمة  باب  أمام  وقف  فكيه،  بني  الرابض  الصيد  عن  تنفك 

عليه  وداس  أمامه  فمه  من  ألقاه  البرص  وبلمح  ثم،  لربهة 

بقامئتيه األماميتني ثم رفع رأسه ورفع عقريته بالنباح.

* * * * *
- كدت أنساك.

كان الكلب مقعياً أمام الرجل ينظر نحو األرنب املذبوح أمام 

قدمي الرجل، وملا رآه يرفع قطعة اللحم بني يديه ويقشطها 

بأسنانه فكر… ها هي ذي العظمة الشهية ما ألذها.. يلقيها 

بني  العظمة  ووضع  القرفصاء  الكلب  جلس  بتودد،  الرجل 

قامئتيه األماميتني ثم طفق يعالجها بأسنانه.

* * * * *
… وال تزال السامء بيضاء، وأغصان األشجار والخيمة الفريدة 

أبيض، والكلب  والليل  بيضاء…،  الرجل  بيضاء، ولحية  األزلية 

يف  صغرية  فتحة  من  املنبث  والدخان  أبيض،  والثلج  أبيض، 

سقف الخيمة أبيض.
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الباب األديب / أشعار وقصائد

ٔابا فادي:ٔابا فادي:
الحرية،  شمس  الشمس....  شعاع  ٔاضاءت  جمرات  منه  انبعثت  مكتبتَك  الحرية، رماد  شمس  الشمس....  شعاع  ٔاضاءت  جمرات  منه  انبعثت  مكتبتَك  رماد 

لتمهد الطريق كي يولد العلم والفكر وا��ٔدب من جديد.لتمهد الطريق كي يولد العلم والفكر وا��ٔدب من جديد.

فادي:فادي:
جديد،...  شفق  عيون  في  كعروس  تزهو  ٔاراها  العزيز،  بكري  يا  عرسك  جديد،... غرفة  شفق  عيون  في  كعروس  تزهو  ٔاراها  العزيز،  بكري  يا  عرسك  غرفة 

تطايرت ستائرها وحلّقت كثرياِت ذهٍب في سماء الفرح وا��ٔهازيج والعيد.تطايرت ستائرها وحلّقت كثرياِت ذهٍب في سماء الفرح وا��ٔهازيج والعيد.

شهد:شهد:
لتتناثر  الكوَن  ٔاخرَس  متقٌد  لهٌب  العزيزة،  وحيدتي  يا  الزاهية،  المزركشة  لتتناثر غرفتِك  الكوَن  ٔاخرَس  متقٌد  لهٌب  العزيزة،  وحيدتي  يا  الزاهية،  المزركشة  غرفتِك 
ٔاجسادها  بيض،  كحمامات  ا��ٔرض  لتّطرز  ز��لية  مطر  كقطرات  لوحاتها  ٔاجسادها ٔاش��ء  بيض،  كحمامات  ا��ٔرض  لتّطرز  ز��لية  مطر  كقطرات  لوحاتها  ٔاش��ء 

صلبان تّطهر ٔارض الظلمات.صلبان تّطهر ٔارض الظلمات.

ٔاندراوس:ٔاندراوس:
دومًا  المشرعة  ونافذتها  قلبي،  زوايا  ٕاحدى  في  راكنًة  عزيزي  يا  غرفتك  زالت  دومًا ��  المشرعة  ونافذتها  قلبي،  زوايا  ٕاحدى  في  راكنًة  عزيزي  يا  غرفتك  زالت   ��
لسماع نداءات ٔاصدقائك تتناغم مع ٔاصداءها هتاف ٔاشجار الحمضيات التي تعانق لسماع نداءات ٔاصدقائك تتناغم مع ٔاصداءها هتاف ٔاشجار الحمضيات التي تعانق 
الكتب  ُحرقت  ؤاسفاه،  ولكن  الع��،  تتسلق  غٍض  كبرعم  ؤانت  حديقتنا.  الكتب سياج  ُحرقت  ؤاسفاه،  ولكن  الع��،  تتسلق  غٍض  كبرعم  ؤانت  حديقتنا.  سياج 

والذكريات الجميلة وا��ٔح��م، وذهبت ٔادراج الرياح.والذكريات الجميلة وا��ٔح��م، وذهبت ٔادراج الرياح.

بهنام:بهنام:
غرفتك،  بك  زهت  لطالما  الزمان،  ذاكرة  في  بهنام  عزيزي  يا  باقية  غرفتك، حاسبتك  بك  زهت  لطالما  الزمان،  ذاكرة  في  بهنام  عزيزي  يا  باقية  حاسبتك 
قمر  منها  يدخل  وا��ٔخرى  ا��ٔمل،  شمس  خ��لها  من  تدخل  ا��ٔولى  قمر بنافذتيها..  منها  يدخل  وا��ٔخرى  ا��ٔمل،  شمس  خ��لها  من  تدخل  ا��ٔولى  بنافذتيها.. 
شاشتها  لتتوهج  المدربة  ٔاناملك  من  لمسة  وتتٔامل  عودتك  تنتظر  وهي  شاشتها ا��ٔح��م،  لتتوهج  المدربة  ٔاناملك  من  لمسة  وتتٔامل  عودتك  تنتظر  وهي  ا��ٔح��م، 

بصور العائلة السعيدة، ولكن، سراب... سراب، ا�حرقت كالرند في البيداء.بصور العائلة السعيدة، ولكن، سراب... سراب، ا�حرقت كالرند في البيداء.

يوسف:يوسف:
ملعبك الصغير يا صغيري في ذاكرة جنة ٔاح��مي، �� زالت في مسمعي نغماتُك ملعبك الصغير يا صغيري في ذاكرة جنة ٔاح��مي، �� زالت في مسمعي نغماتُك 
الصغيرتين كرة  بقدميك  ؤالمس فرحتك حين كنت تدحرج  البريئة،  الصغيرتين كرة وضحكاتُك  بقدميك  ؤالمس فرحتك حين كنت تدحرج  البريئة،  وضحكاتُك 
القدم ؤانت تجري كالحمل الوديع في الساحة الخضراء المترامية ٔامام بيتنا الذي القدم ؤانت تجري كالحمل الوديع في الساحة الخضراء المترامية ٔامام بيتنا الذي 
صار في كف المجهول.... لربما في يوم ما في ٔارض غريبة يا عزيزي تنشد مزامير صار في كف المجهول.... لربما في يوم ما في ٔارض غريبة يا عزيزي تنشد مزامير 

داود.داود.
******

 بيتي:  بيتي: 
خيمة ٔاكبادي، ٔامسى خنجرًا مسمومًا في فؤادي، صورَك وشم منقوش على جسد خيمة ٔاكبادي، ٔامسى خنجرًا مسمومًا في فؤادي، صورَك وشم منقوش على جسد 
غفوتي  ٔاو��دي،  سعادة  ذكرياتي،  حياتي،  قلبي،  ونبض  جبيني  عرق  غفوتي روحي،  ٔاو��دي،  سعادة  ذكرياتي،  حياتي،  قلبي،  ونبض  جبيني  عرق  روحي، 

وصحوتي، حزني وسعادتي... كم كان بابك واسعًا ل��ٔحبة الوافدين يا بيتي.وصحوتي، حزني وسعادتي... كم كان بابك واسعًا ل��ٔحبة الوافدين يا بيتي.
ا�ٍه يا بيتي.... يا جنة ٔاح��مي.ا�ٍه يا بيتي.... يا جنة ٔاح��مي.

سیرة ذاتیۀ لبیتنا
الشاعرة نضال نجيب موىس

الشاعرة آين ساالتيان
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الباب األديب / أشعار وقصائد

کنارا  دروحا
الشاعر سامل يوخنا

مشبحولي بقالي و قيناثا مشبحولي بقالي و قيناثامشبحوا مريا بقالي خلييي   مشبحوا مريا بقالي خلييي  
مشبحولي بقيثارا د ابريم مشبحولي بقيثارا د ابريممشبحولي بمزموري اد داويذ   مشبحولي بمزموري اد داويذ  

يا خزينتا دمركنياثا يا خزينتا دمركنياثاابريم يا شمشا دمدنحا    ابريم يا شمشا دمدنحا   
مبهيروخ طا��ن اورخاثا مبهيروخ طا��ن اورخاثاسيبا بريشا دكلي حنبي    سيبا بريشا دكلي حنبي   

دمرويلوخ هيمانوثا دمرويلوخ هيمانوثاابريم يا نبوؤا صبيا    ابريم يا نبوؤا صبيا   
خليي و شبيري بحادوثا خليي و شبيري بحادوثامسوقلوخ عيتا بمزموري    مسوقلوخ عيتا بمزموري   

بيروخ  بريخا و طيمانا بيروخ  بريخا و طيماناابريم يا كرمه شميانا    ابريم يا كرمه شميانا   
ميماري مسوقلي خ كنياثا ميماري مسوقلي خ كنياثامليلوخ ياماثا و صخوي    مليلوخ ياماثا و صخوي   

ماحورا و موسيقارا ماحورا و موسيقارامشمشانا مشمها و كشيرا   مشمشانا مشمها و كشيرا  
مشوبحلوخ مريا بص��واثا مشوبحلوخ مريا بص��واثامتولوخ سيعثا دخماثا    متولوخ سيعثا دخماثا   

كول ترزي دحكيموثا كول ترزي دحكيموثاشقلوخ من يعقوب و من نرساي   شقلوخ من يعقوب و من نرساي  
ببوشاقا ود�� عسقوثا ببوشاقا ود�� عسقوثاممطيلوخ ا��ن توديثا    ممطيلوخ ا��ن توديثا   

مرموخ دايم بشوهاروثا مرموخ دايم بشوهاروثاعذعيذا دتخرونوخ خليا    عذعيذا دتخرونوخ خليا   
بكول ديري و كلي عيتاثا بكول ديري و كلي عيتاثااديوم يوما و كل عدانا    اديوم يوما و كل عدانا   

رملي شموخ بكو حخمثا رملي شموخ بكو حخمثامخ زهريرا دقشتي ماران    مخ زهريرا دقشتي ماران   
مطيلي ��ربثناي بنياثا مطيلي ��ربثناي بنياثامن اورهي يما دسوريايي    من اورهي يما دسوريايي   

شورا و سورا دحطايي شورا و سورا دحطاييتاج داومتا دسوريايي    تاج داومتا دسوريايي   
يائي بشموخ تشبحاثا يائي بشموخ تشبحاثاريشا دملباني رشيما    ريشا دملباني رشيما   
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تسلية العدد

نوزاد إلياس إعداد:

مالحظة: الحلول معكوسة

ضع األرقام من 

١ إىل ١٦ داخل 

املربعات لتحصل 

عىل العدد ٣٦ من 

كل األتجاهات

هل تعرف كيف اخرتعت 

الكلامتاملتقاطعة؟

أرثر  هو  املتقاطعة  الكلامت  لعبة  مخرتع 

إنكليزي  صحفي  وأرثر   .١٩١٣ عام  وين 

ولد يف مدينة ليفربول وكان يعمل يف بلده 

األصيل يف بريطانيا كُمحرر ومصمم لأللغاز 

والحزورات. وبقي كذلك حتى بعد رحيله 

لصحيفة  ألغازاً  كان  املتحدة.  الواليات  إىل 

الشهرية  لعبته  آنذاك  ليخرتع  أمريكية 

يعمل  كان  عندما  املتقاطعة)  (الكلامت 

لدى صحيفة نيويورك ورلد. حيث طلبت 

منه الصحيفة اخرتاع احجية جديدة إلمتاع 

قّراء الصحيفة. فعاد بذكرياته إىل الطفولة 

استخدام  بلعبة  يستمتع  كان  عندما 

الحروف. وقد تم إصدار هذه اللعبة للمرة 

األوىل يف ١٢ كانون األول ١٩١٣.

لعبة املربع 

السحري
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تسلية العدد

��������� ������
افقي

١) محافظة مرصية
٣) صفة الرجل الخلوص الذي يحرتم اآلخرين
٤) وحدة رسعة تستخدم للسفن والطائرات

٥) اسم أكرب دولة يف العامل
٦) بال والدين

٧) دولة عربية تقع يف القارة األفريقية
٨)الذي يرمي السهام

١٠) بربري

عمودي
١) جمع معيار

٤) أداة قدمية كان يقاس بها الوقت

٦) نوع من أنواع السجائر

٧) نبي أشتهر اسمه بالطوفان

٨) ال يسمع

٩) عكس داخيل

١٠) اسم أحد كواكب املجموعة الشمسية
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مقبالت التونة واالفوكادو
اللغز

حكمةهل تعلم

سيديت

املقادير
تونا باملاء ٣٤٠غم• 

مايونيز ١٥غم• 

بصل أخرض ٣غم• 

فلفل أحمر ٢٠غم• 

خل بلسميك• 

ثوم نصف حبة• 

ملح وبهار• 

افوكادو مقطعة نصفني عدد ٢• 

االعتذار ثقافة راقية 

الجاهلون  يعتقد 

أنها إهانة للنفس.

الذي •  اليشء  هو  ما 

الداخل  من  جلده 

الخارج؟  من  وعظمه 

(السلحفاة).

من هو الطري الذي يرى • 

بإذنيه؟ (الخفاش)

الذي •  اليشء  هو  ما 

وال  املاء  يف  يدخل 

يتبلل؟ (الضوء)

أن املزارعني يف الهند والصني بدوا بتدجني الدجاج من العام ٧000• 

قبل امليالد وابتعدوا عن تناول بيض الطيور الربية.

أن الفراولة مفيدة للقلب إلنها من أفضل مضادات األكسدة وغنية • 

باأللياف الغذائية القابلة للذوبان حيث تعمل عىل تخفيض معدل 

الكولسرتول يف الدم بزيادة كفاءة الدورة الدموية.

التحضري
يخلط كل من التونا واملايونيز . ١

والفلفل  األخرض  والبصل 

وعاء  والخل يف  والثوم  األحمر 

ويضاف امللح والبهار.

نصفني . ٢ إىل  االفوكادو  تقطع 

ويفرغ داخلها.

يوضع الخليط داخل االفوكادو . ٣

قبل  األخرض  بالصل  ويزين 

التقديم.

إعداد: نضال هنودي
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أحد  وهو  جفري،  ساشا  الربيطاين  الرسام  دخل 

لألرقام  غينيس  موسوعة  املعارصين،  الفنانني 

القياسية من خالل لوحة فنية عىل القامش تُعد 

"رحلة  عنوان  تحمل  العامل،  نوعها يف  األكرب من 

اإلنسانية" مبساحة ١٧ ألفا و١٧٦٫٦ قدم مربعة. 

وتعد اللوحة أكرب مبادرة اجتامعية وفنية وخريية 

يف العامل، وتأيت يف إطار املبادرة الخريية "إنسانية 

"ديب  مع  بالرشاكة  إطالقها  تم  التي  ُملَهمة"، 

العطاء"، و"منتجع أتالنتس النخلة بديب"، وبدعم 

من وزاريت التسامح والتعايش والرتبية والتعليم. 

وتهدف إىل جمع ٣٠ مليون دوالر أمرييك لإلسهام 

األكرث  األطفال  حياة  يف  إيجايب  تغيري  تحقيق  يف 

احتياجاً حول العامل واألكرث ترضراً من آثار جائحة 

فريوس كورونا يف املناطق األكرث فقراً، وبتأييد أكرث 

من ١٠٠ شخصية عاملية حتى اآلن.

سبعة أشهر
داخل  اإلنسانية"  "رحلة  لوحته  جفري  ونّفذ 

بديب،  النخلة  أتالنتس  منتجع  يف  الكربى  القاعة 

حيث  رسم،  ستوديو  إىل  بتحويلها  قام  والتي 

شهر  من  ابتداء  كاملة  أشهر  سبعة  فيها  أمىض 

مارس ٢٠٢٠ وحتى شهر سبتمرب من العام ذاته، 

بواقع ٢٠ ساعة يومياً، مستخدماً ١٫٠٦٥ فرشاة 

رسم و٦٫٣٠٠ لرت من الطالء لتنفيذها، بالتزامن 

الرسام الربيطاين ساشا جفري

أنحاء  معظم  دخلتها  التي  اإلغالق  فرتة  مع 

جفري  ومتكَّن  كوفيد-١٩.  وباء  ملواجهة  العامل 

يف  شخص  مليار   ٢٫٥ من  أكرث  إىل  الوصول  من 

جميع أنحاء العامل من خالل هذه القطعة الفنية 

سيستني  كنيسة  "سقف  أنها  عىل  ُوصَفت  التي 

الحديث"، يف مقارنة مع العمل التاريخي الشهري 

الذي يُعد أشهر ما قدم فنان عرص النهضة مايكل 

أنجلو يف مطلع القرن السادس عرش.

جانب من لوحة رحلة اإلنسانية
لوحتي  بدخول  ترشَّفُت   " جفري:  ساشا  وقال 

لألرقام  غينيس  موسوعة  إىل  اإلنسانية)  (رحلة 

ملسرية  البداية  مجرد  وهي  العاملية،  القياسية 

"اللوحة  وأضاف:  ُملَهمة".  إنسانية  مبادرة 

واملبادرة هام أكرث بكثري من مجرد قطعة فنية، 

إيجايب حقيقي يف  تغيري  إحداث  إىل  يهدفان  إذ 

وأرواح  وعقول  قلوب  خالل  من  املجتمعات 

أطفال العامل، وكالهام ميثالن نقطة انطالق نحو 

مستقبل أفضل للبرشية جمعاء".

أربع مزادات
الضخمة  اإلنسانية"  "رحلة  لوحة  تقسيم  وتم 

إىل عدة لوحات قامشية بعد ترقيمها وتوقيعها 

وفهرستها وتعليقها عىل إطار. وسُتباع ٧٠ قطعة 

مزادات  أربع  عرب  فردي  بشكل  اللوحة  من 

األموال  جمع  سيتم  حيث   ،٢٠٢١ العام  خالل 

التعليم  قطاعات  يف  الخريية  املبادرات  لصالح 

من  وغريها  الصحية  والرعاية  الرقمي  واالتصال 

املرافق. وذلك بالرشاكة مع كلٍّ من ديب العطاء، 

"اليونيسف"،  للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ومنظمة 

"اليونسكو"، ومؤسسة "جلوبال جيفت"، وبدعم 

الرتبية  ووزارة  والتعايش  التسامح  وزارة  من 

والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

إعادة تجميع
ومن املقرر أن تعود هذه اللوحة إىل قاعة منتجع 

"أتالنتس" الكربى ليكشف عنها الستار رسمياً يف 

هذه  وستكون  الجاري  فرباير   ٢٥ يف  خاص  حفل 

هي املرة األوىل التي يتم فيها تجميع القطع إلعادة 

لتحقيق  تقسيمها  بعد  األصلية،  اللوحة  تكوين 

أهدافها الخريية. وسيتم إقامة حفل خاص إلزاحة 

واستثنائية  مميزة  لحظات  اللوحة  عن  الستار 

ستعيشها مجموعة من الشخصيات املدعوة، خاصًة 

من خالل منصات املشاهدة واملتاهة الخاصة التي 

تم إعدادها ملشاهدة اللوحة مبنظور مختلف. مع 

تطبيق جميع التدابري الوقائية. كام سيتضمن الحفل 

عدداً من العروض االستعراضية.
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كاريكاتري سيايس
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صور ذو معنى
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زمان أيام العراق
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إدارة املجلة تشكر كل أصحاب األعامل واملصالح 

التجارية الداعمني للمجلة
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