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قبل أن نكتب عن قيم وقيمة الوالء للوطن 

وأهميته لإلنسان يف عالقته مع هذا الوطن البد 

ومصطلح  الوالء  مصطلح  عىل  قليالً  نعرج  ان 

االنتامء للوطن. فاالنتامء، قد يشري يف أحد معانيه 

الوالء.  إىل  يصل  وال  يرتقي  ال  ولكنه  الوالء،  إىل 

يكون  وقد  دامئياً  أو  مؤقتاً  يكون  قد  فاالنتامء 

طوعياً أو متوارثاً كاالنتامء إىل نقابة أو فريق معني 

أو االنتامء لقبيلة أو عشرية أو االنتامء إىل دولة 

معينة من خالل الجنسية، وحتى التفاين وتكريس 

الذات واإلخالص والوفاء ال تستطيع ان تصل إىل 

الواردة  التعريفات  خالل  فمن  الوالء  أما  الوالء. 

يف املعاجم أعطيت له عدة معاين: املِلُْك والُقرُب 

والَقرابُة والنُّرصُة واملحبَُّة والطَّاََعة َواإلِْخالَص.

أجدها  التي  املعاين  هذه  معظم  وتشري 

من  الرغم  عىل  للوالء  الحقيقي  باملعنى  تفي  ال 

اإلنسان  بني  العاطفية  الرابطة  عىل  تشري  إنها 

والوالء  الوطن.  عن  نتحدث  دمنا  ما  والوطن 

ميتلكه  الذي  الشعور  وذلك  العاطفة  تلك  هو 

التفاين  وهو  الوطن،  اسم  يتذكر  عندما  اإلنسان 

قبل  من  املتناهية  حدوده  يف  والعميل  اإلرادي 

هذه  وتكون  معينة،  قضية  تجاه  معينة  ذات 

القضية قادرة عىل ان توحد مجاميع مختلفة يف 

هذه  لخدمة  والعرق  والقومية  والطائفة  الدين 

هي  العراق  بلدنا  تواجه  التي  املشكلة  القضية. 

ظل  يف  لبلدنا  الوالء  عىل  املحافظة  ميكننا  كيف 

حل  إذ  العراق،  بلدنا  يعيشها  التي  التعقيدات 

محل الوالء للوطن الوالء للطائفة أو للقومية أو 

للدين و..... الخ.

قيمة  ذا  يكون  ان  يجب  للوطن  الوالء 

واملتغريات  التجاذبات  عن  بعيدة  ومطلقة  ثابتة 

املحلية أو الدولية وال تتأثر بالنظم السياسية أو 

األيدولوجية فهي ترتقي إىل القيم العليا والثابتة 

معاٍن  فله  الوطن  أما  اإلنسان.  وحرية  كحقوق 

للفرد  التاريخي  االرتباط  فهو  كثرية  ودالالت 

باألرض من خالل األصول واألجداد وهو مسقط 

أجيال  لتاريخ  الكبري وهو حاضنة  والبيت  الراس 

كان  ان  باألرض  االرتباط  وهو  السنني  آالف  عرب 

هو  يكون  العاطفي  والجانب  عاطفيا  أو  عضويا 

الوطن يأخذ  املتغلب والذي يجعل من تعريف 

أفاقاً بعيدة وواسعة. وهو أيضاً ذلك البيت الكبري 

الذي تسرتيح فيه النفس، وتأوي إليه الروح، وهو 

تلك األرض التي تختزن بقايا موتانا واألرض التي 

نعيش ونحيا ومنوت فيها. وإذا أمنا بان الوطن هو 

فكرة جميلة وخالدة والتي تنصهر يف عقلية كل 

ومرجعياتهم  خلفياتهم  مبختلف  املجتمع  أفراد 

والذي  الوطن  اسمه  واقعاً  لتُنتج  وانتامءاتهم 

الوطن  إذا  واألفكار.  االنتامءات  كل  عىل  يتفوق 

هو ذلك املوقف من تلك األرض التي توفر األمن 

واألمان وتعطي الحقوق وتفرض الواجبات. ومن 

يسعى  والعطاء،  األخذ  الجدلية:  هذه  خالل 

اإلنسان املواطن إىل األخذ أوالً ثم العطاء وبقدر 

العطاء يجب ان يكون مقدار األخذ ليك يتساوى 

هذه  وبتطور  وهكذا  باملساواة  ويشعر  الجميع 

ينصهر  وأعراف  تقاليد  تصبح  والتي  العملية 

وعرفا  تقليداً  ليصبحا  والعطاء  األخذ  مفهومي 

وليس مسالة مقايضة مع الوطن.

من  بني  يتساوى  للوطن  الوالء  هل  ولكن 

يتمتع بالحقوق وينعم باألمن والحرية واملساواة 

وعددهم  الفقر  خط  تحت  يعيش  من  وبني 

العراق.  بلدي  يف  مليون  عرش  الخمسة  يتجاوز 

سوف  له  والوالء  الوطن  مفهوم  ان  فبالتأكيد 

يكون مهدداً باالهتزاز ألن الجائع واملظلوم وفاقد 

األمان قد يكون الوالء للوطن بالنسبة له كالذي 

يغرق وتسأله ان كان بحاجة لألكل أو تسأله ماذا 

ستفعل غداً. وهناك من أحزاب اإلسالم السيايس 

املذهبي  أو  الديني  املعتقد  شعار  ترفع  التي 

اإلسالم  أي  للوطن،  الوالء  تلغي  أو  وتهمش  أوالً 

تستهدف  غربية  صنيعة  هو  الوطن  وأن  أوالً. 

تركت  قد  أوربا  ان  يفوتنا  وال  واملسلمني  اإلسالم 

والحكم  السيايس  النظام  ان  )أي  أوالً  املسيحية 

أصبح علامنياً( منذ أكرث من قرنيني وأصبح والؤها 

الكرة  عموم  يف  أو  بلدانهم  يف  ولإلنسان  للوطن 

املنظامت  من  الكثري  تأسست  ولهذا  األرضية، 

حقوق  عن  تدافع  التي  الدولية  والهيئات 

املتطورة  الدول  وان  اإلنسان.  هذا  ومستقبل 

والغربية لو عادت إىل مبدأ املسيحية أوالً )تدخل 

يف  ذلك  يكون  لن  فسوف  السياسية(  يف  الدين 

صالح األمم والشعوب املتخلفة أو النامية.

تدريب  من  البد  الوالء  مفهوم  إلشاعة 

األجيال  تهيئة  وهو  للوطن  الوالء  عىل  املجتمع 

ألية  والفهم  اإلدراك  عىل  القدرة  عىل  الصغرية 

قضية اجتامعية نريدها ان تكون كأعراف وقيم 

سن  إىل  وبالتدرج  الرتبوية  املناهج  يف  وإدخالها 

القادمة.  للمرحلة  مهيأ  اإلنسان  يكون  املراهقة 

بها  يقتدى  وطنية  عراقية  مناذج  طرح  وعلينا 

من  بالشباب  وننتقل  لهم  أعىل  مثالً  وتصبح 

إىل  والفنية  الرياضية  والفرق  لألصدقاء  الوالء 

الوالء للقيم األخالقية واالجتامعية وبالتايل للوالء 

الشعب  غالبية  يشجع  عندما  فمثالً  للوطن. 

والذي  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  العراقي 

يشكل من كل مكونات وأطياف الشعب العراقي 

العراق  الكبري  للوطن  للوالء  مصغرة  صورة  فهو 

عىل الرغم من املحاوالت البائسة ألحزاب اإلسالم 

ان  من  الوالء  هذا  مثل  وحرف  خنق  السيايس 

يكون باتجاه الوطن إىل اتجاهات أخرى ال تخدم 

سوى مصالحهم الشخصية.

للوطن  املطلق  الوالء  األمثلة عىل  أروع  من 

ومن خالل التضحية بأهم ما ميلك اإلنسان وهو 

حربهم  يف  اليابانيون  الطيارون  جسّدها  حياته 

الظاهرة  هذه  وسميت  املتحدة  الواليات  مع 

"الكاميكازي"،  فكرة  "الكاميكازي"، وملخص  بال 

أن يجعل الطيار الياباين طيارته عبارة عن قنبلة 

بالقنابل  املحملة  بطائرته  الطيار  ويتجه  كبرية 

بالسفن  يصطدم  رسعة  وبأقىص  بالوقود  ومليئة 

وقتل  بالكامل  السفينة  تدمري  فيتم  األمريكية 

كبرية  ذلك خسائر  تعطيلها، وسبب  أو  فيها  من 

السفن  من  والكثري  قتيل  آالف  العرشة  قاربت 

التي  الخسائر  وبلغت  تدمريها  تم  والبوارج 

الكاميكازي  بسبب  املتحدة  الواليات  تكبدتها 

10% من مجموع الخسائر طوال الحرب وجعلت 

والرتقب  الرعب  حالة  تعيش  األمريكية  البحرية 

ومعنى  اليابانيني.  جهة  من  قادمة  طائرة  لكل 

كلمة كاميكازي هو رياح اآللهة فمتى تهب رياح 

إىل  الكثري من شعبنا  ويتحول  اإللهة عىل شعبنا 

الكاميكازيني يف حب الوطن، ويف مجاالت العلم 

والتعليم والبناء واألعامر واحرتام القانون واحرتام 

ومن خالل  الوطن،  عن  والدفاع  والوقت  العمل 

الطيبة واملوغلة  العراقي وصفاته  تاريخ الشعب 

والوالء  الكاميكاز  إىل  األقرب  وهو  التاريخ  يف 

للوطن من بقية الشعوب.
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األوىل  الذكرى  األيام  هذه  علينا  متر 

الكوردستاين،  الدميقراطي  الحزب  لقيام 

مصري  لتقرير  القومي،  مرشوعه  بتمرير 

الشعب  وظروف  عام  بشكل  كوردستان 

الخاص،  بشكله  العراق  يف  الكوردستاين 

وما يؤسف له حقيقة كانت املبادرة ذاتية 

مسعود  سيادة  بها  تقدم  خاصة  حزبية 

الربزاين بأعتباره رئيس الحزب الدميقراطي 

القوى  الكوردستاين، وعليه مل تكن جميع 

هذا  مع  ومتفقة  متفاهمة  الكوردستانية 

النهج الحزيب السيايس الوحيد يف املنطقة، 

الشعب  تعاطف  وذاك  هذا  كل  ومع 

الكوردستاين بشكله الواسع والكبري، وبكل 

األستقالل  مع  واألثنية  القومية  تنوعاته 

الكربى  لكوردستان  الجنويب  للقسم 

نسبة  لتصل  العراق  من  الشاميل  والقسم 

املوافقة عىل االستقالل متجاوزة %90.

الكوردستانية  السياسية  القوى  كانت 

تقرأ  وتشعباتها،  ألوانها  مبختلف  األخرى 

الواقعية  العمل  خارطة  فائقة  بعناية 

املوضوعية البحتة برتكيز تام، باألضافة اىل 

القوى الوطنية السياسية املعنية واملتفقة 

تقرير  حق  عىل  األساسية،  مبادئها  ضمن 

مستندين  أجمع،  العامل  لشعوب  املصري 

وعمل  نهج  يف  اإلنسانية  املباديء  اىل 

عام  بشكل  العراقية  الوطنية  القوى  تلك 

والكوردستانية بشكلها الخاص، كام وتركز 

اليسار  وخصوصاً  الوطنية  القوى  دور 

حول  خاصة،  والشيوعي  عامة  العراقي 

النهج  الدولية يف هذا  والقرارات  املواثيق 

منها  عديدة  ألسباب  األنساين،  الوطني 

ذاتية ومنها موضوعية عىل النطاق املحيل 

واألقليمي والدويل.

دوليأً،  املصري هو حق مرشوع  تقرير 

العاملية  اإلنسان  حقوق  منظمة  أقرته 

املتحدة  واألمم  الدويل  األمن  ومجلس 

مبوجب ميثاقها عام 1948م كحق وطني 

عاىن  الذي  الشعب  خاصة  مرشوع، 

القرن  قاربت  طويلة  فرتة  خالل  األمرين 

بكامله، جراء ترصف حكومات دكتاتورية 

عام  العراقية  الدولة  تشكيل  منذ  فاشية 

الحكومات  تلك  1991م،  ولحد   1921

بنظرتها  واللصيقة  املتأصلة  األستبدادية 

الشوفينية الفاشية التعصبية، عىل حساب 

النهرين  بني  ما  بالد  يف  املظلوم  اإلنسان 

والحديث،  القديم  التاريخ  عرب  الخالدين 

حتى صدور قرار دويل مبنع طريان السلطة 

 ،36 عرض  خط  وفق  الصدامية  العراقية 

يف  السلطة  تأثري  عن  املنطقة  فصل  ليتم 

كوردستان  يف  قامئة  سلطة  لتكون  بغداد، 

عن  منفصلة  وشبه  مستقلة  العراق 

قبل  من  العراق  أحتالل  لغاية  العراق، 

قوى أنكلوأمريكية يف 9 نيسان عام 2003، 

حيث اتفقت القوى السياسية العراقية مبا 

الذكرى األولى لألستفتاء حول 
تقرير مصير كوردستان العراق

بقلم مدير التحرير: منصور عجاميا

كلمة مدير التحرير
فيها القوى الكوردستانية، بتشكيل سلطة 

مؤقتة مشرتكة عىل أسس طائفية وقومية 

محاصصاتية، تقسم الغنائم عىل األطراف 

الشعب  لصالح  الفعيل  العمل  عن  بعيداً 

العرب  فيهم  مبا  مكوناته  بكافة  العراقي 

والكرد بأعتبارهام مكونني أساسيني وبقية 

عىل  األخرى،  واألثنية  القومية  املكونات 

مساومات  وفق  والوطن  الشعب  حساب 

خارجة عن جميع املقاييس اإلنسانية.

تحالفت تلك القوى الطائفية الشيعية 

تحملهم  أساس  عىل  والكوردية،  والسنية 

وغري  فاشلة  بطرق  البلد  أدارة  مسؤولية 

الشعب  مكونات  جميع  عىل  منصفة 

قاصمة  برضبة  متثلت  والتي  العراقي، 

الخادم  ونهجها  الدميقراطية  وفكر  لروح 

أمنية  متتالية  ازمات  لتتفاقم  للشعب، 

 %30 تجاوزت  خانقة  وبطالة  وخدمية 

وبطالة مقنعة هي األخرى ألكرث من %30، 

مبامرسة أفعال ماعشية لسلطات متعاقبة 

رضب  يف  الفاشية  عن  وحشيتها  تقل  ال 

الشعب  من  الوطنيني  الخريين  ومقارعة 

العراقي، ناهيك عن سلب ونهب واردات 

عىل  رقيب،  وال  حسيب  دون  العراق 

العراقي املدمر من قبل  حساب األقتصاد 

تلك القوى الفاسدة، والتي التقل خطورتها 

عن داعش اإلسالمي السيايس املتعفن.

البرش  دمرت  املتحالفة  القوى  تلك   

والحجر يف العراق الجديد، كونها متشبثة 

مستغلة  وبهتاناً،  زوراً  بالدميقراطية 

من  أستغالل  أبشع  العراقي  الشعب 

النواحي  الفاين من جميع  جراء فسادهم 

التعليمية والصحية والخدمية واألجتامعية 

واألقتصادية، باألضافة اىل تشويه السياسة 

أستغالل،  ابشع  عملها  بأستغالل  العراقية 

حتى وصلت اىل تشويه الصورة السياسية 

من  قسم  ليرتحم  العام،  بشكلها  العراقية 

عىل  العفوي  بشكله  العراقي  الشعب 

النظام السابق وفق املعطيات عىل األرض.

بخصوص  مسعود  األستاذ  به  قام  ما 

مام   ، جهة  من  موفقاً  يكن  مل  األستفتاء 

بشكل  العراق  أدارة  عىل  سلباً  أنعكس 

عام وكوردستان بشكل خاص، كونه جزءاً 

ال يتجزأ من األخفاق الحاصل يف العراق، 

نتيجة مشاركته يف أدارة السلطة العراقية 

كوردستان  أقليم  ويف  عام،   15 من  ألكرث 

تحالفه  هو  والسبب  عام،   27 من  ألكرث 

مع القوى القومية الكوردستانية الطفيلية، 

املنطقة  مستقبل  لها  يروق  ال  التي 

والشعب حفاظاً عىل مصالحها الذاتية.

القوى  مع  الدائم  وتحالفه  كام 

)التحالف  يسمى  مبا  الشيعية  الطائفية 

أجنداتها  مبختلف  والسنية  الوطني( 

كل  بعيدة  القوى  تلك  كون  املتنوعة، 

البعد عن مصالح الشعب والوطن، وخري 

الدستور  كتابة  هو  وذاك  هذا  عىل  دليل 

املميتة  وتناقضاته  القامئة  بعلله  العراقي، 

املدمرة واملخفقة نظرياً وعملياً، لبناء دولة 

قامئة عىل مؤسسات فاعلة وأسس رصينة 

الشعب  لخدمة  وواضح  معني  وهدف 

متلك  الكوردستانية  والقوى  العراقي. 

قدرات وأمكانيات ال يستهان بها من خالل 

الترشيعية  الثالثة  السلطات  يف  مشاركتها 

والتنفيذية والقضائية والرئاسية محسومة 

ينعكس  قيادي  تحالفي  عمل  كل  يف  لها 

سلباً عىل عملها الوطني الفاشل.

الذات  مراجعة  الكرد،  األخوة  فعىل 

بوعي  النقد  وتقبل  تام  بأنفتاح  واألداء 

الثورة  قوى  عمل  رفد  بأهمية  فاعل،  تام 

الكوردستانية منذ نشأتها ولحد األنتفاضة 

ومحصلتها   ،1991 آذار  يف  الخالدة 

السلطة  عن  كوردستان  سلطة  أستقاللية 

تلك  جميع  بجهود  العراقية،  املركزية 

العرب   بها  ساهم  التي  الواعية  القوى 

واآلثوريني  والكلدان  والرتكامن  والكرد 

والكرد  املندائيني  والصابئة  واألزيديني 

مكونات  من  والخ  والشبك  الفيلية 

الجزء  تحملت  التي  العراقي،  املجتمع 

الصدامية  الدكتاتورية  مقارعة  يف  الكبري 

القوى  منذ عام 1978م، ويف مقدمة تلك 

يف  الكوردستاين  الشعب  ساندت  التي 

العراقيني،  الشيوعيني  هم  العسري،  نضاله 

تاريخيني وطنيني مضحني بكل  كسياسيني 

ما ملكوا من األمكانيات والقدرات، مبا فيه 

أرواحهم ودمار عوائلهم من أجل سعادة 

شعبهم وحرية وطنهم.

األخفاق الحاصل مل يكن وليد الصدفة 

بل كان العني بعينها، حيث الوضع الداخيل 

الدويل.  كام  األقليمي  عن  خلالً  يقل  ال 

الدميقراطي  الحزب  يف  األخوة  عىل  كان 

الداخيل  بيتهم  ترتيب  الكوردستاين 

واألنقسام  التشتت  عن  بعيداً  بالكامل، 

والشعبية،  السياسية  قواه  بني  الحاصل 

ضمن  القومية  املكونات  حقوق  وأحرتام 

كوردستان كاملة غري منقوصة وأحرتام آراء 

حلفائهم يف النضال لعقود من الزمن، كام 

ومراعاة الوضع الداخيل واألقليمي، مبد يد 

الحوار الدائم مع دول الجوار التي يعيش 

فيها الشعب الكوردستاين وخصوصاً أيران 

التام  التنسيق  اىل  أضافة  وسوريا،  وتركيا 

ناهيك  مؤثرة،  عاملية  دول  مع  املتواصل 

عن دعم ومساندة القوى الوطنية املؤثرة 

للسلطة  وصوالً  العراقي  الجوار  دول  يف 

التحاور  البلدان، ومن ثم يتطلب  يف تلك 

بتفهمها  الجديدة،  السلطات  مع  البناء 

حقوقها  بأحقاق  الكوردستاين  للوضع 

كاملة غري منقوصة.

حكمتنا:

أي  نجاح  ميكن  ال 

من  االّ  مرشوع، 

خالل استحكام آلياته 

املطلوبة.



) 7 () 6 (مجلة بابلون - العدد الحادي العارش

حوار مع إعالمي حوار مع إعالمي

بابلون  مجلة 
مع  حوارا  تجري 
ولسن  السيد 
يونان المذيع في 
اآلشوري  القسم 
 SBS إلذاعة 

األسترالية

واالجتامعية  السياسية  والتغريات 

والثقافية ومستقبلنا يف الرشق األوسط 

والواليات  ملبورن  ومدينة  سدين  يف 

للشأن  بالنسبة  أما  األمريكية.  املتحدة 

اهتاممي  جل  انصب  فلقد  القومي 

أو  اإلذاعة  خالل  من  وأولويايت 

قلت  إذا  مبالغاً  أكون  ولن  التلفزيون 

أخبار  وانقل  أتابع  ان  استطعت  إنني 

وفعاليات أبناء امتنا يف العراق، سوريا، 

األمريكية  املتحدة  والواليات  إيران، 

تواجد  العامل وقبل  أنحاء  وروسيا وكل 

وسائل  وباقي  والفيسبوك  اإلنرتنيت 

ان  واثق  وانا  االجتامعي  االتصال 

جيداً  يتذكرون  األحباء  مستمعينا 

املقابالت التي أجريناها مع ممثلينا يف 

قومنا  بني  البلدان وحتى مع  مختلف 

السوفياتية  كازخستان  جمهورية  يف 

يتجاوز  حينذاك  عددهم  كان  حيث 

يف  يعيشون  نسمة  ال400  قرابة 

زمن  منذ  األسيوية  الجمهورية  تلك 

سنة  الستاليني  والنفي  االضطهاد 

1952. وهنا ال أستطيع إال وأن أقتبس 

املعروف  األسرتايل  السيايس  مقولة 

اآلشوري  االتحاد  من  ديفيد  ديفيد 

كل  ويف  دامئاً  يرددها  التي  العاملي 

مناسبة عامة "ولسن يونان ومن خالل 

صغرياً  العامل  جعل  لقد   SBS إذاعة 

اآلشوري  شعبنا  وأحوال  ألخبار  بنقله 

من أربع جهات الكرة األرضية".

2. من خالل مسريتك الطويلة يف بالد 

قصة  من  أكرث  لك  كانت  االغرتاب 

نجاح ممكن ان تطلعنا عليها؟

يف  الحقيقي  للنجاح  مفهومي 

التي  السعادة  مبقدار  يقاس  الحياة 

ان  وباعتقادي  فرد،  كل  بها  يتمتع 

السعادة مبنية عىل ستة دعائم:

العطاء،  الحكمة،  القناعة،  املعرفة، 

هذه  االجتامعية.  والعالقات  العائلة 

عىل  السيطرة  يف  تساعدنا  الصفات 

بعيدا  النجاح  إىل  وتقودنا  أنفسنا 

وكإعالمي  واملال.  السيطرة  حب  عن 

يف  أولويايت  إن  األحيان،  اغلب  يف 

العائلة والعالقات  العطاء،  الحياة هي 

االجتامعية. وكل فرد منا عندما يعمل 

من  كل  وبتوازن  الكفاية  ويعطي 

شك  بال  ذكرناها  التي  الستة  الدعائم 

سوف يتحقق النجاح.

3. بكونك من املهتمني بقضايا شعبنا 

القومية ومن خالل لقائك بالكثري من 

الدين.  ورجال  والسياسيني  املثقفني 

كيف تقيم هذه التوجهات وعالقتها 

يف  املسيحي  شعبنا  بقاء  مبستقبل 

أرض األجداد؟

وحوارايت  متابعايت  خالل  من 

الشخصيات  اغلب  مع  ولقاءايت 

الدين،  ورجال  واالجتامعية،  السياسية 

املثقفة  والطبقة  والفنانني  والكتاب، 

يف  ان  أيقنت  قرن،  ربع  مدى  وعىل 

داخل ونفس أغلبية ممثلينا تعيش آالم 

ال  وأغلبيتهم  الوطن  أرض  من  الهجرة 

أبناء أمتهم بهذا الشكل  يرسهم رؤية 

وتشتد هذه اآلالم حدة عندما يدركون 

بانهم ال يستطيعون إيقافها ألن القرار 

 2003 عام  بعد  وخاصة  قرارهم  ليس 

ال  واملنطقة  العراق  مستقبل  وكون 

يحدده أو يرسمه أبناء البلد ولكن هو 

بيد الدول اإلقليمية والعاملية التي لها 

مصالحها الجيوسياسية واالقتصادية يف 

العراق والدول األخرى.

1. كيف يريد ان يقدم السيد ولسن 

أو  كإعالمي  للقارئ  نفسه  يونان 

ككاتب أو مهتم بالشأن القومي؟

تكون  كإعالمي  بتسميتي  اعتقد 

اإلعالم  مارست  ألنني   ، يلَّ مالمئة  أكرث 

واحدة  يف  وأعمل  قرن  ربع  من  ألكرث 

اإلعالمية  املؤسسات  أرقى  من 

 SBS مؤسسة  أسرتاليا:  يف  الحكومية 

لإلذاعة والتلفزيون. ولقد حصلت عىل 

العليا يف اإلعالم من  الدراسات  شهادة 

Wollongong Uni-  اامعة ولنغون غ

باإلضافة   versity NSW Australia

إىل كوين أحد خريجي أكادميية الفنون 

التسميات  عىل  الرصاع  الزال   .4

ممثيل  كل  بني  مستمر  والكرايس 

يخدم  ال  بالتأكيد  وهذا  شعبنا 

كيف  الشعب.  هذا  وجود  مستقبل 

تقرأ القادم من خالل رؤية موحدة 

وجامعة؟

بأن  وأؤمن  متفائل  إنسان  أنا 

ومشحوناً  متفائالً  اإلنسان  يعيش 

يكون  ان  من  بكثري  أحسن  باألمل 

ان  وهو  إال  بسيط  لسبب  متشامئاً 

واحداً  موتاً  ميوتان  واملتشائم  املتفائل 

مرة  مختلفة.  حياة  يعيشان  ولكن 

بأمل  العيش  األفضل  من  أقول  ثانية 

علينا  الوقت  نفس  يف  ولكن  وتفاؤل!! 

ونعي  وواقعيني  بركامتيني  نكون  ان 

اسرتاتيجية  بدون  واألمل  التفاؤل  ان 

أهدافنا  إىل  يوصلنا  ال  جدي  وعمل 

ومع أشد األسف إىل هذه اللحظة مل نْر 

أية محاوالت اسرتاتيجية قومية جدية 

من  مشرتكة  أو  جامعية  واستباقية 

بخصوص  أما  األمة.  هذه  ممثيل  قبل 

ان  فأقول  التسميات  عىل  الرصاعات 

منذ  موجودة  كانت  الرصاعات  هذه 

ازدادت وتأججت  عقود وقرون ولكن 

بغداد  بجامعة  السينام  قسم  الجميلة 

عرشة  من  واحداً  وكنت   1979 لسنة 

الثانية، ألن قسم  الوجبة  طالب ضمن 

الراحل  السينام كان قد أسسه األستاذ 

جعفر عيل يف منتصف السبعينات من 

القرن املايض. وبعد التخرج عملت يف 

بالنسبة  بغداد.  يف  الرتبوي  التلفزيون 

للشق الثاين من السؤال، ليس لدي أي 

كتب منشورة ولكن لدي كتابات كثرية 

سياسية  تحليلية  مقاالت  شكل  عىل 

الغربة  يف  شعبنا  أبناء  عن  واجتامعية 

الرسيانية  باللغة  األوسط  والرشق 

دعيت  كام  مستقبالً،  أنرشها  سوف 

أللقاء محارضات عن إعالم أبناء شعبنا 

حوار: د. عامر ملوكا

لقاء مع اإلعالمي
ولسن يونان
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ذكريات ذكريات

األستاذ واألديب
روكس بن زائد

بهنام فضيل عفاص من كتاب )من أعامق الذاكرة(

كتبه  طريق  عن  إال  اعرفه  أكن  مل 

صديقه  إىل  يرسلها  كان  التي  ومؤلفاته 

طالباً  مسكوين  يوسف  األستاذ  ونسيبنا 

باألدب  املهتمني  إىل  يهديها  ان  منه 

العراقيني. غري أنني وعندما  والرتاث من 

وصلت عامن خريف سنة 1997 ونحن 

يف طريقنا إىل نيوزيالندا بقينا فيها ثالثة 

يوما  ببايل  وقد خطر  السفر  قبيل  أشهر 

ان أزوره ألتعرف إليه واشكره عىل كتبه.

بنفيس  وعرّفته  تلفونيا  به  اتصلت 

وهكذا  العنوان  وأعطاين  كثرياً  فرّحب 

قصدت داره التي تقع يف ضاحية جميلة 

األستاذ  هو  ذلك  عامن...  ضواحي  من 

واألديب الكبري روكس بن زائد العزيزي 

األربعينات  جيل  من  الّرواد  أبرز  أحد 

والذي  املايض  القرن  من  والخمسينات 

بالتقدير.  جديراً  وفكراً  تراثاً  ترك 

يعرفني  وكأنه  حاّرا  استقباال  استقبلني 

األستاذ  عىل  وترّحم  طويل  زمن  منذ 

مسكوين من جيله. 

فوجدته  الحديث  نتبادل  جلسنا 

ان  وكان  مشّوق  وحديثه  لبقاً  محدثا 

تخربين  ان  لك  هل  سمحت  إذا  سألته: 

قليالً  الذي  األول  اسمك  جاء  أين  من 

والعائلة  األب  اسم  بينام  به  سمعنا  ما 

معروفان عندنا. 

فأجابني واالبتسامة تعلو محياه أنه 

ولد يوم عيد القديس "روكس" يف مدينة 

أرّص  وقد  العاصمة  من  القريبة  مأدبة 

والده ان يسميه عىل اسم ذلك القديس! 

وأخذين إىل مكتبته العامرة فوجدتها 

مليئة بالكتب الرتاثية عىل اختالفها ومن 

لديه  كان  حيث  العربية  األقطار  كافة 

الكثري من األصدقاء واألدباء من مختلف 

من  نسخاً  أهديته  وقد  العربية  البلدان 

مؤلفايت فتقبلها شاكراً. 

والحت مني التفاتة إىل الحائط ألجد 

صورة امللك حسني بن طالل يصافحه يف 

أحدى املناسبات، ويف أخرى وجدت األمري 

الحسن بن طالل يف زيارة له يف داره وقد 

الهاشميّة  املالكة  العائلة  ان  قائالً  علّق 

والعلامء  األدباء  تتفقد  ان  اعتادت 

رمضان  شهر  خالل  بالرتاث  واملهتمني 

روى  لهم...ثم  يسّجل  ما  وهذا  املبارك 

يل كيف أنه اصطحب يوماً معه صديقه 

العراقي  األديب  الخلييل  املرحوم جعفر 

الكبري الذي اضطّر إىل املجيء إىل عامن 

بتخصيص  أمر  حسني  امللك  ان  وكيف 

راتب تقاعدي له مع دار لسكناه تكرمياً 

له ورعاية كرمية منه. كام ذكر يل كيف 

أنه تنازل يوماً عن حقه ودوره يف طبع 

جعفر  لكتاب  الدور  معطيا  كتبه  أحد 

يف  طبع  الذي  عرفتهم"  "هكذا  الخلييل 

أكرث  قضيت  عامن.  يف  الحكومة  مطابع 

الكبري  العالمة  من ساعة يف رحاب ذلك 

وعندما استأذنته باالنرصاف أخذ عكازه 

معي  وخرج  العريب"  "اليشامغ  ولبس 

ومن  أنه  الحقاً  عرفت  كام  هدفه  وكان 

من  لكل  تاكيس  سيارة  يؤجر  ان  عادته 

يزوره كرماً منه ومبالغة يف إكرام ضيفه 

فكرة  له  ابتدعت  ان  أال  مني  كان  فام 

طرأت عىل بايل وهي أين يف طريقي إىل 

زيارة صديق عزيز قادم من العراق وهو 

يسكن قريباً جداً من هذا املكان! ودعته 

سمعت  حيث  األخري  الوداع  ذلك  وكان 

ذلك  من  تقريباً  سنتني  بعد  تويف  أنه 

اللقاء رحمه اللّه.

ميوتون  ال  فاملبدعون  كٍل  وعىل 

والجدير  القلوب.  يف  حيّة  فذكراهم 

مسكوين  نصري  املهندس  ان  بالذكر 

ابنته  نائلة  وفاة  عن  بعد  فيام  حدثني 

مبرض  وترعاه  عليه  تسهر  كانت  التي 

له،  معني  آخر  وفاتها  بعد  ففقد  عضال 

فام كان من ابنة املرحوم جعفر الخلييل 

الكربى فريدة إال ان قّدمت نفسها لرتعاه 

وتسهر عىل راحته تثمينا لعالقته األخوية 

قال:  من  صدق  هكذا  ومعها  أبيها  مع 

"رّب أخ مل تلده لك أمك" أما أنا فأقول 

رّب ابنة لك مل تنجبها.

عىل  والرصاعات  األخرية.  السنوات  يف 

الكرايس كام ذكرتم أخي الدكتور عامر 

يؤملني  وجودنا.  مستقبل  تخدم  ال 

رصاعات  يف  أمتي  أبناء  دخول  كثريا 

وحروب التسميات ومامرسة التسقيط 

واإلرهاب الفكري والنفيس ضد بعضنا 

يستهدفنا  اإلرهاب  بينام  البعض، 

فيه  نرى  سوف  أننا  اعتقد  ال  جميعاً. 

مستقبال باهرا دون حوار منفتح وواع 

املصلحة  عىل  والحرص  اآلخر  وقبول 

الخالفات  مزّقته  الذي  لشعبنا  العامة 

والعشائرية  والعقائدية  املذهبية 

نحن  العقيمة.  والتسميات  واملناطقية 

أو  تفرقة  أي  وان  واحدة  أمة  أبناء 

نحن  مام  أكرث  ستضعفنا  بيننا  فرقة 

لنختلف  لدينا  تبقى  ماذا  اآلن.  عليه 

عليه وقد ضاعت أراضينا ورصنا غرباء 

وشوه  حقوقنا  وانتهكت  أوطاننا  يف 

تاريخنا.

املسؤول  هو  تعتقدون  من   .5

الترشذم  من  إليها  وصلنا  ما  عن 

األحزاب  عدد  وكرثة  واالنقسامات 

يبق  مل  ذلك  مثال  الهيا  وصلنا  التي 

األحوال  أحسن  الوطن ويف  أرض  يف 

إخوتنا  من  آالف  عرشة  من  أكرث 

خمسة  من  أكرث  وهناك  اآلشوريني 

ذلك  تعتربون  هل  متثلهم  أحزاب 

حالة صحية وما السبب يف ذلك؟

األخري  الشق  من  الرد  أبدأ  سوف 

صحية  حالة  إنها  نعم  السؤال،  من 

 2010 سنة  تلفزيوين  لقاء  يف  جيدة، 

الراحل شمعون  املحنك  السيايس  سأل 

فأجاب  اليهود  نجاح  سبب  عن  برييز 

ويناقشون  اثنان  يجتمعون  اليهود 

ثالثة أفكار ويؤسسون أربعة أحزاب!!

حالة  الحزبية  التعددية  أن 

التغيريات  إيجابية صحية وهي إحدى 

قيمة  يقدر  مدين  ملجتمع  الدميقراطية 

قضية  ولكن  التعبري،  وحرية  االختالف 

يف  واملنفلت  الكبري  الحزيب  التعدد 

وغري  سلبية  ظاهرة  باتت  مجتمعاتنا 

مقبولة ال يف األوساط الثقافية وال حتى 

األمر  أصبح  حيث  عموماً  االجتامعية 

وقفنا  لو  رصاحًة،  املعقولية.  خارج 

واألحزاب  األسامء  بعض  حقيقة  عىل 

أعضاء  عدد  أن  لوجدنا  أغلبها،  بل 

هذه األحزاب رمبا ال يتجاوز املئات إن 

أوالً  أسباب:  وهناك  العرشات.  نقل  مل 

املجتمعات  بذهنية  تتعلق  داخلية 

عن  يبحث  الكل  جهة  فمن  الرشقية، 

الواحدة  العائلة  يف  أب  فكل  الزعامة، 

الحزيب  الزعيم  وكذلك  األرسة  رب  هو 

الجميع  فإن  وبالتايل  الحزب.  رب  هو 

يحاول أن يكون "الرب األصغر" يف واقع 

يدين  زال  ما  متأزم  وثقايف  اجتامعي 

يف  الدينية  والتعصبات  القبلية  للقيم 

ما  املجتمعية، حيث  الداخلية  عالقاته 

زالت مجتمعاتنا تفتقر للثقافة املدنية 

أسباب  هناك  وثانياً  الدميقراطية. 

العربية  األحزاب  أن  حيث  خارجية 

ومازالت  كانت  الكبرية  والكردية 

وخاصة عىل مدى 15 سنة التي مضت 

تشظي  يف  كبرياً  دوراً  وتلعب  لعبت 

القومية. أحزابنا 

6. كناشط يف مجال الثقافة واإلعالم 

يف  اآلشوري  القسم  عن  ومسؤول 

إذاعة ال SBS كيف تقيمون أهمية 

اللغة يف الحفاظ عىل الهوية؟

بوصفها  اللغة  تعريف  ساد  لقد 

للتجربة  وخزاناً  وثقافيا  فكرياً  وعاءاً 

مام  لألمم  والحضارية  التاريخية 

تكوين  أسس  من  واحداً  يجعلها 

أهم  البعض  ويعتربها  بل  القومية 

هذا  ومن  اإلطالق  عىل  األسس  هذه 

االهتامم  اعتبار  ان  اعتقد  املفهوم 

باللغة ورفعها إىل مستوى حضاري هو 

وخاصة  املهمة،  الواجبات  من  واحد 

لغتنا املحكية املليئة بالكلامت العربية 

لكلامت  باإلضافة  والرتكية  والفارسية 

هذا  من  املهجر  بلدان  لغات  من 

األول  اليوم  ومن  وكإعالمي  املنطلق 

يف  اآلشوري  القسم  إدارة  الستالمي 

SBS عملت جاهداً لرفع مستوى لغتنا 

يف كل لقاءايت اإلذاعية والتلفزيونية.
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عميل  بداية  يف  كنت   ..1980 العام 
كطبيب اختصايص يف الطب الريايض بعد 
)السابق(  السوفييتي  االتحاد  من  عوديت 
دخلت  قد  العراقية  املنتخبات  وكانت 
لخوض  استعداداً  تدريبية  معسكرات  يف 
موسكو،  ألوملبياد  املؤهلة  التصفيات 
وهي املرة األوىل التي تحتضن فيها دولة 
اشرتاكية هذه األلعاب يف التاريخ األوملبي. 
العراقي  منتخبنا  الفرق  ومن ضمن هذه 
عىل  نفوز  ان  علينا  وكان  القدم.  بكرة 
املنتخب الكويتي ليك نتأهل إىل األوملبياد.
يف  الشعب  ملعب  يف  املباراة  جرت 
بغداد وكنت أشاهد املباراة من عىل شاشة 
املرافق  الطبيب  كان  حيث  التلفزيون 
سمري  الدكتور  الزميل  وقتذاك  للمنتخب 
سعدالله. وتقدم العراق بهديف نزار أرشف 
قوسني..  قاب  لألوملبياد  التأهيل  ليصبح 
السفن  الرياح جرت مبا ال تشتهي  ان  إال 
والجمهور  الالعبني  الكويتيون  ليباغت 
بثالثة  لصالحهم  املباراة  وينهوا  املحتشد 
التأهيل.  بطاقة  ويخطفوا  نظيفة  أهداف 
املنتخب  فيه  خرس  مشؤوماً  يوماً  كان 
العراقي مباراته أمام خصمه العنيد الذي 
بطوالت  يف  مراراً  عليه  تفوق  وان  سبق 
الخليج والبطوالت العربية من جهة وفقد 
أعظم  من  لواحدة  الرتشيح  بطاقة  معها 
الدورات األوملبية عىل مر التاريخ األوملبي.
ويعيد  العراق  لينقذ  القدر  ويتدخل 
إىل  أخرى  مرًة  تعيده  التي  البطاقة  إليه 
ذلك؟  حدث  كيف  األوملبية!!  البطولة 
االضطرابات السياسية يف افغانستان التي 
تؤرش  االشرتايك  املجتمع  تحت ظل  كانت 
إىل  البلد  لهذا  السيايس  االتجاه  انقالب 

السوفييتي  االتحاد  ليقرر  الرأساميل  العامل 
جرت  أفغانستان.  يف  العسكري  التدخل 
الدورة  الدورة  قبيل  األحداث  هذه 
األوملبية لتقرر الواليات املتحدة األمريكية 
االنسحاب من الدورة وتىل ذلك انسحاب 
الخيمة  تحت  املنضوية  الدول  من  عدد 
إحدى  يف  مقعد  بالتايل  ليشغر  األمريكية 
مجاميع بطولة كرة القدم األوملبية والتي 
تضم يوغسالفيا وكوستاريكا وبذلك اضيف 
الوفد  إىل  القدم  بكرة  العراقي  املنتخب 
عدداً  يضم  كان  الذي  العراقي  األوملبي 
واملالكمة  وامليدان  الساحة  العبي  من 
كان  إنه  ومبا  األثقال.  ورفع  واملصارعة 
كييف  يف  اللعب  مجموعتنا  يتوجب عىل 
األلعاب  بقية  عن  بعيداً  أوكرانيا  عاصمة 
العاصمة  موسكو  يف  بطوالتها  التي جرت 
لذا تقرر إضافة طبيب آخر إىل الوفد الذي 
الله  عبد  مظفر  الدكتور  له  مقرراً  كان 
شفيق ووقع األختيار عيل كوين األخصايئ 
الريايض باإلضافة  الثاين يف مديرية الطب 

إىل كوين أجيد اللغة الروسية.
متوز  شهر  أيام  من  الهب  يوم  يف 
بطائرة  بغداد  العراقي  الوفد  1980غادر 
يف  بنا  لتنزل  العراقية  الجوية  الخطوط 
رسمياً  الوفد  استقبال  وتم  موسكو  مطار 
لللجنة  املمثلني  الدورة  مسؤويل  قبل  من 
من  وشعبياً  السوفييتية  الوطنية  األوملبية 
وبعض  العراقية  السفارة  موظفي  قبل 
الذين  العراقيني  الطلبة  من  الشباب 
إىل  يكملون دراستهم هناك. عند وصولنا 
أو  نقص  هناك  ان  تبني  األوملبية  القرية 
لجميع  املعلوماتية  االستامرات  يف  خطأ 
الالعبني وتوجب إعادة إدخال املعلومات 

إىل الحاسبة املركزية للدورة ليتمكنوا من 
التي بدونها ال ميكن ألي  الهويات  اصدار 
يتمكن  وال  البطولة  يف  املشاركة  العب 
الطبية  والكوادر  واملدربون  اإلداريون 
واملساعدة من الدخول إىل القرية األوملبية 

أو إىل املالعب. 
أعضاء  بني  بالرتجمة  تكليفي  تم 
عىل  الجالستني  والفتاتني  جهة  من  الوفد 
أخرى.  جهة  من  البيانات  مللئ  الحاسوب 
أربعة  من  أكرث  العمل  هذا  مني  أخذ 
يستلمون هوياتهم  الالعبون  كان  ساعات 
القرية  يف  سكنهم  محل  إىل  ويتوجهون 
األوملبية وكنت أنا آخر من استلم الهوية 
منهك  وأنا  اإلداريني  بناية  إىل  توجه  ال 
أثار  والذي  املوضوع  يف  اللطيف  متاماً. 
ان  واإلداريني  الحاسوب  فتيات  استغراب 
مولودون  جميعاً  العراقي  الوفد  أعضاء 
من  األول  أي   )7  /  1( هو  واحد  يوم  يف 
فقط  الوالدة  سنة  اختالف  مع  متوز  شهر 
وسألوين عن ذلك فاضطررت ان اوضح بأن 
كل العراقيني مولودين يف األول من متوز.. 
من  القصد  فهموا  قد  كانوا  ان  أدري  وال 

ذلك أم ال!
االفتتاح  حفل  كان  التايل  اليوم  يف 
املنظمون  للدورة والذي وضع فيه  الكبري 
من  واحداً  ليخرجوا  جهودهم  عصارة 
انجح افتتاحيات الدورات األوملبية عىل مّر 
التاريخ األوملبي ابتداًء من تكنولوجيا دفع 
يهدد  كان  الذي  باملطر  املحملة  الغيوم 
الحفل إىل منطقة أخرى بعيدة عن األستاذ 
الذي جرى عليه حفل االفتتاح إىل األلوان 
والفولكلورية  الرتاثية  واملالبس  الزاهية 
التي كان يرتديها الشباب والشابات الذين 

العراق
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الفن  إىل  االستعراضية  اللوحات  قدموا 
اللوحات  جسدته  الذي  املستوى  العايل 
"ميشكا"  بالدب  توجت  التي  الخلفية 
دول  أبطال  يحيي  وهو  الدورة(  )أيقونة 
له  املؤثر  املشهد  يقابله  بيديه  العامل 
يذرف  وهو  للدورة  الختامي  الحفل  يف 
العامل  وأبطال  رياضيي  وداع  يف  الدموع 

األوملبيني.
وانا معهم  القدم  كرة  منتخب  غادر   
كييف.  الجميلة  األوكرانية  العاصمة  إىل 
هي  أوكرانيا  بأن  انوه  ان  هنا  يلَّ  البد 
االتحاد  يف  روسيا  بعد  الثانية  الجمهورية 
السوفييتي السابق وتتميز بجامل جنسها 

اللطيف وطبيعتها الخالبة.
من  مجموعتني  يضم  املنتخب  كان 
املتمثل  القديم  الجيل  مجموعة  الالعبني، 
بفالح حسن وحسن فرحان وهادي أحمد 
ومجموعة  نصيف،  وفتاح  أحمد  وعالء 
درجال  بعدنان  املتمثل  الشباب  جيل 
أسود  وواثق  أرشف  ونزار  سعيد  وحسني 
تلك  يف  املنتخب  قاد  الذي  املدرب  أما 

البطولة فكان األستاذ أنور جسام.
كوستاريكا  مع  األوىل  مباراتنا  كانت 
تدريبية  وحدة  حضور  مدربنا  وطلب 
طلبه  فاستجيب  الكوستارييك  للمنتخب 
األستاذ  وعاد  مدربهم،  موافقة  أخذ  بعد 
سيكون  الفوز  بأن  الجميع  ليطمنئ  أنور 
مباراة  يف  العراق  فاز  وبالفعل  حليفنا 
افتتاح املجموعة بهدفني ضد هدف لتعم 
الفرحة جميع أعضاء الوفد. من املفارقات 
التي واجهتني يف تلك املباراة التي كانت 

حدث  أنه  املنتخب  مع  يلَّ  األوىل  املباراة 
درجال  عدنان  األخ  قدم  لرس غ  التواء 
تطلب دخويل إىل امللعب لفحصه، وعندما 
رأيت بأن قدمه متورمة واألمل شديد قررت 
ان اطلب من املدرب استبداله بالعب آخر 
املرمى(  )حارس  نصيف  فتاح  باألخ  وإذا 
يركض إلينا ويقول يل: "دكتور كل يش مايب 
حذاءه  وألبسه  عدنان  إىل  واتجه  عدنان" 
وقال:  يلَّ  والتفت  النهوض  يف  وساعده 
"خلص دكتور ال تقلق، عدنان صار زين". 
يعتذر  غرفتي  إىل  فتاح  جاء  املباراة  بعد 
ليقول:  املباراة  خالل  منه  بدر  ما  عن 
"دكتور أنت ما تعرف ان عدنان هو صامم 
األمان يف الدفاع وان خروجه يعني ضياع 

نصف متانة الدفاع وضياعي معه!". 
الثانية مع املنتخب  املباراة  انتظار  يف 
صباحاً  الراحة  يف  قضيناها  اليوغساليف 
العشاء يف  والتدريب مساًء والرتويح بعد 
ممر الطابق يف الفندق الذي كنا نسكنه. 
وبطل  الرتويحية  الجلسات  نجم  وكان 
التمثيليات الفكاهية القصرية األخ الالعب 
ثامر يوسف الذي استطاع بادائه املحبب 
عن  التدريب  تعب  من  الكثري  يزيل  ان 

الالعبني.
الثانية والتي كانت ستقرر  املباراة  يف 
الفريق الذي ينتقل إىل الدور التايل خرس 
العراق أمام يوغسالفيا ليعود املنتخب يف 
اليوم التايل إىل موسكو ومن ثم إىل بغداد 
بعد ان كنا قاب قوسني من التأهل.. البد 
يلَّ ان أقول بأنني وبعد ستة وثالثني سنة 
باستغراب  أتذكر  البطولة الزلت  تلك  من 

الوفد  وإداريي  لرئيس  املتناقض  الترصف 
املباراة  والثانية..  األوىل  املباراتني  بعد 
التقبيل  اعقبها  بالفوز  انتهت  التي  األوىل 
إحدى  يف  به  املبال غ  واالحتفال  والتهليل 
ذلك  يقابل  كييف  يف  الراقية  املطاعم 
عن  حتى  واالبتعاد  واالهامل  التوبيخ 
السالم عىل الالعبني واملدربني باإلضافة إىل 
األمر بإعادة الفريق مبارشًة إىل بغداد بعد 

املباراة الثانية التي تكبدنا فيها الخسارة!
كرة  منتخب  عودة  ومع  موسكو  يف 
األخرى  األلعاب  العبي  من  وقسم  القدم 
الذين انتهت مشاركاتهم إىل الوطن قررت 
رئاسة الوفد اعادة قسم من الكادر اإلداري 
الختيار  لنا  الخيار  وأعطي  معهم  والطبي 
الطبيب الذي سيبقى لتكملة املشوار مع 
عرض  حينها  الوفد.  من  املتبقي  القسم 
بيده  القرار  كان  والذي  مظفر  د.  زمييل 
أقول  وظيفياً  واألقدم  عمراً  األكرب  كونه 
عرض درساً عالياً يف األخالق عندما فضلني 
عن نفسه وقرر العودة والسامح يلَّ بالبقاء 

إىل نهاية الدورة.
األلعاب  يف  أبطالنا  حظ  يكن  ومل 
واملصارعة  األثقال  ورفع  املالكمة  األخرى 
حظ  من  بأحسن  وامليدان  والساحة 
زمالئهم العبي كرة القدم ليخرجوا جميعاً 
من التصفيات ومل يتمكن أي العب عراقي 
من الحصول عىل أي ميدالية ليبقى رصيد 
العراق األوملبي امليدالية الربونزية اليتيمة 
للبطل األوملبي الرباع املرحوم عبد الواحد 
روما  دورة  يف  عليها  حصل  والتي  عزيز 

األوملبية.................. وإىل حلقات قادمة.
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املقدمة

سنتحدث يف هذا العدد عن موضوع 

كثرياً  والعلامء  الفالسفة  فكر  شغل  مهم 

التي  املواضيع  أصعب  أحد  يعد  يزال  وال 

اللغة  هو  آال  جميعاً،  العلوم  تواجهها 

وطريقة وتاريخ نشوئها وتطورها. يف الجزء 

تعاريف  عن  سنبحث   )11 )العدد  األول 

اللغة عند الفالسفة، وأهم الفرضيات التي 

واملفردات  والدارسون  الباحثون  وضعها 

الجزء  ويف  اإلنسان.  بها  نطق  التي  األوىل 

جاء  ما  أهم  ندرس   )12 )العدد  الثاين 

)املدرسة  املعارصين  الفالسفة  اراء  يف 

ما  وباألخص  املوضوع  هذا  يف  التحليلية( 

لودفيك  النمساوي  الفيلسوف  به  جاء 

فيتغنشتاين.

تعريف اللغة

ترميز  عملية  بإنها  اللغة  تعرف   

 Process of Coding( األصوات 

Sounds(، أو انها عملية تجسيد الصوت 

يك يتمظهر ويصبح مفهوما. أو إنها عملية 

إعطاء األشياء اسامء صوتية يك مييز بينها 

العقل، لهذا هي أهم أداة أو وسيلة لنقل 

صيغة  إىل  واملعرفة  واملشاعر  األحاسيس 

مفهومة بني الناس سواء كانت مطبوعة أو 

مسموعة أو حركة رمزية، فهي االداة التي 

القرارات  عن  لالعالن  العقل  يستخدمها 

التحليل  بعد  يتخذها  التي  )الحكم( 

والتعرّي للمعلومات التي جمعتها الحواس 

الخمسة مجتمعة معا.

الفالسفة  وتفسريات  تعاريف 

لظاهرة اللغة

اللغة  كرستيفا(1  )جوليا  عرفت 

منطوقة،  اصوات  عن  عبارة  انها  عىل 

املشهور  اللغة  تحليل  فيلسوف  وعرفها 

رسم  عملية  انها  عىل  )فيتغانشتاين( 

للصوت أو متثيله )سنتحدث عن املوضوع 

يف العدد القادم(، أما )الفيلسوف الفرنيس 

والفكر  اللغة  اعترب  وجامعته(  برغسون 

الورقة  مثل  معاً،  لرتابطهام  واحداً  شيئاً 

أحدهام  الغاء  ميكن  وال  وجهني  لها  التي 

يوجد  ال  وبدونها  اآلخر،  عىل  والحفاظ 

يشء اسمه فكر. أما الفيلسوف )أفالطون 

تقنني  ان  يظن  كرتيل(   - محاورته  يف 

)أي  املرشعني  مسؤولية  من  هي  اللغة 

الوحيدون  ألنهم  الفالسفة(  أو  الحكامء 

1. فيلسوفة فرنسية ولدت عام 1941.

األشياء  بني  التميز  كيفية  يعرفون  الذين 

أما  أسامء.  اعطائها  قبل  وجواهرها 

الفيلسوف الفرنيس الكبري )ديكارت( فرس 

وحده  اإلنسان  عند  اللغة  ظهور  سبب 

دون الحيوانات األخرى إىل امتالكه العقل 

الذي ميكنه القيام بعملية التفكري! وأكدت 

اليه  ذهب  ما  صحة  الحديثة  الدراسات 

ديكارت، حيث وجدوا ان لغة الحيوانات 

عند  بينام  ودوافعها،  بالغرائز  مرتبطة 

اإلنسان تعتمد عىل النشاط الفكري الذي 

هوعبارة عن سيل من املعلومات املرتابطة 

)مثل رسومات متحركة مثالً(، فيام وصف 

الفيلسوف األملاين )انرست كاسري( اإلنسان 

عاقل،  حيوان  عن  عوضا  رامز  بحيوان 

يفرق  ال  الصفة  هذه  امتالكه  بدون  ألنه 

الفيلسوف  نقد  يف  جاء  كام  الحيوان  عن 

األملاين الكبري )عامنوئيل كانط( الذي اهتم 

بدراسة العقل.

يعد  اوغسطينوس  القديس  أن  يذكر 

هذا  إىل  تطرق  والهويت  فيلسوف  أول 

قول  عن  اللغة  عجز  إىل  وأشار  املوضوع 

أو نقل التعبري عن الحقيقة بصورة دقيقة، 

نحو  تشري  داللة  أو  عالمة  اعتربها  لهذا 

الوحيدة، وليست  الحقيقة ولكنها ليست 

هي  الحقيقة  إىل  تقود  التي  الدالئل  كل 

مفردات لغوية.

تاريخ ظهور اللغة

تاريخ  نعرف  ان  جداً  الصعب  من   

اللغة ألول مرة )أول عملية لرتميز  ظهور 

لكن  األوائل،  أجدادنا  بني  الصوت( 

 1.8 قبل  ظهرت  انها  يتكهنون  العلامء 

 Homo( عند  األقل  عىل  سنة  مليون 

 Homo( أو مع الجنس الجديد )Habilis

مليون  نصف  قبل   )Heidelbergensis

التي  الدراسات  آخر  حسب  لكن  سنة. 

كاليفورنيا  جامعة  من  فريق  بها  قام 

تحت قيادة Q.D. Atkenson عام 1998 

باللغة  يعرف  ملا  ظهور  أول  إىل  توصلت 

يعود إىل فرتة 350 إىل 150 ألف سنة.

مع بداية تكوين اإلنسان للمجتمعات 

البدائية، زادت الحاجة إىل عملية تكوين 

ساعدت  حيث  وتطويرها،  وتركيبها  اللغة 

عىل زيادة رسعة التفاهم بني أفراد العائلة 

االجتامعية  االوارص  زيادة  وعىل  الواحدة 

األوىل  املجتمعات  نشأت  هكذا  بينهم 

املهمة  العوامل  إحدى  اللغة  وكانت 

لتطورها.

فرضيات طريقة نشوء اللغة

نشوء  لعملية  نظريات  أربعة  هناك 

اللغة:

تقول . 1 حيث  )االستمرارية(  نظرية 

انها  بد  ال  اللغة  ان  النظرية  هذه 

بدأت يف فرتة ما قبل تاريخ اإلنسان 

الزمن  مبرور  وتطورت  الحارض2، 

والحاجة  املعرفة  وكسب  والخربة 

واستمرت يف التطور بدون انقطاع.

هذه . 2 الفجايئ(  )التطور  نظرية 

تؤمن  ال  السابقة،  عكس  النظرية 

من  للغة  وتطور  تواصل  بوجود 

الكائن  هو  اإلنسان  ألن  بدايتها، 

للتعبري  االمكانية  له  الذي  الوحيد 

فجائية  بصورة  ظهرت  اللغة،  وفهم 

وتطورت مبرور الزمن مع تطور بقية 

أعضاء جسم اإلنسان.

اللغة . 3 ان  تقصد  )الفطرية(  النظرية 

ولدت بصورة فطرية ومنت وتطورت 

مبرور الزمن نتيجة الخربة.

نظرية )الثقافة( ترجح هذه النظرية . 4

إىل  وتطورها  اللغة  ظهور  سبب 

االجتامعية  الحياة  نشاطات  زيادة 

طرق  أقدم  إحدى  هي  التخاطر   .2

قبل  ما  مرحلة  يف  أجدادنا  بني  التواصل 

واألحاسيس  املشاعر  انتقال  التاريخ، 

بالحث من شخص إىل آخر.

بني الناس، فزادت رضورة وجود أداة 

لتواصل األفكار بينهم، مل يكن مبقدرة 

اي شخص الدخول للمجتمع بدونها.

املفردات اللغوية األوىل

األوىل  املفردات  دراسة  العلامء  حاول 

التي نطق بها أجداد اإلنسان الحايل، فقام 

العامل األملاين ماكس مولري )1900-1823( 

املجال،  هذا  يف  األول  الرائد  يعد  الذي 

ليوضع بعض املفردات التي ظن انها كانت 

املفردات األوىل التي نطقها اإلنسان األول 

مع تعليل لظهور كل واحدة منها. بصورة 

عامة تبنى مولري الفكرة االغريقية القدمية 

أي  الطبيعة،  محاكاة  وهي  آال  اللغة  عن 

املحيطة  البيئة  يف  ظهرت  التي  األصوات 

باإلنسان بصورة طبيعية.

Bow - Wow املفردة األوىل

ان  وجامعته  ماكس  يظن  حيث 

اإلنسان اكتسبها من الطيور أو البهائم أو 

الحيوانات.

Pooh – Pooh املفردة الثانية

حصول  نتيجة  املفردة  هذه  ظهرت 

حدث تراجيدي طارئ جلب األمل أو ضغط 

نفيس أو حزن أو اندهاش عىل اإلنسان.

Yo-he-ho املفردة الثالثة

إىل  املفردة  هذه  ظهور  سبب  يرجع 

بعمل  الناس  من  مجموعة  قيام  محاولة 

نفس األصوات فيها اإليقاع والوزن.

Ta-ta املفردة الرابعة واألخرية

مل تكن هذه املفردة ضمن القامئة التي 

اقرتحها ماكس مولري، اقرتحت سنة 1930 م 

ان  الذي يظن   ،Richard Pagent من قبل

عن  التعبري  محاوالً  لسانه  اإلنسان  تحريك 

أفكاره نتجت منها هذه األصوات التي أعطى 

لكل واحدة معنى وانتهت بتكوين لغة.

الباب الفلسفيالباب الفلسفي

اللغة من منظور الفالسفة
- الجزء األول -

بقلم يوحنا بيداويد

عن  البعض  يسمع  حينما 

منها  يتهربون  الفلسفة  كلمة 

والبعض الآخر يزدريها خوفا من 

لا يدرك معظم  تعقيداتها، لكن 

بصورة  يتفلسفون  انهم  الناس 

مستويات  على  لكن  باخرى  أو 

الحكم  استخدام  وان  مختلفة 

مناسبات  في  والامثال  والاقوال 

الحياة  في  كثيرة  ومواقف 

للفلسفة،  ممارسة  هي  اليومية 

الشعراء  الأحيان  وبعض 

يتحدثون بكلام بلاغي فلسفي لا 

يفهمه الا القليل من الناس.

نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لعل 

كيف  الفلسفة؟  ماهي  دائما 

التي  المواضيع  ماهي  نشأت؟ 

منبع  هي  فعلا  هل  تتناولها؟ 

المساحة  ماهي  العلوم؟  كل 

الفكرية التي تشغلها في عصرنا 

الحديث؟

سنحاول  وغيرها  أسئلة  هذه   

اجابتها ولو بصورة مختصرة



) 14 (مجلة بابلون - العدد الحادي العارش

الباب الفلسفي

آراء الدراسات األخرية 

يف نهاية القرن العرشين وبعد تأسيس 

التطبيقات  من  واالستفادة  األصوات  علم 

أكرث  دراسات  عدة  حصلت  التكنولوجية، 

الرتميز  عملية  كيفية حصول  عن  معمقة 

لغوية  مفردات  إىل  وتحويلها  لألصوات 

انفراد اإلنسان  مفهومة. كذلك عن سبب 

إمكانية  المتالكه  الحيوانات  دون  من 

وأحاسيس  وأفكاره  مشاعره  عن  التعبري 

النظريات  هذه  من  الصوت.  طريق  عن 

محدق  خطر  ظهور  أو  الطارئة(  )الحالة 

تعابري  إيجاد  إىل  اإلنسان  فاضطر  طارئ، 

صوتية )مفردات( يفهمها اإلنسان األخر3 

لدخول  اإلنسان  )الحاجة(  نظرية  أو 

نظرية  مثل  أو  معه.  والتفاهم  املجتمع 

فالجني  لداروين،  واالرتقاء(  )النشوء 

حصل  الزمن  مبرور  اللغة  عن  املسؤول 

بقية  يف  حصل  مثلام  فيه  وتطور  انتقاء 

أعضاء الجسم ووظائفه.

 Mother Tongues( النظرية األخرية

تعلم  اإلنسان  أن  أي  األم(،  لسان  أي 

حينام  أمه  من  مرة  ألول  اللغة  مفردات 

كانت تخاطبه وهو طفل. 

لغة   120 من  أكرث  هناك  يزال  ال   .3
قبائل  من  املعمرين  بني  حيَّـة  لهجة  أو 
 Indigenous ألسرتاليا  األصليني  السكان 

.Australian

نقد وتعليق

أن  بعد  اآلراء،  هذه  من  نستخلص 

نظاماً  األول بصورة فطرية  اإلنسان  وضع 

املرحلة  جاءت  ثم  األصوات،  لرتميز 

وهي  آال  األهم،  كانت  التي  األخرى4 

وضع قواعد اللغة بصورة بدائية وتقسيم 

الذي يصف  الفعل  والتميّز بني  مفرداتها، 

الحركة، واسم الهيئة )اسم اليشء أو اسم 

التوصيل  )أدوات  والحروف  الظاهرة( 

والربط بني الكلامت والعبارات(.

عن  البحث  عىل  األول  اإلنسان  ركز   

األسامء  لهذه  دقة  األكرث  املواصفات 

وجواهرها  وظيفتها  مثل  والظواهر 

وغفل  اللفظ،  دقة  لضبط  ومحاولته 

ودقته  الرتميز  نظام  هو  األهم  األمر  عن 

مبرور  االنساين  الفكر  عىل  تأثريه  وطريقة 

الزمن، مام ترك أثراً كبرياً عىل طريقة تفكري 

اإلنسان ومالحظته أو مالحقته من مهمة 

تبنى  ذلك  فبسبب  الحقيقة،  إىل  وصوله 

اإلنسان بعض املفاهيم من دون التدقيق 

دخلت  لذلك  رضورتها  أو  موضوعيتها  يف 

بعض مفردات ومفاهيم غري صحيحة.

تأثر  اإلنسان  تفكري  طريقة  ان  كام 

4. يف املراحل األوىل من ترميز الصوت، 
كان هناك صعوبة وعائق كبري أمام اللغة 
الصوت  لفظة  دقة  عىل  الرتكيز  بسبب 

لتميزه من غري األصوات.

رشيعة حمورايب

كتاب: رشيعة حمورايب

محمود  الدكتور  ترجمة: 

األمني

إصدار: مجلة كلية األداب - 

جاكعة بغداد

تاريخ اإلصدار: 1961

سجل حمورايب هذه القوانني 

عىل مسلة كبرية من الحجر 

طولها  األسود  الديوريت 

سم   60 وقطرها  سم   225

وهي أسطوانية الشكل.

أ}بعة  القوانني يف  تقع هذه 

باللغة  كتبت  حقالً  وأربعني 

وبالخط  )السامية(  البابلية 

ويظهر  األكدي.  املسامري 

بوضوح،  مادة   )282( فيها 

ومن املرجح أنها كانت تزيد 

عىل )300( مادة بقليل.

بابلون اعتمدت هذه  مجلة 

بنرشها  وستقوم  الرتجمة 

عىل أجزاء.
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عىل  يساعد  الذي  التبسيط  بأسلوب 

مييل  العقل  ان  حيث  املعلومات،  خزن 

يسهل  يك  العالمات  وترميز  تبسيط  إىل 

حصل  )كام  استخدامها  ثم  ومن  تذكرها 

يف  اللغة(  تطور  من  الثانية  املرحلة  يف 

الصوت  رسم  أو  الصوت  كتابة  عملية 

أكرث  قبل  والبابليني  السومريني  قبل  من 

الذي  التكنيك  ان  سنة.  آالف  من خمسة 

استخدمه عقل اإلنسان منذ بداية التاريخ 

الثنايئ  النظام  يف  املقارنة  طريقة  هي 

التميز  أو  الظواهر  املستخدم يف توصيف 

بينها مثل )الليل والنهار، األبيض واألسود، 

والصغري......الخ(،  الكبري  والحار،  البارد 

لكن مع األسف غفل اإلنسان منذ البداية 

عن قضية دخول مفاهيم ليس لها وجود 

مهمة  تعابري  فأصبحت  الطبيعة،  يف  أصال 

الفكر  فأوقعت  اللغة،  يف  ومستخدمة 

أثرت  بحيث  جسيمة،  أخطاء  يف  اإلنساين 

يف دقة تفكريه يف بعض األحيان5 مام زاد 

الجهد عىل اإلنسان، فأصبح عىل حد قول 

أحد الفالسفة احدى أهم املشاكل الفكرية 

بالغة  صعوبة  هناك  ألن  الحايل،  لإلنسان 

يف إزالة يشء تجذر يف طريقة تفكري سبع 

مليارات إنسان.

شيئاً  والفكر  اللغة  يعترب  البعض   .5
حقيقي  هو  اسم  له  كل يشء  أي  واحداً، 
اليوم كل يشء  بينام نحن نعلم  وصحيح، 

حقيقته نسبية.
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كتاب من مكتبتيكتاب من مكتبتي

الكريم:  القاِرئ  عزيزي 

كتاباً  لَك  أنتقي  أْن  دوماً  أَحرُص 

مفيداً لقراءته واألستمتاع بِه مع 

من  التعلم  يف  الكبرية  األستفادة 

الحياة.  يف  نجهلها  كثرية  أمور 

وكتابنا اليوم هو من أحد الكتب 

وهو  )الرس(  وعنوانه  املشهورة 

األسرتالية  الكاتبة  تأليف  من 

املعروفة روندا بايرن.

يوافقه  ال  فرد  أي  من  كثريا  السخرية  إىل 

الكاتب  من  ينال  أسلوب  وهو  الرأي،  يف 

قبل غريه.

لتوفري الوقت والجدل، سرنكز عىل ما 

يهمنا: ِمن الحقائق!

أيب  الغني  أيب  كتابِه  يف  روبرت  يدق 

الفقري ناقوس الخطر لكل جيوش املوظفني 

يف األرض، فيقول محذراً: مهام ارتقيت من 

فيه  تصبح  يوم  فسيأيت  مرموقة،  وظائف 

عجوزا بال فائدة، يجب تغيريك! ثم يلخص 

لك الحقيقة الراسخة:

العبد ذو األجر الكبري، يبقى عبداً يف 

نهاية األمر.

حتى  الوظيفي  السلم  تتسلق  ملاذا 

أو:  كله؟  السلم  متتلك  ال  ملاذا  آخره، 

)ملاذا تعمل يف رشكة – ملاذا ال متلك هذه 

الرشكة؟(.

حتى   – قوته  بأقىص  يعمل  املوظف 

العمل  بينام – رب  العمل،  ال يرصفه رب 

يرتكه  ال  حتى   – ميكنه  ما  أقل  يدفع 

املوظف

وغنى  الفقراء،  فقر  زيادة  سبب 

األغنياء، ومعاناة الطبقة الوسطى وتآكلها، 

يف  نتعلمها  والغنى  املال  مادة  أن  هو 

بيوتنا، بدالً من أن نتعلمها بشكل علمي 

إننا  املحصلة،  املدارس.  يف  سليم  أكادميي 

نكرر ما فعلُه اآلباء، وال نفارق مكاننا.

كم منكم يستطيع أن يطبخ سندويتشاً 

ماكدونالدز  سندويتش  من  وأحىل  أفضل 

دجاجاً  يطهو  أن  يستطيع  منكم  كم  أو 

أشهى من فروج الطازج؟

ملاذا ال تفتحون سلسلة مطاعم مثلهم 

أشياء  عىل  املثل  ذات  كرر  وتنافسونهم؟ 

يجلب  املال  ملاذا؟  السؤال:  وأعد  أخرى، 

فهم  منه هو  األقوى  لكن  القوة، صحيح، 

وتعلم اآلليات التي يعمل بها املال، كيف 

تحصل عليه، وكيف تحافظ عليه، وكيف 

النفقات  عىل  تحافظ  وكيف  تستثمره، 

تحت سيطرتك.

الغني  أيب  كتابه  يف  ست  دروس  عرب 

أيب الفقري، يعلمنا روبرت كيوسايك الثقافة 

املالية التي مل نتعلمها يف الصغر: أن نجمع 

األصول التي تدر و تجلب املال، وأال نندفع 

يف رشاء الخصوم التي تجلب علينا نفقات 

بيعها مبكسب عند  أمتعة ال ميكن  كثرية، 

الحاجة، وأن نُدخر من أجل استثامر املال 

أحراًرا  نصبح  بذلك،  وتنميتِه.  وزيادتِه 

ونتخلص من عبودية الوظيفة.

من  الفقري  أيب  الغني  أيب  كتاب  يبدأ 

طفولته،  قصة  الكاتب  يحيك  ذايت،  حوار 

الجامعي  األستاذ  أبيه  نصائح  بني  املوزعة 

األب  بلقب  الكتاب  يف  له  يُرمز  والذي   –

نصائح  وبني  اإلساءة(،  يقصد  )وال  الفقري 

والد صديقِه مايك، رجل األعامل العصامي 

األب  بلقب  الكتاب  يف  له  يرمز  والذي 

الغني.

يرسد كتاب أيب الغني أيب الفقري طفولة 

الكاتب وهو يتعلم كيف يحصل عىل املال 

ويكسبه، مع مقارنة دامئة ما بني وضعي 

والد  بني  وما  الجامعي،  األكادميي  والده 

الكاتب  ويطرح  التجاري.  العميل  صديقه 

سؤاالً ذا أهمية ووجاهة: 

إىل  للخروج  املدارس طالبها  تعد  هل 

الحفظ  فيه؟ هل  والنجاح  الواقعي  العامل 

املرموقة  والوظيفة  والشهادة  واملذاكرة 

هي السبيل الوحيد؟

ما خرج به الكاتب من خالصة تجاربه 

لنا  يرشحها  ست،  دروس  هو  الحياة  يف 

كالتايل:-

• الدرس األول: األغنياء ال يعملون من 	

أجل املال.

• الدرس الثاين: إذا كنت تنوي أن تكون 	

ثرياً، فتعلم بعض القواعد املالية.

• بأعاملك 	 أهتم  الثالث:  الدرس 

وتابعها. 

• الرضائب وقوة 	 تاريخ  الرابع:  الدرس 

املؤسسات.

• يك 	 وتوظف  أُدرس  الخامس:  الدرس 

تتَتعلم، ال تعمل من أجل املال.

• سبالً 	 يبتكر  الرثي  السادس:  الدرس 

للحصول عىل املال.

واألب  الغني  األب  كتاب  ملخص 

الفقري:

• أما 	 املال  أجل  من  يعملون  الفقراء 

من  يعمل  الذي  هو  فاملال  األثرياء 

أجلهم...

• لذلك 	 تذهب،  ثم  تتاح  الفرص 

بالغة  مهارة  هي  رسيًع  قرار  اتخاذ 

األهمية...

• عىل 	 اللوم  إلقاء  عن  التوقف 

اآلخرين، ألنه إذا أدرك الشخص أنه 

هو املشكلة، فسوف يغري من نفسه 

ويتعلم شيئاً ويزداد حكمة...

• األثرياء يكتسبون األصول، أما الفقراء 	

ويظنونها  االلتزامات  فيكتسبون 

أصوالً...

• أما 	 الجيب،  يف  املال  يضع  األصل 

االلتزام فيسحب املال من الجيب..

• عىل 	 الشخص  قدرة  هي  الرثوة 

توقف  إن  وقت،  ألطول  حيا  البقاء 

ذلك  حدث  فإن  اليوم،  العمل  عن 

فسيكون بوسعه تغطية مصاريفه.

• الشهرية بالتدفق النقدي املتولد عن 	

األصول التي ميتلكها...

• يف 	 الخربة  هو  املايل  الذكاء  حاصل 

وفهم  واالستثامر  املحاسبة  مجاالت 

األسواق والقانون...

• مكاسب 	 عىل  الناس  أكرث  يحصل  ال 

أبداً بسبب خوفهم من الخسارة.

• مهارات املستثمر: العثور عىل الفرص 	

املال،  تنمية  اآلخرون،  يغفلها  التي 

إدارة األذكياء.

• بذلك" 	 القيام  بوسعي  "ليس  مقولة 

"كيف  مقولة  بينام  املخ،  تغلق 

الباب  تفتح  بذلك؟"  القيام  ميكنني 

للفرص واإلثارة واألحالم...

• يف 	 ببساطة  الرغبة  الرثاء:  من  الغاية 

يتحكم  وأن  حرا،  الشخص  يكون  أن 

يف وقته ويف حياته.

يف الختام أقول لكل متابعي كتاب من 

ان  والتطلع  بالقراءة  واملهتمني  مكتبتي 

كل يشء تقرأه سيدُر عليَك مبنفعة ما يف 

حياتِك وأْن أخذت األمور بجدية، واليشء 

الكتاب  هذا  يف  ورد  ما  كل  ليس  األخر 

وينجحون  للجميع  يتحقْق  ان  ميكن 

للوصول إىل الغنى والرثاء. بل يبقى اليشء 

أكرث  كرشقيني  به  نؤمن  دامئاً  الذي  املهم 

الله،  عند  من  التوفيق  أنه  األخرين  من 

وهناك مثل نذكرُه أحياناً يقول )أسعى يا 

عبد وأنا أسعى معاك(. وعلينا أيضاً ان ال 

كل  ميتلكون  الناس  من  كثري  هناك  ننىس 

واملؤهالت  الطموح  اإلنسان  مواصفات 

قد  الذي  الحظ  سوء  لكن  غنياً  ليكون 

يصيبه من حيث اليدري تهدم كل أحالمه 

الحياة  مع  يأس  ال  ونقول  نعود  ولكن 

مؤلف  مثال  وخري  اليأس  مع  حياة  وال 

له  يتبق  ومل  لألفالس  وصل  الكتاب  هذا 

يشء ولكن عاد من جديد ومن باب آخر 

بالتأليف ونرش أفكاره البناءة، ليحصد من 

أرباحها املاليني من الدوالرات ويعود غنياً 

من جديد.

الكتاب  الجميع قراءة هذا  أمتنى من 

واالستفادة الكبرية منه يف حياتِهم.

تأليف: روبرت كيوسايكإعداد وتقديم: هيثم ملوكا

أيب الغني أيب الفقري هو كتاب منشور 

الكتب  أفضل  أحد  يعترب   ،2000 عام  يف 

عن  تتحدث  والتي  العامل  مستوى  عىل 

أسباب الفقر وأبواب الرثاء، لكاتبِه روبرت 

كيوسايك، األمرييك املنحدر من أصل ياباين، 

هاواي  جزيرة  يف   1947 عام  يف  واملولود 

كتاباً   16 أكرث من  ألف  والذي  األمريكية، 

مليون   30 من  أكرث  مجموعها  يف  باعت 

نسخة عاملياً.

روبرت رجل عصامي بدأ من ال يشء، 

برشية  تنمية  ومحارض  كمستثمر  عمل 

رشكات  أسس  إفالسِه،  بعد  ومليونري 

مرة،  من  أكرث  أفلِس  ثم  وباعها،  نجحت 

حتى انتهى به الحال بال بيت أو مأوى، ثم 

نجمُه  ملع  حيث  املحارضات،  إللقاء  اتجه 

إىل اليوم.

الحقيقة أغرب من الخيال: أيب الغني 

أيب الفقري

الكتاب عبارة عن مزيج ما بني الخيال 

يجعلك  وسهل،  سلِس  بأسلوب  والواقع، 

غري قادر عىل الَجزم، هل ما تقرأه حقيقي 

أم خيايل، لكنك متيل لتصديقه رغم هذا. 

الكتاب  لهذا  أن  هو  ذلك،  إىل  فالسبب 

جاء  فيام  واملشككني  منتقديه  من  الكثري 

ألفكار  العميل  التطبيق  وأن  خاصًة  به، 

مييل  الكاتب  أن  كام  فيه،  قليلة  الكتاب 
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لقاءات مع شخصية ناجحةلقاءات مع شخصية ناجحة

حوار: سامل يوخنا يف ضيافة مجلة بابلون

ضيفاً  رايف  أستاذ  بك  أهالً  سؤال: 

عزيزاً عىل مجلتنا، هل لك أن تعرفنا 

عىل نفسك أكرث؟

استضافتي  أشكركم عىل  بدءاً  جواب: 

أنا  الظن،  حسن  عند  أكون  أن  وأمتنى 

املحامي رايف زورا من مواليد 1990، ولدت 

الستة أشهر  يف بغداد، غادرتها وأنا بعمر 

عن  بحثاً  العراق  تركت  التي  عائلتي  مع 

مستقبل أفضل يلَّ وإلخويت، محطتنا األوىل 

سنوات  خمس  فيها  بقينا  تركيا،  كانت 

ويف عام 1995 وصلنا إىل أسرتاليا، أما عن 

السيدة  من  متزوج  فأنا  املصغرة،  عائلتي 

جيكوب  أسمه  طفل  ويل  زورا  روبينا 

وأعيش وأعمل يف مدينة ملبورن.

الدراسية  حياتك  عن  ماذا  سؤال: 

وكيف أخرتت سلك املحاماة؟

جواب: فور وصولنا إىل أسرتاليا بارشت 

الدراسة، تم تسجييل يف املدرسة االبتدائية 

الثانوية  باملدرسة  والتحقت  أكملتها  التي 

يف  بالرياضيات  مولعاً  كنت  فأكملتها، 

شاب طموح مفعم باحليوية والنشاط، مثابر يعمل ليل هنار رامسًا لنفسه ذلك اخلط البياني الذي ال يعرف غري التسلق 
إىل القمة، النجاح هو عنوانه على الدوام، حمامي بارع، ما أن تتحدث إليه حتس أنك بني أياد أمينة، له إجابات كافية 
وشافية ومباشرة ألي استشارة قانونية، خربته تفوق سنني عمره، عندما تتحدث إليه حتس وكأنك أمام موسوعة 
قانونية، واثق من نفسه، أمني يف تعامالته. هادئ الطبع، مضياف كريم، أستقبلنا يف مكتبه برحابة صدر وكان لنا 

معه هذا اللقاء اجلميل، أنه األستاذ احملامي رايف زورا.

بعد  تغريت  قناعتي  ولكن  األمر  باديء 

زماليئ،  أحد  مع  الحقوق  لكلية  زياريت 

ذلك  يلَّ  وكان  الحقوق  أدرس  أن  قررت 

يف  بكلوريوس  عىل  وحصلت  فتخرجت 

أكملت  بعدها  الرشف،  مبرتبة  الحقوق 

ماجستري  شهاديت  عىل  فحصلت  دراستي 

يف  واألخرى  العام  القانون  يف  أحداهام 

قانون األحوال الشخصية وبعدها توجهت 

ملامرسة مهنة املحاماة.

العملية؟  حياتك  عن  وماذا  سؤال: 

البداية؟ وكيف وصلت  كانت  كيف 

إىل هذه الدرجة؟

التخرج،  حديث  محام  كأي  جواب: 

كان ال بد يلَّ من العمل لفرتة تحت أرشاف 

الخربة وعادة تكون  كبار لكسب  محامني 

هذه الفرتة طويلة إىل حد ما وقد متتد إىل 

سنني ولكني اختزلتها إىل النصف لقناعتي 

بأن اإلنسان أن مل ينِب مستقبله بنفسه فلن 

الخاص  مكتبي  فتحت  أخرون،  له  يبنيه 

كانت  الله،  عىل  متكالً  أعاميل  وبارشت 

هذه  خطويت  أن  إال  البداية  يف  مجازفة 

تكللت بالنجاح، أشكر الله عىل كل يشء.

أروقة  يف  عملكم  خالل  من  سؤال: 

التي  القضايا  أكرث  هي  ما  املحاكم، 

تصادفكم؟

أسرتاليا  أن  من  بالرغم  جواب: 

وباألخص والية فكتوريا تقل فيها الجرمية 

نسبياً مقارنة بدول أوروبا وأمريكا وبنفس 

بخلوها  نجزم  أن  نستطيع  ال  الوقت 

البرش،  نفس  هو  البرش  ألن  الجرائم  من 

خصوصاً  الطالح  وفيهم  الصالح  فيهم 

وأن املجتمع األسرتايل هو مجتمع متعدد 

الثقافات، فيه جنسيات مختلفة لكل منها 

تقاليدها وأعرافها، فأحياناً تصادفنا جرائم 

أخرى  أحيان  ويف  العار(  )غسل  الرشف 

جرائم العنف األرسي والطالقات واالعتداء 

عليه  يعاقب  الذي  الجسدي  أو  اللفظي 

قيادة  تخص  جنح  إىل  باإلضافة  القانون 

السيارات مثل املخالفات املرورية وحاالت 

االتجار  مثل  األخرى  والجرائم  الدهس 

باملخدرات أو تعاطيها.

جاليتنا  إىل  تنظرون  كيف  سؤال: 

العربية بشكل عام والعراقية بشكل 

أو  بشكل  متورطة  هي  هل  خاص، 

التي  الجرائم  من  نوع  باي  بآخر 

ذكرتها؟

جواب: لألسف جاليتنا العربية بشكل 

السجون  يف  أبناءها  من  العديد  فيها  عام 

تكلمنا  التي  الجرائم  اقرتاف  جراء  من 

عنها آنفاً وهذا أمر يؤسف عليه، فأغلبنا 

كانت  التي  الفوىض  من  هرباً  بالده  ترك 

هناك، جئنا إىل أسرتاليا بحثاً عن االستقرار 

ننقل  أن  لنا  يجوز  فهل  واألمان،  واألمن 

املساملة  البلدان  هذه  إىل  الفوىض  تلك 

نكن  مل  حقوقاً  وأعطتنا  أستقبلتنا  التي 

نحلم بها، أليس من املفروض أن نساهم 

ببنائها يداً بيد مع اآلخرين؟ وهكذا نكون 

قد قمنا برد الجميل للبلد الذي آوانا ووفر 

لنا الحامية.

سؤال: هل لك كلمة أخرية أو نصيحة 

تقدمها ألقرانك من الشباب؟

هم  الشباب  أن  تعلمون  كام  جواب: 

ضاع  فأن  املستقبل،  بناة  وهم  الذخرية 

الشباب ضاعت البالد، لذلك أنصح أخويت 

وبدراستهم  بأنفسهم  يهتموا  بأن  الشباب 

يحرموا  ان  أقول  ال  مستقبلهم،  وبناء 

أنفسهم من التمتع ببعض الوقت، بل أن 

الدراسة واملتعة والعمل. عىل  يوازنوا بني 

الشباب أن يضعوا أهدافهم نصب أعينهم 

لتحقيق تلك األهداف  وأن يضعوا خططاً 

مستقرة،  هانئة  ناجحة  حياة  إىل  وصوالً 

الشباب  يتوقف طموح  ال  أن  أيضاً  أمتنى 

أن  و  دوماً  يتجدد  أن  بل  معني  حد  عند 

ينظروا إىل فوق دامئاً فبذلك سيكونون قد 

وضعوا أقدامهم عىل سلم النجاح.

لضيفنا  الجزيل  بالشكر  توجهنا  أخرياً 

املحامي البارع رايف زورا ومتنينا له املزيد 

من التقدم واالزدهار.

احملامي رايف زورا
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الثقافة  وزير  سيادة  رعاية  تحت 

اللبناين الدكتور غطاس خوري احتضنت 

– ببريوت  الدولية  اللبنانية  الجامعة 

الصالومي وبالتعاون مع اتحاد الكتاب 

ومبشاركة  بالعراق  الرسيان  والشعراء 

وباحثاً  أكادميياً  خمسني  من  أكرث 

الحضارات  بدراسة  واملهتمني  وأديباً 

لبنان،  من  السامية  واللغات  والتاريخ 

أملانيا،  عطية(،  عبدو  )أديبة  أسرتاليا 

تونس  إيطاليا،  مرص،  سوريا،  العراق، 

اآلبايت جربائيل  "العالمة  وأرمينيا مؤمتر 

الذي  الرسيانية"  للدراسات  القرداحي 

االثنني  يوم  أعامله من صباح  انطلقت 

آذار   14  -  12 أيام  ثالثة  مدى  وعىل 

وشعبي  رسمي  حضور  وسط   ،2018

ميشال  املطران  بسيادة  ممثالً  كبري، 

عون ممثالً للبطريرك مار بشارة بطرس 

املارونية  الرهبنة  عام  ورئيس  الراعي 

يف لبنان قدس اآلبايت مارون الشدياق، 

للرسيان  الجليلني  الحربين  ونيافة 

األرثوذكس بلبنان املطران مار اقليميس 

مستقبلية  مشاريع  إقامة  إىل  يؤسس 

ومشرتكة  مستدامة  وأكادميية  ثقافية 

واملراكز  والجمعيات  الجامعات  بني 

العراق.  يف  ومثيالتها  اللبنانية  الثقافية 

بعد ذلك ألقى االعالمي جورج قرداحي 

كلمة عن عائلة املحتفى به جاء فيها: 

لهو يوم بهٌي أيها الحارضون والغائبون 

ننتمي  الذي  العمالق  بهذا  فخورون 

من  خرج  والذي  إلينا  وينتمي  إليه 

ومعناها   " "نيطرون  الجميلة  قريتنا 

اآلبايت  بها  عرف  كام  البهي  الصخر 

القرداحي:  وأضاف  القرداحي،  جربائيل 

األب  الكبار ووصفه  علمه  أمام  انحنى 

اآلرامية  اللغة  إمام  بأنه  فهد  بطرس 

الرسيانية وحجة دامغة فيها، ثم كلمة 

رئيس الجامعة األستاذ عبد الرحيم مراد 

واختتمت الكلامت بكلمة راعي املؤمتر 

معايل وزير الثقافة.

رسيانية  تراتيل  قُدمت  ذلك  بعد 

واختتمت  الكنيسة،  لجوقة  وعربية 

إىل  الدروع  بتقديم  االفتتاحية  الجلسة 

إعداد

أديبة عبدو عطية

دانيال كورية ومار فليكسينوس جورج 

امللفان  عن  بحثا  قدم  والذي  صليبا 

الرسياين عبد املسيح قره بايش، وممثل 

قوى  عام  ومدير  اللبناين،  الجيش  قائد 

عامد  اللواء  اللبناين  الداخيل  األمن 

عثامن، وممثل رئيس الجامعة اللبنانية 

الدولية عبد الرحيم مراد.

 افتتح املؤمتر بعزف النشيد الوطني 

اللبناين ومن ثم نشيد الجامعة اللبنانية 

الدولية، ثم ألقيت كلمة مدير الجامعة 

لبنان  جبل  فرع   – الدولية  اللبنانية 

اآلبايت  كلمة  ثم  ألخوري،  كايب  الدكتور 

رابطة  عام  رئيس  الشدياق  مارون 

ألقى  املرميية، بعدها  املارونية  الرهبنة 

األستاذ روند بولص رئيس اتحاد األدباء 

والكتاب الرسيان بالعراق قال: إن هذا 

بافتتاح  ومميز  مشهود  يوم  لهو  اليوم 

والذي  الرسيانية  الدراسات  مؤمتر 

الكبري  اللبناين  العالمة  اسم  يحمل 

االستاذ  وأضاف  القرداحي،  جربائيل 

روند: نهدف ليكون هذا املؤمتر والذي 

االدب النسايئاالدب النسايئ

وزير الثقافة وعائلة املحتفى به ورئيس 

اتحاد األدباء والكتاب الرسيان.

ملؤمتر"جربائيل  الختامي  البيان 

متابعة  لجنة  وتشكيل  القرداحي" 

التوصيات:

بعد أن أمىض املؤمترون مدة ثالثة 

العالمة  متتالية يف فعاليات مؤمتر  أيام 

للدراسات  القرداحي  جربائيل  اآلبايت 

الجامعة  أروقة  يف  املقام  الرسيانية، 

وثالثة  بريوت،  يف  الدولية  اللبنانية 

مبحارضات  مكثفة  يومياً  جلسات 

من  لنخبة  قيمة  وطروحات  وأبحاث 

بجامعات  واملحارضات  املحارضين 

واألدباء  واملؤرخني  والباحثني  عاملية، 

وأديبات  لباحثات  النسائية  واملشاركة 

واعالميات أغنت املؤمتر وأضفت عليه 

الكثري من اإليجابيات. ويف ختام املؤمتر 

وبعد التشاور بني لجنة كتابة التوصيات 

البيان  تالوة  تم  املؤمتر،  يف  واملشاركني 

لجنة  تعيني  تضمن  والذي  الختامي 

لكتابة التوصيات وأخرى ملتابعتها:

1- لجنة كتابة توصيات املؤمتر
كل من: د. كايب الخوري و أ. دوري 

عيد، من الجامعة اللبنانية الدولية

االدباء  اتحاد  رئيس  بولص  روند 

والكتاب الرسيان / العراق، ونائبه أكد 

مراد )نادر(

2- لجنة ملتابعة توصيات املؤمتر
مع الجهات ذات الصلة. مع إمكانية 

توسيع لجنة التوصيات مستقبالً.

ضمت اللجنة كل من:

نيافة  عن  ممثال   / يوحنا  الخوري 

البطريرك املاروين بشارة الراعي

الرابطة  رئيس   / أفرام  حبيب 

الرسيانية

الجامعة  مدير   / الخوري  كايب  د. 

اللبنانية الدولية

اتحاد  عن   / الديراين  نزار  األديب 

األدباء والكتاب الرسيان

 / القردحي  جورج  اإلعالمي 

جربائيل   " االبايت  العالمة  عائلة  عن 

القرداحي "

الناشط أمني أسكندر / رابطة طور 

ليفنون املارونية

3- التوصيات:
كلغة  الرسيانية  اللغة  ادراج   -1

يف  األخرى  اللغات  جانب  إىل  رسمية 

لبنان.

2- ادخال مادة اللغة الرسيانية إىل 

كافة املراحل الدراسية.

3- مطالبة الحكومة اللبنانية بدعم 

املراكز املهتمة باللغة الرسيانية.

االتحادية  الحكومة  مطالبة   -4

اللغة  هيئة  تفعيل  برضورة  بالعراق 

الرسيانية وترقيتها إىل مستوى املجمع 

العلمي.

5- مطالبة حكومة اقليم كوردستان 

اكادميية  بتاسيس  االرساع  برضورة 

اللغة  أقسام  وفتح  الرسيانية  العلمية 

دهوك  محافظة  جامعة  يف  الرسيانية 

واملحافظات األخرى.

ويف ختام املؤمتر تم تقديم الدروع 

إىل الذين ساهموا يف دعم ونرش اللغة 

غطاس  الدكتور  كُرم  حيث  الرسيانية 

بدرع  اللبناين  الثقافة  وزير  خوري 

العالمة  به  املحتفى  وعائلة  املؤمتر، 

السيد  كرُم  وأيضاً  القرداحي،  جربائيل 

للدراسة  العام  املدير  ججو  سامل  عامد 

الرسيانية وكذلك السيد نزار حنا املدير 

يعود  وملن  الرسياين  للتعليم  العام 

بإقامة  روند  ولألستاذ  له  األكرب  الفضل 

بولص  روند  والسيد  ونجاحه،  املؤمتر 

الرسيان.  والكتاب  األدباء  اتحاد  رئيس 

تقديرية  شهادات  توزيع  أيضاً  تم  كام 

ومن  االعالميني  مع  املشاركني  للباحثني 

أداروا حلقات التقديم والنقاش.

باليوم  مشاركتي  كانت  مالحظة: 

زمالء  مع   ،2018/3/13 صباحاً  الثاين 

أفتخر بهم وروعة أبحاثهم وما أسعدين 

والنقد  النقاش  تقدمينا،  وبعد  أكرث 

واإلضافات من الحضور:

األديبة  بإدارة  الخامسة  الجلسة 

واإلعالمية ميشلني حبيب

يف  أستاذ   / زغيب  دانيال  األب 

األكلرييكية املارونية – لبنان

من  االنتقال  البحث:  عنوان 

 - املوارنة  لدى  العربيَّة  إىل  يانيّة  الرسُّ

منوذج كتاب املزامري

اتحاد   / الديراين  حنا  نزار  األستاذ 

األدباء والكتاب الرسيان – العراق

املحيك  الشعر  البحث:  عنوان 

الخليل  أوزان  بني  والسوري  اللبناين 

وأوزان الشعر الرسياين

األستاذة أديبة عبدو عطية / أسرتاليا

النسوي  الشعر  البحث:  عنوان 

الرسياين

األستاذاألب الياس شخطورة / أستاذ 

 – والحكمة(  )األنطونية  الجامعة  يف 

لبنان

يف  الرمزية  اللغة  البحث:  عنوان 

أناشيد الصوم لدى مار افرام.

الكتاب  اتحاد  بدوري  وأشكر 

والشعراء الرسيان عىل دعويت للمشاركة 

بجلسات املؤمتر وأيضاً للجامعة اللبنانية 

الدولية الحتضانها مؤمترنا هذا وتقديم 

إلنجاحه  والتسهيالت  االمكانيات  كل 

والعمل مًعا عىل تطبيق التوصيات.

مؤمتر العالمة جربائيل القرداحي 
للدراسات السريانية

12 - 14 آذار 2018
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on Syriac Studies



مويرا كيلي األسترالية
تحارب من أجل طفلة عراقية

كتابة وحوار
رغد افرام صائغ

املسيح يعمل يف حيايت

كييل  إميانويل  يتذكر  ال  منا  من 

يف  املتسابق   Emmanuel Kelly

 ،X-Factor 2011 األسرتايل  الربنامج 

عندما سأله أحد أعضاء لجنة التحكيم

لجنة التحكيم: جمع من أتيت؟

إميانويل: مع أمي وأخي

لجنة التحكيم: كم عمرك؟

بالضبط  أعلم  ال  إميانويل: 

دار  يف  أمي  وجدتني  عندما 

مل  العراق  يف  األيتام  رعاية 

وعندها  ميالد.  شهادة  يل  يكن 

مويرا  باملالك  وأخي  أنا  التقينا 

معها  اصطحبتنا  التي  كييل 

بتوفري  وقامت  أسرتاليا  إىل 

العمليات والعالجات الالزمة لنا 

والتي أصبحت أمنا وهي مثيل 

األعىل بالحياة.

سوف  ماذا  التحكيم:  لجنة 

تغني؟ 

ليس  )تخيل  أغنية  إميانويل: 

لينون  لجون  وطن(  هناك 

 Imagine there's no

Country john Lennon

ولجنة  إميانويل  أبكت  الكلامت 

ملا  ترى  ونسائها،  برجالها  التحكيم 

حل  ما  بسبب  هل  يبكون؟  كانوا 

أعاقته؟  بسبب  أم  وأخيه؟  بإميانويل 

وقوة  بجرأته  إعجابهم  بسبب  ممكن 

شخصيته! أو من املحتمل ان معظمهم 

أنفسهم من  فكروا عميقا وتساءلوا يف 

معاق  إلنسان  كيف  هذا؟؟  كل  وراء 

أمام لجنة  بدون أطراف )يدين( يقف 

وأمام  أسرتايل  وجمهور  عاملية  تحكيم 

ما  والفضائيات؟!  التلفزيون  شاشات 

الرس وراء والدة إميانويل بقالب جديد 

ينبض  وقلب  متحدية  متفائلة  وروح 

باملحبة والحياة.

من  أسرتالية  مواطنة  كييل،  مويرا 

أحد  بها  التقى  وقد  ملبورن  سكنة 

السيد  بابلون  مجلة  تحرير  أعضاء 

مخلص يوسف يف بيتها املتواضع وقدم 

املكرسة  حياتها  تقرير عن  لنا مشكوراً 

لخدمة وتبني األطفال املعاقني يف دول 

متطوعة  أنا  مويرا  تقول  الثالث.  العامل 

العاملية  اإلنسانية  بالقضايا  ومهتمة 

الصعيد اإلنساين عملت  ومعروفة عىل 

املسيح يعمل يف حيايت

يف معالجة وإنقاذ 150 طفل يف حرب 

يف  بيتها  يف  حالياً  وترعى  البوسنا. 

ملبورن أطفال من بنغالدش وباكستان 

والبانيا وفلسطني عملت عىل مساعدة 

30 طفل من غزة والعديد من أطفال 

العراق اللذين قامت برعايتهم يف بيتها 

يف  عوائلهم  إىل  إرسالهم  تم  ثم  ومن 

األصل،  عراقيني  لولدين  أم  أنا  العراق. 

معروفني  كييل  وإميانويل  كييل  أحمد 

أحمد هو بطل سباحة تم حصوله عىل 

هو  وإميانويل  األوملبياد  يف  مداليتني 

مغني مشهور يف أسرتاليا وحالياً يسكن 

أمريكا ويعمل يف مهنة الغناء.

الطفلة  حالياً  مويرا  يشغل  ما 

سنوات  السبع  ذات  فرح  العراقية 

الحنان(  )دار  اإليتام  دار  يف  املوجودة 

ملست  والتي  الصالحية   \ بغداد  يف 

قلب مويرا عندما شاهدتها عىل القناة 

إىل  واستمعت   2015 عام  األسرتالية 

فرح  بان  العراقيني  األطباء  استغاثة 

تلقى  مل  ان  بالعمى  تصاب  سوف 

يف  املمكنة  بالرسعة  الجراحي  التدخل 

خلقي  تشوه  من  تعاين  فرح  الخارج. 

فريق  مع  باالتفاق  مويرا  وقامت  حاد 

طبي أسرتايل ملعالجة فرح عند قدومها 

الجواز  تم صدور  وبالفعل  أسرتاليا  إىل 

العراقي لها مبساعدة املخرج فؤاد هادي 

ولألسف  األسرتايل  العراقي  املندوب 

الصطحاب  فؤاد  السيد  ذهب  عندما 

فرح معه مل يوافق قايض املحكمة عىل 

منح وثيقة رسمية إىل السفارة األسرتالية 

الفيزا. مّر اآلن سنتني  يف عامن إلصدار 

ونصف ومازال الحال عىل وضعه فرح 

هذه  لحل  الرسيع  التدخل  إىل  تحتاج 

بالعمى  تصاب  سوف  ألنها  املشكلة 

لقطعة  ممكن  كيف  مويرا  تتساءل 

وحياة  صحة  يف  التحكم  صغرية  ورق 

بالسفارة  باالتصال  مويرا  قامت  طفلة. 

العراقية يف كانبريا لكنها مل تسمع رد أو 

استجابة أو أي اهتامم. تقول مويرا أنا 

اعترب فرح هي ابنتي وسوف لن أتخىل 

عنها أو أفقد األمل.. كل الذي أمتناه هو 

رعاية فرح وأجراء الجراحة الالزمة لها 

إرسالها  ثم  لها  الكاملة  الرعاية  وتوفري 

إىل العراق.

وقام عدد من أبناء الجالية العراقية 

ملساعدة  العون  يد  بتقديم  مشكورين 

أسرتاليا  إىل  لحضورها  العراقية  الطفلة 

للمعالجة ومازالت البريوقراطية تلعب 

املها  كل  طفلة  حياة  مصري  يف  دورها 

يف الحياة أن تتعالج وتشفى من علتها 

الطفلة  قدوم  عند  تكملة  وللموضوع 

فرح إىل أسرتاليا.

العائلة  يف  معاق  طفل  وجود  أن 

فكيف  الله،  عند  من  ابتالء  يعترب 

غرباء  وتبني  برعاية  يقوموا  ان  للبرش 

بكل  وتنشئتهم  بهم  واالهتامم  معاقني 

إرادتهم؟؟؟؟!!

باب حنانها عندما  تغلق  لن  مويرا 

ترى طفل أو يتيم محتاج ومل ولن تيأس 

مويرا  ان  علام  رسالتها.  وراء  بالسعي 

ال متلك بيتا لها وال متلك ماالً لكن الله 

هو الذي يرزقها باملال واملحبني لغرض 

وهو  املال  من  أهم  هناك  بل  العالج 

الحب الصادق العميل والحنان الرقيق 

الذي يجعل منها "جنة" صغرية  الحاين 

فيها  ينمو  رحمة  "واحة"  أو  حقيقية، 

اليتيم ويبدع بشخصية متزنة، بأقل ما 

نافعاً  ليصري  النفسية،  العقد  من  ميكن 

لنفسه وملجتمعه كام نرى ما حصل مع 

أحمد وإميانويل.

English Translation Page No. 49

في هذا الباب اتناول 

حقائق يعيشها مؤمنون قد 

غلبوا العالم مع المسيح 

حيث ان السلام الذي يقدمه 

السيد المسيح لهم يحمل 

الحياة المطوبة المشرقة، 

ليتمتعوا بروح القوة والنصرة 

مع التعزية السماوية والسند 

الإلهي.

حني،  كل  يف  معنا  األيتام  أن 

ويطالبنا  عليهم،  الله  ائتمننا  وقد 

آباء  لهم  فنكون  به  نتشبه  أن 

نحيطهم بالعطف ونهتم بحياتهم 

الطاهرة  فالديانة  ومستقبلهم. 

اليتامى  "افتقاد  هي  الله  عند 

واألرامل يف ضيقهم ".

فلنحب  الصغار،   األوالد  "إيها 

ال بالكالم وال باللسان،  بل بالعمل 

والحق". 

اطلبوا  الخري.  فعل  "تعلموا 

اقضوا  املظلوم  أنصفوا  الحق 

لليتيم حاموا عن األرملة".

أبو  ألسمه..  رمنوا  لله  "غنوا 

اليتامى وقايض األرامل يف مسكن 

قدسه".

) 23 ( ) 22 (
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أسرتاليات

املحامية  الربنامج  ضيفة  مع  تواصلوا 

بدورها  التي رشحت  املسيح  عبد  ايفا 

أهم املعلومات التي يجب معرفتها عن 

بخصوص  طرحها  يتكرر  التي  األسئلة 

الجنسية  عىل  الحصول  طلبات  تأخر 

اضغطوا  لألجوبة  لالستامع  األسرتالية. 

عىل الرابط الصويت املرفق يف أعىل هذا 

التقرير.

رشوط الهجرة إىل أسرتاليا

األسرتالية  الهجرة  موقع  وضح 

املدن  يف  للعمل  املطلوبة  الوظائف 

رشوط  اهم  كذلك   ،2018 األسرتالية 

والحصول   2018 أسرتاليا  إىل  الهجرة 

التقديم،  وطريقة  أسرتاليا  فيزا  عىل 

حيث يعتمد نظام الهجرة ألسرتاليا عىل 

العاملة املاهرة يف مختلف التخصصات 

املطلوبة  واملهن  الوظائف  خاصة 

والطبية  والتكنولوجية  الحرفية 

قامئة  لكم  نوضح  حيث  والهندسية 

وظائف أسرتاليا 2018.

تم الكشف عن تجميد وزارة األمن 

الداخيل التي تضم تحت مظلتها وزارة 

 200 لحوايل  الحدود  وحامية  الهجرة 

منذ  األسرتالية  للجنسية  طلب  ألف 

ويعود  املايض.  العام  أبريل  نيسان 

الوزارة  محاولة  إىل  الطلبات  تجميد 

متطلبات  عىل  مهمة  تغيريات  مترير 

األسرتالية  الجنسية  عىل  الحصول 

اإلنكليزية  اللغة  امتحان  ومنها تشديد 

للحصول  املتقدم  إقامة  فرتة  ومتديد 

عىل الجنسية إىل 4 سنوات عىل تأشرية 

اإلقامة الدامئة.

نيتها  الحكومة  تأكيد  هو  والالفت 

القانون يف حال  معاودة طرح مرشوع 

الشيوخ  مجلس  دعم  عىل  حصلت 

لذلك، وقال متحدث باسم وزير الهجرة 

بهذا الخصوص أن الحكومة ستفعل ما 

عىل  الحصول  قوانني  لتشديد  بوسعها 

الجنسية األسرتالية.

ومتابعي  مستمعي  من  كبري  عدد 

يف  األسبوعية  واللجوء  الهجرة  فقرة 

برنامج البيت بيتك عىل SBS عريب 24 

أسباب تأخر طلبك للحصول على اجلنسية األسرتالية

قائمة الوظائف املطلوبة يف أسرتاليا

أسرتاليات

والتخصصات  الوظائف  تشمل 

املطلوبة يف أسرتاليا عدد من التخصصات 

الفنية باألساس، بجانب وظائف املهندسني 

كذلك  والتمريض،  األطباء  ووظائف 

أسرتاليا  حددت  حيث  والطهاة،  املعلمني 

سوق  يتطلبها  الوظائف،  من  مجموعة 

العمل هناك بشدة لوجود نقص فيها

يف  املتوفرة  الوظائف  اتاحة  ويتم 

ألسرتاليا،  الهجرة  موقع  عرب  أسرتاليا 

 Australian Government

 Department of Immigration and

سوف  الذي   ،Border Protection

نستعرضه الحقاً، حيث ان التقديم خالله 

عليها  التقديم  وميكن  العام،  طوال  متاح 

خالل أي وقت من العام، ولكن الفرق هو 

تعديلها  يتم  املطلوبة  الوظائف  قامئة  أن 

العاملة  نظام  بني  الفرق  آلخر.  حني  من 

والهجرة العادية يف أسرتاليا. أما عن الفرق 

بني تأشرية العمل أو نظام العاملة ونظام 

الهجرة الشاملة، فهو أنه عرب نظام العمل 

يف أسرتاليا سوف تحصل عىل نقاط إضافية 

أسرتاليا،  يف  مطلوبة  مهنتك  أن  حال  يف 

ولكن الحصول عىل تأشرية العمل ال يعني 

التأشرية  أنك حصلت عىل وظيفة، بل إن 

تضمن لك اإلقامة والعمل يف البالد، وكل ما 

عليك فعله بعد الوصول إليها هو الحصول 

عىل الوظيفة، أي أن الحصول عىل تأشرية 

ال يعني الحصول عىل وظيفة يف أسرتاليا.

نظام فيزا العمل يف أسرتاليا نوعان تم 

 ،190 و   489 هام  لهام  كودين  تخصيص 

معينة،  وظائف  منهام  نوع  كل  ويضم 

وقامئة الوظائف املوجودة يف النوع األول 

من التأشرية يسمح بالحصول عىل تأشرية 

عمل دامئة يف أي مكان داخل أسرتاليا، أما 

النوع الثاين من التأشرية، فتكون الوظائف 

الواليات،  حسب  مقسمة  تضمنها  التي 

ولها رشط إضايف وهو أال تغادر الوالية ملدة 

عامني، بحسب موقع الهجرة األسرتالية.

إعداد:
مخلص يوسف

) 24 (

من خواطري املبعرثة

بقلم: د. عامر ملوكا

• القبول 	 مفاتيح  من  أن 

قول  نتعلم  ان  االجتامعي 

بني  كثرياً  ونرددها  كلمة شكراً 

مفرداتنا

• بشكل 	 بعضنا  جنون  فلنقبل 

متبادل

• ورثة البخيل محظوظون	

• البعض منا يقيس عمر اإلنسان 	

بالسنني وهذا خطأ كبري العمر 

يقاس مباذا قدمت مبن فكرت 

وكم من هذا العامل اختربت

• اإلنسان 	 يرتكه  يشء  أسوء  أن 

بعد مامته هو املال ألن ليس 

برغبته واختياره

• كلام 	 للامل  احرتامنا  زاد  كلام 

وقل  ألنفسنا  احرتامنا  قل 

احرتام األخريني لنا

• يحب 	 أن  للبخيل  ميكن  ال 

إنسان من كل قلبه ألنه دامئاً 

يحب املال أكرث
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مستوي• عىل• الحصول• يجب• •	

اإلنجليزية  اللغة  تقييم  امتحان  يف   6

الهجرة  قسم  موقع  إرشادات  حسب 

األسرتايل الحكومي، بينام تشرتط بعض 

عىل  الحصول  والتخصصات  الوظائف 

مستوي 7 يف اختبار اللغة اإلنكليزية.

للهجرة• املتقدم• يزيد•سن• أال• •	

إىل أسرتاليا عىل 50 عاًما.

التي• مهنتك• تكون• أن• البد• •	

التي ستعمل  املهنة  نفس  متارسها هي 

شهادات  لديك  تكون  وأن  هناك،  بها 

خربة من بلدك مبامرسة تلك املهنة.

التقييم• امتحان• يجب•اجتياز• •	

حسب  املهنة  عن  املسؤولة  للجهة 

الوظيفة املتقدم لها.

الجامعية• شهادتك• معادلة• •	

مبهنتك،  الخاصة  األسرتالية  النقابة  من 

ويتم ذلك من خالل التواصل معهم عرب 

موقعهم اإللكرتوين.

يف  نقطة   60 عىل• الحصول• •	

الهجرة من خالل سفارة أسرتاليا  ملف 

يف بلدك.
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من كتاب: الكلدان منذ بدء الزمان

بقلم: عامر حنا فتوحيالجزء الثامن

لقد أراد املعامر الكلداين عىل ما يبدو 

العزل  عوامل  فيه  تتوفر  يبني رصحاً  أن 

الحراري املركزي، مبعنى أن تقوم الجدران 

عن  البناية  مركز  بعزل  الخارجية  املركبة 

الهواء  وتيارات  والحرارة  الضوء  عوامل 

أرضية  كانت  لذلك  الساخنة،  الخارجية 

الشارع  أرضية  مستوى  تحت  البناء  هذا 

القرص  مرافق  أرضيات  من  غريها  دون 

األخرى التي كانت مبستوى أرضية الشارع، 

وهذا التصميم تصميم يقرتب إىل حد ما 

من مفهوم األقبية / الرساديب البغدادية 

أو  الشهرية  النجف  مدينة  ورساديب 

بتعبري أدق تصميم الرثمس الذي يحتفظ 

بالسوائل الباردة والحارة يف داخله، ويدل 

ذلك أن بيت األقبية قد تم بناؤه ليكون 

ليكون  الثلج_  فيها  يخزن  للقرص  ثالجة 

متوفراً للملك خالل أيام الصيف القائضة 

ولتوفري املاء البارد للطقوس الدينية علامً 

املاء  تقديم  عن  وصلتنا  إشارة  أقدم  أن 

إشارة  يف  وردت  قد  كانت  لآللهة  املربد 

 2124  -  2144 كوديا  السومري  للحاكم 

ق.م، ولذلك كانت تلك األقبية الطوالنية 

)الثالجة  مبجموعها  تؤلف  أقسام  مبثابة 

موظف  عليها  يرشف  كان  التي  امللكية( 

كبري يسمى حامل الكأس.

هذا  لوظيفة  سيناريو  أفضل  إن 

املبنى هو ما قدمه الدكتور فوزي رشيد 

املوسوم  كتابه  يف  وذلك  كولدفاي،  بتأثري 

نوجزه  حيث  الثاين(  نبوخذنرص  )امللك 

بعد  الثلج  خزن  يبدأ  التايل:  النحو  عىل 

عىل  برصفه  الجبلية  املناطق  من  جلبه 

أرضية األروقة حتى يصل االرتفاع إىل حد 

معني عندئذ يتم تغطية الثلج املرصوص 

تكون  التي  الكلسية  األحجار  من  بنوع 

ثم  تقريباً،  مرت  وبارتفاع  الرواق  بعرض 

يهال عىل هذه الحجارة الثلج ثانية حتى 

فيتم تغطية  املطلوب  املستوى  يصل إىل 

ثانية من  بطبقة  الثلج  الطبقة من  هذه 

مأل  يتم  حتى  وهكذا  الكلسية  الحجارة 

ليبدأ  السقف،  مستوى  إىل  األول  الرواق 

تتكرر  ثم  الثاين،  الرواق  يف  الثلج  خزن 

ميتلئ  حتى  التوايل  عىل  الخزن  عملية 

الصيف فتجري  أما يف  بالثلج،  كله  البناء 

االستهالك  يبدأ  حيث  عكسياً  العملية 

بأخذ الثلج من الرواق األول حتى ينتهي 

ويبدأ  الكلسية  الحجارة  فتزاح  خزينه 

املستهلكون بأخذ الثلج من الرواق الثاين 

أن  وبديهي  بالتتابع.  وهكذا  فالثالث 

هنالك عدة أسباب دعت القدماء إلطالق 

تسمية )الجنائن املعلقة( عىل هذا البناء 

عىل  جاء  ما  هو  االسم  هذا  أن  ومنها 

مطلع  برحوشا  الكلداين  الكاتب  لسان 

القرن الثالث ق.م Pardisa Telie، ومنه 

الكالسيكيني  املؤرخني  من  عدد  أقتبس 

تلك التسمية ومنهم سرتابو 64 - 19 ق.م 

الذي سامها - Krematos Kepos - كام 

كورتيورسوفس-  الروماين  الكاتب  سامها 

املؤرخ  ودعاها   -  Pensiles Horti

 Pensile  - باسم  جوزيفوس  اليهودي 

Paradise - ومن هذه التسميات األخرية 

التي تعني جميعاً الجنائن املعلقة أشتق 

 The Hanging  - اإلنكليزي  االسم 

عن  حرفية  ترجمة  وهو   -  Gardens

القديم واملطابق إىل حد  الكلداين  األصل 

كبري للتسمية الكلدانية الحديثة حيث أن 

أصل كلمة بارادايس هو برديسا الكلدانية 

ومرادفتها األخرى - Ganne - إمنا تعني 

الجنة أو حدائق عدن )املساحات الخرضاء 

يف منطقة القطر البحري(. أما ملاذا سمي 

بيت األقبية هذا أو الثالجة امللكية أصالً 

تتألف  كانت  أنها  مع  املعلقة  بالجنائن 

تصميمها  يف  تقرتب  طوابق  ثالث  من 

والسيام  أور  زقورة  شكل  من  الخارجي 

طابقيها الثاين والثالث الذي يحتل مركزه 

العلوي  املعبد  من  بدالً  مليك  مضيف 

التقليدي، فمرد ذلك أن املعامر الكلداين 

القديم حاول أن  البابيل  جرياً عىل تراثه 

يزيد من إمكانات العزل الحراري للمبنى 

للبناء  الجاملية  الناحية  عىل  التأكيد  مع 

منشآت  ملجمل  العام  الجو  وتلطيف 

القرص وذلك من خالل طالء سطح املبنى 

يعزله  مام  القري،  من  سميكة  بطبقات 

كميات  استخدام  من  ويقلل  حرارياً 

املزهرة  النباتات  املياه لسقاية  كبرية من 

وذلك  املدرجة،  سطوحه  عىل  املزروعة 

بسبب عدم ترسب ماء السقاية إىل داخل 

القار، مام يعني  املبنى املعزول بطبقات 

املياه  لتوفري  باملبنى  الخاصة  األبار  كفاية 

الدالء حسب،  الالزمة للسقاية وبواسطة 

باألشجار  املدرج  املبنى  سطح  زراعة  أما 

والنبات املزهرة، فقد كانت فكرة إضافية 

أخرى أراد منها املعامر العبقري الكلداين 

رضب أكرث من عصفور بحجر واحد، ألن 

تزيد  هذه  الرشفات  حدائق  مثل  وجود 

الحراري وتلطف جو  العزل  من مستوى 

أن  كام  محيطه،  يف  تزرع  الذي  املكان 

التوتر  شدة  من  يقلل  الخالب  منظرها 

نفيس  اسرتخاء  املشاهد  ومينح  العصبي 

محبب بخاصة إذا ما وضعت فيها أقفاص 

الحامم والطيور املغردة، لذلك شبه كتبة 

بابل تلك الحقول املعلقة يف الهواء ذات 

بنوع  املغردة  واألطيار  العليلة  النسامت 

اشتهرت  وهكذا  األرضية،  الجنان  من 

تسمية الجنان املعلقة.

بابل  زقورة  أو  الشهري  بابل  برج  أما 

يعني  الذي  اإليتيمنانيك  باسم  املعروفة 

أسمه كام بينا بيت أسس السامء واألرض 

أحشويرش  األخميني  امللك  دمره  والذي 

األول 486 - 465 ق.م ومل تفلح محاوالت 

بسبب  بنائه  إلعادة  املقدوين  اإلسكندر 

زمن  فيعود  املبكر،  موته  بعد  توقفها 

املادية  الوثائق  الربج بحسب  إنشاء هذا 

األلف  الثاين من  النصف  إىل  لنا  املتوفرة 

اإلشارات  أن  مع  امليالد،  قبل  الثاين 

التاريخية غري املشخصة بدقة ترجعه إىل 

فقد  للربج  النهايئ  البناء  أما  أقدم،  أزمنة 

إىل  به  ووصل  نبوبالرص  امللك  به  ابتدأ 

لكنه  مرتاً  عرش  خمسة  من  أكرث  ارتفاع 

امللك  أبنه  فأنجز  إكامله  من  يتمكن  مل 

نبوخذنرص الثاين طبقاته العليا.

من  واحدة  املعلقة  الجنائن  لعل 

واملنقب،  اآلثاري  عند  املشاكل  أعقد 

ذلك  تعقيداً،  أقل  املؤرخني  عند  ولكنها 

أدلة قاطعة  اليوم عىل  أننا مل نعرث حتى 

لتلك  العليا  الطبقات  تفاصيل  حول 

تدعم  مادية  أدلة  عىل  حتى  أو  الجنائن 

وجود مثل ذلك البناء بحسب املواصفات 

اإلغريق،  القصاصون  أوردها  التي 

املوضوع  هذا  إشكالية  من  زاد  ومام 

بني  ما  خلطوا  قد  القدامى  املؤرخني  أن 

املدرج  الربج  أي  لبابل  الرسمية  الزقورة 

البناء املدرج األصغر  )اإليتيمنانيك( وبني 

باألشجار  واملغطى  الطبقات  الثاليث 

والنباتات املزهرة )الجنائن(، التي تواجهنا 

الرشقية من  الشاملية  الزاوية  بقاياها يف 

بنائها  يف  أعتمد  والتي  الجنويب  القرص 

املكتشفة  للمثلث  املثالية  األبعاد  عىل 

حرمل  تل   / شادوبوم  مدينة  يف  أبعاده 

الريايض  النص  وهو  الجديدة،  بغداد  يف 

القامئة  املثلثات  تشابه  بنظرية  املعروف 

الزاوية املتشابهة املحدثة من إنزال عمود 

من الزاوية القامئة يف مثلث قائم الزاوية 

عىل الوتر التي تسبق نظرية إقليدس من 

القرن الثالث ق.م بسبعة عرش قرناً، ومبا 

أدلة قاطعة  اليوم عىل  أننا مل نعرث حتى 

القدمية،  الكالسيكية  الحكايات  تدعم 

فليس أمامنا إال نأخذ بعني اإلعتبار البناء 

لذلك  موضوعي  كبديل  الطبقات  الثاليث 

املبنى املثري الذي نسجت عنه العديد من 

الروايات اإلغريقية.

هذا  أسس  كولدفاي عىل  عرث  عندما 

البناء مل يتوصل أول األمر ملعرفة الغرض 

األقبية(  )بيت  تسمية  عليه  فأطلق  منه 

محاطاً  مقبباً  رواقاً   14 من  يتألف  الذي 

بسور سميك بشكل غري مألوف مع وجود 

وادي  يف  املعروفة  غري  اآلبار  من  نوع 

الرافدين القديم ترتبط فيام بينها مبنافذ 

تشكل أساس نظام رفع هيدرولييك يضم 

 ،-  Chain pump  - الدالء  من  سلسلة 

بأن  م  أعلن كولدفاي عام 1913  وهكذا 

هذا البناء هو ما كان يطلق عليه سابقاً 

الشهرية وذلك  املعلقة(  )الجنائن  تسمية 

املؤرخني  كتابات  يف  ورد  ما  عىل  اعتامداً 

قد  املعلقة  الجنائن  أن  من  الكالسيكيني 

بنيت فوق بناء مؤلف من عدة أقبية.

يف  صدى  أي  نجد  ال  أننا  والحقيقة 

الباحثة  تقول  كام  البابلية  النصوص 

القصة  حول  إبراهيم  حياة  د.  املؤرخة 

القصاصون  أختلقها  التي  الرومانسية 

يوسفوس  وأشهرهم  الكالسيكيون 

زواج  تدعي  والتي  بريوسس  عن  نقالً 

امليدية  األمرية  من  الثاين  نبوخذنرص 

محبته  ولفرط  أشدهاك،  أبنة  أموهني 

زواجه  من  سنوات  تسع  بعد  قام  لها 

من  وذلك  املعلقة،  الجنائن  ببناء  منها 

زوجته  نفس  إىل  الرسور  إدخال  أجل 

ذات الرتبية الجبلية، وإذ مل تكن هنالك 

أموهني كام تؤكد ذلك النصوص البابلية، 

هذا  بناء  من  الغرض  حقيقة  هي  فام 

الرصح الغريب عىل عاملنا املعارص؟

الجنائن المعلقة
وبرج بابل



مجلة بابلون - العدد الحادي العارش

رأي يف سطور

إىل حّد األن، مل ندرْك أهميّة التفاعالت 

السياسة  وكيمياء  ِبَنا  املحيطة  الدولية 

املتشعبة،  وسياقاتها  وأدواتها  العاملية 

بالدافع  العراقي  الشعب  يستوعب  ومل 

يف  للعراق  األمرييك  الغزو  وراء  األسايس 

الفهم  إىل  للسعي  املحاوالت  وكل   ،2003

ما هي أال مداورة عىل اإلطار العام للملف 

والعمق  الجوهر  إىل  الدخول  دون  من 

الحقيقيني. وهي من واقع الحدث اليومي 

)الكالم  الطرح  يف  عليه  املعتادين  للنمْط 

العادي لالستهالك اليومي ال أكرث(، وقدرات 

ذهنية ُمعطلة يجب عليها أن تعمل اليوم 

الكربى  بالقضايا  الوعي  وعدم  غّد،  قبل 

كله  لذلك  أساء  ما  أكرث  وأساء  املصريية، 

القراءات املستعجلة والخاطئة، والتأويالت 

املُلتبسة املمزوجة، ونظيف أليها األحكام 

املُسبقة التي نطلقها ِبدراية وبدون ِدراية 

عشوائياً   Measurement القياس   فبات 

ال  أَْمَسيَْنا  حتى  داللة،  أو  ضبط  وبدون 

ندرْي َخبَايَا األُُموِر وما هو مكتوب ما بني 

السطور، تُطلْق األحكام عىل عواهنها بدون 

أبجدية املعرفة، ورصنا بعد مرور أكرث من 

نتخبط  االحتالل  عىل  عام  عرش  خمسة 

مبياه سياسية ثقيلة وداخل حلقة مفرغة، 

أحالم  أضغاث  مجرد  به  نفكر  والذي 

نظل  سوف  أننا  والبائن  أقل،  وال  أكرث  ال 

ال  ما  إىل  التخبط  وهذا  الدوامة  هذه  يف 

نهاية أَذ مل نُِعْد صياغة األفكار ونُِعد قراءة 

الحرب من البداية ليك نفهم ونعرف أبعاد 

متاهات  أكرث يف  نِِضيع  ال  وكَيام  املوضوع 

حقيقة  ولنعي  الفارغ،  الكالم  ودورِب 

من  نصوغ  ليك  األول  من  برمته  الوضع 

دوالر عىل األقل، وذلك بناء عىل النفقات 

الخزانة  وزارة  قبل  من  املعلنة  الفعلية 

ما  وهذا  الحرب  متويل  عىل  األمريكية 

عامل  ستيغليتز  جوزيف  الربوفسور  أيده 

االقتصاد الحائز عىل جائزة نوبل، من أجل 

األحمر  الزئبق  ووهم  والكربيت،  النفط 

الذي يرصح البعض بكل جرأة أنه موجود 

يف جنوب العراق عىل شكل بحريات كبرية.

الرتْم يف الطرح هو أن الواليات املتحدة 

األمريكية ومن حقبة الرئيس رونالد ريغان 

يف الفرتة من 1981 إىل 1989، اتخذت من 

  Neoconservatismتيار املحافظني الجدد

الخارجية،  سياستها  ويِف  لها  نسقياً  خطاً 

الفكرية  املوجة  هذه  تركب  وأصبحت 

الفلسفية الخطرية ذات البُعد االسرتاتيجي 

بعيد املدى. والواقع أنهم بدأوا باستغالل 

الدين لرتويج مصالحهم كام سرنى الحقاً. 

وأول من نظر لهذا الفكر هو ليو شرتاوس 

أمرييك  فيلسوف  وهو   ،)1973  -  1899(

يهودي من أصل أملاين، يعده البعض امللهم 

األول أليديولوجيا املحافظني الجدد، وهم 

اليساريني  من  مجموعة  املحافظني،  أيَّ 

يف  ملحدين  املاركسيني،  الرتوتسكيني 

ال  األبن  بوش  أن  من  وبالرغم  الصميم، 

أنه  إال  ومؤمن،  إليهم  شخصياً  ينتمي 

تأثري.  أشد  ويِف سياساتهم  بهم الحقاً  تأثر 

الليربالية  ضد  املجموعة  هؤالء  انقلب 

وقت  السوفيتي  االتحاد  وضْد  األمريكية، 

باستخدام  ريغان  إدارة  من  وطالبوا  ذاك، 

السوفيتي  االتحاد  مع  املفرطة  القوة 

وكان  الشيوعي،  النظام  إسقاط  أجل  من 

صدى  لها  كان  أسامء  الطرح  هذا  أبطال 

ُمفيداً يسلط الضوء  جديد حديثاً منطقياً 

عىل الحقائق املجردة دون رتوش ال معنى 

من  وعياً  يخلق  سوف  بدوره  وهذا  لها، 

يتفرد  ووعياً  أعىل،  آخر، مستوى  مستوى 

من  أبرص  أعني  وميلك  العراقي  الفرد  به 

زرقاء الياممة ويفهم ماذا يُعد له يف مطبخ 

السياسة األمرييك، ليس من اآلن ولكن من 

من  وبالتحديد  املنرصم  القرن  سبعينيات 

قرار تأميم مجموعة رشكات نفط العراق 

املحدودة )IPC( من قبل الرئيس العراقي 

والذي   ،1972 البكر  أحمد حسن  األسبق 

املأساوية يف  النتائج  إىل هذه  بدوره  أدى 

أدْق  بشكل  نفهم  وليك  املطاف.  نهاية 

وصحيّح من البدء يجب أن نستبعد نظرية 

بني  املصالح  بنظرية  وتستبدلها  املؤامرة 

الدول، أو املصالح املشرتكة بتعبري أفضل، 

كل  يف  العاملية  للسياسة  الفقري  العامود 

العصور واألوقات، وإّن هذا لعمري يشء 

حسنا أن وظف بشكل جيد بحيث يخدم 

مصلحة البلد والشعب، والخروج من نفق 

وهذا  واإلمربيالية،  والصهيونية  املاسونية 

عليه  عاف  الذي  السخيف  الهندي  الفلم 

أيضاً  ويجب  كان.  خرب  يف  وأصبح  الزمان 

التي ال  العراق  أن نستبعد مسألة ثروات 

تنضب يف الوقت الحارض عىل األقل ليك ال 

تشوش عىل الفكرة األساسية، وأن أمريكا 

أحتلت العراق بهدف النفط وحده، وأنها 

قىض  عسكرياً،   4421 من  بأكرث  ضحت 

األعامل  يف  مشاركتهم  خالل  منهم   3492

القتالية، بينام بل غ عدد الذين أُصيبوا جرَّاء 

أنفقت  وقد  شخٍص،   32000 العمليات 

تريليون   1.8 مبل غ  العام 2011  نهاية  مع 

) 29 ( ) 28 (

العراقيني من أيام حرب الكويت  يف أذان 

شيني،  وديك  رامسفيلد،  كرونالد   ،1990

وزملاي خليل زاده، وريتشارد بريل، وليس 

صدفة أبداً أن تُعاد األسامء يف حرب عام 

املرة  هذه  جديد  بسيناريو  ولكن   ،2003

غري  وهم  واحد،  والهدف  املبدأ  ويظل 

يف  بقوة  الفاعْل  املُتصهينة  املسيحية  تيار 

أوساط النخبة األمريكية، والذين يعتقدون 

ويؤمنون أنه يجب دعم إرسائيل بكل قوة 

من أجل مجيء املسيح مرة ثانية. من أهم 

بعد شرتاوس  الجدد  للمحافظني  نظر  من 

وآلن  لوس  برنارد  الجديد،  الجيل  من 

األخري صاحب  وهذا  وفؤاد عجمي،  بلوم 

فكرة إسقاط القومية العربية، وهي أردء 

)أخطر  قوله  حسب  العرب  صنعه  ما 

ويجب  الشيوعية  زوال  بعد  إيديولوجيا 

إزالتها وإسقاط طغاة العامل العريب الذين 

يحكمون باسمها(.

إيدي  عىل  املجموعات  هذه  نشأت 

الدميوقراطي  مجموعة من اعضاء الحزب 

واشنطن  يف  العامة  للسياسة  الرافضني 

الحزب  عن  وانشقوا  السبعينات،    يف 

الدميوقراطي، والتحقوا بالحزب الجمهوري، 

ومرة أخرى ليس صدفة أن جميع الحروب 

العاملية يخوضها الجمهوريون، رحبت بهم 

شرتاوس  وبدأ  قُلنا،  كام  ريغان  حكومة 

مام اعتربه نقائص الليربالية والتي اعتربها 

الفلسفية  لألفكار  املنطقية  النتيجة 

للحداثة وما بعد الحداثة، وهذه اشتملت 

عىل ميل داخيل نحو النسبية الذي تؤدي 

انشغَل  األخرية.  املحصلة  يف  العدمية  إىل 

قبل  ما  السياسية  بالفلسفة  شرتاوس  ليو 

الحديثة عىل وجّه الخصوص، من اليونان، 

وابن  بالفارايب  مروراً  بالتحديد،  أفالطون 

)يقول  الحديث،  العرص  حتى  ميمون 

هو  روسو  باَل  يشغل  كان  )ما  شرتاوس 

جمهوري  مجتمع  إىل  فرد  كّل  حاجة 

أن  أجل  من   )Republican Society(

أندادِه  تجاه  وطموحاته  رغباته  يصوغ 

فكرة  جاءت  هنا  ومن  قوانني(  شكل  يف 

 ،)Creative Chaos( الخالقة   الفوىض 

رايس  كونداليزا  علنيا  بها  َجَهرت  التي 

الحقبة  يف  بوش  جورج  خارجية  وزيرة 

القومي يف فرتة  لألمن  الثانية، ومستشارة 

 -  2001 عامي  بني  األوىل  بوش  الرئيس 

األمريكية  اإلدارة  أرادت  والتي   ،2005

 )Special Form( تطبيقها كنموذج خاص

يف العراق وكحل دميوقراطي نهايئ لألزمات 

ومنط   ،)A Democratic Solution(

 Extraordinary( للحكم  عادي  غري 

املفردات  عىل  االحتيال  وهذا   ،)Pattern

والدوران عىل اللّغة كان مقصوداً، بحيث 

من  فقط  يُقال  ما  حقيقة  فهم  يجري 

من  يُفهم  أن  دون  متخصصة،  قلة  قبل 

يؤثر  أن  دون  بالتايل  و  العاديني،  الناس 

عىل قناعتهم و خضوعهم للنظام السائد. 

جدا  متقدمة  حالة  فقط  ليست  فأمريكا 

لليربالية الربجوازية فهي تعمل عىل خلق 

جديد،  عاملي  نظام   )Global System(

يف  األب  بوش  جورج  به  رصح  ما  وهذا 

عام 1991 عقب انهيار االتحاد السوفيتي، 

املتحدة خطورة  الواليات  تتحمل  وبالتايل 

عالية للحفاظ عىل األمن والسلم العاملي، 

أن  يجب  أيضاً  ليو شرتاوس  وهي حسب 

العامل  اتجاه  األخالقية  املسؤولية  تتحمل 

وتخلق نخب هي التي تحكم، وأن كلّف 

وأن  التحكم  يكون  الضحايا،  من  الكثري 

شكل  بحيث  أمريكا،  بيّد  بعيد  من  كان 

سياق فكر شرتاوس الفلسفي حجر الزاوية 

موازين  وحول  القرارات،  دفِة  تَسري  يف 

أن  بعد  خاصة  الرأساملية  للكتلة  القّوة 

ظل العباً واحداً يف الساحة الدولية. وهُنا 

العامل  أن  َرأْوا  والذين  الشرتاوسيون  أزاد 

طبقة  أي  النخبة  نخبة  يقوده  أن  يجب 

هناك  صار  املنطلق  هذا  ومن  الفالسفة 

مفهوم جديد للحكم أو الدولة يختلف مع 

مفهوم هيجل للدولة املقدسة، وهذا األمر 

أراده  الوقت حيث  قديم جديد يف نفس 

أفالطون يف جمهوريته وبعد ذلك الفارايب 

ومن بعده أبن ميمون لتعزيز فكرة أعمق 

من ذلك وهي ان املجتمع مقسم بطبعه 

الرعاع، املتعلمني مع  إىل عدة مستويات، 

الحاكمني،  والفالسفة  املثقفني،  أنصاف 

هذه  ونفذوا  هذا  كل  طوعوا  كيف  أم 

تحالفوا  إنهم  الجواب  الكبرية،  الخطط 

يف  األمريكية  املسيحية  األصولية  مع 

تحقيق مأرِبهم وعىل املدار الطويل واألمد 

سهل  قولهم  حسب  الدين  ألن  البعيد، 

التطويع ويدخل كل منزل وبالتايل يسهل 

يتصور  وال  طريقه.  عن  األفكار  ترويج 

املسيحية  األصولية  أن  الكريم  القارئ 

الكلدان أو الرسيان واالعرتاف عند  تعني 

وصوم  ظهراً،  األحد  يوم  وقداس  الكاهن، 

ال  الجوقة،  وشابات  وشباب  واشرتاكات، 

كرد  باألساس  ظهرت  أصولية  هي  أبداً، 

الوقت هي  الحداثة، ويِف نفس  فعل ضد 

إعادة صياغة للعالقة بني الدين والسياسة 

يف  نشأت  وقد  املسيحي،  املنظور  من 

الديني،  اإلصالح  حركة  بلورة  مع  الغرب 

مشرتك  وقاسم  ومصالح  ِمالط  جمعهم 

والجمهوريني، حتى  الُجدد  املحافظني  مع 

استباقية  حروب  شكل  عىل  متظهرت 

النسيج  هذا  كل  باسم  أمريكا  تخوضها 

الجامع الذي ال يصل أاَلَ للقلة القلة.

موجود  التيار  هذا  اليوم  حّد  وإىل 

مع  بقوة  ويعمل  ترامب  دونالد  إدارة  يف 

والعقلية  امليول  ذّو  األخري،  الرئيس  أن 

موجود  وأرثهم  معاً،  والسياسية  التجارية 

ولن يزول بسهولة عىل األقل خالل الجيلني 

تغريات  القادمة، وسوف نشهد  الثالثة  أو 

خاصة  املنطقة،  جيوبوليتيك  يف  كثرية 

الرشق األوسط، مع األخذ يف نظر االعتبار 

عىل  االستحواذ  من  الصيني  التنني  لجّم 

يطرح  وغريه  هذا  كل  العاملية،  التجارة 

مستقبل  هو  ما  وعميق،  وجيه  سؤال 

العاملي  النظام  حدود  أين  وإىل  العامل؟ 

وكيف  الحضاري؟  املأزق  هذا  يف  الجديد 

الهائل  الكْم  هذا  مع  األمور  تؤول  سوف 

من املنعطفات االسرتاتيجية يف الرصاعات 

الكوكب  هذا  عىل  العظمى  القوى  بني 

آخر  بعد  يوماً  تزداد  انفكت  ما  والتي 

وانعكاساتها عىل الواقع العام؟

بقلم: سلوان ساكو
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سيكولوجي

ما يف يد اآلخرين

دقيق . 4 بخيل  وهو  املحافظة  خل 

الحسد  بخيل  مع  ويشرتك  ومنظم 

يف االدخار القهري لكنه ال يطيق أن 

قد  يكون  وقد  منه  أكرث  شيئاً  متتلك 

عاىن يف طفولته من الحرمان

البخل االنفعايل وهو بخيل ال يقترص . 5

ميتد  بل  املالية  النواحى  عىل  بخله 

النفسية  النواحى  ليشمل  أيضاً 

فاقداً  الكالم  قليل  فيبدو  والعاطفية 

إىل  ومفتقراً  باآلخرين  لالهتامم 

التعاطف واملشاركة اإليجابية.

ثالثاً/ الخصائص النفسية للبخالء

والصورة  النفسية  الخصائص  تتحد 

اإلكلينيكية للبخيل يف أربعة أمور:

القلق وعدم الشعور باألمان. 1

األنانية. 2

حب التملك. 3

القهرية عىل هذا السلوك فيام يعرف . 4

باالدخار القهري للامل

عدم تحمل املسئولية. 5

وسوء . 6 لآلخرين  االجتنايب  السلوك 

الظن بهم.

رابعاً/ اآلثار النفسية للبخل يف األرسة

مشكالت  ظهور  إىل  البخل  يؤدي 

نفسية عديدة داخل األرسة و خصوصاً إذا 

كان الزوج هو البخيل فكم من حاالت من 

اإلنفصال والطالق والنفور والرتابة وامللل، 

إن عالقة البخل باألرسة عالقة تأثر وتأثري 

واجتامعية  نفسية  آثار  إىل  يؤدى  فالبخل 

سلبية عىل األرسة ويف نفس الوقت تطبع 

األرسة أبناءها بهذا السلوك املعيب حيث 

بل  ادخاره  وتقدر  املال  شأن  من  تعيل 

السلوك  هذا  ينتقل  وقد  عليه  وتثيب 

بعض  خالل  من  أبنائهم  إىل  اآلباء  من 

الطفولة  مرحلة  يف  خصوصاً  السلوكيات 

عندما  ذروته  إىل  السلوك  هذا  ويصل 

يشري اآلباء إىل املال بوصفه مصدراً للقوة 

والسلطة والحرية والتفوق و الذكاء.

خامساً/ االتجاهات النفسية للبخالء 

نحو املال

حني نتحدث عن االتجاهات النفسية 

للبخالء فإننا نتحدث عن البخل كام يراه 

الفئة  هذه  ترى  وكيف  أنفسهم  البخالء 

املريضة املال

وتشمل هذه االتجاهات ما ييل:

للقوة . 1 الوحيد  املصدر  هو  املال 

والهيبة واملكانة

بدافع . 2 هي  واكتنازه  املال  يف  الرغبة 

من التدين

واكتنازه . 3 املستقبل  أجل  من  املال 

خوفا من تقلبات الزمن والفقر

اكتناز املال يعمل عىل املثابرة ويدعو . 4

إىل العقل والحكمة

املنع واإلمساك للامل من أجل األبناء. 5

 

خامساً/ فوبيا املال

*كلمة املؤلف

)املال ليس دامئاً 

حالً للمخاوف 

واملشكالت، بل كثرياً 

ما يصنع املخاوف 

واملشكالت(

سيكولوجي

* كلمة املؤلف

)البخالء يتعذبون 

ويكرهون ويحقدون 

ويحسدون من أجل 

املال، ميوتون يف 

سبيله ويسعدون 

بتجميعه، لكنهم ال 

يعيشون مبقتضاه 

فهم يجمعونه 

واآلخرون ينفقونه(.

أوالً/ مقدمة

وجمعه  املال  إمساك  هو  البخل   *

واكتنازه وحفظه وهو ضد اإلنفاق والجود 

والكرم وهي صفة مرتبطة باملال فال يبخل 

وهو  ببخل،  فقري  يوصف  وال  غنى  إال 

الفقر  ويؤثر  به  يستمتع  وال  املال  يجمع 

والحاجة عىل العيشة الكرمية.

*والبخل سلوك إنساين معقد ومتشابك 

يتكون من العديد من االنفعاالت النفسية 

عن  فضالً  واالقتصادية  واالجتامعية 

الخربات البيئية.

* وهو سلوك يقوم عىل أساس أن املال 

غاية لذاته فالبخيل مهووس باملال وجمعه 

وادخاره.

ثانياً/ أنواع الخل والبخالء

إن سلوك البخل ال يقف عن عند جمع 

املال وادخاره بل قد ميتد ليشمل النواحي 

للبخيل وهو سلوك  واالجتامعية  النفسية 

ينقسم إىل خمسة أنواع رئيسية:

بخيل . 1 وهو  والتدبري  الحرص  بخل 

مقرت خارج أرسته لكنه قد ينفق عىل 

حريص  فهو  عليهم  ويوسع  أبنائه 

ومدبر

ال . 2 نوع  وهو  والخداع  الوهم  بخل 

يدرك أنه بخيل ويقرت يف إنفاقه عىل 

نفسه وأرسته ومن حوله

حسود . 3 بخيل  وهو  الحسد  بخل 

عىل  وناقم  وعدواين  مادي  مشاكس 

مبال غ  مرىض  خوف  هي  املال  فوبيا   

فيه من التعامل مع املال سواء كان ذلك 

يف تحصيله أو إنفاقه أو ادخاره، فإذا أنفق 

غري  يف  أنفقه  قد  يكون  أن  خيش  املال 

موضعه وإذا احتفظ به خيش أن ينفقه و 

أال يستطيع الحصول عليه مرة أخرى و إذا 

ادخره خىش أن يضيع.

نتيجة . 6 املال  فوبيا  ما تحدث  وأحياناً 

الفرد  قدرة  وعدم  املفاجئ  الرثاء 

الجديدة  أوضاعه  مع  التعامل  عىل 

معتقدا أن املال ال يأيت إال مرة واحدة 

فقط، ومن ثم يتضح أن فوبيا املال 

حب  هو  ما  بقدر  له  كراهة  ليس 

الفرد  كان  إذا  أما  فيه،  مبال غ  شديد 

من غري األثرياء فقد تؤدى فوبيا املال 

بصورة  املال  كسب  عن  العجز  إىل 

الفرص  من  كثري  وضياع  منتظمة 

أصل  املال  أن  الفرد  العتقاد  املتاحة 

كل الرشور.

صارخاً . 7 تناقضاً  متثل  املال  فوبيا  إن 

الرغبة  من  والوجدان  املعنى  بني 

ونقيضها يف آن واحد إذ يرغب الفرد 

يف املال ويف نفس الوقت يخاف منه 

ففوبيا  عليه،  يخاف  أدق  مبعنى  أو 

املال  عىل  الخوف  حقيقة  هي  املال 

وليس منه.

فوبيا . 8 تعالج  ال  الفوبيات،  ومثل كل 

تؤدى  قد  بل  العقاقري  بتناول  املال 

األعراض  زياد  إىل  العقاقري  هذه 

بأساليب  تعالج  ولكنهها  حدة 

العالج السلويك.
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حكايات من الزمن الجميلحكايات من الزمن الجميل

املرأة التي شتمت الزعيم

الكريم  عبد  الزعيم  كان  مرة  ذات 

الشتوية  الليلية  زياراته  يف  مييش  قاسم 

مرافقيه  أحد  مع  الشعبية  املناطق  يف 

مبعطف  يتدثر  الزعيم  وكان   ،1961 عام 

كراج  وصل  وحني  رتب.  وبدون  عسكري 

يتناول  ان  قرر  الفجر  الحلة وقت  عالوي 

فطوره عند امرأة يف الخمسني من عمرها 

قبالة  الزعيم  فجلس  القيمروالشاي.  تبيع 

املرأة وهي ال تعرف من هو.

فسألها الزعيم، هل لك معيل يعيلكم 

أنت وبناتك؟ فردت عليه زوجي معاق يف 

حرب فلسطني سنة 1948، ونحن نسكن 

يف بيت من الطني يف منطقة الوشاش، وأنا 

الوحيدة مع هاتني البنتني نعمل يف هذه 

املهنة منذ خمس سنوات.

فرد عليها الزعيم وهل شكوت حالك 

)انعل  بعصبية  عليه  ردت  وهنا  للزعيم، 

أبو الزعيم(!

وقد تغريت مالمح وجه الزعيم، ليقول 

ورقة  وهاي  الزعيم  صديق  أنا  )ميه  لها 

راح  ما  الزعيم  الله  شاء  وان  له  مكتوبة 

اللقاء بهذه  يقرص وياج(. بعد يومني من 

املرأة جاء املالزم أإول كنعان خليل ليخربها 

بأن هذه ورقة مكتوبة بخط الزعيم تقول:

كل من تقع هذه الورقة بيده توصيل 

أخرب  ان  وبعد  تواجدي.  ملقر  صاحبها 

املرافق الزعيم بذلك طلب احضارها فوراً. 

وبعد دخولها لغرفته حيته بأجمل التحايا.

عرشة  جلب  املراسل  من  وطلب 

وكان  االخالص  مطعم  من  كباب  نفرات 

سعر النفر الواحد ستني فلساً وبعد وصول 

الزعيم أمامها وهو يرشب  الطعام، جلس 

كوب الشاي املخلوط بحليب.

طلب  الفطور،  من  االنتهاء  وبعد 

يف  الرابعة  الشعبة  مدير  حضـــــــــور 

التقاعد  عام  مدير  وكذلك  الدفاع  وزارة 

لزوجها  تقاعدي  راتب  تخصيص  وقرروا 

مقداره خمسون ديناراً شهرياً. وطلب من 

مدير الشعبة الرابعة بأن يخصص لعائلتها 

انرصاف  وبعد  الطوبجي.  دور  من  داراً 

هذين املسؤولني، أخرج من جيبه كل ما 

ميلك وهو 17 ديناراً.

يده  تقبيل  وارادت  املرأة  فشكرته 

عرفت صاحب  )هل  لها:  وقال  ذلك  فآىب 

هذه  لك  كتب  الذي  الزعيــــــــم 

هو  بس  والله  )ال  عليه  فردت  الورقة؟( 

طيب مثلك( فرد عليها بابتسامة )ميه أنا 

)أنت  باكية  املرأة  لتثور  الزعيم(  صديق 

الزعيم وأنا شتمتك!!؟(.

املرة التي قالت: أبو أذان

)رحمه  الزعيم  سائق  يرويها  قصة 

الله( قائاًل:

بطابوقات  تلملم  كأنت  امرأة  أن 

األحياء  أحد  يف  الواقع  العائلة  بيت  لبناء 

مدينة  وهي  بغداد  يف  املعزولة  املنسية 

وكأنت  الصدر-،  –مدينة  الحالية  الثورة 

مدينة الثورة مل تبنى بعد، وصادف أن مّر 

رئيس  قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  موكب 

املسلحة  للقوات  العام  والقائد  الوزراء 

سيارة  ورمبا  واحدة  سيارة  من  واملتكون 

عبد  انتباه  فلفت  منزله!!  لحامية  تتبعه 

املوكب  بإيقاف  فأمر  املرأة  تلك  الكريم 

الرئايس )سيارتني( وترجل ليسأل املرأة عن 

ما تفعله بتلك الطابوقات يف تلك الساعة 

ويف ذلك املكان املرتوك؟!!

كان  فلقد  املرأة  عليه  تتعرف  ومل 

عندما  فنهرته  الناس  كبقية  عادياً  الزعيم 

الزعيم  منها  فطلب  تفعله،  ما  عن  سألها 

الزعيم كريم قاسم
حكايات جمعها منصور صالح وعدنان الفضيل

توضيحاً فقالت له: )يكولون أبو أذان راح 

عبد  تقصد  وهي  املنطقة(!!!  هاي  يبني 

الكريم قاسم- 

فضحك الزعيم وقال لها أن: )أبو أذان 

إذا كال يشء يسويه(!!

يضحك  وهو  الكريم  عبد  وانرصف 

ضحكاً عالياً وحتى حني تحرك موكبه فلم 

املرأة  املستمر لوصف  الضحك  يكف عن 

إياه )أبو أذان(!! ومن ثم قام عبد الكريم 

سكانها  يشكل  والتي  الثورة  مدينة  ببناء 

قرابة النصف من سكان بغداد.

الصبي الذي بصق عىل سيارة الزعيم

قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  ان  يروى 

فاقرتب  العراق..  األعظمية يف  زار حي يف 

صبي من سيارة الزعيم عبد الكريم قاسم 

عىل  وبصق  له،  تصفق  متجمهرة  والناس 

زجاج السيارة الذي كان مفتوحاً ووقعت 

املرافق  من  كان  فام  الزعيم،  وجه  عىل 

ان ركض خلف  إال  العقيد وصفي طاهر، 

الزعيم  فنزل  الزعيم.  إىل  واقتاده  الصبي 

من سيارته ورأى طفل يرتدي لباس ممزقه 

الصبي  تالفة ولكن وقع نظره عىل رجيل 

وهو يرتدي نعال بالستيك ممزق مزودج 

فردة والدية وفردة بنايت فسأله ما بك بهذا 

الحال.. وملاذا نعولك هم متخالفة؟

الزبالة...  من  جابتهن  أمي  له:  فقال 

وياك  مات  له  فقال  أبوك؟  وين  له  فقال 

والصبي  التل  رأس  عىل  هجمت  من 

ومجموعة  قاسم  الكريم  عبد  كان  يقصد 

لإلرسائيليني  موقع  عسكرية هجمت عىل 

بتلك  أبوه  واستشهد  التل  رأس  يسمى 

وخليتني  حديثه:  الصبي  فأكمل  الواقعة 

نعويل متخالفة وأمي وأختي هي ووالبكاء 

والفكر متحالفة..

فينقل الراوي يقولون ان الزعيم عبد 

والجامهري  غضباً  استشاط  قاسم  الكريم 

خافت عىل الصبي منه فرصخ الزعيم عبد 

أقول لك يشء  راح  بالصبي  قاسم  الكريم 

إذا ما تسويه والله أذبك بالسجن. فالطفل 

خاف وقال له حتى لو تريد انعل والداي 

عيلَّ  تفلت  أنت  ال  له  فقال  فكني.  بس 

تفالت  تسع  منك  أريد  بعد  واحدة  تفله 

فامتنع  متعادله  تصري  حتى  الوجه  عىل 

الصبي

وصفي  العقيد  مرافقة  الزعيم  فامر 

الصبي  هذا  اسم  بادراج  فوراً  طاهر 

وأخته فوراً باملدارس الخاصة ويتكفل هو 

بايجاد عمل رشيف  مبصاريفها وأمر فورا 

يليق بأم هذا الصبي وأعطاه ما موجود يف 

كل جيبه من بقايا راتبه.

لحد  األعظمية  يف  السن  كبار  وبعض 

اآلن يتذكرون قصة العرش تفالت!

درس من عبد الكريم قاسم

عبد  الزعيم  مع  حدثت  قصة  هذه 

يف  وتحديداً  بريطانيا،  يف  قاسم  الكريم 

فيها  يدرس  كان  التي  العسكرية  الكلية 

الجنسيات  مختلف  من  األجانب  بعض 

ضمنهم  من  وكان  واآلسيوية،  األوروبية 

عبد الكريم قاسم.

الدراسة،  من  األخري  األسبوع  يف 

الدورة  يف  املشاركني  الضباط  من  طُلب 

عاصمة  إلسقاط  خطة  رسم  العسكرية، 

وبأرسع  الدورة  يف  مشارك  شخص  كل 

وقت وبأقل كلفة، أي ان عىل كل طالب 

ان يرسم خطة وخريطة لعاصمته، بحيث 

إلسقاط  وخطة  خريطة  يرسم  اللبناين  إن 

إلسقاط  خطة  يقدم  والسعودي  بريوت، 

الرياض واملغريب إلسقاط الرباط... وهكذا.

اطلعت  املقرر  الوقت  انتهاء  وبعد 

قاسم،  الكريم  عبد  خطة  عىل  اللجنة 

فانــــدهش أعـــضاء اللجنة حني وجدوا 

فـــقالوا  بغداد.  اىل  تعود  الخريطة ال  ان 

له: هذه ليست بغداد؟ فرد قاسم: بالطبع 

وهذه  لندن  بغـــداد، هذه  ليــست  انها 

وأكمل  ساعات.  بأربع  إلسقاطها  خطتي 

وطني  إنسان  يوجد  ال  بالقول:  جملته 

فأندهش  عاصمته،  إلسقاط  خطة  يرسم 

ولقبوه  العسكرية  الكلية  وكرّمته  الجميع 

بـ "رجل الوطنية األول".

الوطنية،  يف  درساً  تعترب  التي  القصة 

ترصيحات  وأشاهد  أسمع  وأنا  أطرحها 

عن  يتحدثون  العراقيني  املسؤولني  لبعض 

الساخنة  املناطق  يف  العسكري  الوضع 

من البالد، فهؤالء يضعون وهم ال يدرون 

عىل  تسهل  خططاً  منهم،  بقصد  رمبا  أو 

اإلرهابيني اخرتاق قطعات الجيش، وكمثال 

عىل ذلك خرج علينا أحد املسؤولني قبل 

أيام وهو يقول ان بغداد ولكرثة البساتني 

سهلة  تكون  ان  ميكن  تحيطها  التي 

رشح  يف  يسهب  الرجل  وصار  االخرتاق، 

لدخول  واألنهر  البساتني  استغالل  كيفية 

بغداد.

ليخربنا  آخر  مسؤول  علينا  خرج  كام 

ان  ميكنه  دياىل  محافظة  يف  اإلرهاب  ان 

إقحام  عىل  العسكريني  رضا  عدم  يستغل 

امليليشيات يف القتال ضد اإلرهاب وإيقاع 

الفتنة بينهم ليسهلوا للجامعات اإلرهابية 

العاصمة  أطراف  باتجاه  التقدم  فرصة 

بغداد.

وصفها  ميكن  التي  الترصيحات  تلك 

من  كثريين  ان  تؤكد  والغبية،  بالخبيثة 

عن  وتخلوا  وطنيتهم،  فقدوا  مسؤولينا 

برسم  رشعوا  حني  ومواطنتهم،  انتامئهم 

خطط لإلرهابيني تساهم يف زعزعة األمن 

يف البالد بصورة عامة ويف العاصمة بصورة 

خاصة.

والربملان،  الحكومة  أعضاء  ان  حقيقة 

مباراثونهم  اليوم  االنشغال  رغم  وعىل 

االنتخايب، مطالبون مبنع ترصيحات كهذه 

تؤدي اىل رفع معنويات القوى اإلرهابية، 

وبالتايل  بغداد،  مهاجمة  عىل  وحّضها 

حصولنا عىل واقع أمني يسء يرّض بالوطن 

واملواطن.

نسّميكم  الذين  أيها  يا  الوطنية 

مسؤولني، تعتمد أساساً عىل عشق الوطن 

وفق  والعمل  الشعوب،  رغبة  واحرتام 

الذهاب  ال  املعاش،  الواقع  يتطلبه  ما 

ينتهجها  التي  السياسية  »الفنطازيا«  اىل 

يعي  ال  وهو  علينا  يخرج  حني  بعضكم 

امللقاة  للمسؤولية  يعري  وال  يقوله  ما 

يبيع  عىل عاتقه أدىن شعور، فيصري كمن 

األخرض بسعر اليابس.
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صور من العراق أيام زمان

بغــداد - شــارع الســعدون ، منطقة البتاويني يف األربعينات

منطقة البتاويني - بغداد عام 1954

بغـــداد ، مدارس املنصور االهلية العام الدرايس 1969 / 1970

الصورة فوق: قطار طوروس الرسيع
من بغــداد إىل اسطنبول )يغادر من 

حلب( عام 1942
الصورة تحت: مواعيد رحالت القطار
من بغداد إىل باريس ولندن 1936

اعالن تجاري من فرتة الستينات

من اليسار املرحومة الدكتورة امل امني زيك ثم زوجها املرحوم املهندس رسول محمود االسرتبادي ثم املرحومة الدكتورة ملعان 

امني زيك ثم زوجها املرحوم الدكتور سامل الدملوجي ثم صديقة العائلة املرحومة سعاد ارشد العمري

يف حفلة ساهرة للهالل االحمر العراقي

بغـــداد ، النقل النهري يف نهر دجلة بواسطة الكَفة يف العرشينات

صور من العراق أيام زمان

بغــــداد ، استوديو ارشاك عام 1930

جمعية حامية الطفل يف بغــــداد عام 1935

صورة لسيدة بغـــــدادية يعود تاريخها 

اىل مائة عام خلت

بغـــــــــداد ، مجموعة من طالبات كلية عالية للبنات عام 1955 اصبحت هذه 

الكلية فيام بعد كلية الرتبية للبنات - جامعة بغــــــداد
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ثقافة ثقافة

فهم  اآلخرين عىل  اإلقناع: هو حث 

إىل  وكسبهم  نظرك،  وجهة  وتأييد 

إليهم  نقله  تحاول  فيام  جانبك، 

مخاطبة  حقائق.  أو  معلومات،  من 

إال  يجيده  ال  فن  والقلوب  العقول 

اجتمعت  وإذا  أدواته،  ميتلك  من 

واملكاين  الزماين  الظرف  مناسبة  مع 

الفكرة  ووصلت  بالغاً،  تأثرياً  أثرت 

طريقة  كانت  وهكذا  الربق.  برسعة 

الوجدان  حاجات  تلمس  يف  القرآن 

 - األنبياء  نجاح  عوامل  من  وأيضاً 

إقناع  يف  والسالم-  الصالة  عليهم 

أن  إال  عليك  وما  برسالتهم،  الناس 

تتأمل يف أحاديث الرسول- صىل الله 

كنوزاً  منها  لتستلهم  وسلم-  عليه 

مسعود  ابن  يقول  الدعوة،  فقه  يف 

مبحدث  أنت  "ما  عنه-:  الله  -ريض 

قوماً حديثاً ال تبلغه عقولهم إال كان 

تحقيق  إىل  ووصوالً  فتنة".  لبعضهم 

تحسن  فإن مام  الدعوة  من  الهدف 

ثقافة  نرش  به  الشديدة  العناية 

االستامع  وفن  الحوار  وفنون  اإلقناع 

محاولة  يف  اآلخر  شخصية  وتقمص 

لفهم دوافع موقفه.. وهذه ال يعني 

حوار  أي  يف  الدخول  الحال  بطبيعة 

لالستفتاء  الرشعية  القضايا  وطرح 

شخصية  عىل  يدل  هذا  إلن  العام؛ 

ضعيفة وانهزام أمام ضغط الواقع.

إن هناك من يخاطب الناس عىل أنهم 

القناعات  لديهم  أن  أو  واحدة  فئة 

تراه يخاطب  لديه ولذا  التي  نفسها 

نفسه يف آخر األمر. وأرى أن الشباب 

مثالً بحاجة إىل من يجيبهم عىل كثري 

تواجههم  التي  امللحة  األسئلة  من 

وتتعامل  تفكريهم  تناسب  بطريقة 

املنطلقات  مع  صحيح  بشكل 

الفكرية التي تربوا عليها، ونحتاج أن 

نقوم بدراسات ملعرفة أكرث األساليب 

تأثرياً عليهم. إن الدورات التي تتناول 

الحوار  وفنون  االتصال  مهارات 

عىل  متوفرة  التأثري  وطرق  واإلقناع 

شكل كتب أو أرشطة سمعية ومرئية، 

فقط تحتاج من املريب أو الداعية أن 

بتقوية  ويعنى  إليها  اهتاممه  يوجه 

بهذه  يحمله  الذي  والعلم  الخري 

املهارات البالغة التأثري عىل القلوب. 

ولدينا من الخطباء واملحارضين من 

كبرية  رشيحة  إىل  يصل  أن  استطاع 

من الناس بسبب حرصه عىل العناية 

عند  تكون  رمبا  التي  املهارات  بهذه 

البعض فطرية وعند اآلخرين تحتاج 

إىل تنمية.

بهذا  يتعلق  نبوياً  منوذجاً  وإليك 

املوضوع أورده سلامن الفاريس -ريض 

الله عنه- قال: "كنت مع رسول الله 

-صىل الله عليه وسلم- تحت شجرة، 

حتى  فهزه  يابساً،  غصناً  منها  فأخذ 

"يا  فقال:  سقط(  )أي  ورقه  تحات 

هذا؟"  أفعل  مل  تسألني  أال  سلامن: 

املسلم  إن  قال:  تفعله؟  مل  قلت: 

صىل  ثم  الوضوء  فأحسن  توضأ  إذا 

خطاياه  تحاتت  الخمس  الصلوات 

كام تحات هذا الورق، ثم قرأ "وأقم 

الليل  من  وزلفاً  النهار  طريف  الصالة 

ذلك  السيئات  يذهنب  الحسنات  إن 

لقد  ]هود،114[.  للذاكرين"  ذكرى 

كان رضب املثل الحي وسيلة عظيمة 

لتوصيل القناعة وترسيخ املفهوم.

يجب  حقاً  مؤثراً  اإلقناع  يكون  ليك 

توافر ثالثة عنارص:

1- الــثــقــة

2- املــنــطــق

3- الــعـاطـفـة

1- الثقة: مبعني أن تزرع الثقة فيام 

عن  االخر  الطرف  نفسية  يف  تقول 

ونغمة  وهيئة  الجسد  لغة  طريق 

وأن  الشخيص.  واالستعداد  الصوت 

تريد  ما  صحة  يف  متاما  واثقاً  تكون 

كافة  بأن  تتأكد  وأن  به..  اإلقناع 

عىل  تُجيب  حتّى  مدعّمه  نقاطك 

كافة االستفسارات بثبات وعقالنية.

نظرك  وجهة  اعرض  املنطق:   -2

بطريقة منطقية ال مراء فيها. وأجعل 

ونقاطك  ومنظّم  متناسق  حديثك 

سهل  بشكل  تصل  متسلسلة. 

ومفهوم.

3- العاطفة: حرك املشاعر يف الشخص 

األخر.. أقنع الشخص األخر بأن لديك 

هدفاً واحدا وهو مساعدته.

عىل  بالثناء  حديثك  أبدأ    1
يف  ثقتك  وإظهار  األخر  الطرف 

قدراته.

2 البد أن تكون مقتنعاً جداً من 
الفكرة التي تسعى لنرشها. ومعرفة 

موضوع النقاش معرفة دقيقة.

 3 أبدأ بنقاط االتفاق وابتعد 

عن نطاق الخالف.

4 استخدم ألفاظ الربط لالنتقال 
سبيل  وعىل  أخرى  إىل  فكرة  من 

يكون،  وحينام  إذن،  أن،  مبا  املثال: 

عىل  ويرتتب  باملقارنة،  عليه،  بناء 

ذلك.. الخ، فهذه األلفاظ تساهم يف 

إليه جديداً  تضيف  أو  معنى  تأكيد 

أو توضح نتيجة.

الذي  العقيم  الجدل  أترك   5
يقود إىل الخصام. )ال تجادل(.

 6 اعتامد املوضوعية يف النقاش.

7 الرتكيز عىل األفكار الجوهرية 
دامغة  حجج  وامتالك  املوضوع  يف 

وبراهني الستاملة أفكار املخاطب.

8 انتق عباراتك، واخرت كلامتك، 
)ولو  تعاىل  قال  ألفاظك.  وهّذب 

كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من 

حولك(. وإال فالصمت خري لك ليك 

لحظة  قلتها  قد  كلامت  التندم عىل 

غضب.

الهينة،  اللينة  العبارة  اختيار   9
اإلرهاب  الشدة  عن  واالبتعاد 

والضغوط وفرض الرأي.

10 استخدم لغة الجسد بأن 
تقبل عىل محدثك وال ترصف نظرك 

عنه أو تنشغل بيشء غري كالمه وإن 

تحدث فأنصت إليه.

 11 تجنب السخرية. كذلك 

ال توبّخ وال تؤنّب وال تلؤم: التأنيب 

واللؤم يجرح كربياء اإلنسان.

الناس عىل قدر  12 خاطب 
عقولهم، وعواطفهم، ومشاعرهم.

محدثك،  أفكار  قدر   13
أنه  له  تقل  وال  لها،  احرتاما  وأظهر 

مخطئ.

14 الترص عىل الفوز بنسبة 
تربهن  ان  تحاول  ال  املائة:  يف  مائة 

وان  بالكامل  موقفك  صحة  عىل 

الطرف اآلخر مخطئ متاماً يف كل ما 

يقول.
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منوعات
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اخترب شخصيتك

املال  بطلب  ما  يقوم شخص  تفعل عندما  ماذا   .1

منك؟

أ. توافق وتعطيهم املبلغ الذي يحددونه.

ب. توافق ولكن تعطيهم مبلغ محدد تشعر بالراحة 

به.

ج. ترفض بكل وضوح، حتى لو كنت متلك املال.

شخص  ويأيت  فاتورة،  لتدفع  الطابور  يف  تقف   .2

ليقف أمامك بدون أذن:

أ. تسمح لهم بالوقوف ألنك ال تريد فضائح.

ب. تطلب منهم بلطف العودة إىل أخر الطابور.

ج. تغضب وتعطيهم محارضة يف أصول الوقوف يف 

الطابور.

5. هناك شخص يف مجموعتك، غالباً ما تقوم بالدفع 

عنه عندما تخرجوا لتناول الطعام أو القهوة:

أ. تشعر بعدم الراحة للتطرق للموضوع، وتستمر 

يف الدفع عنه.

ب. تتحدث معه بعيداً عن املجموعة، وتسأله ما 

إذا كان يعاين من ضائقة مالية.

ج. تطلب منه دفع الفاتورة يف املرة القادمة وبأنك 

لست مسؤوالً عن مصاريفه.

أغلب اإلجابات أ: أنت ساذج للغاية، فال تتفاجأ أن يقوم اآلخرون باستغاللك ومعاملتك بطريقة سيئة. لقد حان 

اآلخرون  تجعلك ضحية ألي شخص. سيعاملك  التي  قلبك  افعالك وترصفاتك وطيبة  للتوقف ومراجعة  الوقت 

بالطريقة التي تسمح لهم مبعاملتك بها.

أغلب اإلجابات ب: لست ساذجاً ولست لئيامً. أنت تعرف موقعك بني أصدقائك وزمالئك وتعرف كيف تترصف 

بطريقة مناسبة. وهذا يعني بأنك تستطيع الدفاع عن نفسك ضد أي استغالل.

أغلب اإلجابات ج: أنت شخص لئيم جداً ومتنمر. قد يكون من حقك أحياناً أن تدافع عن نفسك وعن حقوقك 

ولكن غضبك وتسلطك وعدم مسامحتك يجعلك شخصاً سيئاً وغري محبوب. فليساعد الله من يأيت يف طريقك!

معاً،  الطعام  لتناول  للخروج  األصدقاء  يخطط   .3

ولكن ال أحد يهتم القرتاحاتك:

أ. مع ذلك، تخرج معهم حتى لو كنت تشعر باإلهانة.

ب. تخربهم بأن يأخذوا برأيك هذه املرة.

لك،  تجاهلهم  من  انزعاجك  مدى  لهم  تظهر  ج. 

من  وتخرج  األنانية  حول  محارضة  وتعطيهم 

االجتامع.

4. تكتشف بأن أحد زمالئك قد بدأ إشاعة عنك يف 

مكان العمل. ماذا تفعل؟

أ. أترصف وكأن شيئاً مل يحدث، بالرغم من شعوري 

بالغضب واالنزعاج.

ب. تواجه الشخص وتسأله عن األسباب ثم تطلب 

منه االبتعاد عنك.

ج. تبدأ بسلسلة إشاعات عن ذلك الشخص وتيسء 

إليه باملثل.

لقضاء  األسبوع  نهاية  يف  أقاربك  يأيت  ما  غالباً   .6

الوقت يف بيتك بدون إنذار مسبق:

تستطيع  وال  أهلك  فهم  باستقبالهم،  تقوم  أ. 

معاتبتهم.

القادمة  املرة  يف  هاتفياً  االتصال  منهم  تطلب  ب. 

قبل التخطيط للقدوم.

يك  الباب  لهم  تفتح  وال  األنظار  عن  تختفي  ج. 

يتعلموا درساً.
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مانديال  نيلسون  كان  حني   

أحد  كان  الجامعة،  يف  الحقوق  يدرس 

أبيض  وهو  "بيرت"  وأسمه  األساتذة، 

األيام،  أحد  يف  بشدة.  يكرهه  البرشة 

الغذاء  يتناول طعام  بيرت  األستاذ  كان 

منه  فاقرتب  الجامعة،  مقصف  يف 

مانديال حامالً طعامه وجلس  نيلسون 

بقربه، فقال له األستاذ بيرت: يبدو أنك 

الخنزير  أن  مانديال  سيد  يا  تفهم  ال 

الطعام،  ليأكال  معاً  يجلسان  ال  والطري 

نظر إليه مانديال وأجابه بهدوء:

ال تقلق أيها األستاذ، فسأطري   

بعيداً عنك، ثم ذهب وجلس إىل طاولة 

أخرى، مل يتحمل األستاذ جواب مانديال 

فقرر االنتقام منه، يف اليوم التايل، طرح 

عىل  سؤاالً  الصف  يف  )بيرت(  األستاذ 

متيش  كنت  إذا  مانديال،  سيد  مانديال: 

وداخل  صندوقاً،  ووجدت  الطريق  يف 

األول  الكيس  كيسان،  الصندوق  هذا 

فيه املال، والكيس الثاين فيه الحكمة، 

أي كيس تختار؟؟!

أجابه  تردد..  دون  من   

املال؛  كيس  سآخذ  طبعاً  مانديال، 

لو  منه:  ساخراً  وقال  األستاذ  أبتسم 

الحكمة،  كيس  ألخذت  مكانك  كنت 

إنسان  كل  مانديال:  أجابه  برودة  بكل 

كان  األثناء،  ينقصه. يف هذه  ما  يأخذ 

وحقداً،  غضباً  يستشيط  بيرت  األستاذ 

االمتحان  ورقة  عىل  كتب  أنه  لدرجة 

له.  وأعطاها  "غبي"  مبانديال  الخاصة 

وحاول  االمتحان،  ورقة  مانديال  أخذ 

أن يبقى هادئاً جالساً إىل طاولته، بعد 

بضع دقائق، وقف مانديال واتجه نحو 

أستاذ  مهذبة:  بنربٍة  له  وقال  األستاذ 

بيرت، لقد أمضيت عىل الورقة باسمك، 

لكنك مل تضع يلَّ عالمة!!!

*العربة*

إيّاك ثم إيّاك أن تسمح ألحد أن يرسق 

بهويتك  واعتزازك  بنفسك  ثقتك  منك 

بيده  الذي  أستاذك  كان  وإن  حتى 

طردك  بيده  الذي  رئيسك  أو  تقييمك 

أغىل  هي  نفسك  ألن  وظيفتك  من 

وأمثن من كل يشء.
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بقلم: سلمان رحيم

قصص قصرية
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باتجاه الجنوب
كل يشء هنا يسري باتجاه الجنوب– قال 
الرمادية  الغيوم  السامء–  إىل  ينظر  وهو 
املحملة بسخام الحرائق والحروب تحبس 
قطراتها عربات سوداء لتذرفها مثل دموع 
مفجوعة…  عروس  بكحل  ممزوجة 
مبجيئها  تنبئنا  الصفراء،  الرتاب  عواصف 
اختناقات املدن التي متر بها قبل ان تكمل 
مسريتها الخانقة باتجاه الجنوب… حتى 
وأوساخ  وآهات  آالم  يحمل  النهر  هذا 
ملوحة  ويذيبها يف  بهم  مير  من  وكراهية 
هو  الجنوب  هذا  وكأن  األخري…  مثواه 
األرض...  هذه  وحروب  آالم  لكل  املثوى 
وشك  عىل  كنت  صباحاً  الرابعة  الساعة 
هذا  يزال  وال  الحراسة  نقطة  مغادرة 
بجواري  يجلس  الذي  الغريب  الرجل 
وكأنه  غريبة  بطريقة  يتكلم  كلها  ليلته 
الحكايات  من  القادمني  الحكامء  أحد 
كل  عن  بأمل  يتكلم  القدمية،  واألساطري 
عن  سألني  يشء!  كل  يعرف  فهو  يشء 
املدينة منذ  بوابة  املتوقفة يف  الشاحنات 
الفرصة  بإعطايئ  مبادراً  الليل  منتصف 

للحديث هذه املرة:
فارغة  حاويات  تحمل  شاحنات  إنها   -
متجهة إىل موانئ الجنوب لتعود ممتلئة 

مرة أخرى... مل يسمح لها بدخول املدينة 
قبل الخامسة صباحاً

)قال  أخرى  مرة  الجنوب  باتجاه   -
ضاحكاً(... ونهض بتثاقل مستعيناً مبقبيض 
ضجٍة  مكان  إىل  واتجه  الحديدي  كرسيه 
املكان – مبا فيهم  أحدثها تجمهر من يف 
الخمسة  السيارات  حول   – األمن  رجال 
بتوابيت  واملحملة  للتو  القادمة  عرش 
احدها  ركب  العراقي…  بالعلم  مغطاة 
وانطلق  املدينة  بوابة  انفتحت  ان  بعد 
بني  وتالشت  التوابيت  صور  ذابت  حتى 

الشاحنات املتجهة إىل الجنوب…

أرتفاع ضغط الدم

وراء عدستيهام  من  تتكلم  عينيها  التامع 
جراء  هرم  األسود  اللون  املدورتني... 
تغلغل أشعة الشمس إىل مسامات ثيابها 
عدم  بسبب  رمبا  أو  بالحزن  املفعمة 
واآلخر  الحني  بني  تغيريهام  إىل  االكرتاث 
بصامت  أن  إال  كبرية  كامرأة  بهائها  رغم 
القسوة التي مارسها الزمن جعلت مالمح 
من  إىل  بحاجة  فهو  بريق...  بال  وجهها 
ميسح الغبار عنه كأي قطعة أثاث مركونة 
حينها  تذكرت  اهله  هاجر  بيت  زوايا  يف 

وجه امي ببهائه.
عيادة  يف  أجلس  إين  الغريب  اليشء 
طبيب أطفال فام الذي يرغم هذه املراءة 
املتهالكة بكل هذا الحزن إىل االنتظار يف 
األوىل  للوهلة  ظننت  الطبيب...  طابور 
إنها برفقة أحد أحفادها.... جلست ببطء 
ان  تستطيع  ال  وكأنها  الكرايس  أحد  عىل 
وجسدها،  الكريس  بني  املسافة  تخمن 
صفاء  إىل  يحتاج  باألشياء  فاإلحساس 
ما، ركزت  بال.... وكأنها تبحث عن يشء 
مل  ولكنني  ابتسمت  وجهي...  يف  نظراتها 
أْر ابتسامة حزينة كهذه!!... فهل تذكرت 
عنه  تبحث  ما  وجدت  رمبا  أو  ما؟  يشء 

يف وجهي!

استقبلها الطبيب باحرتام قالت له: اشعر 
ان )ضغطي صاعد ميّه( وكانت تنهي كل 
أم  بأنها  تشعر  فهي  )ميّه(  بكلمة  عبارة 
لكل من تراه… بعد ان قاس ضغط دمها 
تلتزم  مل  ألنها  كثرياً  المها  الهوايئ  بجهازه 

بجرعة دواء الضغط...
فقالت له: أنا ملتزمة بالدواء ولكنني كلام 
بغداد  يف  سوياً  قتال  الذين  ولدي  ذكرت 
بعمر هذا…  كانا  فقد  يرتفع ضغطي… 

وأشارت بأصبعها نحوي.

جاذبية الحزن
يف شوارع املدينة الكئيبة يبيع ضحكاته... 
يطلقها إىل السامء... ينرثها مثل مفرقعات 
كوفّيته  يرمي  امللونة…  النارية  األلعاب 
غيومها  يدغدغ  وكأنه  السامء  إىل  البالية 
مبلّلة...  ضحكات  متطر  علّها  الرمادية 
تنهي به قحط السنني وعطشها لفرحة… 
كلام  مراراً  محاوالته  يكرر  يستسلم  ال 
أجربتها جاذبية الحزن للعودة مرة أخرى 
إىل يديه املمدودة الستقبالها، وكأنه يعلم 

بعودتها خائبة.
الرئييس  املدينة  شارع  يقطع  كالعادة 
ماراً عىل املحالت املحاذية  مجيئا وذهاباً 
ما  يدّس  األمين،  جانبه  عند  للشارع 
يجمعه من قطع الحلوى يف جيوب سرتته 
املنتفخة، اعتاد أصحاب املحالت عىل ذلك 
وكأنه تعويذتهم التي تجلب الرزق… مل 
يكن متعودا ان يدس أنفه يف ما يحدث 
يكون  ال  فعادة  صخب  من  الشارع  يف 
املجنون فضويل، املجنون يرى الناس كلهم 

مجانني إال هو!
لكن عىل غري عادته... يدفعه تجمع الناس 
شقوق  ترشبت  طفل  حول  وضجيجهم 
تلقيه  جراء  الغض  بدمه  الشارع  رصيف 
جيوبه  يفرغ  الهواء...  يف  تائهة  رصاصة 
املنتفخة من قطع الحلوى ويرمي كوفيته 
لجاذبية  مستسلمة  ويرتكها  السامء  إىل 

الحزن... ثم ينطلق بعيداً.

أشعار وقصائد

فريال يوسف

الزلت انتظر 
الفرج

د. خليل مرويك
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أخبار الجالية / إعداد سمري صفار لوحات فنية

يوم الثالثاء 24 متوز 2018 مساًء، كانت مدينة 

ملبورن عىل موعد مع عرس فني تشكييل يف 

قاعة كوين هال ببناية الربملان

احتفالية اليوبيل الذهبي للّرسامة الكهنوتية 

لألب كامل وردة يف قاعة موناليزا

ملتقى سورايا الثقايف - محارضة الربوفيسور فؤاد 

عبو املوسومة: )أسرتاليا: وطن أم جواز سفر؟(

ملتقى سورايا يقيم ندوة حوارية

حول الالجئني

أنتخابات األتحاد الكلداين األسرتايل يف فكتوريا 2018

الرابطة الكلدانية فرع ملبورن واالتحاد الكلداين 

األسرتايل يف فكتوريا تشارك يف اجتامع ممثيل 

الجالية العراقية مع املدير الجديد للهجرة

كان  الذي  الثامن  امللك هرني  يف عهد 

السادس عرش،  القرن  يف  إلنجلرتا  ملكاً 

له،  جديدة  زوجة  عن  يبحث  كان 

وقتها  الخمسني  عمره  من  الّرغم  عىل 

كان  أنه  إال  ثالثة،  من  متزّوجاً  وكان 

يبحث لنفسه عن زوجة رابعة جميلة 

وصغرية.

املقّربني  بعض  من  هرني  امللك  سمع 

له عن شابّة أرملة صغرية وجميلة هي 

والذي  الدامنارك،  ملك  ابنة  كريستينا 

كان يرتبط بعالقات وثيقة مع عدد من 

أباطرة روما. يف ذلك الوقت مل يكن من 

اللوايت  النساء  الرجال  يرى  أن  املمكن 

األمري  قام  لذلك  بهّن،  االرتباط  يردن 

"هانس هولبني"  البالط  رّسام  بإرسال 

يف مهّمة إىل الدامنارك من أجل أن يرى 

برسمها،  ويقوم  املستقبلية  الزوجة 

حتى يقوم امللك بتقييم جاملها.

األمرية كريستينا
أمرية الدينمارك

للفنان هانس اولرمان

الدامنارك  إىل  هانس  ذهب  وبالفعل 

ومكث هناك بضعة أسابيع، قام خاللها 

التي مل تتجاوز 18 عاماً  برسم األمرية 

حينها، وقت كانت الصورة التي رسمها 

بديعة وجميلة تبدو فيها األمرية كأنها 

الحداد،  مبالبس  النهضة  عرص  من 

وابتسامة تشبه املوناليزا إىل حّد ما.

كانت الصورة واقعية لدرجة أن امللك 

 – جداً  بها  أعجب  رآها  عندما  هرني 

أنها  إال  فوراً،  وطلبها   – األمرية  أقصد 

رفضت أن تأخذ رجل سمني ومريض.

بورتريه األمرية كرستينا اليوم هو واحد 

إنجلرتا،  يف  امللكية  الصور  أشهر  من 

يف  الوطني  املعرض  يف  معروض  وهو 

امتزاج  عىل  كمثال  يعترب  وهو  لندن، 

واملكانة  بالدبلوماسية،  البرصية  اللغة 

بها  يتمتع  كان  التي  العالية  السياسية 

الرسامون يف عهد النهضة.

يا صوريا بزغك  أطل 

عجاميا منصور 

غالنا عالياً  شمسك  بزغ 

فسمعانا فحمى  انفجاراً 

شتانا نارشاً  الرصاص  أزيز 

دمانا سالت  الحديد  زخات 

جسدانا ومزقت  أخرتقت 

انتشاراً الحيوانات  عوت 

قوانا بغري  هائجة 

سقانا جامعيٌّ  قتٌل  بشاعُة 

ُمهانا وشبيبٌة  أمومٌة  شهادٌة  أرُض 

رشقانا عمداً  ُرشقت  طلقاٌت 

ونساٌء ورجاال أطفاٌل  أجساُد  مزقت 

عريانا برتاب  لفت  بريئٌة  أجساٌد 

شمعانا لحظة  كل  أشتعل 

بهانا األجيال  طريق  نورت 

**********

صوريا فنطقت  تكلمت،  كلدانيتك 

خالدانا كالكام 

ملعانا صانت  حريتك 

صفانا صانها  دمائك 

وخلدك يف كل األعوام تكرارا

سقانا املاء  كعمق  وشوقك 

ملعانا يبزغ  الصباح  ونسيم 

شفانا ذوُق  شٌم،  يخيبها  ال  أنوفنا 

ظلامنا وهجراً  ظلامً  كفاك 

فبكانا القلوب،  مزق  والشوق 

شقانا قتلنا  ترشدنا..  غيابنا.. 

ذاك زمٌن، واليوم دهٌر، سلٌس دمانا

ُمهانا لقلوب  فخفقاٌن،  خفٌق 

ُعالنا صوُت صدى، ورصخُة هموٌم 

فبكانا الدائم  نضالك  عاضدنا 

ملعانا والعدل  للحق  الفكر  يستكن  مل 

لظُلامنا نهضت  وعدل،  حق  شبيبة 

لخلدانا خالدة  سارية  بقت  وصوريا 
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إعداد نضال هنودي

طريقة العمل

تضاف الزبدة إىل قدر كبري عىل نار متوسطة وعندما . 1

تذوب الزبدة يقىل البصل حتى يصبح نصف شفاف

يضاف إىل القدر امللفوف والجزر والكرفس وتطهى . 2

املكونات لثالث دقائق مع التقليب

األسود . 3 الفلفل  املكونات مع  الغار مع  يوضع ورق 

درجة  تخفض  ثم  املاء  يغيل  حتى  املرق  ويصب 

الحرارة وترتك عىل النار لربع ساعة

النار . 4 الخرارة وترتك عىل  البطاطس وتخفض  تضاف 

ملدة عرش دقائق مع مالحظة نضوج البطاطس

تضاف البندورة وترتك عىل النار لخمس دقائق وينرث . 5

امللح والفلفل

يف . 6 الشوربة  وتقدم  القدر  من  الغار  ورقة  تنزع 

سلطانيات صغرية تزين بالشبت والكرمية الحامضة

ووجبة هنيئة لكم أ‘زايئ القراء. 7

أهم  الجميلة من  العيون  تعّد 

عند  الجامل  ومقاييس  عالمات 

مواصفات  هي  فام  الشعوب، 

يف  قيل  وماذا  الجميلة؟  العيون 

جامل العيون؟

صفات العيون الجميلة

شّدة  الّدعج  يعني  َعج:  الدَّ

مع  بياضها  وشّدة  العني،  سواد 

نة  بيِّ تعني  دعجاء  وعني  سعتها، 

التي  الّشعر  أبيات  ومن  الدعج، 

قيلت يف دعج العيون ما قاله كثرّي 

والدعج  العينني  دعج  سوى  عزّة: 

الذي به قتلتني حني أمكنها قتيل.

الَحَور يعني الحور شّدة بياض 

العني يف شّدة سوادها، وهو أحور 

الحور، وقد جاء  نة  بيِّ وهي حوراء 

وصف الَحور يف القرآن الكريم فقد 

قال تعاىل )حور عني كأمثال اللؤلؤ 

املكنون( والحور جمع حوراء وهي 

الجميلة  الحسناء  الشابة  املرأة 

وقال  العني،  سواد  شديدة  البيضاء 

فيها  يحار  الّتي  الحوراء  مجاهد: 

وصفاء  الجلد  رقّة  من  الطّرف 

يف  الحور  عبّاس:  ابن  وقال  اللون، 

مقاتل:  وقال  البيض،  العرب  كالم 

الحور بيض الوجوه.

سعة  التربّج  ويعني  التربّج 

بياض العني، وعظم املقلة، وحسن 

بَرْجاء  وعني  أبرج،  وهو  الحدقة 

بيّنة الربج.

العني  أو  الفاتر  العني  التّفتري 

العني  تلك  هي  فتور:  بها  التي 

يسرتخي  إليها  الّناظر  تجعل  التي 

استحساناً لها.

منابت  يعلو  أن  هو  الكحل 

• إيقاف املنبّه من أهم الخطوات لبدء 	

لالستيقاظ  هدف  بوضع  القيام  نشيط  صباح 

محاولة  وعدم  للنهوض،  معنّي  وقت  وتحديد 

املؤجل  الوقت  هذا  ألّن  املنبّه؛  وقت  تأجيل 

الذي قد ال يتجاوز العرش دقائق، والذي سيضيع 

يف النوم من املمكن استغالله بشكل أفضل من 

لن  اإلضافيّة  الدقائق  هذه  نوم  أّن  كام  ذلك، 

مينح أي شعور جيّد بل إنّه يُشعر بالتعب أكرث.

• القيام 	 املمكن  من  التمدد  مترين 

بتمرين التمدد عند االستيقاظ من النوم بشكل 

يشبه ما تقوم به القطة بإطالة جسدها؛ فهذا 

التمرين يساعد عىل إرخاء املفاصل وتحريرها، 

وزيادة ليونة الجسم، فينصح بالصباح النهوض 

مع  الفقري  العمود  وإطالة  ببطء  الرسير  من 

متديد الذراعني والّساقني، مع أخذ الشهيق عند 

التمدد والزفري عند االسرتخاء.

• العميق 	 التنفس  إّن  العميق  التنفس 

يساعد كثرياً عىل تخفيف التوتر واإلجهاد كام يزيد 

من حيوية الجسم ونشاطه، سواء تّم القيام به ليالً 

أم يف الصباح، فعند تطبيق التنفس بعمق يعمل 

الجسم عىل تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي، 

مام  االسرتخاء  وضعيّة  يف  الدماغ  وضع  فيتم 

يجعله يهرب من أي أفكار سلبيّة محيطة، كام 

أّن األوكسجني الذي يتم استنشاقه يساعد الخاليا 

الجسميّة عىل إصالح ذاتها، فمن الجيّد محاولة 

التنفس بعمق صباحاً عند االستيقاظ ملدة خمس 

دقائق، وسيتم الشعور بفرق االستجابة الجسميّة 

للطاقة يف الصباح خالل أسبوع من مامرسة هذا 

التّمرين.

• تناول وجبة الفطور من الرضوري جعل 	

وجبة اإلفطار من العادات الصباحيّة؛ فهي تزيد 

الخرضوات  تناول  إّن  حيث  والنشاط،  الطاقة 

الجسم  تزّود  إفطار  كوجبة  والعصائر  والفواكه 

بكميّة كبرية من الطاقة، كام أّن تناول الربوتينات 

جيد أيضاً يف تحقيق الفائدة، لكن ينصح باالبتعاد 

التّعب،  الثقيلة ألنّها تسبب  الحبوب  تناول  عن 

باإلضافة إىل ذلك فإن مامرسة الرياضة جنباً إىل 

جنب مع االلتزام بنظام غذايئّ صحّي يساعد عىل 

يف  الطاقة  من  قدر  أكرب  من  االستفادة  تحقيق 

الصباح.
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سيديت سيديت

خلقًة  يكون  طبيعّي  األشفار سواد 

من الله، قال املتنبّي: قد قال رصيع 

الغواين يف العيون الكحالء كحالء مل 

ما  الطرف  ْسنان  بكاحلة  تكتحلها 

بها َوَسن.

العني  سعة  ويعني  الّنجل 

نجالء،  وهي  أنجل  وهو  وحسنها 

فاسم نجالء يعني واسعة العينني.

وصف  يف  شعريّة  أبيات 

العيون.

صمتها  تحّدث  إذا  العيون  إّن 

خرست أمامها ألسن الفصحاء.

إّن العيون التي يف طرفها حور 

يرصعن  قتالنا  يحيني  مل  ثّم  قتلننا 

وهّن  به  حراك  ال  حتّى  اللّب  ذا 

أضعـف خلـق الله أركانـا.

قلب  يف  الّذي  تبدي  العني 

إذا  حبٍّ  أو  الّشناءة  من  صاحبه 

كانا إّن البغيض له عني تصـــدق ال 

يستطيع ملا يف القلب كتامنا فالعني 

تنطق واألفواه صـــامتة حتى ترى 

من صميم القلب تبيانا.

يا من حوى ورد الّرياض بخده 

بقّده  الخيزران  قضيب  وحىك 

جردته  الّذي  السيف  ذا  عنك  دع 

عيناك أمضا من مضارب حده كّل 

السيوف قواطع إن جرّدت وحسام 

شئت  إن  غمده  يف  قاطع  لحظك 

تقتلني فأنت محكم من ذا يطالب 

سيّد يف عبده.

خشية  العني  بطرف  أشارت 

تتكلّم  ومل  محزوٍن  إشارة  أهله 

مرح  قال  قد  الطّرف  أّن  فأيقنت 

وأهالً وسهالً بالحبيب املتيّم.
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صلوات من كتاب الباعوثا

Qu. You are a welcomed guest on our 
magazine Babylon, could you please 
introduce Yourself ? 

An: First I thank you for your nice 
interview, I wish I could please you: I am 
the lawyer Rafi Zora, born 1990 in Baghdad. 
I left Iraq with my family when I was six 
months of  age; we left to Turkey looking 
for better safe life. We stayed in Turkey for 
five years. We arrived Australia in 1995. 
Currently, I am married to Mrs. Robina 
Zora, I have a kid, Jacob, I live and work in 
Melbourne.

Qu. What about your studying life and 
how did you choose the field of  law? 

An. After we arrived Australia I 
started my school; first my primary school 
then high school. At the beginning I was 
interested in studying Maths, but later when 
I visited the college of  law with a friend, I 
changed my opinion and decided to study 
law. I was awarded the Bachelor honor 
degree in law; then I completed the master 
degree, in the field of  general law and 
personal law; after that I started practicing 
law.

Qu. Your practical life, how was the start 
and how did you come to this career?

An. At the beginning of  my practical 
life I had to do some work placement under 
experience and supervising of  lawyers who 
have been practicing law for a long time. 
My work placement took a couple of  years. 

By: Salim Youkhana

Translation By
Yousif Dawood

Then I decided to depend upon myself; I 
started my own law office; it might have 
been risky but thanks God I was successful. 

Qu. During your work in courts, what 
are the cases you mostly deal with in courts? 

An. Although Australia, particularly 
Victoria, has law range of  crimes in 
compare to U.S.A and other European 
countries, we cannot definitely state 
there are no crimes; since people are the 
same, taking into consideration Australia 
is a diversity of  different cultures and 
traditions. We deal with honor homicide, 
verbal and physical abuse, sometimes traffic 
offences, drinking and drugs. 

 
Qu. How do you generally see our 
Arabic community, particularly our Iraqi 
community, are they also perpetrating 
crimes? 

An. Unfortunately, our Arabic 
community has many sons in jails because 
of  perpetrating different law offences and 
crimes. I have to say we escaped from our 
countries coercively because of  violence 
and chaos and came to Australia seeking 
settlement, peace and safety; we are awarded 
all the privileges and rights we dreamed 
of; therefore, we are supposed to abide by 
law and respect Australian community; 
we should always think of  participating in 
building and maintaining Australia and its 
community, and live with other communities 
peacefully.

Qu. Do you have a last word or advice to 
address our youth? 

An. As you know the youth are the 
ammunition of  the future, if  the youth 
are lost the community is lost; therefore, I 
strongly advice my dear young people to 
always think seriously of  their career, study 
and build a respected life for themselves; 
besides they can also take into consideration 
the other aspects of  life such as 
entertainment and work. The youth have to 
make goals for their lives to achieve brilliant 
successful career and always be ambitious 
looking forward to higher stages.

At last we thanked our guest and 
wished him great success.

English Articles

Rafi is an ambitious, 
active, full of energy 
young man; he is 
diligent, working all the 
time in an ascending 
graph to the summit; 
success is always his 
goal. 
At the inception you will 
discover his smartness 
and professionality. His 
answers to various legal 
consultations show his 
legal experience that 
exceeds his age. 
He welcomed us warmly 
and frankly answered 
our questions. 

RAFI ZORA
Guest on Babylon Magazine

The Lawyer
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لوحة باللغة الكلدانية وبالخط االسطرنجييل 

 28 اإلصحاح  متى  إنجيل  من  آيتان  وهي 

رقم اآلية 19- 20 ونصهام:

ُدوُهْم  َوَعمِّ األَُمِم  َجِميَع  َوتَلِْمُذوا  "فَاْذَهبُوا 

ِباْسِم اآلب َواالبِْن َوالرُّوِح الُْقُدِس. َوَعلُِّموُهْم 

أَْن يَْحَفظُوا َجِميَع َما أَْوَصيْتُُكْم ِبِه. َوَها أَنَا 

ْهِر". آِمنَي َمَعُكْم كُلَّ األَيَّاِم إىَِل انِْقَضاِء الدَّ
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Who among us does not remember 
Emmanuel Kelly, the contestant in the 
Australian program The Voice-2011?

When asked by one of  the judges, 
“Whom did you come with?” he answered, 
“With my mother and my brother.”

How old are you?
“I don’t know exactly when my mother 

found me at the orphanage in Iraq, so I don’t 
have a birth certificate. Then my brother and 
I met the angel Moira Kelly, who brought us 
to Australia and provided us with surgeries 
and treatments.”

And then his question: “What will 
you sing?”

Emmanuel answered: “‘Imagine there is 
no homeland’ by John Lennon.”

These words made both male and 
female judges weep. The question here is: 
why did they cry? Is it because of  what was 
occurring with Emanuel and his brother? 
Or because of  his disability? Possibly it was 
because of  their admiration for his body 
and the strength of  his personality! Or 
maybe most of  them thought deeply and 
questioned themselves from behind all this.

How does a disabled person without 
limbs )condemning( stand in front of  famous 
and national singers, an audience, television 
screens and satellite TV? What is the secret 
behind Emmanuel’s newborn personality, 
his optimistic spirit of  defiance and his heart 
beating with love and life?

Before we write about the values and 
the value of  loyalty to the homeland and 
its importance to man in his relationship 
with this country, we have to spend a little 
time on the term “loyalty” and the term 
“belonging to the homeland”.

Belonging may, in one sense, refer 
to allegiance; but this does not lead to 
loyalty. The affiliation may be temporary or 
permanent, voluntary or inherited, such as 
belonging to a union or a certain team, to a 
tribe or to a nation-state, and even dedication 
and self-dedication cannot achieve loyalty.

Loyalty, according to the definitions 
in the lexicons, has several meanings: 
proximity, kinship, support, love, obedience 
and sincerity. I find that most of  those 
meanings do not define the true sense of  
loyalty, although they indicate the emotional 
bond between man and the homeland, as 
long as we are talking about the homeland.

Loyalty is the emotion that man 
experiences when he remembers the name 
of  his homeland, which is the dedication of  
the will and the practice to the uttermost 
limit by that person towards a particular 
issue. This emotion is able to unite groups 
from different religions, sects, nationalities 
and races to serve this issue.

The problem facing our country of  
Iraq is how we can maintain loyalty to our 
country in the light of  its complexities, 
as loyalty to the homeland has replaced 
allegiance to sect, nationalism or religion, 
etc.

Loyalty to the homeland must be 
of  constant and absolute value that is far 
above local and international changes and 
conflicts and is not influenced by political 
or ideological systems. It transcends them 
in favour of  higher and more permanent 
values, such as the rights and freedom of  
man.

A “nation” has many meanings and 
connotations. There is the historical 
connection of  the individual to the land 
through his origins and ancestors. There is 
an incubator of  the history of  generations 
over thousands of  years and the connection 
to the land, whether organic or emotional. 
The emotional side is the overburden, which 
takes the definition of  “homeland” to wide-
ranging horizons. It is also that great house 
where the soul dwells, within which the 
spirit dwells; it is the earth that stores the 
remains of  our dead; it is the land where we 
live – we will live and die in this nation.

If  we believe that the homeland is a 
beautiful and immortal idea, that idea infuses 
the mentality of  all members of  society with 

Moira Kelly
Moira, an Australian citizen from 

Melbourne, was met by one of  Babylon 
Magazine's editors, Mr. Mukhles Yousef. 
He met her in her humble home to give us a 
report on her life, which ahs been dedicated 
to serving and adopting handicapped 
children in Third World countries.

“I am a volunteer, interested in global 
humanitarian issues and well known on the 
humanitarian level.”

Moira is currently concerned about 
a seven-year-old Iraqi girl, Farah, in the 
Dar al-Hanan orphanage in Baghdad. 
She touched Moira’s heart when Moira 
saw her on the Australian channel in 
2015 and heard the Iraqi doctors’ distress 
that Farah would be blind if  she did not 
receive surgical intervention abroad as 
soon as possible. Farah suffers from severe 
congenital malformation. Moira agreed 
with an Australian medical team to treat 
Farah when she came to Australia. The 
Iraqi passport was issued with the help of  
director Fuad Hadi, the Iraqi delegate.

Unfortunately, when Fouad went to 
accompany Farah, the court judge did not 
agree to give an official document to the 
Australian embassy in Amman to issue the 
visa. Now it’s been two and a half  years, 
and Farah is still in need of  immediate 
intervention to solve this problem before she 
becomes blind.

Moira wonders how a small piece of  
paper can control the health and life of  a 
child. She contacted the Iraqi embassy in 
Cambera but did not hear any response or 
interest.

“Farah is my daughter and I will not 
give her up or lose hope,” Moira said. “All I 
have to do is take care of  Farah, perform the 
necessary surgery, provide her full care and 
then send her back to Iraq.”

Many members of  the Iraqi community 
are willing to help the Iraqi girl come to 
Australia for treatment. Yet the bureaucracy 
still plays its role in the fate of  a child’s life 
and all her hope of  being treated and cured 
of  her disability, which depends on her 
arrival in Australia.

By Raghad Sayegh

The existence of  a disabled child in the 
family is considered an affliction from God, 
so how can human beings take care of  and 
adopt strangers who are disabled, caring 
for them and raising them? With all their 
will????

Moira will not close her door when 
she sees a child or an orphan in need and 
will not hesitate to pursue her message. 
Note that Moira does not have a home 
or any money. God is the one who gives 
money for treatment and love. But more 
important than money is sincere, practical 
love and gentle tenderness. These qualities 
make earth a real “paradise” or “oasis”. 
Mercy nurtures an orphan and creates a 
balanced personality with the least possible 
psychological conflict, one who becomes 
useful to himself  and his community, as we 
see happened with Ahmed and Emmanuel.

Orphans are always with us. God has 
entrusted them to us, demanding that we 
resemble him and that we will have parents 
to surround them with compassion and to 
care about their lives and their futures. 
The pure religion of  God is “the relief  
of  orphans and widows in their distress” 
)James 1:27(. “Little children, let us not love 
by word or talk, but by deeds and truth.” 
)1 John 3:18(. “Learn how to do good, seek 
the right, do justice to the oppressed, judge 
the orphan from the widow.” )Isaiah 1:17(. 
“Sing to God; sing for his name. A father of  
orphans and judge of  widows is God, in the 
sanctuary of  his holiness.” )Psalm 68:5-6(
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their different backgrounds, references and 
affiliations, to produce a reality called “the 
homeland”, which transcends all affiliations 
and ideas. The homeland is that aspect of  
the land that provides safety and security 
and bestows rights and duties.

Here is a controversy. Out of  taking 
and giving, a citizen seeks to take first. Then 
the quality and quantity of  giving must be 
the same as the amount of  taking in order 
to equalise everything and  feel equal with 
everyone and so on. The development of  
this process, which becomes tradition and 
custom, fuses the concepts of  giving and 
taking, until they become tradition and 
custom and not a matter of  exchange with 
the homeland.

But is loyalty to the homeland equal 
among those who enjoy rights and security, 
freedom and equality, to that among people 
living below the poverty-line? The latter 
number more than 15 million in my country, 
Iraq. Certainly, Such a person’s concept of  
homeland and loyalty will be shaken up 
because of  hunger, oppression and loss of  
safety. Perhaps his loyalty to the homeland 
will not come first, like a drowning man who 
is asked whether he needs to eat or what he 
will do tomorrow.  Such a person’s concept 
of  homeland and loyalty will be shaken up 
because of  hunger, oppression and loss of  
safety. Perhaps his loyalty to the homeland 
will not come first, like a drowning man who 
is asked whether he needs to eat or what he 
will do tomorrow.

Then there are Islamic political parties 
that raise the slogan of  religious belief  or 
sectarianism first, which and marginalises or 
cancels loyalty to the homeland, e.g., Islam 
First, or those who claim that “homeland” 
is a Western design aimed at Islam and 
Muslims. Europe left Christianity more than 
two centuries ago and has become loyal to 
the homeland, to its own compatriots and to 
people across the globe. This is why many 
international organisations and associations 
that defend the rights and future of  man 
were founded. If  developed Western nations 
returned to the principle of  “Christianity 
First”, it would not be in the best interests 
of  developing countries like Middle Eastern 
and Islamic nations.

In order to spread the concept 
of  loyalty, it is necessary to train the 
community in allegiance to the nation. This 
means preparing the younger generation 
in the ability to understand and grasp all 
those social issues that we want as our 
customs and values and to introduce those 
issues into the educational curricula. By 

By: Dr. Amer Maloka

Australian Moira Kelly
appeals for an Iraqi girl Farah

KAMIKAZE
the age of  adolescence, the human being 
is ready for the next stage. We have to 
put forward Iraqi role models and become 
good models ourselves. We must move 
young people away from loyalty to friends, 
sports and artistic teams to loyalty to moral 
and social values and thus loyalty to the 
homeland. For example, when the majority 
of  the Iraqi people encourage our national 
football team, which is composed of  all the 
components and spectra of  the Iraqi people, 
it is a microcosm of  allegiance to the great 
nation of  Iraq. We must do this despite the 
desperate attempts of  the Islamic political 
parties to stifle such a loyalty toward the 
homeland and divert it to other directions 
that serve only their personal interests.

One of  the most remarkable examples 
of  absolute loyalty to the nation, of  making 
the greatest sacrifice of  a man’s own life, was 
embodied by the Japanese pilots in their war 
with the United States. This phenomenon 
was called “Kamikaze”. In sum, the idea of  
“Kamikaze” was to turn a Japanese pilot 
into a human bomb. The pilot flew his 
bomb-laden, fully-fuelled plane at full speed 
into direct collision with a US ships. The 
entire ship was destroyed, its crew killed or 
disabled. This caused huges losses of  nearly 
10,000 people. Many ships and battleships 
were destroyed. Ten percent of  the total 
war-losses incurred by the United States 
were due to the Kamikaze. They caused 
the US Navy to live in a state of  terror, in 
anticipation of  every aircraft coming from 
the Japanese side.

The meaning of  the word kamikaze 
is “the winds of  God”. When the winds of  
God are poured out on our people, many of  
them turn into Kamikazeans in their love 
of  the homeland, in the fields of  science, 
education, construction, reconstruction, 
respect for law, respect for work, time and 
defence of  the homeland. Throughout the 
history of  the Iraqi people, its virtues have 
been a Kamikazean loyalty to the homeland 
for the sake of  all the other people. Iraqi 
people are ready to be like Kamikazeans to 
build their nation.

But is loyalty to the homeland equal 
to those who enjoy the rights and enjoy 
security, freedom and equality and those 
living below the poverty line and the number 
of  more than 15 million in my country, Iraq. 
Certainly, the concept of  homeland and 
loyalty will be threatened with vibration 
because the hungry, the oppressed and the 
loss of  safety may be loyalty to the homeland 
for him, who drowns and ask him if  he needs 
to eat or ask what to do tomorrow.



Stnginess is the opposite of  
generosity. While a generous 
person gives freely- often 
finding giving pleasurable 

activity, a stingy person withholds and 
finds giving hard and uncomfortable. 
Though stinginess is most commonly 
associated with money, a person may be 
stingy in other things too.

Stingy people find it hard to give or 
lend money to others. They take more 
and give less. They go to great lengths to 
‘save’ money. I’m not saying that saving 
money isn't a good thing but a stingy 
person sacrifices inordinate amounts 
of  time and energy just to save a little 
money.

They usually love borrowing stuff  
from other people instead of  buying 
their own and once they borrow things, 
they always seem to ‘forget’ to return it. 
Annoying, isn't it?

Stinginess and 
Frugality

Stinginess is not the same as 
frugality. While frugality is an intelligent 
and efficient use of  time, energy and 
resources, stinginess is a form of  fear- a 
fear of  not having enough that motivates 
a person not to give away his possessions 
even if  giving them away won’t cause 
him any problems.

What causes 
stinginess?

Like most human behaviours, the 
reason why a person becomes stingy is 
usually buried in his past experiences, 
especially childhood ones. A child who 
grew up in a family that had very little 
money and resources may develop 
a financial insecurity as a result of  
witnessing the constant worry and 
anxiety of  his family members about not 
having enough money.

Therefore, the primary reason why 
a person exhibits stinginess is because 
he feels insecure about money. This 
financial insecurity makes it hard for him 
to give away something that he ‘believes’ 
he lacks. I intentionally used the word 
‘believes’ because the financial insecurity 
of  a stingy person may either be real 
or perceived. What I’m trying to say 
is that even though a person may have 
lots of  money, he may still feel insecure 
deep inside and thus behave in a stingy 
manner.

The belief  that we 
don't have enough, even 
if  we do, causes us to 
be stingy Emotional 
stinginess.

The Psychology of

Stinginess

English Articles English Articles

Year 1980.. I was in the beginning 
of  my work as a specialist in the 
Specialized Centre of  Sports 
Medicine in Baghdad. Iraqi National 
Teams were preparing to participate 
in the coming Olympic Games, which 
were to be held in the (previous) 
Soviet Union in July 1980.
In soccer we had to win Kuwait to 
be qualified... But after leading 
2-0 we lost the match letting the 
qualification gained by Kuwait team. 
Nevertheless, world politics saved 
Iraqi team and pushed to regain 
one of  the qualification tickets of  
the Olympic soccer tournament... 
What happed? Due to the Soviet 
– Afghans war conflict the United 
State and some aliened countries 
withdrew from the Olympic Games. 
Accordingly, Iraqi team was added 
to the group of  Yugoslavia and 
Costa Rica, and though the soccer 
team was added to the Iraqi Olympic 
Delegation, which included boxers, 
wrestlers, weight lifters and truck 
and field athletes. As the football 
group played in Kiev the capital of  
Ukraine, therefore I was nominated 
as a team doctor in addition to my 

colleague Dr. Mudafar Shafiq as we 
both speak Russian language.
Formulation of  the identity cards 
of  the athletes and officials of  our 
delegation was completed by me –
as interpreter- with two beautiful 
computer girls. The interesting 
thing was the notice given by the 
two girls, when they saw that the 
dates of  birth of  all the members 
of  Iraqi delegation were the first of  
July!! The difference was in the year 
only! It was hard to explain to them 
the reason for that.
The results of  the soccer team 
were disappointing. After beating 
Costa Rica 2 – 1 we lost the match 
against Yugoslavia leaving them to 
be qualified to the next round. The 
results of  the other participants 
were not better than the soccer 
team.
No one of  the Iraqi sportsmen 
could gain any medal. Accordingly, 
Iraqi balance of  Olympic medals 
was standstill on the orphan bronze 
medal of  our weight lifter the late 
Abdul Wahid Aziz who gained it 
during 1960 Olympics in Rome.

By: Falah Francis
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As I mentioned before, stinginess 
is not limited to finances. A person may 
be stingy in other life areas too. The 
other common type of  stinginess besides 
'money-and-possessions-stinginess' is 
emotional stinginess.

By emotional stinginess, I mean that 
a person refuses to share his emotions 
with people including those who are 
close to him. Not sharing your emotions 
with people who don’t matter to you is 
perfectly understandable but why would 
a person not share his emotions with 
those who matter to him?

This kind of  stinginess has a lot to 
do with fear of  intimacy and a fear of  
being controlled. 

A person develops fear of  intimacy 
for various reasons but the most common 
reason is not trusting people. This lack 
of  trust can be traced back to a past 
experience of  the person where he had 
a negative experience while trusting 
someone or witnessed someone having 
such a negative experience.

For instance, a girl whose parents 
got divorced and her father left her in 
the care of  her mother might learn not 
to trust men because they can leave you 
behind anytime. Such a girl might always 
have trust issues with men and therefore 
she may prefer not to share her emotions 
with any man and develop a belief  that 
"men aren't trustworthy".

Another factor is fear of  being 
controlled. It is a common fear because 
as children we all have been controlled in 
one way or other by parents and society. 
For some this control wasn't much 
of  a problem but those who felt that 
this control threatened their freedom, 
gradually developed a fear of  being 
controlled. 

A person who fears being controlled 
doesn't like to share his emotions even 
with those close to him because he feels 
that would make him vulnerable. He 
thinks that once he opens himself  up to 
others, they’ll easily manipulate him, and 
they’ll know his emotional weaknesses.

He thinks that if  he displays his love 
for them, they’ll develop expectations 
of  being loved by him. They’ll start 
demanding more love and attention 
from him, therefore controlling him. A 
relationship in which both or either of  
the partners are emotionally stingy i.e. 
they don’t share their true emotions, is 
unlikely to be an intimate one.

In your feast 
The colours become green,
You are a whisper of  love,
Wave of  endearment;
Your eyes are 
The smile of  my hopes,
Your heart  
The source of  my dreams
And the repository of  my 
joys.

You are the sky,
My homeland
My promised paradise
And the meadow of  
My joy and hopes;

You are the star 
In my sky,
And the moon 
In the darkness of  my nights 

Deep down 
My feelings, my pulsation
All say ... I love you.
I whisper
Wherever you are
And search for you 
To kneel at your feet
And pray.
 
I ...love...you 
My mom,
I...Love...you.

MY 
MOTHER

By: Adibeh Abdo-Attia
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• الرابطة الكلدانية - املركز بغداد	

• السيد اراس صادق	

Harcourt Estate Agent

• املحاسب القانوين عدنان هرمز	

A.Hermiz Accounting Services

• السيد وليد بيداويد	

Brookwood Receptions

Aghadear Catering

• مطعم بغداد	

• االنسة نضال هنودي	

• مطعم وكافرتيا نادي الصيد	

 

• السيدة رغد ثامر	

Sendibad Travel

تتقدم مجلة بابلون بالشكر والتقدير لكل الداعمني للمجلة 

انطالقا من حرصهم عىل دميومة اصدار املجلة ودعامً للحركة 

الثقافية يف ملبورن أسرتاليا والتي هي يف خدمة ابناء الجالية.

• السيد متي متي	

M & S Tiles

• الدكتور بسام عطار	

• والدكتورة أميان بهنام	

Dental Clinic

• السيد عصام كوركيس مسو	

Modern Body Repairs

• السيد وسام مويش	

       وسامل متى

Bambo Restaurant

• السيد رسدار بولص	

Alfa Smash Repairs

• السادة: نادر جبو	

       وإيليا كاكوز

       وميخائيل الهوزي

Ansett Real Estate

شكر وتقدير

•	 Making	the	word	
“thank	you”	a	frequent	
item	in	our	vocabulary	
helps	us	to	accept	
socialisation	and	build	
good	relationships.

•	 Let	us	accept	each	
other’s	madness.

•	 The	heirs	of	tightwads	
and	cheapskates	are	
lucky.

•	 Some	of	us	measure	
the	age	of	man	in	years;	
but	a	great	calculation	
of	his	age	should	be	
measured	by	what	he	
gave	to	whom,	how	he	
thought	and	how	much	
of	this	world	he	tested.

•	 The	worst	thing	that	a	
man	leaves	after	death	
is	money,	because	it	
is	not	his	desire	and	
choice.

•	 The	more	we	respect	
money,	the	less	we	
respect	ourselves	and	
the	less	people	respect	
us.	

•	 A	fool	cannot	love	a	
man	with	all	his	heart	
because	he	always	
loves	money	more.

From My
Scattered
Thoughts
By: Dr. Amer Maloka
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الّتوقف عن الّسيطرة عليه

 تقوم عمليّة التّنشئة الّسليمة لألطفال 

بدالً  التّجارب  يخوضون  تركهم  مبدأ  عىل 

من االنصياع لألوامر حول كيفيّة التّنفيذ، 

عن  التّوقف  األهل  عىل  الواجب  فمن 

عن  االمتناع  وُمحاولة  ابنهم،  عىل  القلق 

فرض الّسيطرة، فهذا من شأنه أن يحرمه 

وبالتّايل  بنفسه،  األمور  تطبيق  فرصة  من 

تتطّور  ولن  املهارات  يتعلّم  لن  فإنه 

شخصيته أو ثقته بنفسه، ولن يكون كفؤا.

الوقوف إىل جانبه

أو  املواقف  من  بالعديد  الطّفل  ميُر   

ويحتاج  املهام،  من  العديد  منه  يتطلّب 

تلك  يف  جانبه  إىل  األهل  بوقوف  الّشعور 

بالُحب  الّذايت  الّشعور  لزيادة  املواقف 

باألمور  باهتاممهم  والّشعور  قبلهم،  من 

لجانب  األهل  أن وقوف  به، كام  الخاّصة 

ابنهم مينعه من التعرّض للفشل الّذي قد 

تطّوره  أمام  حائالً  ويقف  عليه  يُسيطر 

وتقّدمه.

الّتشجيع والّثناء

ال بُد لألهل من إشعار طفلهم بالتشجيع 

املُستمر وتقديم الثّناء عىل اإلنجازات الّتي 

يقوم بها مهام بلغت بساطتها، ولكن ذلك 

الثّناء بصورة  االنتباه لتقديم  يتطلّب أيضاً 

تُحّفزه عىل إنجاز املزيد وعدم التوقّف عند 

الطّفل  فإن  الطّريقة  وبهذه  النقطة،  تلك 

كيف أجعل ابني
قوي الشخصية؟

إعالنات العدد

أفضل  بشكل  ُمستقلّة  بشخصيّة  سيتمتع 

وستتولّد لديه الثّقة بنفسه الاّلزمة لتحقيق 

شخصيّة قويّة.

الّتدريب عىل الّتعامل مع الفشل

بعض  يف  الّصعب  من  يكون  قد   

خيبة  أو  الفشل  حدوث  تجّنب  األحيان 

تظهر  وهنا  الطّفل،  يخص  بأمر  األمل 

تعّدي  بخصوص  الّدعم  لتقديم  الحاجة 

أن  ويُقرتح  إيجابيّة،  بصورة  املرحلة  هذه 

لرؤية  الطّفل  دفع  خالل  من  ذلك  يتم 

ُمختلفة  زاوية  من  األمل  خيبة  موضوع 

فعله  مُيكن  ما  حول  االقرتاحات  وتوجيه 

اإلسهام  شأنه  من  فهذا  الخصوص؛  بذلك 

تركّز  ومنع  بنفسه،  الطّفل  ثقة  يف حامية 

أو  فاشالً  بكونه  املُتعلّقة  الّسلبية  األفكار 

اإلحباط يف دماغه..

دعم تقدير الّذات.

أركان  أحد  الّذات  تقدير  يُعد   

من  بُد  ال  فإنه  لذا  القويّة،  الّشخصيّة 

تعزيز تنمية تقدير الطّفل لذاته من خالل 

وُمميّزاته  بذاته  القبول  عىل  مساعدته 

دون عمل املُقارنات مع اآلخرين، وزيادة 

جانب  إىل  ذلك،  نحو  باالطمئنان  شعوره 

ُمختلفني  األفراد  أن  بتذكريه  يُنصح  ذلك 

أن  املُفرتض  من  وليس  ُمتعّددة  بجوانب 

عن  اإلغفال  دون  ُمستوياتهم،  تتساوى 

جعله ُمتفائالً من خالل االحتفال بنجاحاته 

مهام كانت صغرية.

للتربع للمجلة عىل الحساب البنيك:

Acc Name:    The International Chaldean 
     Writers Incorporated
BSB:      033338
Account No.: 515790
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جميع أنواع الكاشي وبأسعار خاصة ألبناء اجلالية العزيزة

Aras Sadik.

Roxburgh ParkRoxburgh Park

M 0433 268 929 P 03 9333 7999 
aras.sadik@harcourts.com.au
www.roxburghpark.harcourts.com.au

Looking to achieve a result that matters?
Call me today, to discuss how i can 
maximize the sale price of your home!

B R O O K W O O D
R E C E P T I O N S

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

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

mUKHLIS
0421 745 032




