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مجلة فصلية ثقافية متنوعة مستقلة تصدر

عن االتحاد العاملي للكتاب واألدباء الكلدان يف ملبورن
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ان لالعالم دور كبري وحساس يف 

طرحها  خالل  من  الحقائق  اظهار 

تفاصليه  بكل  الواقع  يعكس  بشكل 

بعيداً عن كل املؤثرات، ويعترب أداة 

واحدة  وهي  والتوعية  والنقد  البناء 

من أهم وسائل دعم ركائز املجتمع 

الدميقراطي، وان االرتقاء باالعالم الحر 

والتعددية  الرأي  بحرية  االرتقاء  هو 

الفكرية يف املجتمع والحرية يف نرش 

تتفاعل يف  التي  واالفكار  اآلراء  كافة 

املجتمع جاعلة االنتقائية أو االنحياز 

ظهرها.  معني خلف  أو طرف  لجهة 

إضافة إىل ذلك ان متيز االعالم الحر 

منها  املادية  وخاصة  باالستقاللية 

القدرات  عىل  االعتامد  خالل  من 

أو  التربعات  خالل  من  أو  الذاتية 

لتتمكن  مرشوطة  الغري  املساعدات 

ابراز االيجابيات والسلبيات ألية  من 

اضافة  مطلقة  بحيادية  كانت  جهة 

خالل  من  والشفافية  املصداقية  إىل 

تسعى  وان  والحقائق  االرقام  ذكر 

جاهدة للوصول والحصول عىل هذه 

قد  هذا  ان  نعرف  نحن  الحقائق, 

عالية  وحرفنة  ووقت  جهد  يتطلب 

لكنه مطلوب مع  االعالمي  األداء  يف 

الرصني. االعالمي  البناء  يف  التطور 

طرح  يف  االنشاء  عن  مبتعدين 

املعلوماتية  من  ومقرتبني  الحقائق 

والحقيقة الدامغة. وحيث ان لالعالم 

من  العديد  تطوير  يف  كبري  دور 

من  البد  لذلك  الحياتية،  الجوانب 

املزيد  واعطاءه  الدعم  كل  تقديم 

االعالم  بهذا  لالرتقاء  االهتامم  من 

التحوالت  خدمة  يف  يصب  الذي 

الدميقراطية يف املجتمع.

إىل  الطريق  بان  يعرف  وكلنا 

الحرية واالصالحات متر عرب التوعية 

وعىل  للمجتمع  االعالمية  والثقافة 

والطرق  الوسائل  ايجاد  الحر  االعالم 

الحقائق  عىل  للحصول  الناجعة 

مثال  املسؤؤلني  من  أو  الدولة  من 

للنفط  رسقات  عن  تسمع  أننا  ذلك 

العراقي من قبل دول الجوار وأحزاب 

أن  دون  عراقية  سياسية  وتكتالت 

يظهر شخص مسوؤل يوضح حقيقة 

واملسؤولني  وكميتها  الرسقات  هذه 

االتفاقية  حول  الشئ  ونفس  عنها 

اخذين  هذا  األمريكية،  العراقية 

بنظر االعتبار التطور الكبري يف االعالم 

ونتذكر  االصعدة،  كل  ويف  العراقي 

للفنان  ياوطن  كاسك  مرسحية  هنا 

أخبار  نسمع  يقول  حني  لحام  دريد 

الضيعة من الـ  BBC ويقول الكاتب 

الصحافة  »إن  وايت  إي يب  األمرييك 

موثوقة  صحافة  هي  الحر  بلدنا  يف 

ومفيدة ال بسبب طبيعتها الطيبة بل 

بسبب تنوعها الكبري، ولهذا ان تعدد 

من  يقربنا  وتنوعها  االعالم  مصادر 

ان  حيث  عالية،  درجة  إىل  الحقيقة 

مطلق  حر  يكون  ان  الميكن  االعالم 

إعالم  اليوجد  وأيضاً  باملئة،  مئة 

حيادي باملطلق وهذا يتطابق علميا 

مع مبدا االحتاملية فكلام زادت عدد 

احتاملية  زادت  كلام  للرند  الرميات 

متساوي  بشكل  األرقام  كل  ظهور 

)الرند يف لعبة الطاويل(.

تأسيس  كبري يف  لالعالم دور  وان 

رأي عام شعبي راسخ لصالح القضايا 

عام،  بشكل  الوطن  تخص  التي 

الكلداين  التي تخص شعبنا  والقضايا 

إىل  إضافة  عام  بشكل  واملسيحي 

وحامية  تطبيق  يف  القوي  دعمها 

حقوق اإلنسان,و املشاركة يف الجهود 

الرامية إىل إلغاء القوانني والترشيعات 

بالوسائل  للحريات  املقيدة  واللوائح 

االسباب  لهذه  والقانونية.  السليمة 

جاءت فكرة اصدار مجلة بابلون.

كلامت محبة واعتزاز وتقدير لكل 

التحرير ولكل جهد  األخوة يف هيئة 

وتوزيع  اصدار  يف  يساهم  مخلص 

نفيس  وادعوا  املجلة  هذه  ونرش 

أكرثهم  وما  املثقفني  إخواين  وبقية 

ولله الحمد بشكل خاص للمساهمة 

الفاعلة والجادة لالرتقاء بهذا العمل.

بقلم: د. عامر ملوكا

كلمة رئيس التحرير
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كلمة مدير التحرير

للعامل  قاطبة  البلدان  مجمل  يف 

العائيل  بالوجود  األعتزاز  أجمع، 

من  وهذه  والوطني،  والقومي 

الزمن  يف  املطلوبة  الخصوصيات 

الحرية  تسوده  عامل  يف  السوي 

املواثيق  وفق  والعامة،  الفردية 

عندما  خصوصاً  الدولية  واألعراف 

التعائش  تنشأ املجتمعات عىل مبدأ 

السلمي، يف وطن العدالة األجتامعية 

فاعلة  ومؤسسات  املدنية  والحياة 

ودستور  أسس  وفق  قانون  ودولة 

ومقر  دميقراطياً  عليه  مستفتى 

برملانياً، وحكومة منتخبة من الشعب 

وحريات  وحقوق  ونزاهة  بشفافية 

املكر  أساليب  عن  بعيداً  مصانة، 

الناخبني  ألصوات  والرسقة  والحيل 

والتزوير  األقرتاع  صناديق  وتبديل 

وطرق  بأساليب  واملخفي  العلني 

الصناديق  تبديل  منها  جهنمية، 

األنتخابات  لنتائج  األقراص  وتغيري 

التقنية  األساليب  مامرسة  فيها  مبا 

ناهيك  األصوات،  فرز  يف  الحديثة 

عن أستغالل الدين وتسيسه الواضح 

صيانة  يف  وأميته  الناخب  وجهل 

املراقبني  قبل  من  وأستغالله  صوته 

أساليب  إىل  باألضافة  أدائه،  بضعف 

متنوعة يف أبتزاز صوته بطرق عديدة 

حتى بأرتشائه لكسب صوته الوطني 

للفوىض  وتقديساً  أحرتاماً  الثمني 

الخالقة يف بلد متخلف، لتتكرر مآيس 

الشعب املظلوم من قبل فئة فاسدة 

وفاقدة  الضمري،  عدمية  متسلطة 

للوطنية لبناء بلدها ودميومة شعبها 

نحو غد أفضل.

املرادفة  املزرية  األوضاع  أزاء 

تاريخة  عرب  وطنه  يف  لإلنسان 

واألمان  للراحة  الفاقد  العمري 

واألمن واألستقرار، لعقود من الزمن 

الغابر بفقدان حرية النطق والكلمة 

بقلم: منصور عجاميا
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كلمة مدير التحرير

الخاص  الرأي  عن  بعيداً  والفكر 

ملامرسة حرية التنفس، بفرض القيود 

الفكرية بأطواق حديدية جعل البلد 

أن  دون  لإلنسان  وواسع  كبري  سجن 

يسمع ويتعلم وينطق ويرى، أضافة 

للحروب املتواصلة داخلية وخارجية 

أنها  مسؤولة،  وغري  تافهة  ألسباب 

حاالت غريبة عجيبة ال ميكن للعقل 

مامرسة  عامئة  تصورها،  البرشي 

اإلنساين  العرص  روح  من  بالضد 

املتطورة  وحياته  تفكريه  يف  املبدع 

الخالقة املتقدمة يف أتجاه خري البلد 

اإلنسان  هذا  ليختار  الشعب،  ورقي 

السوي مهاجراً كالطري املتنقل ملهاجر 

املاء والكلل أينام تواجد عىل األرض، 

دون مباالة للرتابط العائيل والقومي 

الحياة  يف  بإنسانيته  حباً  والوطني 

املثىل النسبية، وبهذا ضعف األنتامء 

القومي  الفكر  وتقلص  العائيل 

منوه  يف  الوطنية  وغابت  وتطلعاته 

لهذا  املرادف  الزمن  عرب  وتعشعشه 

بعيداً  منصفاً  حياتياً  خياراً  اإلنسان 

عن املوت.

حيايت  رثاء  بحالة  يصطدم  وهنا 

الفكرية  وتقلباته  هجرته  أخرى 

والوطني  والقومي  العائيل  وتأصله 

القائم  واألستغالل  أوالً،  السابق 

عمله  قوة  بيع  خالل  من  لقوته 

بحكم  العمل  لصاحب  الرخيصة 

الهجر  بفعل  القائم  والطلب  العرض 

معاناته  لتزيد  املتوصل،  املستمر 

يف  الجديدة  اللغة  اتقانه  لصعوبة 

العرض  إىل  باإلضافة  املغرتب  البلد 

ثانياً،  باآلالف  العمل  لقوة  املتزائد 

ترادف  التي  الغريبة  والظروف  كام 

التسيب  الجديد من حاالت  املهاجر 

مبا  املفرطة  والحرية  مباالة  والال 

والخ  القامر  وأفيون  املخدرات  فيها 

يتفاجأ  الذي  السلبي  التلوث  من 

ثالثاً، وهذا ما يحدث يف  املهاجر  به 

بلدان الرشق األوسط املتعددة حال 

الدميقراطي  املهجر  لبلدان  وصولها 

املدين التقدمي، املهتم بحرية اإلنسان 

حقوقها  وضامن  والعامة  الفردية 

والصحية،  والتعليمية  األجتامعية 

ببلدان  مقارنة  متقدمة  حالة  وهي 

الرشق األوسط الذي ال يعري لإلنسان 

ليبقى  وحياته  ووجوده  أهميته 

املوجودات  جميع  بني  مثن  أرخص 

يف تلك البلدان، وبحق وحقيقة أنها 

واقعها  يف  متواجدة  إنسانية  كارثة 

األليم الدامي والدامع لعيون الثكاىل 

ورعني  أنجنب  اللواىت  األمهات  من 

الطفولة  ترشد  إىل  باألضافة  وكربن، 

حقوقها  وانتهاك  مستقبها  وضياع 

باملاليني،  وأرملتهن  املرأة  وعنس 

والنتيجة هي القتل والسبي وأنتهاك 

أكرب،  والله  الدين  بأسم  الحرمات 

يذبح اإلنسان بدم بارد من دون أن 

ترتجف مشاعره ووجوده اإلنساين.

بني  شاسع  فرق  هناك  اليس   

بلدان  يف  املستمر  اإلنسان  رخص 

دماره املتواصل بحكم الدين ورشعه 

غالء  وبني  قادته؟!  بأجتهاد  وفتاويه 

وحضارته  املتطورة  وقيمته  اإلنسان 

املقيّمة وتعلمه وضامن حياته وصحته 

املعهودة فيام يسمونها ببلدان الكفر 

واأللحاد والالدين، من خالل مدنيتها 

وقوانينها  وعلامنيتها  ودميقراطيتها 

إنسانيتها  وعدالة  مؤسساتها  وحكم 

حقوقها  وضامن  السلمي  وتعائشها 

البرشي  تنوعها  من  بالرغم  الكاملة، 

الجميع  ألن  ووطنياً،  وقومياً  عائلياً 

ينفذون  القانون  لحكم  خاضعني 

ممكن،  وجه  أفضل  عىل  واجباتهم 

دون تفرقة بني أنسان وأخيه اإلنسان 

والشكل  والجنس  اللون  حيث  من 

واملظهر واألنحدار والخلفية الوطنية 

والقومية والدينية.

ميكن  ال  حكمتنا: 

املضطهد  لإلنسان 

اإلنسان،  ألخيه 

تقياً  حراً  يكون  أن 

ونظيفاً،  منصفاً 

وجوده  كان  مهام 

ودميومة حياته.
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باب أسرتاليات

أضـواء عـىل

اجلنوب  أرض  أو  أسرتاليا 
تاريخ  يعود  حيث  اجملهولة 
الروماني.  العصر  إىل  التسمية 
الكلمة  من  أسرتاليا  اسم  ويؤخذ 
تعين  اليت   australi الالتينية 
من  مأخوذه  وهي  اجلنوبية. 
 Legends الالتينية:  اجلملة 
 of Terra Australis
عن  أساطري  أو    Incognite
حتى  اجملهولة  اجلنوب  أرض 
الوسطى،  العصور  يف  إكتشفت 
وعندها جاء االسم لكلمة أسرتاليا.

كان يسكن القارة سكان أسرتاليا 
ما  كانوا يتحدثون  الذين  األصليون 
أن  وبعد  لغة.  من250   يقارب 
يف  اهلولنديون  املالحة  إكتشفها 
على  بريطانيا  إستولت   1606 عام 
فى  أسرتاليا  من  الشرقي  النصف 
رمسي  استحواذ  أول  وكان   1770
 1788 فى  أسرتاليا  على  كامل 
بثبات  السكان  عدد  منى  وعندها 
لكثرة  وكان  الالحقة  العقود  يف 
عدد قبائل السكان األصليني وتعدد 
بينهم  املستخدمة  التخاطب  لغات 
دوراً فى اثراء املوروث الثقافى عرب 

العقود املتتابعة فى أسرتاليا.
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باب أسرتاليات

تأثر الثقافة بالطبيعة

إىل  األصليون  األسرتاليون  اعتمد 

الشعبية  فنونهم  نقل  عىل  كبري  حد 

االحتفاالت  خالل  من  شفهيا، 

الطبيعى  تأثري  يغيب  ومل  والقصص. 

حيث  األسرتاليني  تقافة  عن  الخالبة 

أسرتاليا  ىف  الطبيعية  املناظر  كانت 

للفنانني  إلهام  مصدر  والزالت 

األسرتاليني ويتضح ذلك جلياً ىف أعامل 

سيدىن  أمثال  املشهورين  الفناننني 

أعامل  وأيضاً  ويليامز  وفريد  بوالن 

األدباء امثال بانجو باترسون وهرنى 

الذى  وايت  باتريك  وأيضا  لوسون 

نوبل  جائزة  ينال  أسرتايل  أول  كان 

ظهر  وأيضاً  عام 1973  األدب ىف  ىف 

األسرتلية  للطبيعة  املشرتك  التأثري 

ىف  األصليني  السكان  اساطري  وثقافة 

األسرتايل  الفيلم  نجد  حيث  السينام 

االمريىك بإنتاج مشرتك »اكوامارين« 

اسطورة  يجسد  والذى  زمردة  أو 

األسرتالية  الطبيعة  ىف  البحر  عروس 

واتحاد قوى الصداقة والسحر.

وبشكل عام نجد أن منط الحياة 

تأثراً  تأثر  االجتامعية ىف أسرتاليا قد 

وانعكس  الثقاىف  باملوروث  كبريا 

فأسرتاليا  املجتمع.  نسيج  عىل  هذا 

يرحب  الثقافات  متعدد  مجتمع 

سكانه  أصل  ينحدر  حيث  بالجميع 

والشعب  بلداً.   200 حوايل  من 

واحداً  بكونه  سمعة  لديه  األسرتايل 

العامل،  يف  الودية  الشعوب  بني  من 

ونظيفة،  آمنة  األسرتلية  واملدن 

منخفضة.  فيها  الجرمية  ومعدالت 

الحيوية  الثقافية  التعددية  تنبع 

الثقافات  من  مزيج  من  أسرتاليا  يف 

املبكر  األورويب  واالستيطان  األصلية 

حوايل  ينتمي  الجامعية.  والهجرة 

ألصول  األسرتاليني  من  املائة  يف   40

أسرتاليا  وتفخر  مختلطة.  ثقافية 

بتنوع شعبها وتتمتع بتنوع الثقافات

واألطعمة املختلفة الذي يوفرها 

هذا التنوع. أسرتاليا هي بلد علامين، 

من  عاصمة  كل  أن  يعني  وهذا 

لديها  واالقاليم  الواليات  عواصم 

جميع  من  لألديان  عبادة  أماكن 

أنحاء العامل.

الدور الثقايف األسرتايل

الثالث  املركز  يف  أسرتاليا  تعترب 

من  والتاسعة  اقتصاد،  كأكرب  عرش 

للفرد،  األجاميل  املحيل  الناتج  حيث 

متفوقة عىل اململكة املتحدة وأملانيا 

والواليات  واليابان  وكندا  وفرنسا 

إنضّمت  كام  األمريكية.  املتحدة 

 4 يف  اليونسكو  منظّمة  إىل  أسرتاليا 

الثاين 1946، وكانت من بني  ترشين 

أوىل البلدان األعضاء. كام تّم تأسيس 

ستّة كرايس جامعية تابعة لليونسكو 

سبيل  منها عىل  نذكر  البلد،  يف هذا 

تّم  )الذي  األخري  الكريس  املثال 

العام 2007(، وهو كريس  إنشاؤه يف 

البيئة  لتقنيات  كوستو  اليونسكو/ 

الذي يهتّم بالعلوم البيئيّة يف القطب 

واملوجود  الجنويب  واملحيط  الجنويب 

تساعد  كام  تسامنيا.  جامعة  يف 

أسرتاليا يف إعداد الخطوط التوجيهية 

الطبيعية  املواقع  لحامية  الدولية 

املقّدسة ضمن هذه املعازل. كذلك، 

من  نشاطات  بسلسلة  أسرتاليا  تقوم 

شأنها الرتويج إلتفاقية الرتاث العاملي 

ويف   .1972 العام  يف  صدرت  التي 

إىل  االشارة  من  بّد  ال  السياق،  هذا 

الرتاث  قامئة  عىل  مدرجاً  موقعاً   17

نذكر  كافًة،  القارّة  أنحاء  يف  العاملي 

تّم  الذي  سيدين  يف  األوبرا  دار  منها 

العاملي ىف  الرتاث  قامئة  إدراجه عىل 

2007. كام قامت السلطات األسرتلية 

السادس عرش من سبتمرب  مؤخراً ىف 

 122 عدد  بتسليم   2011 عام  من 

املرصى  للسفري  اثرية مرصية  قطعة 

عرضها  قبيل  متويل  عمر  بأسرتاليا 

للبيع باحدى صاالت املزادات مبدينة 

ملبورن خالل شهر نوفمرب املايض.

والتواجد  السياحية  املعامل 

العريب

الخالبة  الطبيعة  إىل  وباألضافة 

املعامل  من  العديد  نجد  بأسرتاليا 

يقصدها  التى  الكثرية  السياحية 

العامل  انحاء  كافة  من  املسافرون 

االوبرا  ودار  سيدىن  برج  امثال 

الذى يقع ىف  ومنطقة السريكوالر ىك 

االثرية.  املباىن  من  العديد  محيطها 

إسالمية  جالية  أسرتاليا  ىف  أن  كام 

مزدهرة تتألف من أشخاص من كل 

أنحاء العامل ويف التعداد السكاين لعام 

من340,000  أكرث  هناك  كان   2006

مسلم أسرتايل.
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النقل  وسائل  كافة  يف  متطورة 

املختلفة.

العلمي  لدورها  بالنسبة  أما 

التعليم  ىف  ومركزها  واالكادميي، 

فملبورن  حرج..  وال  فحّدث  العايل 

بأنها  بها جامعة محلية تم تصنيفها 

متتلك رابع أفضل جامعة محلية بعد 

وطوكيو  وبوسطن  لندن  جامعات 

وهي جامعة ملبورن. إىل جانب انها 

تستضيف جامعة مونساه وهي أكرب 

جامعة عىل مستوى أسرتاليا باكملها.

األسرتلية  الجامعات  تتوقف  وال 

الجامعتني،  هاتني  عىل  ملبورن  ىف 

التروب،  جامعة  تضم  فاملدينة 

التكنولوجية  سوينبورن  وجامعة 

الشهرية، إىل جانب جامعة فيتكوريا 

للجامعة  فرعي  ومقر  املرموقة، 

وجامعة  األسرتلية،  الكاثوليكية 

الجامعات  من  وغريها  ديكني، 

واملراكز البحثية ومؤسسات التعليم 

نالت  التى  والخاص،  واملهني  العايل 

شهرة عاملية واعتامداً دولياً.

األنشطة والفعاليات

املتعددة،  األعراق  ذات  املدينة 

املؤمترات  باستضافة  تتميز 

واملعارض واأللعاب الدولية آخرها 

العام  ىف  الكومنولث  ألعاب  دورة 

بالطابع  متيزها  جانب  إىل   ،2006

األورويب التى بدأ ىف الظهور منذ أن 

بدأ تدفق املهاجرين اليها من أوروبا 

ملبورن
بواسطة  تصنيفها  تم 

مدينة  أفضل  بأنها  اإليكونوميست 

العام  ىف  أجمع  العامل  مستوى  عىل 

فيينا  مدن  ذلك  يف  متقدمة   ،2011

طبقاً  الكندية،  وفانكوفر  وتورنتو 

االستقرار  هي:  معايري  لخمسة 

والبيئة  والثقافة  الصحية  والرعاية 

األمر  التحتية...  والبنية  والتعليم 

الذي يعطيك فكرة واضحة ومبارشة 

عن مستوى الحياة يف هذه املدينة!

مدن  أكرب  ثاين  هي  ملبورن 

أسرتاليا بعد سيدين، حيث يبلغ تعداد 

ماليني  الخمسة  يقارب  ما  سكانها 

الرسمية  العاصمة  وهي  نسمة، 

مجموعة  وتضم  فيكتوريا،  لوالية 

من العرقيات والجنسيات االوروبية 

من  تجعلها  واالفريقية،  واآلسيوية 

أكرث املدن اختالفاً ثقافياً وعرقياً عىل 

املستوى العاملي.

»املدينة  وصف  أن  والحقيقة 

الضخمة« هو أكرث األوصاف املناسبة 

هذه  عىل  تنطبق  ان  ميكنها  التى 

املدينة العاملية، فاملدينة تضم حوايل 

قاطبة،  أسرتاليا  مصانع  من   %  30

حيث تضم ما يزيد عن 8000 مصنع 

متنوع بني الصناعات الثقيلة والنفط 

الغذائية  واملنتجات  واملالبس 

وغريها... وتعترب املدينة أيضاً امليناء 

املواصالت يف والية  الرئييس ومركز 

شبكات  من  متلكه  ملا  فيتكوريا، 

باب أسرتاليات
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القرن العرشين، ما  وآسيا يف أوائل 

أنيقاً  فيكتورياً  طابعاً  عليها  أضفى 

زاد من تألقها.

االحتفاالت  تعرف  ال  ملبورن 

أصالً  لديك  يكون  فلن  الكلل،  فيها 

الوقت للملل، سواء كانت هواياتك 

توجد  حيث  جبلية  أو  صحراوية 

منتجعات التزلج واالنهر والبحريات، 

باالضافة  الربية..  الحياة  جانب  إىل 

التى  الخالبة  املبهرة  الشواطئ  إىل 

األمواج  ركوب  هواة  اليها  يهفو 

ناهيك  الرشاعية..  الزوارق  ركوب 

الرائعة  التشكيلية  املشاهدات  عن 

األصليون  السكان  يبدعها  الذي 

والتمتع  )األبوريجينال(،  للمدينة 

يقدمها  التى  العاملية  الفنون  بتابعة 

للفنون،  الوطني  فيكتوريا  معرض 

من  وغريها  الهجرة،  ومتحف 

الفنية. املعارض 

ملبورن  تعترب  الطبيعة،  وملحبو 

أسرتاليا  ىف  املدن  أكرث  من  واحدة 

والحدائق،  املتنزهات  عىل  احتواءاً 

الكواال  حيوان  محمية  أهمها  من 

هذا  احتكاك  ملنع  انشأت  التي 

وبالتايل  باإلنسان،  اللطيف  الحيوان 

ناهيك  االنقراض...  لخطر  تعرضه 

حقاً  مدهشة  أماكن  وجود  عن 

»حديقة  مثل  الزيارة،  تستحق 

فيها  تجد  الذي  العجيبة«  األشياء 

من  ومدهش،  غريب  ماهو  كل 

مدهشة  وتقنيات  برصية  خدع 

أكرث  من  وتعترب  للغاية،  مسلية 

السياح  عليها  يرتدد  التى  األماكن 

واملقيمني والطالب.

ملبورن  أن  تعرف  ان  يبقى 

وصفاء  نقاوة  درجة  بأعىل  تحظى 

يف  األخرى  باملدن  مقارنة  للهواء 

 10( درجة  سجلت  حيث  العامل، 

بها،  الهواء  نقاء  لنسبة  عىل10( 

وهي نسبة تكاد تكون غري مسبوقة 

يف العامل أجمع!

العرب يف ملبورن

ميكن  جالية  ملبورن  تستضيف 

العرب،  من  نسبياً  بالكبرية  وصفها 

املدينة  يف  يتواجدون  أغلبهم 

للدراسة يف جامعاتها املرموقة، كام 

تضم نسبة من املهاجرين واملقيمني 

أو  السياحة  أو  العمل  لدواعي 

غريها.

العديد  املدينة  تنترش ىف  ولذلك 

املتطلبات  لتلبية  املساجد،  من 

سواءا  بها،  املسلمة  للجالية  الدينية 

من العرب أو اآلسيويني أو االفارقة 

املتواجدين عىل أراضيها..

ولنفس السبب السابق، تنترش ىف 

التجارية  املحال  من  العديد  املدينة 

املاكوالت  تقدم  التي  واملطاعم 

جانب  إىل  املسلمة،  للجالية  الحالل 

خصوصاً   – العربية  املطاعم  انتشار 

تقدم  والتى  املدينة،  يف   – اللبنانية 

املختلفة. العربية  الوجبات 
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ما هي الفلسفة؟

يونانية  كلمة  هي  الفلسفة 

فيلو  مقطعني  من  مكونة  مركبة 

املحب، وصوفيا  يعني  فيلو  وسوفيا، 

كلمة  معنى  فيصبح  الحكمة،  يعني 

الفيلسوف = محب الحكمة.

 هكذا هو الواقع، فالفيلسوف هو 

للمعرفة،  املحب  املوسوعي  اإلنسان 

والتفلسف هي عملية التفكري يقوم 

خالل  من  الحي  الكائن  عقل  بها 

املوجودات،  بني  العالقات  إقامة 

سواء كانت يف العامل الطبيعي أو ما 

ورائية )غيبي(. طبعاً هذه العالقات 

عن  عبارة  ألنها  وفصول،  اصول  لها 

معاً،  املتصلة  األفكار  من  سلسلة 

مبنية عىل مبادئ واسس مرتبطة مع 

بعضها ولها قياسات أو معايري ملعرفة 

مدى صحتها أو قربها من املنطق أو 

املعقولية.

الحفظ  إمكانية  له  إنسان  كل 

أي  الجسور  وبناء  والتذكري  والتفكري 

نتيجة  تأيت  التي  )العالقات(  الروابط 

أو  التبادل الحيس بني املؤثر واملتأثر 

الحافز واملتحفز، الحاس واملحسوس، 

الشعور واملشعر )بفتح الشني( به.

كيف بدءت الفلسفة؟

بحث  إىل  يقودنا  سؤال   

الفالسفة  االن  لحد  ومعقد  طويل 

النظريات  والعلامء هم بصدد وضع 

الجواب  إىل  للوصول  والفرضيات 

النهايئ.

سابقا  أسلفنا  كام  املعرفة 

بني  العالقات  مبادئ  كشف  هي 

طريق  عن  )الحقيقية(  املوجودات 

اإلنسان  يظن  الذي  الواعي،  العقل 

يف  مطلقة  بصورة  موجودة  انها 

انها  يظن  اآلخر  والبعض  الكون، 

املدرك  امكانية  حسب  نسبية 

)العقل( وبيئته وزمانه.

الكائنات  جميع  عامة  بصورة 

الحية لها جهاز عصبي ملراقبة املحيط 

متعلقة  مهمة  وظيفية  ألسباب 

والغذاء  الخطورة  مثل  بوجودها 

والضغط  والحرارة  والهواء  واملاء 

سبب  أي  أو  االجتامعية  والعالقات 

عندها  تولدت  ذلك  نتيجة  اخر، 

القابلية لخزن املعلومات واالستذكار 

القرار  واعطاء  والرتكيب  والتحليل 

املعلومات  استالمها  بعد  لها،  املالئم 

عن طريق حواسها.

الباب الفلسفي

بقلم يوحنا بيداويد

عن  البعض  يسمع  حينما 

منها  يتهربون  الفلسفة  كلمة 

خوفا  يزدريها  الآخر  والبعض 

يدرك  لا  لكنهم  تعقيداتها،  من 

يتفلسفون  انهم  الناس  معظم 

على  لكن  باخرى  أو  بصورة 

مستويات مختلفة وان استخدام 

في  والامثال  والاقوال  الحكم 

في  كثيرة  ومواقف  مناسبات 

ممارسة  هي  اليومية  الحياة 

الأحيان  وبعض  للفلسفة، 

بلاغي  بكلام  يتحدثون  الشعراء 

القليل من  الا  لا يفهمه  فلسفي 

الناس.

نفسه  الذي يطرح  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
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أصغر  يف  موجود  النظام  هذا 

الذي  اإلنسان  وإىل  الحية  الكائنات 

املتطورة لكن  الكائنات  يعد يف قمة 

بدرجات مختلفة من حيث االمكانية 

بدأت  هكذا  والدقة.  والرسعة 

اإلنسان  استطاع  حينام  الفلسفة 

ان  )الفيلسوف(  للمعرفة  املحب 

ومتعددة  كثرية  أسئلة  ويضع  يفكر 

الظواهر  وعن  املطلقة  الحقيقة  عن 

الغريبة التي تحصل حوله.

أهم املواضيع الفلسفية

طبيعة الكون

ملوضوع  كان  التاريخ  بدء  منذ 

األوىل  املرتبة  الوجود  أو  الكون 

وما  الفالسفة،  اهتامم  ناحية  من 

الله  هل  الكون؟  طبيعة  هي 

ذاته،  من  وجد  أم  الكون؟  خلق 

ما هي املادة األولية التي يتكون 

منها الكون؟

مكانة اإلنسان يف الكون

اإلنسان  بني  العالقة  هي  ما 

مكانة  له  لإلنسان  هل  والكون؟ 

يظن  كان  مثلام  الكون  يف  خاصة 

يف السابق، )ان األرض مركز الكون 

الن اإلنسان يعيش عليها(؟ أم ان 

الكون هو عبارة عن ذرات حارة 

البحر؟  رمال  وبني  بينها  فرق  ال 

هل اإلنسان هو هدف الخلق؟ أم 

ُخلق بصورة طارئة من صدفة؟

الخري والرش

األديان  كل  تناولته  الذي  السؤال 

هو  وما  الخري؟  مقياس  هو  ما 

مقياس الرش يف هذا العامل؟ كيف 

تعرف ، ان ترصف ما أو عمل ما 

أو موقف ما هو خرياً أم رشاً؟ هل 

قوانني  يف  إشارة  أو  رموز  هناك 

الكون تشري إىل الخري والرش؟ هل 

بالفعل  عالقة  لهام  والرش  الخري 

ورد الفعل؟

موضوع اللـه

الله؟  طبيعة  عن  نعرف  ماذا 

هل  بالكون؟  عالقته  هي  وما 

ان  أم  كامل؟  مثايل  إنسان  الله 

خلق  الذي  النظام  اسم  هو  الله 

هل  وجود؟  له  وأعطى  الكون 

ملعرفة  االمكانية  اإلنسان  لعقل 

مقدرة  فوق  الله  ان  أم  الله 

أو  رؤيته  أصبحت  لهذا  اإلنسان 

ما  مستحيالً؟  أمراً  وجوده  اثبات 

هي عالقتنا بالله؟

القضاء والقدر واإلرادة الحرة

يف  اختياراته  يف  حر  اإلنسان  هل 

متجه  أنه مجرد سهم  أم  الحياة؟ 

)بضم  مثلنا  ان  هل  قدره؟  نحو 

امليم(، أمالنا، أعاملنا وارادتنا تعني 

شيئا للكون؟ هل كام يظن البعض 

ندري  ال  حيث  من  جاء  وجودنا 

)بالصدفة( بقوة غري منظمة وغري 

محكمة وغري عاقلة وغري حكيمة 

وتنتهي إىل حيث ال ندري؟

خلود النفس

يطرحه  الذي  األهم  السؤال 

الفالسفة يف هذا املوضوع، هل ان 

روح اإلنسان خالدة، غري فانية؟ أم 

أم  نهايته؟  اإلنسان هي  ان موت 

هل هناك حياة أخرى تنتظره بعد 

منيز  ان  ميكن  هل  والقرب؟  املوت 

وسيلة؟  بأي  والجسد  الروح  بني 

ماذا نعرف عن الجنة والجهنم؟

عالقة اإلنسان باملجتمع والدولة

أجل  من  اإلنسان  خلق  هل 

من  خلقت  أم  الدولة  تكوين 

يشء  الدولة  هل  اإلنسان؟  أجل 

من خلق الله ال ميكن معارضته؟ 

نتيجة  وليدة  هي  الدولة  ان  أم 

مجتمع  أفراد  بني  للعالقات 

قوانينها  تبديل  ميكن  هل  ما؟ 

ودستورها يف حالة عدم خدمتها 

الحكام  يأخذ  أين  من  اإلنسان؟ 

هل  سلطتهم؟  وامللوك  واألمراء 

هل  بها؟  مسموح  أمراً  الثورات 

والدميقراطية  التوتالرتية  األنظمة 

أنظمة صحيحة؟

العالقة بني الفكر )العقل( واملادة

مادة  انه  أم  عقل  للكون  هل 

جامدة فقط؟ هل الفكر )العقل( 

مادة أم ان املادة من صنع الفكر 

عبارة  الكون  كان  وإذا  )العقل(؟ 

العالقة  هي  فام  وفكر  مادة  عن 

بينهام؟ كيف يؤثر العقل )الفكر( 

هناك  بالعكس؟  أو  املادة  عىل 

الفالسفة  تناولها  أخرى  مواضيع 

وعلم  والتعليم؟  الرتبية  مثل 

النفس وعلم االجتامع وغريها.
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الباب الفلسفي

تفكريهم  وطريقة  الفالسفة  وجود 

حارضة يف كل مفاصل الحياة ألن كام 

إنسان،  كل  ميارسها  البداية  يف  قلنا 

من الحداد وصانع الوسادة والحامل 

يف السوق إىل صاحب أعظم شهادة 

حل  يف  يفكرون  ألنهم  وظيفة  أو 

مشاكل حياتهم اليومية ولكن البعض 

ال  السطح حيث  عىل  يبقى هامشياً 

والبعض  املشكلة  جوهر  مع  يحتك 

ليتفحصها  عمقها  يف  يتوغل  اآلخر 

عامل  يف  يحصل  كام  منها  ويستفاد 

الذرة والحياة وغريها.

نتناول  سوف  القادم  العدد  يف 

يف  ظهرت  التي  الفلسفية  املدارس 

التاريخ.

والكتابة  بالقراءة  عالقة  له  كذلك 

ونظام التعليم وتوفر املصادر ومراكز 

األبحاث والدعم املادي. فحضارة أي 

قومية ما هي إال نتاج فكري ألبنائه 

عرب أجيال وقرون طويلة.

العاديني  الناس  من  الكثري  يظن 

االجتهاد  عرص  ان  العلامء  وحتى 

الفلسفي قد مىض إىل حيث الالرجعة 

بعد التقدم الذي انتجته التكنولوجيا 

اليوم. لكن حقيقة املواضيع الفلسفة 

ال تنتهي. الفلسفة تبقى حية ما دام 

هناك عقل يندهش ويسال ويبحث 

تواجه  معضلة  ألي  حلول  عن 

اإلنسان يف حياته اليومية. قد يكون 

عىل  االلية  املادية  املدرسة  طغت 

فكر اإلنسان يف العرص الحديث، لكن 

عالقة الفلسفة بالعلوم

والدة  تاريخياً  الحقيقة  يف   

أبحاث  نتيجة  جاءت  العلوم  كل 

واجتهادات الفالسفة ومعظم العلوم 

فروع  كانت  حالياً  الرصفة  الطبيعية 

يف  الفالسفة  يناقشها  مواضيع  أو 

مدارسهم يف بداية تاريخ الفلسفة.

ال ننىس هناك عدة مدارس فكرية 

منها  واحدة  كل  متنوعة  فلسفية 

املواضيع  لهذه  تفسريها  يف  تنطلق 

مختلفة  زاوية  أو  معينة  نقطه  من 

الفالسفة من مساحة  أما كم تشغل 

الحقيقة  اإلنسانية حالياً؟ يف  املعرفة 

باملجتمع  كبرية  عالقة  للمعرفة 

أفراده.  بني  األخبار  نقل  وإمكانية 

املصادر:

1- مدخل إىل الفلسفة، د. هادي فض الله دار املواسم للطاعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، بريوت-لبنان 2002.
2- Basic Teaching of  the Great Philosophers، S.E. Frost، Jr، Doubleday & Company، In united 
States of  Americans. 1962.
3- History of  Western Philosophy، Bertrand Russell، George Allen & UNWIN Itd. London. 
1961.
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يوجني  سافر   1832 العام  يف 

أفريقيا  وشامل  اسبانيا  إىل  ديالكروا 

يف مهّمة ديبلوماسية.

يف  كبري  آثر  الرحلة  لتلك  وكان 

التي  لوحاته  مواضيع  الفنان  اختيار 

ستظهر يف ما بعد، والتي سّجل فيها 

ومشاهداته  مالحظاته  من  جوانب 

الشخصية يف تلك البالد.

يف  أخرياً  الرحال  به  وحطّت 

املغرب. حدث ذلك بعد فرتة قصرية 

الجزائر. ويف  فرنسا عىل  استيالء  من 

يشّق  أن  من  ديالكروا  متّكن  املغرب 

وعامل  النساء  مجتمعات  إىل  طريقه 

الحريم الغامض.

نرى  الجزائر(  )نساء  لوحة  يف 

ثالث نساء يجلسن عىل أرضية غرفة، 

لعلها  سوداء،  امرأة  إىل  باإلضافة 

يف  االنتباه  يلفت  ما  وأكرث  خادمة. 

املشهد هو منظر املرأة الجالسة إىل 

إذ  أريكة،  إىل  اليسار مستندًة  أقىص 

بنظراتها  جميلة  مالمح  ذات  تبدو 

الحاملة وفستانها ذي األلوان الباردة

واملتناغمة. أما املرأتان الجالستان 

إىل ميني اللوحة فتبدوان كام لو أنهام 

فيام متسك  شخصياً،  حديثاً  تتبادالن 

إحداهن باالرغيلة – وهو منظر نرأه 

كثرياً يف اللوحات التي تصّور غانيات 

السوداء  الخادمة  أدارت  بينام   –

»يف  سيّدتها  إىل  تنظر  كـي  ظهرها 

من  بالخروج  تهّم  وهي  الوسط« 

هذه  يف  ملمح  أهّم  ولعّل  الغرفة. 

واألشكـال  األلوان  حركة  هو  اللوحة 

فيها وتلقائية شخوصها وتفاصيلها.

الجزائر(  )نساء  لوحة  اعتربت 

والضوء  اللون  من  فنية  تحفة  دامئاً 

التي  األخرى  الدقيقة  والتفاصيل 

إلينا  لينقل  رسمها  يف  ديالكروا  برع 

يف  الحريم  صور  من  صورة  عربها 

الدافئة. بيئتهن 

قصة لوحة

لوحة نساء مدينة الجزائر
للفنان يوجني ديالكروا
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كتاب من مكتبتي

»خري جليس يف الزماين كتاب«

القارئ  عزيزي  به  الشك  مام 

يف  عمله  ميكن  يشء  أفضل  الكريم، 

كتاب  منسك  ان  هو  فراغنا،  أوقات 

املوضوع،  نوع  كان  مهام  ونقرأه، 

أو  الفن  أو  الفلسفة  يف  كان  سواء 

فإنك  و...الخ  التاريخ  أو  السياسة 

حني تنتهي منه فأنك ستضيف شيئاً 

جديداً إىل رصيدك الثقايف. لذا عليك 

وبالتأكيد  املهمة،  الكتب  تختار  أن 

مؤلفوا هذه الكتب قد يكونون من 

الفالسفة والعلامء واملفكرين واألدباء 

والكتاب املبدعني عرب التاريخ والذين 

كتاباتهم  خالل  من  البرشية  نوروا 

وارسطو  أفالطون  مثل  ومؤلفاتهم 

وديكارت  وتولستوي  وشكسبري 

وسارتر والكثرييني غريهم..

عزيزي القارئ

لك  ساختار 

اصدار  كل  يف 

)للمجلة(  جديد 

ومهم  قيم  كتاب 

من  قرأته  كنت 

قبل. سألخص لك 

به  ذهب  ما  كل 

والفكرة  الكاتب 

إليك  لتوصيلها 

ليك تذهب وتحصل عىل نسخة منه 

وسأحاول ان ابدأ بالكتب التي متس 

حياتنا )كتب التنمية البرشية( وتنور 

فكرنا ليك نستطيع ان نخطوا خطوة 

سليمة  وأسس  ذواتنا  لبناء  لألمام 

لعوائلنا، وستجد حقا إنك بحاجة ان 

املتعة  املزيد، مع  تقرأ وأن تستطلع 

إضافة  هي  قلت  وكام  القراءة  يف 

ومعلوماتنا  ثقافتنا  إىل  جديد  رصيد 

وغريها..  والعلمية  والفنية  األدبية 

سنبدأ يف أول عدد للمجلة بكتاب...

ابني املراهق يقودين للجنون

املؤلف د. جويس .ل. فدرال 

JOYCE L. VEDRAL PH.D

درجة  عىل  الكاتبة  حصلت 

الدكتوراه يف األدب اإلنكليزي، جامعة 

نيويورك )علم النفس( عملت معلمة 

للغة اإلنكليزية عرشين عاما. درست 

كل الفئات العمرية

باملعلمة  وأشتهرت  سميت 

املعجزة، عندما كانت تقوم بتدريس 

املرحلة الثانوية العامة. حيث كانت 

التعامل  تستطيع  التي  الوحيدة 

الصعبة.  الطباع  ذوي  األوالد  مع 

من  العديد  جويس  عايشت  وقد 

خالل  من  األوىل  األبوية  التجارب 

بناتها وأخواتها حققت مؤلفاتها أعىل 

نسبة مبيعات وقد بيع أكرث من ثالثة 

ماليني نسخة من كتبها القيمة، وقد 

الكتب  أفضل  قامئة  اسمها  تصدر 

ويو  تاميز  نييورك  جريدة  يف  رواجاً 

اس اي تودي وقد ظهرت يف العديد 

من الربامج العاملية )اوبرا، يس ان ان، 

تودي شو وغريها(.

كام يوحي اسم الكتاب، فهو كتاب 

املراهقني  وبرتبية  بالرتبية،  مختص 

بشكل رئييس. وهو عىل شكل دليل 

سلسة  رشح  بطريقة  مفصل  عميل 

وأبنائهم  األهل  يواجهه  ملا  وبسيطة 

املراهقني يف حياتهم اليومية..

فصول   10 من  الكتاب  يتألف 

+ ملحق صغري فيام يقع مبا يقارب 

200 صفحة.

يعتمد كل فصل عىل طرح مسألة 

إبين املراهق يقودني للجنون
املؤلف د. جويس .ل. فدرال
إعداد وتقديم: هيثم ملوكا



) 15 (

بعدها،  األهل  آراء  فيها  تطرح  ما، 

بها..  يتعلق  فيام  املراهقني  آراء  ثم 

تناقش الكاتبة بعدها املسألة مقربة 

الصواب  تبنّي  النظر،  وجهات  بني 

والخطأ و تعلّق عىل اآلراء التي سبق 

االفضل  الطريقة  تقرتح  ثم  طرحها.. 

للتعامل مع األمر..

من املسائل املطروحة يف الكتاب:

• هيئة املراهق ومظهره الذي 	

قد يجنح مبا ال يناسبهم

• أصدقاء املراهقني	

• ما يثري جنون األهل	

• ما يقلق املراهقون بشأنه	

• تأثري النصائح عىل املراهقني 	

ومدى فعاليتها

األهل  بإمكان  ان  الكاتبة  وتبنّي 

الطريقة  وتوضح  أخطائهم  تدارك 

لذلك، فاآلوان ال يفوت.

لكل  مبلخص  فصل  كل  ينتهي 

كتثبيت  أفكار  من  فيه  طرح  ما 

غنياً  مفيداً  كتاباً  وجدته  وخالصة.. 

باملعلومات، أظن أنك ستعاود قراءته 

عىل  إليه  احتجت  كلام  جديد  من 

مدة  معي  استغرق  أنه  من  الرغم 

ليست بقليلة لقرائته - مع أنه ليس 

فصل  كل  ورمبا ألن  الصفحات،  كثري 

مرتابط بذاته بحيث عليك ان متتلك 

كامالً،  لقراءته  الوقت  من  يكفي  ما 

ان  عىل خالف كتب أخرى تستطيع 

تكمل  ثم  صفحات  عدة  منها  تقرأ 

فأظنني  حال،  كل  وعىل  الحقاً... 

الكتاب  بهذا  األحتفاظ  عىل  سأعمل 

إشكالية  كل  عند  له  وسأعود  جيداً 

عندما يصل ابنايئ، ان شاء الله، لهذه 

استخدام  كدليل  يبدو  فهو  املرحلة 

للمراهقني، يدلك عىل كيفية الترصف 

التي  النصيحة  يعطيك  املواقف،  يف 

تحتاجها وقد تبحث عمن يقدمها لك.

من  مجموعة  الكتاب  نهاية  يف 

طباعتها  لألهل  ميكن  التي  األسئلة 

أظن  مراهقيهم  عىل  وطرحها 

إياها مقسمة عىل  اعطائهم  األفضل 

مجموعات متفرقة، حتى ال يعتربوها 

ثم  وميلّوها،  املدرسة  كامتحانات 

والتعرف  بإجاباتهم  التفكري  ميكنكم 

مناقشتها  ثم  وآرائهم  أفكارهم  عىل 

للتوصل لرتابط أفضل وعالقة  معهم 

لكل  االقتناء  يستحق  كتاب  أفضل.. 

يصلوا  مل  أو  وصلوا  ابناء  لديه  من 

ألجل  غريهم  ورمبا  املراهقة،  مرحلة 

يشء من الثقافة التعاملية. )وسيكون 

وابنك.  أنت  سيقودك  الذي  الدليل 

العمرية  املرحلة  هذه  اجتياز  عىل 

الخطرية بسالم(.

بعض ماقالته جويس من نصائح 

يف كتابها:

»مهما كان يطلبون )المراهقين( 

أم  جديدة  ثيابا  أم  أكثر  نقودا 

أم  أفضل  مزايا  أم  السيارة،  مفاتيح 

حرية أكثر، فأن طلباتهم لا تنتهي«.

ان تبادل الرصاخ، واغالق األبواب 

يشوبه  الذي  والتعامل  بعنف، 

قليلة  وسائل  إال  هي  ما  الصمت 

مع  التواصل  املراهقون  بها  يحاول 

من  املنطلق،  هذا  من  والديهم. 

املمكن ان تعتقد ان مثل هذا النوع 

من االضطراب هو واقع حال. ولكن 

ليس من الواجب ان يكون األمر عىل 

هذا النحو.

ستساعدك )د. جويس( من خالل 

هذا الكتاب عرب النصائح القيمة بشأن 

الطريقة التي ميكنك التعامل بها مع 

اصعب املواقف وطأة. وسنطلعك عىل 

باستضافة  بها  قامت  التي  التجارب 

عىل  واملراهقني  اآلباء  من  املئات 

الطريقة التي ميكنك بها:

• دون 	 مقصدك  توضيح 

تعنيف

• فتح باب التواصل بينكام	

• بها 	 تؤمن  التي  القيم  غرس 

يف أبنائك املراهقني.

• املراهق عىل 	 إبنك  مساعدة 

زيادة ثقته بنفسه

• من 	 الكثري  بشأن  التحدث 

مثل ضغوط  املهمة  القضايا 

األقران، وتعاطي الكحوليات 

واملخدرات

عزيزي القارئ 

سيقوم هذا الكتاب بسد الفجوة 

املتولدة  املراهق  أبنك  وبني  بينك 

وسيعيد  األجيال،  رصاع  بفعل 

الطأمنينه وراحة البال إىل حياتكام.

يف الختام امتنى ان أكون قدمت 

يشء مفيد ومهم للجميع وال أخفي 

هو  تقرؤونه  يشء  كل  ان  عليكم 

الكتاب،  وزبدة  وعصارة  خالصة 

لكم  جاهزة  الكاتب  لكم  يقدمها 

لساعات  عمل  نتاج  وهي  للقراءة 

أكرث  تستمتعوا  ان  وامتنى  طوال. 

الكتاب  هذا  عىل  حصولكم  بعد 

إىل  وتضيفونه  يشء  وتستفيدون 

معرفتكم وثقافتكم.
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لقاء العدد

1- ما هي أهم االنجازات التي 

يف  الكلدانية  الكنيسة  حققتها 

فرتة استالمك املهام البطريركية؟

 

اإلنجازات عديدة، وهي:

إدارية

اجتامع السينودس الكلداين بشكل 

منتظم ودراسة املواضيع املدرجة يف 

جدول األعامل. اختيار أساقفة جدد 

ممن فيهم االقتدار الروحي والفكري 

واإلداري لألبرشيات الشاغرة. كام تم 

أربعني  يضم  راعوي  مجلس  تأسيس 

شخصاً متوزعني عىل لجان متنوعة.

طقسية

يتالءم  بشكل  الطقوس  تجديد 

الكلداين  واإلنسان  األصالة  مع 

االنتشار،  وبلدان  العراق  املوجود يف 

إىل  لتقربهم  لهم  هي  الطقوس  ألن 

بأميانهم.  التزامهم  وتعمق  الرب 

ومحاسبة  الكنسية  القوانني  تفعيل 

خطة  وضع  عليها.  املتجاوزين 

تتامىش  الكهنويت  املعهد  يف  للتنشئة 

والثقافة  املرشقية  خصوصيتنا  مع 

الحالية مع التحديات.

مالية

الجانب املايل قضينا عىل الفساد 

املايل يف الدائرة املالية يف البطريركية 

التي  الذيول  بعض  هناك  تزال  وال 

املؤسف  من  متابعتها.  عىل  نعمل 

الذين  العلامنيني  بعض  يغدو  ان 

كأنها  كنسية  مؤسسات  يف  يعملون 

ملكهم ويترصفون هكذا.

لقاء مع غبطة البطريرك لويس ساكو

حوار: د. عامر ملوكا

كان للمجلة في عددها الأول لقاء مع غبطته وقد حاوره الدكتور عامر ملوكا حول بعض الأمور 

والقضايا التي تمس واقع ومستقبل شعبنا المسيحي.
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راعوية

زيارة معظم األبرشيات الكلدانية 

وال نزال نقوم بزيارتها. وبعد أسبوعني 

سيادة  زار  )وقد  أملانيا  إىل  نتوجه 

البطريرك أملانيا بعد إجراء املقابلة(

بناء

بغداد  يف  كنائس  عدة  تجديد 

يف  األحزان  أم  كاتدرائية  وخصوصا 

آيلة  كانت  والتي  النصارى  عقد 

املعهد  بناية  تحويل  للسقوط. 

إىل  امليكانيك  يف  البطريريك  الكهنويت 

شقق سكنية للعائالت الفقرية، تجهيز 

دار مار توما للكهنة املتقاعدين..

مساعدة املهجرين

مساعدة آالف العائالت املهجرة 

لبنان  يف  واملهاجرة  العراق  داخل 

أبرشيتنا  ومساعدة  وتركيا  واألردن 

يف سوريا...

ثقافية

والتأكيد  الكتب  عرشات  طبع 

الكنيسة  أخبار  ونرش  االعالم  عىل 

عليها  ليطلع  ونشاطاتها  الكلدانية 

املؤمنون يف كل مكان وإصدار رسائل 

بغية  املهمة  املناسبات  يف  راعوية 

تثقيف املؤمنني...

معنوية

تقوية مكانة البطريركية ودورها 

وقد  والخارج.  الداخل  يف  القيادي 

املسؤولني  مع  طيبة  عالقات  أقمنا 

وحكومة  املركزية  الحكومة  يف 

يذكر  وحالياً  كوردستان  إقليم 

الرسمية،  الخطابات  يف  املسيحيون 

العراقية  األقليات  معاناة  ونقلنا 

االمن  كمجلس  الدولية  املحافل  إىل 

املشاركة  وكذلك  األورويب  واالتحاد 

يف عرشات املؤمترات.

بعض  إىل  تنظرون  كيف   -2

إىل  توجه  التي  االنتقادات 

نشاطكم  خالل  من  حرضتكم 

الدائم يف خدمة اإلنسان العراقي 

بشكل  واملسيحيني  عام  بشكل 

خاص؟
 

ومعظم  يُنتقد  يعمل  من 

املوضوعية  إىل  تفتقر  االنتقادات 

واملعرفة. غالبيتها نابعة من التعصب 

األعمى أو من الغرية. أذكر عىل سبيل 

املثال جوايب عىل سؤال طرح عيّل يف 

اليوم  اآلشوريني  آشورية  عن  باريس 

من  أُخرج  كالمي  الكلدان،  عن  ثم 

أبناء  جميعا  كنا  أننا  فقلت  سياقه. 

املرشق  كنيسة  هي  واحدة  كنيسة 

اليوم  أما  بعيد.  غري  وقت  إىل  وهذا 

أحفاد  هم  اآلشوريني  بأن  القول 

وسنحاريب  ورسجون  بانيبال  آشور 

ونبوخذ  ببابل  اليوم  والكلدان 
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3- متى يكون للكنيسة الحق 

عن  واملدافع  الناطق  تكون  ليك 

يف  املسيحيني  ووجود  حقوق 

العراق؟

املظلومني  عن  تدافع  الكنيسة 

املسيح  كان  كام  صوتهم  وهي 

السياسيني  وجه  يف  املغبونني  صوت 

الكنيسة  الدين.  ورجال  واالغنياء 

كلمة  لها  سياسية.  مرجعية  ليست 

كلمة  وتقول  وتوجه  السياسة،  يف 

لجهة  تنحاز  ان  دون  لكن من  حق، 

ضد جهة. هناك فرق يف ان يشتغل 

املرء يف السياسة وان يكون له موقف 

من ترصفات السياسيني. املفروض ان 

رجل السياسة هو لخدمة من ميثلهم، 

الدين  ورجل  مصالحهم.  يخدم  أي 

أيضاً يعمل يف خدمة كل الناس. اذن 

السياسة والدين يلتقيان، ويتقاطعان 

عن  أنانياً  بحثاً  السياسة  تتحول  ملا 

املركز واملال وبأساليب ملتوية!!

نقده، وان يتم الطرح بأسلوب الئق 

حتى يكون بّناًء ومفيداً. العالقات مع 

بعض األحزاب السياسية معقدة، الن 

كل حزب يتصور انه وحده مرجعية 

املسيحيني، أو يدعى ان الكل هم من 

قومتيه وال يعرتف باألخرين، وهناك 

مشكلة يف تبعية هذه األحزاب!!!...

الكنائس  سائر  مع  العالقات  أما 

من  عملت  طيبة.  فهي  والديانات 

به  مؤمنا  زلت  وال  الحوار  أجل 

وسأتواصل يف الحوار إىل النهاية ألنه 

والتغيري.  للتفاهم  الوحيد  السبيل 

رصاحة نفس الكلدان نفس مسكوين 

منفتح وليس متزمتا!

 

علمية  دراسة  إىل  يحتاج  فهذا  نرص 

التسميات  عىل  اعرتض  ال  وبرهان؟؟ 

القومية الحالية: الكلدان واآلشوريون 

وجداين  شعور  والقومية  والرسيان، 

وانتامء ينبغي احرتامها لكن دوماً من 

دون تعصب..

مسيحي  »تجمع  لتشكيل  حاليا 

مسكوين علامين موحد«، يكون مبثابة 

يقدم  للمسيحيني  سياسيّة  مرجعيّة 

الوضع  عن  وشاملة  واضحة  صورة 

تنفيذ عملية،  وخطّة مدروسة وآليّة 

القادمة  االنتخابات  إىل  ويدخل 

لهم  ممن  للمرشحني  واحدة  بقامئة 

أجل  من  ليعملوا  والشجاعة  القدرة 

ان يأخذ املسيحيون مكانتهم الوطنية 

القرارات.  البالد ويف مراحل صنع  يف 

انها فرصة ذهبية ال نضيعها خصوًصا 

مسبوقة  غري  حالة  اليوم  نعيش  إننا 

بدعم  نفلح  مل  وإذا  وجودنا.  تهدد 

إمكانية  من  اوتينا  ما  بكل  الكلدان 

حتى ال يكون هناك فراغ أو يستغله 

العام  الخري  حساب  عىل  املستغلون 

املسيحي والعراقي.

من  أبداً،  الكامل  ادعي  ال  أنا   

يعمل ميكن ان يخطأ، ولكن أيضا من 

املعرفة  إىل  يستند  ان  يجب  ينتقد 

الدقيقة والدالئل، ويتحمل مسؤولية 

لقاء العدد
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األبرشيات  4- دعيتم معظم 

الكلدانية  الرابطة  مع  للتعاون 

أو  األبرشيات  بعض  والتزال 

الكنائس وكأنها غري معنية بهذا 

التعاون؟

الرابطة: مّر عىل تأسيسها زمن قصري 

و قد قطعت شوطاً مهام وال يزال أمامها 

الكلدان ان  ينبغي عىل  اعتقد  الكثري. 

يدعموا الرابطة خصوصا من لهم اقتدارا 

فكرياً وفنياً وعلمياً واقتصادياً وسياسياً 

الكلداين  الشعب  لخري  واجتامعياً 

بالدرجة األوىل وللمسيحيني عامة. من 

املؤسف ان بعض األساقفة والكهنة ال 

يزالون غري متحمسني للرابطة، قد يكون 

العتبارات سياسية ومجتمعية، لكنهم 

سوف يرون الثامر ويعرفون الرابطة من 

مثارها.

الرابطة تقوي األوارص بني الكلدان 

عىل  وتحافظ  العامل  أنحاء  كافة  يف 

بلدنا  العراق،  يف  املسيحي  الحضور 

والتاريخية  الدينية  املجاالت  يف  األم 

والسياسية  والثقافية  واالجتامعية 

الرابطة  إىل  بالنسبة  الحال  كام 

البيت  وتنظم  والرسيانية.  املارونية 

الكلداين وتدافع عن حقوقه وتحقق 

تطلعاته يف املجاالت املذكورة أعاله. 

واألشخاص  العائالت  بشؤون  وتهتم 

واملهاجرين  واملرىض  املحتاجني 

أجل  من  الكنيسة  مع  بالتنسيق 

أفضل  خدمة  وتقديم  مساعدتهم 

لهم. انها فرصة ذهبية للكلدان لفعل 

انتقدونا  يشء ملموس. ال أفهم ملإذا 

بتأسيس الرابطة الكلدانية! ملإذا لهم 

حالل ولنا حرام.

 

تطور  إىل  تنظرون  كيف   -5

الدميقراطية  املامرسات  نضوج 

يف العراق عىل املدى املنظور؟
 

يف  فقط  موجودة  الدميقراطية 

الخطابات، البلد يعيش حالة تطرف 

العراق  واجتامعي،  واثني  ديني 

يعيش حالة انقسام. نحتاج إىل فكر 

جديد وثقافة جديدة. األمريكان أتوا 

تنشئة  بربامج  وليس  بالشعار  فقط 

والحرية  الدميقراطية  عىل  وتدريب 

لقد  والتعددية.  التنوع  واحرتام 

ونتيجتها  الطائفية،  يف  البالد  زجوا 

كانت داعش وغريها. البلد افرغ من 

هجرة  بسبب  والكفاءات  املهارات 

العقول وأصحاب األموال!

نجعل  ان  ميكننا  كيف   -6  

يتواصلون  املهاجرين  املسيحيني 

يف  الوطن  يف  الكنيسة  مع 

املستفبل  ويف  الحالية  الظروف 

أمنا  بلداً  العراق  يصبح  عندما 

ومستقراً؟
 

اعتقد بإمكان املسيحيني يف بلدان 

األم  الكنيسة  مع  التواصل  ر  االنتشا 

والوطن من خالل كنائسهم املحلية، 

واالعالم واملنظامت. وهنا اشدد عىل 

إىل  بالنسبة  الكلدانية  الرابطة  دور 

كام  األخرى،  والتنظيامت  الكلدان 

أساسيا  دورا  املتبادلة  للزيارات  ان 

لتوطيد العالقة.

من  تنتظرون  مإذا   -7

تحقيقه  العراقية  الحكومة 

ملسيحيي العراق؟

الحكومة  من  أتوقع  ال  رصاحة 

رصاعات  بسبب  الكثري،  الحالية 

السلطة واملال  السياسية عىل  الكتل 

واألرض وشمولية الفساد الذي ينخر 

ان  املهم  االمني.  والرتدي  جسمها 

نعمل من دون كلل من أجل وطن 

وطن  للجميع،  خيمة  يكون  جامع 

إىل  وليس  املواطنة  إىل  يستند  مدين 

الدين الواحد أو املذهب الواحد أو 

القومية الواحدة أو األكرثية واألقلية. 

والقانون هو  الدستور  أمام  املواطن 

واحد. وينبغي فرض سيادة القانون. 

وتربية  جهود  إىل  بحاجة  وهذا 

قاعدة  هناك  لله  والحمد  وزمن. 

هذا  يحملون  العراقيني  من  واسعة 

الفكر ويرصحون به علناً.
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قضية للمناقشة

معيشتنا  »إن  رشد:  ابن  يقول 

ننظر  تدعنا  ال  الحارضة  االجتامعية 

ما يف النساء من القوى الكامنة، فهي 

للوالدة،  إال  تُخلق  مل  كأنها  عندنا 

وإرضاع األطفال، ولذلك تُفني هذه 

العبودية كل ما فيها من القوة عىل 

السبب  العظيمة. وهذا هو  األعامل 

الشأن  رفيعات  نساء  يف عدم وجود 

حياتهن  فإن  ذلك  عن  فضالً  عندنا. 

النبات وهن عالة عىل  أشبه بحيات 

يف  الفقر عظيامً  كان  لذلك  رجالهن. 

النساء فيها مضاعف  مدننا ألن دور 

عن  عاجزات  وهن  الرجال  لعدد 

كسب رزقهن الرضوري. ان ما جاء به 

ابن رشد من واقع تعيشه املرأة قبل 

اليوم يف معظم  نعيشه  مثانية قرون 

فهناك  والعربية  الرشقية  مجتمعاتنا 

وعرفية  ودينية  اجتامعية  منظومة 

وقانونية تجعل من املرأة مخلوق من 

ان  من  الرغم  فعىل  الثانية  الدرجة 

بعض الحضارات القدمية قد وضعت 

املرأة يف مرتبة اآللهة.

تفوق  من  الرغم  وعىل 

يكون  التي  األبوية  املجتمعات 

واالهتامم  القوى  مركز  الذكر  فيها 

التاريخ  من  فرتات  هناك  نالحظ 

األمومية حصتها  للمجتمعات  كانت 

الصور  أفصل  ولعل  التفوق.  من 

األرض،  هذه  عيل  للمرأة  التاريخية 

حيث  العيالمني.  زمن  ايل  تعود 

بکثري  تتمتع  العيالمية  املرأة  کانت 

فالتاريخ  والحريات.  الحقوق  من 

من  العديد  عن  يکشف  العيالمي 

لطول  ومعابدهن  األنثي  اآللهة 

فرتة حکم العيالميني کإلهة النرص و 

شأناً  األلهة  فأکرب  السامء...الخ.  إلهة 

ونفوذاً وأم کل اآللهة، ذکور وإناث، 

بني کر)، وکانت  أنثى وهي،  کانت 

تعبد من قبل جميع ملوك عيالم.

املتبقية  األسناد  وکل  األمر  فهذا 

يف هذا الشأن، تدل عيل صورة املرأة 

بحيث  العرص  ذلك  يف  اإليجابية 

يف  للمرأة  ضخم  واثر  حضور  هناك 

هذه الوثائق وانها مل تکن غائبة من 

التاريخ أو مهمشة فيه.

بقلم: د. عامر ملوكا
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دامئاً  تحاول  مجتمعاتنا  أن 

عىل  األوالد  قدرات  من  التضخيم 

ترسيخ  ومحاولة  البنات  حساب 

واملجابهة  والتحمل  القوة  مفاهيم 

والشجاعة  التفوق  وإسطورة 

ويف  الكفاءة  إسطورة  إىل  ونحوله 

املقابل نحاول اسقاط الضعف وقلة 

ويعرب  املرأة  أو  البنت  عىل  الحيلة 

هذه  عن  صفوان  مصطفى  الدكتور 

التي  )القوى  بقوله  املتناقضات 

يؤكد بها الشخص ذكورته أو انوثته 

متناسبة مع توكيد ضدها يف الالوعي 

)انعدام الذكورة، أو انعدام األنوثة(. 

هو  الذكورة  توكيد  اشكال  وأبرز 

للرجل  تعطي  التي  املفرطة  القيمة 

والرجولة التي يقابلها تبخيس مواز 

التحقري من خالل  لألنوثة:  يف شدته 

اتهام الرجل بأنه امرأة. والحاجة إىل 

يف  وهمي  بشكل  رجولته  تضخيم 

معظم األحيان حفاظا عىل املظاهر، 

وعىل العكس من ذلك حينام نتعامل 

مع البنات.

نظرة املجتمع

أنثى  أو  ذكراً  إالنسان  يولد 

ويحدد املجتمع يف كثري من األحيان 

منهم  لكل  تحدد  جاهزة  قوالب 

أصبحت  وواجبات  معينة  أدواراً 

حرصاً  باملرأة  أو  بالرجل  مقرونة 

التسميات  من  الكثري  هناك  ونجد 

معينة  مهن  عىل  اطلقت  واأللقاب 

رجال  أما  بها  يعملون  اللذين  ألن 

الحريق  رجل  كمهنة  نساء  أو  فقط 

الحريق  مرأة  يوجد  وال   Fireman

   House wife البيت  ربة  وهكذا 

تكون  ما  وعادة  للمرأة   بالنسبة 

البيت  خارج  العمل  الرجل  مهمة 

وتربية  البيت  داخل  العمل  واملرأة 

األطفال ولكن هذا الدور يتأثر كثرياً 

االجتامعي،  الواقع  منها  بعوامل 

مستوى التعليم، العرق أو العمر.

الصغر  منذ  األطفال  ويتأثر 

لالبناء  األباء  يلقنها  التي  بالرتبية 

إضافة إىل مراقبة االبناء لألدوار التي 

تنعكس  بها األب واألم والتي  يقوم 

عىل بنائهم الشخيص وبالتايل محاولة 

تقليد هذه األدوار.

يف ارتكاب األخطاء!

بني  يّفرق  املجتمع  ان  نجد 

ضبط  تم  ما  فإذا  والفتاة.  الشاب 

أو وضع  شاب وفتاة يف وضع مخل 

عام.  أو  خاص  مكان  يف  ذلك  غري 

يف  الرباءة  عىل  يحصل  الشباب  نرى 

عن  املجتمع  ويتغاىض  وجيزة،  فرتة 

الشاب  ونرى  ويتناساه.  أخطائه 

يواصل حياته وكأن شيئاً مل يكن. عىل 

مع  املجتمع  يتعامل  األخر،  الجانب 

البنت املخطئة عىل أنها مجرمة، أو 

منحرفة، فهي أخطأت يف حق نفسها 

وأرستها واملجتمع.
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الباب األديب / قصص قصرية

افتقاد األم

اللص والحكيم 

 ماتت أم لطفل مل يتجاوز الثامنة من 

عمره، فتزوج أبوه بثانية، وسأله ذات 

يوم:

وأمك  القدمية  أمك  بني  الفرق  ما 

الجديدة؟

فرد عليه بكل براءة:

، أما  كانت أمي الحقيقية تكذب عيلَّ

أقوالها، سأله  الثانية فهي صادقة يف 

أبوه والحرية متلؤه: كيف ذلك يابني؟

وأُغضب  ألعب  كنت  عندما  قال: 

: أمي، كانت تقول يلَّ

لو مل تنته عن عصيانك يلَّ وطغيانك 

عيلَّ لن أطعمك، ومل أكن آبه لقولها، 

وجهها  عىل  هامئة  تخرج  كانت  إذ 

وتعيدين  القرية،  أزقة  باحثة عني يف 

إىل البيت وتطعمني، أما اآلن عندما 

ألعب تقول يلَّ األم الجديدة:

»إن مل تنته عن اللعب لن أطعمك، 

وها أنا جائع منذ يومني«.

بينام كان أحد الحكامء يسري يف طريق 

إذ  النقود  من  كمية  ومعه  مهجور، 

خرج عليه لص يحمل مسدساً، فقال 

وإال  املال،  من  معك  ما  أعطني  له: 

وقال  املال،  الحكيم  فأعطاه  قتلتك! 

رسق  املال  أن  لزوجتي  قلت  لو  له: 

أرجوك  ولذا  تصدقني،  فلن  مني 

قبعتي  لتخرتق  رصاصة  تطلق  أن 

رسقني!!  لصاً  بأن  زوجتي  فتصدق 

قبعة  عىل  رصاصة  اللص  أطلق 

له: ستصمني زوجتي  الحكيم، فقال 

مايل  أنني سلمتك  لو علمت  بالجنب 

أطلق  ولكن  واحدة،  رصاصة  بسبب 

الطلقات  من  عدداً  معطفي  عىل 

رشسة  معركة  خضت  وكأنني  ألبدو 

املال.  أسلمهم  أن  قبل  اللصوص  مع 

أطلق اللص عدداً من الطلقات عىل 

أعتذر  له:  قال  ثم  الحكيم  معطف 

لك، فقد نفدت جميع الطلقات التي 

باللص  الحكيم  أمسك  حينها  معي. 

بقوة، وقال له: واآلن أعطني جميع 

أوسعتك  وإال  نقود  من  معك  ما 

معه  ما  جميع  اللص  فرمى  رضبا!! 

من نقود وفر هاربا!!..
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الباب األديب / قصائد

قصيدة

مخلص يوسف

أسافرُ مع الريح
أنبش ذكريات طفولة ومخر سهرات 

عمٍر
غدتْ اليومَ ومهًا وسرابا

أطهِّر جروحي من حننيٍ  ألحبةٍ
واسرتجعُ دموع اهلجر والغربة
وكلما دقَّت أجراسُ الذكرى
أحزن على حب دفنوه حيا

باتت  والقبل  املديح  وأكاذيب 
أوراقا مبعثرة

لتنبت  ورثاء  حزنا  متطر  غيومًا 
كذبا وجهالة

واختصروا تارخيي بال-ن-
خريوني بني ثالثة واستعصيت

فاستباحوا الودَّ كما فعل أجدادهم
وسيوفهم على رقابنا شهادة

وحنن نصارى ...
والنون نصرًا وشهادة ...

وأنا... وأنا ...
أصرخ من خلف جدار األمل

لنبٍض  وحضٍن يعزيين

بالد النهرين أجمل األوطاين
سومر حلمي

وأور رحيق اليم
وبوابة بابل عنواين

شمس الحضارات منها أرشقت
ومنها أرتقى حمورايب مبسلة القانون

سوح الزمان
وتلك الجنائن املعلقه إعجوبة الدنيا

فتنت األجيال
الزالت شاخصه للعيان
غاص املتبحرين يف بحر

لغة أجدادي
ومنها غرفوا اللؤلؤ والجامن

ومنك يا أور خرج
إبراهيم يبحث عن رب األرباب

عابداً ومصلياً ومرمناً
أجمل األلحان

يا أمتي
أمة الكلدان باقية مبجدك بعزك

بإميان أخي واختي بإمياين
يا أمة الكلدان باقية بدم الشهداء

وصالة القديسني من بنوك
مار أدي ومار نرساي

وآبا الذي حري العقول واألذهان
مار أفرام وربن هرمز قاهر الشيطان

يوسف اودو وعامنؤيل
وسيدنا ساكو
ميأل حباً كياين

هلموا بني قومي لنهضة
كلدانية

نزلزل الجبال
ونتشبث بأرض النهرين

حنيني يشدين لتك األرض وأريج الوديان
كلداين أنا وأنت لنتوحد

يف كلدانيتنا
فبها افتخر وهي هويتي وعنفواين

وصدى  حفيف مهٍس يشدو:
ال يريدونكِ إال رمادا لشمعةٍ

أنارت هلم الدرب يوما
وليسوا اال جواريا للمال واخلديعة

زمنُ األهل والودِّ ماتَ ورحَل
إال من حفنة تبوح باحلب

ومتسح الدمع واحلزن عن قلب أٍخ
ينزف أملا ووجعا ...

وَجَعي وأهربُ ألضرحةِ  أحتسي 
الذكرى

أستغفرُ العهدَ وما مضى
وأعودُ حملراب احلياة

ألعيد الروح لقلب تلظى
أرعى النجوم وأول خيوط الفجر

ألرحتل احلزن والشجن
ُألَمْلِمُ  بالرجاء  باسقة  وبقامة 

سويعات الفرح
ألحيك أغنية  للنوارس

وسنابال تشدو بال ضجيج
بني قطرات الندى

وسعف النخيل..

أديبة عبدو عطية 

بالد النهرين

أجمل األوطاين
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سياسة

املطلوبة من املواطن.

أحرتام الدين ومذاهبه املتعددة . 3

والقوميات  املختلفة،  وتنوعاته 

اللون  وأختالف  واألثنيات 

والجنس ومساواته العادلة دون 

متييز أو أقصاء أو الغاء.

ضامن الثقة املتبادلة بني جميع . 4

واألثنية،  القومية  املكونات 

ثقافة  وتقدم  وتطور  أحياء  مع 

وحيثياته  الحديث  العرص 

إىل  وصوالً  الدائم،  وتواصله 

املدنية  يف  فاعلة  أيجابية  نتائج 

التقدمي  الحضاري  والتمدن 

أسس  عىل  واملتطور  املتجدد 

تقنية تكنولوجية حديثة.

وعدم . 5 حمراء  بخطود  التقيد 

والقانوين،  الدستوري  تجاوزها 

باألجتهادات  القبول  دون 

محتوى  تفريغ  بغية  الالحقة 

القوانني املثبتة دستورياً.

مع . 6 والقانون  النظام  أحرتام 

مسمياتها،  بجميع  الفوىض  نبذ 

واملواطن،  البلد  بأمن  والتقيد 

عن  بعيداً  واجد  شعبي  وسالم 

العنف والعنف املضاد، مع نبذ 

وأبعاد التفرد والفردية.

العيش . 7 مع  والتفاعل  القبول 

شعبنا  مكونات  لكافة  املشرتك 

وأثنياً  وقومياً  دينياً  املتعددة 

إىل  وصوالً  وأمان  وأمن  بسلم 

سالم آمن دائم.

اإلنسانية . 8 القيم  وتنفيذ  تطبيق 

والتحزب  التفرد  ونبذ  الخالقة، 

والعائيل  العشائري  والسلوك 

عىل  الخاصة  األجندات  بفرض 

عموم املجتمع.

للبناء . 9 األساس  هي  املواطنة 

املدنية  للدولة  الحضاري 

التعصب  نبذ  واجبها  التقدمية، 

بعيداً  والديني،  واألثني  القومي 

اللعني  الطائفي  التطفل  عن 

املقيت  األيديولوجي  والتحزب 

وأدلجة الدين والفقه األجتهادي 

من قبل املعممني.

املجاين . 10 بالتعليم  التام  األتزام 

عىل  للقضاء  املواطنني  لعموم 

مجتمع  لخلق  والجهل،  األمية 

وينفذ  لحقوقه  واعي  متعلم 

الدولة املدنية الدميقراطية
بقلم: منصور عجاميا

الفاعلة  واملؤسسات  القانون  )بدولة  املختصر  تعريفها  ميكننا  املدنية:  الدولة 
خلدمة املواطن وتقدم وتطور البلد املعين(. من خالل أحتاد جمموعة قوى بشرية 
واألجتماعية  السياسية  النواحي  من  عليها  ومتفق  أهداف مشرتكة  على  تلتقي 
واألقتصادية والثقافية واألدبية والتعليمية والفنية والرياضية وحتى العسكرية، مع 
ضمان حرية اإلنسان بعد خضوعها حلكم القانون العادل واملنصف للجميع، وال 
الواجب أحرتامها  القانون  أو فرد أو مجاعة خارج حكم وقدرة وجربوت  قوى 
من قبل اجلميع من خالل قضاء عادل ومستقل عن أرادة وقوة السلطات الثالث 
على  واحلفاظ  العامة  احلريات  على  واحملافظة  والتشريعية،  والتنفيذية  الرئاسية 
احلقوق اإلنسانية اخلاضة لعدالة القانون، مع التنفيذ الكامل لواجبات املواطنة حبًا 
وأحرتامًا وصيانة للدولة، ليكون القانون فوق األفراد واجلماعات أيًا كانت وأبعاد 

نظام الدولة عن الدين أي )أن ال يكون للدولة دين معني(.

خصائص الدولة املدنية

دستوري . 1 مدين  نظام  أقامة 

من  مكتوب  املعامل،  واضح 

من  األختصاص  ذوي  قبل 

وأجتامعيني  وسياسيني  قانونيني 

باألستفتاء  يحىض  وأقتصاديني، 

السكان،  غالبية  قبل  من  العام 

بثلثي  ترشيعياً  عليه  ويصادق 

األعضاء ومقر رئاسياً.

تقوم الدولة املدنية عىل السالم . 2

الفكري  والتسامح  الوطني 

واملعتقد  الرأي  حرية  واحرتام 

والتعبري ومع الرأي والرأي اآلخر 

وتنوع األختالف الفكري بتفاعل 

الحقوق  أحقاق  مع  عميق 

الوطنية  الواجبات  وتنفيذ 
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ؤواجباته عىل أكمل صورة.

أيجاد نظام صحي مجاين متطور . 11

ومتجدد  مستحدث  ومتقدم 

تكون  وأن  الشعب،  لعموم 

ثم  األول ومن  املقام  الوقاية يف 

العالج.

أحياء شبكة الضامن األجتامعية . 12

للمحتاجني العاطلني عن العمل 

والطفولة  السن  وكبار  واملعاقني 

لكال الجنسني.

السلمي . 13 التداول  من  البد 

أحتكارها،  ومنع  للسلطة 

وصوت  األنتخابات  واحرتام 

ومحرتم،  مكرم  معزز  الناخب 

والصادق  الصالح  هو  ملن  مينح 

برنامج  ميتلك  والشفاف  النزيه 

معد ومدروس ينفذ.

الخاص، . 14 العام دون  التعامل مع 

املمتلكات  وتقديس  وأحرتام 

العامة كونها ملكية الجميع.

الدميقراطية

أسايس  ركن  هي  الدميقراطية 

من الدولة املدنية ومكمل لها، دون 

فغيابها  عنها،  األستغناء  أو  مفارقتها 

تكمن  وأسسها  تواجدها  وعدم 

الدائم،  وتعرثها  املدنية  الدولة  علتة 

وعدم قدرتها عىل تنوير طريق بنائها 

والتقدم..  املتطور  الحيايت  اإلنساين 

ألن الدميقراطية هي السبيل الوحيد 

الحياة  يف  املدنية  الدولة  ألستمرارية 

الوسيلة  وهي  العامة،  اإلنسانية 

غاياتها  لتاحيق  املدنية  للدولة 

وجه  وأفضل  أحسن  عىل  وأهدافها 

تداولية  سلطة  لبناء  تطوري،  حيايت 

سلمية خادمة للشعب والوطن عىل 

من  ممكن،  وجه  وأفضل  أحسن 

خالل منافسة شفافة ورزينة ونزيهة 

وفق منهج عميل ملتزم لقادة الدولة 

من  املنتخبون  الدميقراطية  املدنية 

العامة  املصلحة  مبوجب  الشعب 

والكفاءة التقنية مبقياس وطني نضايل 

سليم، بعيداً عن الوالءات العشائرية 

املقيتة  والطائفية  الضيقة  والحزبية 

والتعنرص القومي الهدام.

األختالف الفكري مطلوب بتنوعه 

عىل  األفكار  بتالقح  املتفاعل  الثقايف 

حق  تعي  خالصة  وطنية  أسس 

املواطنة وتحرتم الوطن وتصونه.

الفكرية  املختلفات  يف  الحوار 

وبتواصل مستمر يؤدي نتائج أيجابية 

الدميقراطي،  املدين  الوطني  البناء  يف 

وتآزر وصوالً  بتكامل  يتفاعل  والجل 

إىل الثورة الخالقة املبدعة يف العمل 

املتواصل لبناء وأجتياز مرحلة الثورة 

الوطنية الدميقراطية.

الدين والسياسة

املمكن  غري  ومن  ولن  ومل  ال 

يدخل  دميقراطية  مدنية  دولة  بناء 

الدين  ألن  مطلقاً،  ومفرداته  الدين 

قناعة  به، وهو  الخاصة  مقوماته  له 

يف  به  الخاصة  الفردية  اإلنسان 

التدين من عدمه، وهو الذي يتحمل 

فال  مؤمن،  غري  أم  مؤمناً  فعله  وزر 

دخل الدولة واملجتمع بحياة اإلنسان 

دنياه  يف  النهايئ  ومستقبله  الروحية 

كل  بها  مير  الذي  الزائلة  الخاصة 

إنسان عىل األرض.

قيم  ألتزامه  منه  يفرتض  املتدين 

عن  بعيداً  اإلنسانية،  واملثل  األخالق 

القتل والنهب والسبي والغزو ألخيه 

اإلنسان املخلوق مبثله مع األختالف 

الله  من  املخلوق  الديني  والتنوع 

الديني  بالفقه  متزمتني  نفسه، 

 14 قبل  وغزواته  وسريته  األسالمي 

بأباحة  شيعي،  أم  كان  سني  قرن 

الديانات  ملعتنقي  واملال  العرض 

ودينية  أنساين  كارثة  أنها  األخرى. 

وحتى إالهية ال ميكن متريرها يف زمن 

الخادم  العلمي  والتطور  التكنلوجيا 

للبرشية جمعاء.

الدميقراطية  املدنية  الدولة 

وعدالتها  وقوانينها  دستورها  لها 

املواطنة  عىل  واملفروضة  املتساوية 

واجباتها  جاين  إىل  لحقوقعا  ومانحة 

بحكم  ملتزمة  وهي  الوطنية. 

ووجوده،  قضيته  وعدالة  الشعب 

دميقراطياً  املنتخبة  قيادته  تصونه 

بشفافية ونزاهة تامتني، مختارة من 

نحو  واملتطلع  املثقف  الشعب  قبل 

بعيداً  ومتقدم،  متطور  أفضل  غد 

عن التشبث الدائم للقادة ألكرث من 

دورتني أنتخابيتني.

التكامل  مبدأ  من  البد  وهنا 

والتكافل والتفاعل بني الدولة املدنية 

الدميقراطية واملواطنة الحية الفاعلة 

املخلصة للشعب وللوطن.

يف  دميقراطية  مدنية  دولة  )ال 

غياب املواطنة، وال مواطنة يف غياب 

الدولة املدنية الدميقراطية(.

والعامة  الفردية  الحرية  وهنا 

الدولة  قبل  من  ومصانة  مطلوبة 

سيدة  مع  الدميقراطية  املدنية 

املساوي  السلمي  العادل  القانون 

لجميع املواطنني.
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شؤون وطنية

عمر  من  األخرية  العقود  يف 

الرشق  مبنطقة  عصفت  البرشية، 

األحداث  من  مجموعة  األوسط 

مشاريع  أنهيار  منها  واملتغريات، 

اليسار،  وتراجع  العربية،  القومية 

الذي  املتعصب،  اإلسالم  وتصاعد 

السيايس  اإلسالم  مشاريع  عنه  نتج 

هناك  يكون  كلام  األخري  وهذا 

اإلسالم  إىل  يتمحور  مالئم  ظرف 

طائفية  حروب  وظهور  الجهادي، 

ومذهبية وأهلية، وكذلك صناعة ما 

سمي بالربيع العريب الذي هو انتاج 

الدول  الغاية منه تدمري هذه  غريب، 

وثقافاتها وشعوبها باإلسالم السلفي 

الوهايب وإن أمكن الجهادي )إخوان، 

مشتقات القاعدة، داعش وأخواتها(، 

الغرب ومبشاريع سياسية  ينقض  ثم 

مصاحبة  قرسية  )دميقراطية 

اإلسالمويني،  حلفائه  عىل  للعسكر( 

شعوب  عليها  يعيش  أرض  ليستلم 

تتوسل  الوسطى  القرون  من 

الشيطان لتخليصها من اإلسالمويني، 

التامة  السيطرة  هو  الغرب  وهدف 

املطلقة عىل هذه املنطقة الحساسة 

مواردها،  ونهب  العامل  من  واملهمة 

املتفاجئة  واملتغريات  األحداث  هذه 

مجموعة  أفرزت  سلفاً،  املدروسة 

كاملوت  املحسوسة،  النتائج  من 

داخلية  الجامعية  والهجرة  املجاين 

التحتية  البنية  دمار  مع  وخارجية، 

نتائج  إىل  باألضافة  البلدان،  لهذه 

وتعليمية  وأقتصادية  أجتامعية 

وهذا  منها  مدمره،  سلبية  وسياسية 

تداعي  هو  املقال  موضوع  هو 

وأنهيار الشعور الوطني أو ضعفه يف 

جميع هذه البلدان.

ثالثة  املقال  هذا  يف  سأتناول 

بوطنيتها  ومعروفة  مهمة  بلدان 

العراق  )هي  والعريقة:  العميقة 

وسوريا ومرص(، كون البلدان الثالثة 

متشابهة إىل حد كبري ولها مشرتكات، 

مع بعض التغيريات البسيطة التي ال 

تؤثر عىل النتائج إىل حد ما، فالعوامل 

من  كثريه  البلدان  لهذه  املشرتكه 

أرثاً  بأمتالكها  معروفة  انها  أهمها 
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عىل  ليس  قدمياً،  وتاريخياً  حضارياً 

فحسب،  األوسط  الرشق  مستوى 

كام  بأكمله،  العامل  مستوى  عىل  بل 

سباقة  كانت  الثالثة  البلدان  إن 

التطور  لقبول  الحديث  عرصنا  يف 

العلمي والثقايف والحضاري والتقني 

العامل  بلدان  نحو  رياحه  التي هبت 

النهضة  مظاهر  فيها  وقام  الثالث، 

مبكراً  التنويري  والفكر  الحديثة 

الخليج  كدول  أخرى  بدول  قياساً 

والجزيره العربيه التي كانت ترتدي 

سبات  يف  وغارقة  البداوة  أسامل 

الصحراء، ميزه أخرى لشعوب هذه 

الدول )العراق وسوريا ومرص( هي 

امتالكها لحس وطني عميق وصادق، 

العراقية  الوطنية  يردد  كان  وعندما 

وهكذا  العراقيني  وجدان  يهتز  كان 

السوريني واملرصيني، وهناك مشرتك 

مهم جداً يف هذه البلدان الثالثه هو 

حضور مسيحي مهم من حيث العدد 

الديانة  املسيحية  فتعترب  والثأثري 

معتنقيها  عدد  حيث  من  الثانية 

بعد املسلمني، وللمسيحيني يف هذه 

واألهم  وعلمي  ثقايف  ثقل  البلدان 

هذه  مسيحيي  ان  هذا  كل  من 

ارساء  يف  كبرية  مكانة  لهم  البلدان 

وتعميق الوعي الوطني. 

الدامية  األحداث  ذكرُت  كام 

الثالثة  الدول  التي عصفت يف هذه 

واضعفته،  الوطني  الشعور  قوضت 

الذي  والبالزما  األساس  هو  والذي 

البلدان ويجعل  يجمع شعوب هذه 

البلدان  الوطنية يف هذه  منها دول، 

القانوين  الوعي  وضعف  وبغياب 

هي  الحديثة  األدارية  والنظم 

هذه  عليها  قامت  التي  القاعدة 

برزت  الوطنية  وبغياب  الدول، 

القومي  التعصب  هي  التي  البدائل 

والقبائلية  والطائفية  واملذهبية 

نحو  املتسارع  مثالً  فالعراق  ألخ، 

الهاوية والسائر نحو املجهول املعتم 

وأنهارت  الوطنية  تداعت  أن  بعد 

وأصبح  للعراق،  االنتامء  وتالىش 

والطامة  والطائفة  للمذهب  الوالء 

الكربى ان هذا الوالء للمذهب يقود 

للوطن،  وليس  اقليمية  لدول  للوالء 

فالعراقي  وكواقع  مجاملة  بدون 

البناء  والؤه  يكون  عندما  السني 

السنة والجامعة يحل االنتامء لالمة 

السني(  اإلسالم  )املقصود  االسالمية 

العراقي،  للشعب  االنتامء  محل 

ممتده  الوطن  جغرافيه  وتصبح 

يف  السنة  املسلمون  يتواجد  حيث 

العامل بدل جغرافية الوطن العراقي، 

وهكذا العراقي الشيعي عندما يكون 

والؤه للمذهب، متوت روح املواطنة 

ويحل محلها األمة اإلسالمية سنية أو 

شيعية، طبعاً ليك نكون منصفني هذا 

ال يعمم عىل كل العراقيني من أبناء 

لآلسف  لكن  وسنة  شيعة  املذهبني 

نقولها مبرارة الغالبية يف هذا الزمن، 

والعشرية  للقبلية  الوالء  يظهر  بدأ 

للمذهب  الوالء  من  حتى  أقوى 

كارثة كربى،  وهذه  أحياناً  والطائفة 

مجموعه  الوطن  سيكون  حيث 

سيعود  وبهذا  قبيلية  مستوطنات 

بالنسبه  البداوة،  عرص  إىل  العراق 

هو  واألقوى  األول  فالوالء  للكورد 

والئها  منهم  نسبة  مع  للقومية 

أكرث  العراق  مسيحيو  للمذهب، 

كمفهوم  العراقية  بالوطنية  متسكاً 

وينتقل  حضاري،  وكتاريخ  وكأرض 

املهجر  بلدان  يف  حتى  الشعور  هذا 

إليها نتيجة  املتعددة والتي هاجروا 

الواقع  واألجحاف  والظلم  القساوة 

األغرتاب  بلدان  مختارين  عليهم 

أرادة،  ومحض  أختياراً  وليس  عنوة 

حيث تعرضوا إىل القتل واألغتصاب 

وتفجري  املمتلكات  ومصادرة 

لسنوات  يتصدر  والعراق  الكنائس، 

العنف  دول  قامئة  زال  وال  عديدة 

املساملة  املكونات  بحق  والدمار 

حيث  من  صورها  بأبشع  املسيحية 

الجائر  والتنكيل  املستمر  األضطهاد 

يفوقون  هذا  كل  ومع  املتواصل، 

العراقية  املكونات  باقي  عىل  وطنياً 

أرض  عىل  الحقائق  وهذه  األخرى، 

الواقع تشرتك سوريا ومرص، فوطنية 

مسيحي سوريا عميقة عمق الوطن 

اسم  ان  نقول  ان  ويكفي  السوري 

اسم  من  مأخوذ  السوري  الوطن 

ومنذ  الرسيان،  سوريا  مسيحي 

عصفت  التي  الدامية  األحداث 

يقارب  ما  منذ  السوري  بالشعب 

مسيحيي  برهن  سنوات  من خمس 

متسكاً  املكونات  أكرث  أنهم  سوريا 

مع إخوتهم الوطنيون من املكونات 

السوري،  الرتاب  بوحدة  األخرى 

األقباط  وطنية  املرء  يذكر  وعندما 

التاريخي  الرديف  إنهم  تعني 

البطل  الشعب  هذا  مرص،  لوطنية 

زال  وما  عام  ألفي  من  كان  الذي 

ينئ تحت اضطهاد وتهميش ال مثيل 

الرشق  مسيحي  إخوتهم  فقط  له، 

يف  املرء  تعمق  ولو  مثله  قاسوا 
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منها  عاىن  التي  األضطهادات  تاريخ 

الدهشة  ستصيبه  الرشق  مسيحيو 

والحرية َمن ِمن هذه الشعوب عاىن 

فوطنيته  هذا  ومع  أكرث؟؟  اضطهاد 

املرصية تبقى وتشع وتتألق. ويكفي 

األقباط  لبابا  بقول  ان نستشهد  هنا 

)مرص  الثالث  شنوده  البابا  الراحل 

وطن يعيش فينا و ليس وطن نعيش 

املرصيه  الوطنية  عمق  لندرك  فيه( 

عند األقباط، وأقباط مرص ومسلميها 

الوطن  مرص  انتشلوا  الوطنيون 

األخوان  براثن  من  الشعب  ومرص 

إىل  مرص  يأخذوا  أن  أرادوا  الذين 

ويغرقوها  الوسطى  القرون  عتمة 

بحامم دم ويزيلوا مرص من الوجود 

ال  فيها  يُرى  ال  أخرى  ليخلقوا مرص 

نور وال حضاره وال لون وال شعب.

التي  الرشق  مسيحيو  وطنية 

تجلت يف هذه البلدان تعود ألسباب 

كثرية أهمها:

هم . 1 البلدان  هذه  مسيحيو 

السكان األصليني لها وهم سليلو 

الشعوب الذين فجروا حضاراتها 

الدول  أول  وبناة  العمالقة 

ذلك  وبسبب  فيها  الوطنية 

باملسؤولية  شعوراً  لديهم  منا 

مثاالً.  والعراق  عميق،  الوطنية 

كدولة  الوطن  أنهار  حيث 

منذ  وتطوره  منوه  رغم  ونظام 

امليالد، كون  الثالثة قبل  األلفية 

اليوم  مسيحيو  وأسالف  أجداد 

وسومر  أكد  دولة  سليلو  هم 

وبابل الكلدانية وآشور والدولة 

الكلدانية األخرية، فهم الوارثون 

لتلك الوطنية العريقة املستأصلة 

سوريا  ومسيحيو  كام  بفكرهم، 

الحضارة  أحفاد  مرص  وأقباط 

الفرعونية العريقة.

أكرث . 2 البلدان  هذه  مسيحيو 

وفكرياً  أجتامعياً  تحرضاً  

هم  حيث  وأقتصادياً،  وسياسياً 

مع ألغاء الفكر القبيل العشائري، 

ببديل وطني مجتمعي حضاري 

متطور ومتقدم.

غري . 3 روحي  كدين  املسيحية 

املسيحي  عىل  يحتم  ال  أريض، 

الروحي  الوالء  بني  الجمع 

عقيدة  فيها  وليس  واألريض، 

أخاك  أنرص  والرباء(...  )الوالء 

ظاملاً أو مظلوماً.

مجتمعًة  األسباب  هذه  كل 

هذه  مسيحيو  جعلت  وغريها، 

وألتزاماً  أحساساً  أكرث  البلدان 

يف  واملرشقي  الوطني..  بالشعور 

من  واسعة  قطاعات  هناك  هذا.. 

مؤرخني،  )علامنيني،  املسلمني 

الحقيقة،  هذه  يدركون  وغريهم( 

البلدان  هذه  لخلو  عميقاً  وتأملوا 

روح  يحمل  كمكون  مسيحييها،  من 

الوطن واملواطنة املغروسة بالوطنية، 

البلدان  هذه  مسيحيي  عىل  ولذا 

العمل من أجل أحياء الوطنية وبنائها 

بلدانهم  لتعود  السليم،  الفكري 

مع  تواصالً  والتقدم  التطور  لركب 

البرشية يف العامل.

شؤون وطنية
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مجموعة  هي  القومية:  تعريف 

محددة من البرش يلتقون يف عدد من 

الصفات املشرتكة ضمن املوقع الجغرايف 

)األرض( واألجتامعي والثقايف، والعادات 

بهم،  الخاصة  واللغة  والفن  والتقاليد 

بأسمهم  الراسخة  القناعة  اىل  باألضافة 

وحضارياً  تاريخياً  املنحدر  القومي 

املجموعة  هذه  أحدى  والكلدان 

بوجودها  وامللتزمة  املؤمنة  البرشية 

القومي الكلداين.

نشأت يف العراق القديم أول حضارة 

الالحقة  حلقاتها  يف  تواصلت  برشية، 

تحت مختلف التسميات الوطنية حتى 

عام  الكلداين  الوطني  الحكم  نهاية 

مللوك  الوطني  التاريخ  وفق  ق.م   482

الكتاب  يستخدم  فيام  الرافدين،  وادي 

الغربيون العام 539 ق.م كتاريخ يحدد 

نهاية الحكم الوطني الرافديني القديم، 

مع أن ذلك التاريخ يحدد نهاية الحكم 

األمرباطوري الرافدي.

كانا  العراق  وجنوب  وسط  أن 

السكان  وأن  البرشية،  الحضارة  مهد 

الكلدان  هم  املناطق  لتلك  األصليني 

األوائل سواء كانوا من بابل أو كيش أو 

تاريخ

أريدو فهم عراقيون أصليون بال منازع. 

مختلف  من  العراقيني  جميع  وعىل 

املتنوعة،  واألديان  واملذاهب  األطياف 

سكان  ومعاملتهم  بالكلدان  األعتزاز 

أصليني يف البالد، كام فعل األمريكيون 

مع  أوروبا  من  النازحون  املهاجرون 

الهنود الحمر سكان أمريكل األصليني، 

سكان  هو  كام  ورعايتهم  وتعويضهم 

أسرتاليا األصليون.

املصادر  وفق  التاريخية  الحقائق 

تؤكد،  والحديثة  القدمية  واألكتشافات 

واحد  ودم  عرق  ذو  شعب  الكلدان  أن 

وأسمهم  الكلدانية،  لغتهم  يتكلمون 

تواجدهم  حقيقة  من   نابع  الكلداين 

يقول  كام  النهرين  بالد  سكان  كقبائل 

الدكتور مورتكان يف كتابه )تاريخ األدىن 

الجنوب  يف  ومركزهم   . ص44(  القديم 

أوروك  مدن  من  الشامل  نحو  أنتقل 

البابلية  كيش  ثم  ومن  وأور  وأريدو 

الشهرية.

هي  القدمية  األمم  حضارات  أن 

اليونانية،  الكلدانية،  )الفارسية،  سبعة: 

والصينية(  الهندية،  الرتكية،  الفرعونية، 

وهم  وامللل،  الشعوب  تفرعت  ومنهم 

بالعلوم  غني  نوع  نوعان:  كرثتهم  عىل 

ونوع  وغريهم،  والفرس  كالكلدانيني 

والصينيون  كاألتراك  بالعلم  يعتني  مل 

يف  الكرميل  أنستاس  األب  قال  حيث 

املجلد   - العرب  لغة  )مجلة  كتابه 

األول ص52( كان الكلدانيون يف سابق 

شأن  من  بلغت  عظيمة  أمة  عهدهم 

بالد  أستوطنت  بعيداً،  مبلغاً  الحضارة 

جنوبها،  وحتى  شاملها  من  الرافدين 

ذكرهم  ُشهرتُها،  الخافقني  وطبقت 

أجيالهم  أختالف  عىل  األقدمون 

ولغاتهم يف كتبهم، وال سيام املتحدثون 

وتتبعهم  أهتاممهم  كرثة  بسبب  منهم 

للحقائق ويضيف يف )صفحة 54 و55 

مختلفة  بأشكال  تسميتهم  وجاءت   )

مثل )كسدي وكشديم( وتعنيان كثريي 

مشهورين  الكلدانيون  كان  أذ  الكسب 

بكرثة كسبهم وكرب حبهم لعيالهم، وقال 

بعض املحللني، بأن أصل تسميتهم هي 

كرديم وليس كسديم أو كشديم، أما يف 

)خلديني(  العربية  باللغة  التوراة  نسخ 

الكاف  الحرفني  تشابه  اىل  ذلك  ويعود 

والخاء يف اللغة اآلرامية.

)تابعونا يف العدد القادم(

بقلم: مخلص يوسف
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ثقافة عامة

يعيش  قد  النيوزلندي   )Tuatara(

املقوس  الرأس  حيتان  عام.   200 لـ 

تعيش  قد   )Bowhead Whale(

اليابانية  الكوي  أسامك  عام.   220 لـ 

لـ  تعيش  قد  األلوان  الزاهية   )Koi(

245 عاماً. بعض أنواع املحار تعيش 

ألكرث من 400 عام. بعض أنواع أشجار 

الصفصاف )Bristlecone Pine( قد 

بكترييا  عام.   5000 إىل  عمرها  يصل 

تدعى )Bacillus Permians( عمرها 

250 مليون عام!! إذ متكن العلامء يف 

الواليات املتحدة من إعادتها للحياة 

عام 2008 بعد استخراجها من صخرة 

داخل  عليها  عرث  صوديوم  كلوريد 

كهف يف املكسيك.

ال  مخلوق  هناك  هل  لكن 

ميوت؟

آن  يف  وال  نعم  هو  الجواب 

عجيب  بحر  قنديل  فهناك  واحد!!.. 

العلمي  وأسمه  هايدروزون  يدعى 

اتحاد  عملية  الخارج.  يف  ببطء 

البويضة  مع  الفائز  املنوي  الحيوان 

حياة  تكوين  نحو  الخطى  أوىل  هي 

رحلة  يف  األوىل  الخطوة  جديدة. 

األلف ميل التي قد تستغرقها الحياة 

نحو نهايتها الحتمية. 

النظر عن  أية حال، وبغض  عىل 

إىل  قدومنا  حول  عدمه  من  رضانا 

هذه الدنيا، فالحياة البرشية، وحياة 

األزرق،  كوكبنا  عىل  املخلوقات  كل 

متر بالعديد من املراحل، لكنها تنتهي 

مناص  ال  واحدة  نهاية  إىل  جميعها 

البداية  بني  ما  الزمنية  والفرتة  منها، 

العمر،  تسمية  عليها  نطلق  والنهاية 

مداه  ويختلف  ويقرص  يطول  وهو 

من مخلوق آلخر )1(...

الحرشات ال تعيش سوى  فبعض 

بضع ساعات أو أيام. الفأر قد يعيش 

الكلب  األحوال.  أفضل  يف  لسنتني 

الحصان  عاماً.   15 والقطة  عاماً   13

اإلنسان  عاماً.   70 والفيل  عاماً   30

أنواع  بعض  عام.   80 لـ  يعيش  قد 

السالحف لـ 190 عام. زاحف التوتارا 

البرشي...  العقل  تحديات   ﴿

الخلود...  الحياة والبحث عن  إكسري 

تحقيق  العلم يف  ينجح  ترى  يا  فهل 

هذه الغاية التي  شغلت عقول الناس 

عىل مر العصور؟ هل ميكن لإلنسان 

يف  ثالثة  أو  لقرنني  يعيش  أن  حقا 

املستقبل؟ وهل سينجح  العلامء أخرياً 

بحث  الذي  الحياة  إكسري  صنع  يف 

عنه أقرانهم القدماء بدون جدوى ﴾

قد  مبشهد  تبدأ  اإلنسان  حياة 

عظيم  ماراثون  العقل..  يتخيله  ال 

تسعى فيه ماليني الحيوانات املنوية 

إن  هو  العجيب  واحدة..  غاية  إىل 

املهيب  الجامهريي  السباق  هذا 

فال  إعالمية  تغطية  بأي  يحظى  ال 

تكتب عنه الصحف وال تنقل وقائعه 

الوحيد  الفائز  أن  كام  الفضائيات!! 

وال  ميدالية  بأي  تكرميه  يتم  ال  فيه 

الكبري!  انجازه  رغم  وسام  أي  مينح 

إىل  دخوله  ستكون  الوحيدة  جائزته 

جسم كروي يدعى »البويضة« ودونه 

املتسابقني  الباب بوجه ماليني  يغلق 

ليموتوا  يرتكون  الذين  الخارسين 

إعداد: د. عامر ملوكا

- الجزء األول -



) 31 (

الحياة«  »إكسري  أسطورة  انترشت 

األبدية،  والحياة  الخلود  مينح  الذي 

ورغم أن اإلنسان مل يتوصل أبداً لصنع 

إن  إال  السحري،  اإلكسري  هذا  مثل 

فوائد عظيمة  له  كانت  عنه  البحث 

يف دفع وتطوير علم الكيمياء، حيث 

هدفاً  اإلكسري  هذا  صناعة  أصبحت 

واالختبارات  التجارب  من  للعديد 

للدولة  الذهبي  العرص  يف  خصوصاً 

اإلسالمية ويف أوربا العصور الوسطى.

إطالة  عن  والطب  العلم  عجز 

دفع  الشيخوخة  وتأخري  العمر 

بالعديد من الناس إىل اللجوء للسحر 

الغاية.  إىل هذه  للوصول  والشعوذة 

السحرية  الطقوس  كانت  ما  وغالباً 

أبعاد  ذات  الشباب  بإعادة  املرتبطة 

املثال،  دموية ووحشية، فعىل سبيل 

كانت الكونتيسة الهنغارية إليزابيث 

خادماتها  رشايني  تقطع  باثوري 

داخل  معلقات  وترتكهن  البائسات 

آخر  حتى  لينزفن  استحامم  حوض 

املسكينة  الفتاة  موت  وبعد  قطرة، 

الجثة  بأبعاد  الكونتيسة  تقوم 

كانت  ألنها  دماءها  يف  واالستحامم 

تؤمن بأن لهذه الدماء خواص سحرية 

تقيض عىل الشيخوخة وتطيل العمر. 

املجال  هذا  يف  األخرى  األمثلة  ومن 

هي قصة األسبانية انركيتا ماريت التي 

من  الفقراء  األطفال  تخطف  كانت 

وتستخلص  لتقتلهم  برشلونة  شوارع 

الشحم من أجسادهم الستخدامه يف 

عىل  للقضاء  سحرية  وصفات  صنع 

الشيخوخة كانت تبيعها مببالغ طائلة 

لحسناوات املدينة من بنات الطبقة 

النبيلة والراقية.

* مصادر ومواقع عدة

ميكن أن يصبح خالداً؟

بالنسبة للشق األول من السؤال، 

تغص  الشعوب  وفلكلور  فأساطري 

املعمرين، والطريف هو أن  بقصص 

هناك اعتقاد لدى بعض الناس يف أن 

أعامر القدماء كانت أطول بكثري من 

متوسط  أن  رغم  اليوم،  البرش  أعامر 

القدمية  العصور  يف  اإلنسان  عمر 

أحسن  يف  عاماً   25 ليتجاوز  يكن  مل 

إىل  املعدل  هذا  وانخفض  األحوال، 

وذلك  الوسطى  العصور  يف  عاماً   18

واملجاعات  األوبئة  لتفيش  نتيجة 

الديني،  املوروث  ويف  والحروب. 

املعمرين،  األنبياء  العديد من  هناك 

فنبي الله نوح عاش زهاء ألف عام، 

وعاش غريه من أنبياء العهد القديم 

ملئات السنني. وهناك من عاش عمرا 

العرص  يف  أما  ربانية،  مديدا مبعجزة 

عمر  متوسط  أزداد  فقد  الحديث، 

وتوفر  الطب  لتطور  نتيجة  اإلنسان 

العرص  معمري  أغلب  فأن  الغذاء، 

الحديث هم أما أمريكيني أو أوربيني 

منذ  اهتمت  دولهم  ألن  يابانيني  أو 

ووفيات  والدات  بتوثيق  بعيد  زمن 

الرسمية  للسجالت  وطبقا  سكانها. 

اإلنسان  عاشه  عمر  أطول  فأن 

بأسم  مسجل  الحديث  العرص  يف 

 Jeanne( كاملنت  جني  الفرنسية 

 1997 عام  ماتت  التي   )Calment

عن 122 عاماً و 164 يوم. 

وبالعودة إىل سؤالنا حول أمكانية 

ففي  خالداً،  اإلنسان  يصبح  أن 

إنسان  هناك  أن  يثبت  مل  الحقيقية 

أستطاع التغلب عىل املوت سوى يف 

روايات  بعض  يف  وكذلك  األساطري، 

املوروث الديني، يف العصور الوسطى 

هذا   ،)Turritopsis Nutricula(

املخلوق  هو  الصغري  البحري  الكائن 

الذي  األرض  وجه  عىل  الوحيد 

خداعه،  وأستطاع  املوت  عىل  أحتال 

إىل مرحلة  الحيوان  فحني يصل هذا 

عادة  املوت  يليها  التي  الشيخوخة 

هذا  يقوم  املخلوقات،  جميع  عند 

مراحل  بعكس  »املحتال«  القنديل 

مراحلها  إىل  أدراجه  ليعود  حياته 

تعرف  مرحلة  وهي  االبتدائية، 

يبدأ  ثم   )Polyp( البوليب  باسم 

سن  إىل  يصل  حتى  مجدداً  بالنمو 

وهذه  دواليك.  وهكذا  الشيخوخة 

تستمر  أن  ميكن  املعقدة  العملية 

وتتكرر بشكل غري محدود لدى هذه 

»خالدة«  إنها  أي  العجيبة،  القناديل 

بكل معنى الكلمة، لكن هذا ال يعني 

ما  غالباً  الكائن  فهذا  بأنها ال متوت، 

كائنات  قبل  من  لالفرتاس  يتعرض 

مثل  أيضاً  ميوت  فهو  وبالتايل  أخرى 

اآلخرين.

هذا  درسوا  الذين  العلامء 

بأنه  يقولون  البحري  القنديل 

تدوير  إلعادة  معينة  آلية  يستخدم 

تحويل  طريق  عن  وذلك  حياته، 

إىل  وشكل  نوع  من  جسمه  خاليا 

آلية يطلق عليها تسمية  أخر، وهي 

وميكن   ،)Trans Differentiation(

لدى  محدود  نطاق  عىل  مالحظتها 

كالسمندل  الزواحف  أنواع  بعض 

بإمكانه  الذي   )Salamander(

أطراف  بعض  بناء  وإعادة  تعويض 

جسمه يف حالة تلفها أو فقدها.

كم  اإلنسان..  عن  ماذا  لكن 

وهل  يعيش؟  أن  بإمكانه 
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الساموية  األخدار  إىل  بيننا  من  رحل 

الدكتور حبيب تومي الذي تويف يف الرنويج 

الساعة التاسعة مساء الثالثاء 2015-12-1 

ابن  هو  الفقيد  به.  أمل  عضال  مرض  اثر 

وشكرية  تومي  صادق  يوسف  املرحومني 

تومي  بتول  السيدة  وزوج  بلو  صادق 

ووالد كل من انجيال، رياض، رائد، اشواق، 

ونورس تومي وشقيق كل من السيد جالل 

و  تومي  ماري، وسلمى  والسيدات  تومي 

والجد  والزوج  األب  كان  أحفاد  له تسعة 

العراق  وبلده  عائلته  أحب  الذي  املثايل 

الحبيبة.  القوش  بلدته  وابناء  وأهله 

سيبقى حبك خالداً يف القلب، أنت رحلت 

جسداً وستبقى بيننا نتذكر وقفاتك وحبك 

حبيب  البار  القوش  ابن  وداعاً  لآلخرين. 

تومي )حبّا(.

وأُقيم قداس عن روحه الطاهرة يوم األحد 

كنيسة  يف   2015\12\13 املوافق  القادم 

الكلدانية،  الزروع  حافظة  العذراء  مريم 

قبل  من  اليوم  نفس  يف  التعازي  وقبلت 

أعضاء املؤسسات املدنية يف قاعة الكنيسة 

الرشقية القدمية من الساعة الثانية ولغاية 

الخامسة عرصاً:

األتحاد العاملي للكتاب واألدباء الكلدان

نادي بابل الكلداين الثقايف

األتحاد الكلداين األسرتايل

الرابطة الكلدانية

يتغمد املناضل الكبري وحبيبنا )حبّاً( بوافر 

الساموي  ملكوته  فسيح  ويسكنه  رحمته 

وأن يلهم أهله وذويه وأصدقائه ومحبيه 

واألدباء  للكتاب  العاملي  األتحاد  وأعضاء 

الكلدان نعمة الصرب والسلوان.

أخبار الجالية

الدكتور حبيب تومي

يف ذمة الخلود

الرابطة الكلدانية / فرع ملبورن - 

أسرتاليا تلتقي مبمثيل املؤسسات 

والجمعيات الكلدانية
مكتب  هيكلية  إمتام  أجل  من 

وتوضيح  الكلدانية  للرابطة  ملبورن 

ألية عمل املكتب والتنسيق والتعاون 

وتوحيد الجهود مع بقية املؤسسات 

الكلدانية  والنوادي  والجمعيات 

التقت الهيئة االدارية املؤقتة ملكتب 

 / ملبورن يوم األربعاء املصادف 24 

أغادير مبمثيل  02 /2016 عىل قاعة 

والنوادي  والجمعيات  املؤسسات 

الكلدانية  الشخصيات  وبعض 

املستقلة.

أدار اللقاء د. عامر ملوكا الذي رحب 

يوحنا  السيد  وبعدها شكر  بالحضور 

ورئيس  العليا  الهيئة  عضو  بيداويد 

استجابتهم  عىل  الحارضين  الفرع 

وحضورهم هذا اللقاء، ثم قدم نبذة 

الرابطة  انشاء  أهمية  عن  مخترصة 

اهم  عن  مقترص  وتقرير  الكلدانية 

نشاطاتها املحلية والعاملية خالل الفرتة 

املنرصمة. كذلك تطرق إىل الغرض من 

التنسيق  هو  الذي  اللقاء  هذا  عقد 

بني املؤسسات الكلدانية وتبادل اآلراء 

واالطالع عىل املواقف لرص الصفوف 

عامليا يف قضيتهم وقضية جميع األخوة 

املسيحيني يف العراق ومحنتهم يف أرض 

األباء ودول الجوار.

يوحنا  سامل  السيد  قرأ  بعدها 

النظام  يف  املذكورة  الرابطة  اهداف 

الكلمة  انتقلت  وبعدها  الداخيل 

إىل السادة سمري يوسف رئيس فرع 

للرابطة  ويلز(  ساوث  )نيوز  سدين 

الهيئة  عضو  نعمو  غانم  والسيد 

ما من  اللذين قدَّ للرابطة  التأسيسية 

التي  النشاطات  مداخلتهام  خالل 

سدين(  )فرع  الرابطة  بها  قامت 

املستوى  عىل  املنرصمة  الفرتة  خالل 

املحيل والحكومة األسرتالية والجالية 

من  أسرتاليا  يف  والدولية  العربية 

وبعدها  املبارشة.  لقاءاتهم  خالل 

فتح املجال أمام الحضور لألسئلة أو 

املساهمة مبقرتحاتهم التي تم اإلجابة 

عليها جميعاً.

كان اللقاء إيجابياً، كام تم االتفاق 

عىل تكرار هذه اللقاءات يف املستقبل، 

وطُلب من منتسبي هذه املؤسسات 

الرابطة  إىل  االنتساب  والجمعيات 

مؤسساتهم  أو  جمعياتهم  باسم 

جامعياً أو فردياً وذلك لخدمة املجتمع 

واملجتمع  خاصة  بصورة  الكلداين 

املسيحي بصورة عامة.
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يف  الثقايف  سورايا  ملتقى  نظم 

 15 الثالثاء  يوم  لجاليتنا  مدينة 

قاعة  عىل  من    2015 ديسمرب 

الطبعة  اطالق  تم  حيث  عشتار، 

األوىل من الكتاب الجديد لألديب 

)خوراواثا  واملعنون  هوزايا  يونان 

– األصدقاء(.

شعرية  مجموعة  هو  الكتاب 

 12 من  مكونة  لألديب،  جديدة 

يف  مسبقاً  بعضها  نرش  قصيدة، 

اآلخر  والبعض  أخرى،  مجموعات 

ينرش ألول مرة.

األم  باللغة  جاءت  القصائد 

الرسيانية، مرفقة برتجامت عربية 

ورق  من  صفحة   195 عىل  لها، 

.A5 بحجم

أسرتاليا   - ملبورن  مدينة  كانت 

األحد  مساء  هام  موعد  عىل 

آال   206 شباط  من  السابع  املوافق 

هوزايا.   يونان  الكاتب  تابني  وهو 

الصورة  بدقة،  معداً  يشء  كل  كان 

والشموع  البخور،  للراحل،  الكبرية 

عريفا  املنصة  إىل  تقدما  والزهور... 

املبدعان:  الشاعران  التأبيني  الحفل 

بالعربية  احسان  جوانا  األنسة 

بالرسيانية،  هوزايا  ماجد  والسيد 

الذي  الكريم  بالحضور  مرحبني 

عىل  عشتار  قاعة  به  اكتظت 

الحضور  من  طلبا  ثم  سعتها. 

عىل  صمت  دقيقة  الوقوف  املتميز 

أرواح شهدائنا األبرار  بعدها أخذا 

الحارضين  عىل  شعراً  الكالم  ينرثان 

بالحزٍن  ممزوجاً  شعراً  بالتناوب 

هكذا  نعم  وشموخ  بأمٍل  والفخر، 

كان فقيد االمة بني احضان الصدق 

والوفاء، االكرام واالجالل... ثم عىل 

حرائق  سمفونية  وايقاعات  نغامت 

نينوى تقدم املوكب املهيب لحاميل 

يتقدمهم  للفقيد،  الكبرية  الصورة 

والزهور  والشموع  املباخر   حاملو 

املعد  املنصات  عىل  وضعت  التي 

جليل،  احتفاٍل  جوٍي  يف  سلفاً  لها 

وتُأِطرها...  القاعة  صدر  لتزين 

املساهامت  من  العديد  والقيت 

عربت  التي  والقصائد  والكلامت 

وأهمية  الراحل  األديب  مكانة  عن 

يف  طيبة  وسرية  أعامل  من  ترك  ما 

شعبه. قضايا  خدمة 

)خوراواثا(احتفال تأبيني مهيب للملفان يونان هوزايا
اصدار جديد لألديب 

يونان هوزايا يف ملبورن
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ثقافة عامة

ي  يز عز

القارئ..
مدى  عىل 
عاماً  عرشين 
 2000  –  1980
مبرافقة  ترشفت 
الوطني  املنتخب 
بكرة  العراقي 
كطبيب  القدم 

ورئيس للكوادر املسؤولة عن تقديم 
للمنتخبات  الطبية  الخدمات  كافة 
تلك  القمة يف  التي وصلت  العراقية 
العراقية.  الرياضة  تاريخ  من  الفرتة 
السادس  العام  ندخل  ونحن  واآلن 
فرتة  بني  يلَّ  تلوح  االلفني  بعد  عرش 
وأخرى ذكريات كثرية من ذلك الزمن 
الورق  الجميل آثرت ان اضعها عىل 
لتصل  بابلون  مجلة  إىل  وادفعها 

عربها إىل القارئ الكريم.

لأللعاب..  اآلسيوية  الدورة 

الهند 1982 

األلعاب  دورة  يف  العراق  شارك 
بوفد  الهند  نيودلهي يف  اآلسيوية يف 
شخص  مائة  من  أكرث  ضم  كبري 
القدم  كرة  العاب  يف  شاركنا  حيث 
والسلة والطائرة واملصارعة واملالكمة 

وامليدان.  والساحة  األثقال  ورفع 
لجميع  الوحيد  الطبيب  انا  وكنت 
وادارييها  مدربيها  مع  الفرق  هذه 
واحد.والحقيقة  معالج  يساعدين 
انني رشحت مع الوفد كوين طبييب 
ولكني  القدم  بكرة  العراقي  للفريق 
كله  للوفد  طبيباً  أصبحت  فعلياً 
الرياضة  عن  املسؤولون  كان  حيث 
بكرة  فقط  يهتمون  الوقت  ذلك  يف 
الخدمات  القدم وخاصًة يف موضوع 
االخطاء  احدى  طبعاً  وهي  الطبية 
التي ساهمت يف عدم تطور الرياضة 
كرة  فريق  مشاركة  ولوال  العراقية.. 
الوفد  الدورة لذهب  القدم يف هذه 
إىل هذه الدورة املهمة بدون طبيب!!

لنتكلم عن  عىل كل حال.. نعود 

املفارقات التي اذكرها والتي حدثت 

من  االوىل  األيام  يف  الدورة.  هذه  يف 

الوفود  وعند  عندنا  ظهرت  الدورة 

الطعام  مشكلة  األخرى  العربية 

كميات  عىل  واحتوائه 

التوابل  من  كبرية 

الذين  الطباخني  كون 

يف  الطعام  يعدون 

للقرية  الكبري  املطعم 

يتسع  والذي  األوملبية 

آالف  أربعة  من  ألكرث 

وهم  هنود  شخص 

كرماء  تعرفون  كام 

العمل  ما  والتوابل..  الكاري  يف  جداً 

األطباء  من  زميلني  مع  إتفقت  إذاً  

العربية  الدول  لوفود  املرافقني 

عاىن  والذين  الدورة  يف  املشاركة 

وقررنا  املشكلة  نفس  من  العبوهم 

االجتامع مبدير املطعم والذي اخربنا 

بصعوبة عمل وجبة خاصة صغرية لنا 

كون ان طريقة إعداد الطعام عندهم 

هي بالجملة، عىل هذا األساس طلبنا 

منه كحل للمشكلة ان يقسم إعداد 

الطعام  األول  نوعني  إىل  الطعام 

الحار)بالتوابل( والثاين الطعام العادي 

بدون توابل كون تقديم الطعام كان 

اليوم  يف  املفتوح.  البوفيه  بطريقة 

املطعم  إىل  الالعبني  رافقت  التايل 

وعند  املقرتح  تطبيق  من  التأكد 

العادي  البوفيه  يف  للطعام  تذوقي 

إىل  فتوجهت  حار،  أيضاً  أنه  وجدت 

املدير أعاتبه كون الطعام حار فقال: 

يف الرياضة العراقية
بقلم: د. فالح فرنسيس
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يعدوا  ان  رفضوا  الطباخون  دكتور.. 

»قليالً  ولو  يضيفوا  ان  دون  الطعام 

من التوابل« ألن الطعام سيكون عند 

ذلك بدون طعم!!
عدنان  أصيب  الدورة  نهاية  قبل 
العراقي  الدفاع  صخرة  درجال 
الحاد  والكبد  املعدة  بالتهاب 
املستشفى  إىل  ادخاله  إىل  واضطررنا 
وكنت أذهب لزيارته يومياً يف نهاية 
يوم العمل الشاق مع الفرق األخرى 
وبعد  الزيارات  إحدى  يف  للوفد. 
اطمئناين عىل صحته خرجت وكانت 
ليالً  عرشة  الحادية  حوايل  الساعة 
ألشاهد منظراً سوف لن أنساه طوال 
السيارات  مرآب  كان  لقد  حيايت.. 
من  خايل  للمستشفى  التابع  الكبري 
السيارات  من  بدالً  ولكنه  السيارات 
الذين  الفقراء  بالناس  مملوءاً  كان 
يفرتشون  عوائلهم  مع  لهم  مأوى  ال 
التايل..  اليوم  إىل صباح  للنوم  األرض 
بالقوة الكبرية لهذا املنظر املؤمل الذي 
فاجأين.. بنفس القوة والعمق شكرت 
الله عىل نعمته بأن الناس وأطفالهم 
يف بلدي العراق ينعمون بنوم هانئ 
أفكر  ومل  بيوتهم..  ويف  أرستهم  عىل 
آنذاك بأنه سيأيت اليوم الذي ستجرب 
التهجري  عىل  العراقية  العوائل  فيه 
يف  أطفالها  مع  وتنام  بيوتها  لترتك 

الشوارع واملخيامت!
أرى  مرة  وآلخر  ألول  الهند  يف 
أنبوب  قطعة  يف  تعيش  العوائل 
املجاري!  انابيب  من  منفصلة 
تظاهرة  أرى  مرة  ألول  الهند  ويف 
حيث  واملتسولني  للشحاذين 
السيد  مع  السوق  يف  أتجول  كنت 
اليوغساليف  املدرب  جورجيوفيج 
وإذا  السلة  بكرة  العراقي  للمنتخب 
املدرب  ان  والحظت  شحاذ..  يتبعنا 
يريد اعطاءه بعض النقود فنبهته ان 
ال يفعل حيث ان أحد مرافقينا كان 
ان  وما  سابقاً..  ذلك  من  حذرنا  قد 
فعل حتى رأينا الشحاذ يعطي إشارة 

معينة فظهرت وراءنا فجأًة مجموعة 
العرشين  عىل  تزيد  الشحاذين  من 
واستمرت  املزيد!!  منا  يطلبون 
داخل  مبرافقتنا  املتسولني  تظاهرة 
السوق ومل تفارقنا إىل ان اعطيناهم 

املزيد وتخلصنا منهم بصعوبة.
سعيدة..  كانت  الدورة  نهاية 
معاىف  املستشفى  من  عدنان  خرج 
واستطعنا ان نشفي حسني سعيد من 
الصداع النصفي الذي أمل به قبل يوم 
املباراة  لندخل  النهائية  املباراة  من 
الفوز  هدف  نفسه  حسني  وليسجل 
القاتل عىل املنتخب الكويتي وليفوز 
الفريق العراقي بقيادة املرحوم شيخ 
املدربني عمو بابا ببطولة كرة القدم 
الهند  يف  لاللعاب  اآلسيوية  للدورة 
بامليدالية  القدم  كرة  العبو  ليكلل 
امليداليات  إىل  مضافًة  الذهبية 
التي  والربونزية  والفضية  الذهبية 
ومالكمو  ومصارعو  رباعو  احرزها 
العراقيون  وامليدان  الساحة  والعبو 

األبطال يف تلك الدورة.
األعداد  يف  أخرى  ذكريات  وإىل 

املقبلة.
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الباب الريايض

الكابنت )وليد حنا(  مسؤول نادي أبفليد 

تنظيم  يف  املميز  لدوره  وذلك  الريايض 

وإدارة البطولة..

العراق( تنظمها  بطولة )كأس وحدة 

سنوياً أدارة نادي أبفليد الريايض وبرعاية 

السنة  وهذه  األسرتايل  الكلداين  األتحاد 

رشائح  مختلف  من  فرق   8 فيها  شارك 

يف  املقيم  العراقي  املجتمع  وأطياف  

سدين  من  مختلفة  مدن  من  أسرتاليا 

وملبورن ومدن أخرى أجتمعوا عىل حب 

عىل  نراه  ما  كل  ونبذ  ووحدته  العراق 

شاشات التلفاز من أنشقاق وطائفية.

حرضة  مشكوراً  باألحتفال  شارك 

خورنة  كهنة  أحد  كوريال  ماهر  األب 

للكلدان  الزروع  حافظة  العذراء  مريم 

يف ملبورن وبحضوره أعطى رونقاً خاصاً 

ودعامً معنوياً ألبناء الخورنة وهم ينالون 

الوجه  تعطي  التي  والتكرميات  الجوائز 

الكلدانية  أمتنا  أبناء  لتواجد  املرشق 

النجاحات  من  مزيد  وإىل  أسرتاليا...  يف 

وبالتوفيق للجميع..

القلبية  التهاين  تقدم  بابلون  مجلة 

للكابنت وليد حنا ولنادي أبفليد الريايض.

يحتفل األسرتالييون سنويأ مبناسبة يوم 

أسرتاليا الوطني والذي يصادف يوم 26 / 

1 من كل عام ويف هذا اليوم املميز تقوم 

األسرتالية  والواليات  البلديات  حكومة 

املختلفة بعدة نشاطات وفعاليات ومنها 

مدينة  )هيوم HUME( يف  مدينة  بلدية 

يسكنها  التي  فكتوريا  لوالية  ملبورن 

إىل  الكلدانية  أمتنا  وأبناء  عوائل  أغلب 

األخرى  والقوميات  األثنيات  بقية  جانب 

أقامت  السنة 2016  املهاجرة. ففي هذه 

بلدية هيوم أحتفالية كبرية مميزة مبناسبة 

الربملان  أعضاء  بحضور  الوطني  اليوم 

والية  برملان  وأعضاء  األسرتايل  الفيدرايل 

فكتوريا وأعضاء مجلس البلدية وأعتادت 

أفضل نشاط  بأختيار  البلدية يف كل سنة 

للسنة يهدف إىل زرع روح األلفة واملودة 

املهاجرة  الجاليات  بني  املشرتك  والعيش 

املتعدد  األسرتايل  املجتمع  يف  واألندماج 

الثقافات واألثنيات.

األسرتايل  الكلداين  األتحاد  وكان   

هذه السنة قد رشح بطولة )كأس وحدة 

نشاط  كأفضل  القدم  كرة  لفرق  العراق( 

والجائزة   التكريم  تسلم  وقد  للبلدية. 

بطولة )كأس وحدة العراق( لكرة القدم

أفضل نشاط لسنة 2016 لبلدية )هيوم(

سيزار ميخا هرمز – ملبورن 

أوالً: سباق رجل ضد حصان

 يتطلب سباق املاراثون هذا قوة 

فاملنافس  التحمل،  عىل  وقدرة  كبرية 

بدأ  وإمّنا حصاناً،  إمرأة  أو  ليس رجالً 

هذا السباق الغريب الذي يقام سنوياً 

يف بلدة بويلز عام 1980 حيث يتبارى 

رجل مع حصان ميتطيه أحد الفرسان 

يف سباق طويل.

مفتاح  الحب  سباق  ثانياً: 

الفوز

يف  مرة  ألول  السباق  هذا  ظهر 

فنلندا وهو عبارة عن سباق بني رجال 

أو  زوجاتهم  أكتافهم  عىل  يحملون 

اجتياز  عليهم  ويتوجب  صديقاتهم 

وقت  بأرسع  العوائق  من  العديد 

ممكن.

ثالثاً: سباحة من نوع أخر

وكأنها  الرياضة  هذه  التعترب 

األمر  واقع  يف  أنّها  إال  غطس  مجرد 

غطس يف بركة مملوءة باملياه الوسخة 

والقاذورات.
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أقيمت يف قطر بطولة آسيا تحت 

التي   2016 القدم  لكرة  سنة   23

لألتحاد  مؤهلة  تصفيات  مبثابة  تعد 

مسابقة  إىل  القدم  لكرة  اآلسيوي 

األوملبية  األلعاب  يف  القدم  كرة 

ثالثة  منها  وتأهل   2016 الصيفية 

الثالثة  املراكز  صاحبة  منتخبات 

األوىل وهي كآل من كوريا الجنوبية 

الثاين  باملركز  واليابان  األول  باملركز 

والعراق باملركز الثالث..

العراقي  املنتخب  أستطاع 

تلك  أحدى  خطف  من  األوملبي 

البطاقات بعد أن حل باملرتبة الثالثة 

الثالث  املركزين  تحديد  مباراة  يف 

أمام  بطولية   مباراة  يف   والرابع 

األرض  صاحب  القطري  املنتخب 

العراقي  املنتخب  ومتكن  والجمهور 

بادائه القتايل من  أن يقلب الطاولة 

عىل املنتخب القطري  فقلب تأخره 

عن  جاءت  بهدفني  فوز  إىل  بهدف 

األوملبي العراقي يخطف بطاقة التأهل ألوملبياد 

ريو دي جانريو 2016  يف الربازيل

سيزار ميخا هرمز – ملبورن 

طريق املهاجمني  مهند عبد الرحيم 

صافرة  وبعد  الحسني  عبد  وأمين 

بداية  أعلنت  املباراة  لنهاية  الحكم 

العراقية  للجامهري  األحتفاالت 

واملحافظات  العاصمة  بغداد  يف 

الصحف  وتغنت  األخرى  العراقية 

العراقية  بهذا األنجاز التاريخي وتم 

أستقبال رسمي وجامهريي وأعالمي 

يف  األوملبي  املنتخب  لبعثة  كبري  

تكرميه  وتم  الدويل  بغداد  مطار 

مجموعة  قبل  من  كبري  بأحتفال 

قنوات البغدادية و أستقبال وتكريم 

الوزراء  رئيس  قبل  من  أخر  خاص 

العراقي د. حيدر العبادي..

مجلة )بابلون( تقدم أحر التهاين 

العراقية   للجامهري  والتربيكات 

وللمنتخب العراقي األوملبي متمنني 

التوفيق له يف أوملبياد ريو دي جانريو 

املحافل  يف  عاليأ  العراق  أسم  لرفع 

الدولية.

رابعاً: مكارسة أصابع القدم

عاملية  بطولة  أول  انطلقت 

ملكارسة أصابع القدم يف بريطانيا عام  

1976 وهي لعبة يفوز فيها املتباري 

منافسه  قدم  إنزال  من  متكن  إذا 

بطلب  التقدم  وتم  األرض  ملستوى 

ضمن  اللعبة  هذه  الدراج  رسمي 

مل  أنه  إال  األوملبية  األلعاب  رياضات 

متم املوافقة عىل ذلك حتى األن.

خامساً: كرة املالكمة

فنون  بني  اللعبة  هذه  تجمع 

تقوم  الطائرة معاً حي  املالكمة وكرة 

اليد  بقبضة  الكرة  رضب  مبدأ  عىل 

املنافس  الفريق  ملعب  إىل  وإيصالها 

عرب شبكة موضوعة بني الطرفني وميكن 

ملس الكرة بعد اجتيازها للشبكة ثالث 

مرات من قبل الالعبني الخمسة يف كل 

فريق.

سادساً: هويك تحت املاء

تحت  تلعب  ايل  الهويك  رياضة 

بحسب  نقاطها  تحتسب  والتي  املاء 

األهداف التي يسجلها الفريق وعىل 

راضة  باتت  العادية  الهويك  غرار 

بشعية  تحظى  املاء  تحت  الهويك 

وأسرتاليا  بريطانيا  من  كل  يف  كبرية 

وكندا ونيوزيالندا وجنوب أفريقيا.
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سيديت

إعداد نضال هنودي

العمل:

• يغسل الرز وينقع ساعة ثم يصفى ويدعك مع لحم الرشح 	

الصايف باليد ويضاف امللح ثم يسحب مباكنة اللحم مرتني

• يفرم اللحم الدهني خشناً ويضاف إليه امللح والبهار ويعام 	

عىل شكل أقراص صغرية من الكبة وتحىش بالقيمة.

• يضاف 	 ثم  ويسلق  اللحم  ويغسل  وتنقع  القييس  تغسل 

إليه الدبس والقييس أثناء السلق والتني والتمر والزبيب 

وامللح وماء السامق وعندما يكتمل نضوج اللحم تضاف 

الكبة وتسلق تقريباً نصف ساعة إىل ان تنضج وألف عافية

ألغاز؟!
عائلة مؤلفة من 6 بنات . 1

فكم  منهن،  لكل  واخ 

عدد أفراد العائلة؟

وضع . 2 تستطيع  متى 

املاء يف الغربال؟

الذي . 3 اليشء  هو  ما 

وتعرفه  يراك  وال  تراه 

وهو ال يعرفك؟

ملئات . 4 يتسع  مكان 

يسع  وال  االلوف 

عصفور صغري؟

ال . 5 الذي  اليشء  ماهو 

يؤكل يف الليل أبداً؟

6 . 8 من  تتكون  كلمة 

تجمع  ولكنها  حروف 

كل الحروف؟

الذي . 7 اليشء  هو  ما 

آذن  بدون  يسمع 

ويتكلم بدون لسان؟

الحلول::

1  . )7(

2  . )عند التجمد(

3  . )الظل(

4  . )خلية النحل(

5  . )الفطور والغداء(

6  . )االبجدية(

7  . )الهاتف(

عمل كبة القره زنيك
املقادير:

• ربع كيلو لحم رشح صايف مفروم ناعم + 4 اكواب رز + 	

ملح لجسم الكبة

• بهار 	  + ملح   + ودهني  خشن  مفروم  لحم  كيلو  نصف 

للحشو

• نصف كيلو لحم غنم مع العظم + كوب ونصف دبس + 	

متر اجريس + تني مجفف + زبيبز + ربع كيلو طرشانة + 

ماء سامق + ماء للسلق + ملح ملرقة السلق
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صباحاً  النوم  من  نستيقظ  ما  كثريا 

التعب  عالمات  وجوهنا  عىل  وتظهر 

إلخفائها  املكياج  إىل  فنلجأ  واإلرهاق 

قبل  املطلوبة  اإلرشاقة  عىل  والحصول 

جيداً  حالً  املكياج  املنزل.  من  الخروج 

عىل  يؤثر  قد  ألنه  األفصل  ليس  ولكنه 

جاملك الطبيعي عىل املدى البعيد. لذا 

نقدم لك طريقة طبيعية إلخفاء املظهر 

الباهت للوجه يف الصباح.

 Sona الجامل  مدونة  لنا  ترشح 

خطوات  الفيديو  هذا  يف   Gasparian

لوك  عىل  الحصول  يف  تساعدك  سهلة 

مرشق يف الصباح بدون مكياج!

أول•يشء•يجب•أن•تهتمي•به• •	

العملية  هذه  وأثناء  أسنانك  غسل  هو 

قومي بتقشري شفتيك باستخدام فرشاة 

األسنان للتخلص من الجلد الجاف.

أداة• الوجه• تنظيف• فرشاة• •	

غسل  عند  عنها  تستغني  ال  أساسية 

مقرش  عليها  ضعي  الصباح.  يف  وجهك 

لطيف صالح لالستخدام اليومي وابدأي 

يف غسل وجهك بها.

جففي•وجهك•جيدا•ثم•ابدأي• •	

الوجنتني  عىل  يديك  بأصابع  بالرتبيت 

الوجه  يف  الدم  تدفق  لزيادة  والجبهة 

وإعطائه حمرة طبيعية مميزة.

ترطيب• وقت• يأيت• اآلن• •	

وكريم  للشفاه  مرطب  ضعي  البرشة. 

للبرشة  مضيئة  برتكيبة  يتميز  للعينني 

يحتوي  جيد  بكريم  وجهك  رطبي  ثم 

عىل معامل وقاية من الشمس وقومي 

للتأكد  الوجه  عىل  بأصابعك  بالضغط 

من امتصاص البرشة للمستحرض.

الحواجب• ومتشيط• تهذيب• •	

خطوة مهمة حتى يبدو مظهرك منمقاً 

واحريص أيضا عىل ثني الرموش باألداة 

عيونك  تعطي  فهي  لذلك  املخصصة 

مظهرا أكرث اتساعاً وإرشاقاً.

أيضا• الرائعة• الحيل• من• •	

بدون  مرشقا  مظهرا  برشتك  إلعطاء 

بدهان  الرموش  دهن  هو  مكياج، 

Aquaphor لتجعلها تبدو مبللة وأكرث 

جاذبية.

ميكنِك•أيضاً•وضع•مسحة•من• •	

عظمتي  عيل   Aquaphor الـ  دهان 

الخد كبديل طبيعي للهاياليت.

إذا•كان•هناك•مستحرضا•واحد• •	

ميكن  التجميل  مستحرضات  من  فقط 

ضعي  الخدود.  أحمر  فهو  استخدامه 

مسحة من أحمر الخدود الربونزي عىل 

وجنتيك لتعطيها حمرة مميزة.

شعرك• تصفيف• من• تأكدي• •	

مبجفف الشعر ليالً حتي ميكنك إسداله 

بسهولة عىل وجهك يف الصباح.

عززي• أخراً،• وليس• أخرياً• •	

سواء  اإلكسسوارات  بارتداء  إطاللتك 

الكثري  تضيف  فإنها  األعقاد  أو  األقراط 

إلرشاقة وجهك.

صيحات  أحدث  اكتشفي 
رسومات األظافر »السويرت«

حينام يأيت عيّل الوقت الذي 
يستطيعون  ال  أنهم  فيه  أقول 
إيجاد أي فكرة مبتكرة لرسومات 
األظافر، تظهر فكرة غري تقليدية 
التي   - السويرت  صيحة  ورائعة. 
رسومات  يف   - البلوفر  تعني 
األظافر تعد من ستايالت الشتاء 
املوسم،  لهذا  واملناسبة  الجذابة 
مميزاً  ستايلك  أنها ستجعل  كام 
للغاية. تخييل أن أظافرك تظهر 
صغرية  بلوفرات  ترتدي  وكأنها 

وتتناسق مع باقي مالبسك.
تجربة  يف  ترغبني  كنت  إذا 
يف  »البلوفر«  السويرت  صيحة 
إىل  اتجهي  األظافر،  رسومات 
فهي  الهادئة،  الباستيل  ألوان 
بإمكانها أن تظهرك بشكل جديد. 
شاهدي يف األسفل صور مختلفة 
بصيحة  األظافر  لرسومات 
لتتألقي  »البلوفر«  السويرت 

بستايل عرصي يف الشتاء.

كيف تحصلني عىل 

لوك مرشق يف الصباح 

بدون مكياج؟
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إعداد وحوار

سيزار ميخا هرمز

عىل  عدنان  أخ  نشكرك 

بحرضتك،  للقاء  الفرصة  أتاحتك 

القارئ  تعرف  أن  لك  هل 

والحالة  الشخصية  ببطاقتك 

األجتامعية؟

متزوج  هرمز(  )عدنان  أسمي 

و  أوالد  ثالثة  أبناء،  أربعة  ولدي 

بنت. وحالياً أعمل كمحاسب قانوين 

مسجل يف دائرة الرضائب األسرتالية..

الدراسية  مسريتك  هي  ما 

والشهادات التي حصلت عليها؟

 22 بتاريخ  أسرتاليا  إىل  وصلت 

اللغة  / 1992 وبعدها درست   02 /

اإلنكليزية ملدة سنتني بشكل مكثف 

الدراسة  تكميل  هدف  يّل  كان  ألنه 

وذلك كخطوة أوىل حيث قررت تقوية 

لغتي اإلنكليزية ليك أمتكن من البدء 

درجات  عىل  والحصول  الدراسة  يف 

الجامعة،  لدخول  تؤهلني  عالية 

 TAFE( معهد  إىل  قدمت  بعدها 

املحاسبة  لدراسة    )COLLEGE

وبعدها  سنة  أكملت  كامل،  بداوم 

نتيجة  لفرتة  أتوقف  ليك  أظطررت 

الحالة املرضية لوالدي يف تركيا سافرت 

ليك أعتني به ويف نفس الوقت كانت 

زوجتي  من  أسطنبول  يف  خطوبتي 

ألسرتاليا  رجعت  وبعدها  الحالية.. 

وتزوجت من زوجتي )بسمة هرمز( 

وقد رزقنا الله بأول طفل مارسيل وقد 

درسنا املوضوع مع زوجتي بسمة ليك 

أكمل دراستي وهي كانت مشجعة يّل 

رغم أين كنت أعمل ويّل عائلة وكانت 

التوكل  بعد  يّل  سند  خري  زوجتي 

تكملة  عىل  قدمت  وقد  الله  عىل 

الدراسة وتم قبويل يف جامعة فكتوريا 

)Victoria University( سنة 1998 

قد  كنت  ألنه  الجامعة  يف  قبويل  تم 

درست يف املعهد ودرجايت كانت عالية 

تؤهلني للدراسة الجامعية وأستمرت 

عىل  للحصول  سنوات  ثالثة  الدراسة 

درجة البكارلوريس قسم املحاسبة إال 

حوار مع املحاسب القانوين
عدنان هرمز

جريدة )بابلون( تجري حوارا 

القانوني  المحاسب  مع  شيقا 

)عدنان هرمز( يكشف فيه عن 

الاندماج  في  الناجحة  مسيرته 

كمحاسب  والتفوق  والعمل 

قانوني ناجح في أستراليا 

)شخصية  باب  سيكون 

جريدة  في  ثابتا  بابا  ناجحة( 

خلاله  من  تجري  )بابلون( 

شخصيات  مع  حوارات 

أستطاعت من أن تشق طريقها 

في  مرموقة  مراكز  إلى  وتصل 

إليها  هاجروا  التي  البلدان 

هذه  أجراء  من  والغرض 

نماذج  تكون  لكي  الحوارات 

الجدد  للقادمين  مشرقة 

ويستفاد منها القارئ الكريم.

مع  اللقاءات  هذه  أولى 

الناجح  القانوني  المحاسب 

السيد )عدنان هرمز( 
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أنه تم اعفايئ تقريباً من 4 مواد ألنه 

كنت قد درستهم يف املعهد واختزلت 

يّل  وكان  ونصف  لسنتني  دراستي 

سنة تطبيق وتدريب عميل ولحسن 

الحظ حصلت عىل التطبيق يف قسم 

أدرس  التي  الجامعة  لنفس  املالية 

أكملت  للتطبيق  اكاميل  بعد  فيها، 

سنتي الثالثة )هكذا انهيت الجامعة 

وواحدة  دراسة  ثالثة  سنوات  بأربع 

البكارلوربس  عىل  وحصلت  تطبيق( 

سنة 2001 وبعد اخر أمتحان أتصل 

الجامعة من أجل  املالية يف  يب قسم 

ملعرفتهم  عمل  فرصة  عىل  الحصول 

أماكن  يف  عملت  الوقت  وبنفس  يب 

ومرشف  محاسب  كمساعد  أخرى 

عىل محاسبني يف عدة رشكات أسرتالية 

كبرية  رشكة  حسابات  عىل  ومسؤول 

وخربايت  قدرايت  تطوير  من  وبدأت 

مجال  يف  أكرب  أصبحت  العمل  يف 

بفتح  قراراً  اتخذت  أن  إال  املحاسبة.. 

مكتب محاسبة خاص يب وهو الهدف 

يكون  أن  إليه..  أصبو  كنت  الذي 

  Tax Agent Services مكتب خاص

مشواري  يف  متقدمة  خطوة  وهي 

اعتامداً عىل الخربة يف قانون الرضيبة 

املكتب  أفتتحت  درستها..  الذي 

بدء عميل  رويداً  ورويداً  سنة 2006 

وبدءت  معروفاً  وأصبحت  باالزياد 

اشكل فريق عمل من الشباب و بدء 

بشاب نشط من جاليتنا أسمه روبن 

واليوم مكتبنا يتكون مني ومن أربعة 

شباب من جاليتنا ونحن نعمل كعائلة 

واحدة..

من خالل عملك الحظت أنك 

تنقل خربتك للشباب وتساندهم 

يف شق طريقهم؟

لفرصة  فباإلضافة  بالضبط  نعم 

العمل التي وفرتها للشباب فأين أقوم 

الفرصة  أمنح  قررت  فقد  بتدريبهم 

لشباب من جاليتنا وأساعدهم فأول 

شاب قمت بتعينه هو )روبن( بعد 

ميض سنة لوصوله إىل أسرتاليا وفرت 

له فرصة عمل رغم قلة خربته ووفرت 

له كل الدعم وهكذا بالنسبة للجميع 

من  موظفني  أربعة  لدينا  واليوم 

الشباب من جاليتنا ونشكر الرب أن 

عوائل..  ألربع  املعيشة  يوفر  العمل 

عائلياً  جواً  أخلق  أن  أستطعت  وقد 

الواحد  الفريق  بروح  نعمل  حيث 

كعائلة واحدة فكل واحد منا يشعر 

وهو  مكانه  والعمل  املكان  هذا  ان 

رب العمل وأتعامل معهم كأخ كبري 

بعضنا  ونساعد  كمسؤول..  وليس 

خربة  اكتسبوا  الشباب  البعض.. 

عىل  ويرشفون  يدربون  وأصبحوا 

اآلخرين.. وهذا ما يشعرين بالسعادة 

والفرح. 

هل لعائلتك دوراً يف مشوارك 

ومسريتك؟

دوراً  لعبت  عائلتي  بالتاكيد، 

الدراسة  مرحلة  يف  وخاصة  أساسياً 

فقد  البكارلوريس،  شهادة  لنيل 

مررت مبرحلة صعبة جداً بعد سنتني 

أن  وقتها  يف  قررت  الدراسة  من 

أُوقف كل يشء بسبب صعوبة املواد 

يف  الصعبة  واملصطلحات  الدراسية 

القانوين الرضيبي األسرتايل من ناحية 

أُوقف  أن  قررت  اإلنكليزية..  اللغة 

)كسائق  آخر  ملجال  وأتجه  الدراسة 

للعائلة،  املعيشة  لتأمني  تاكيس( 

يف  كبري  دور  لها  كان  زوجتي  أن  إال 

ذلك الوقت املحرج فنصحتني بعدم 

أخذ قرار قد أندم عليه طول العمر، 

وبالفعل  راحة،  فرتة  بأخذ  ونصحت 

وبعدها  الراحة  من  قسط  أخذت 

أكرب  وعزمية  بهمة  للدراسة  رجعت 

حصلت  بحيث  تحدي  يف  ودخلت 

عىل درجات أعىل.. نعم للعائلة كان 

دور كبري ومؤثر..

هل  ألسرتاليا  وصولك  عند 

تصل  ليك  اهداف  لك  وضعت 

اليها يف مسريتك الناجحة؟ 

البداية،  كانت  كيف  سأحدثك 

مدرسات  أحدى  يّل  وضعته  الهدف 

أول سنة وصول  اإلنكليزية يف  اللغة 

تقوم  املدرسة  فكانت  ألسرتاليا.. 

من  طالب  لكل  أنفرداية  مبقابالت 

أجل اللغة ولكتابة بعض األسطر عن 

ان  تريد  ماذا  فسألتني  طالب..  كل 

أجبتها  أسرتاليا؟  يف  باملستقبل  تكون 

محامي؟  ممكن  فقلت  أعرف؟  ال 

أجابت ملا ال؟ فقلت لها لكنه صعب 

الثانوية  الشهادة  يّل  ليس  ألنه 

اإلعدادية من أسرتاليا؟ قالت ليست 

مبشكلة؟ فقالت ما هي اهتامماتك؟ 

مقدرة  ويّل  القانون  أحب  أجبتها 

باألرقام والعمليات الحسابية!! وعن 
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طبيعتي الشخصية اخربتها أين شخص 

أجتامعي..

قلت  املحاسبة!!  عيل  فأقرتحت 

لها لكن ما هو الطريق؟

أتذكر انها رسمت الطريق يّل ليك 

أكون محاسباً فكتبت هذا ما تحتاجه، 

لغة إنكليزية ثم معهد ثم الجامعة.. 

وبالفعل بدءت بالخطوة األوىل وهي 

أستغرقت  الذي  اإلنكليزية  اللغة 

سنتني دراسة بصورة مكثفة وبعدها 

درجات  عىل  حصلت  وفيه  املعهد 

عالية ثم الجامعة وبالفعل أصبحت 

محاسباً.. 

كيف توافق بني عملك الذي 

يحتاج الرتكيز والعائلة؟

إىل  بحاجة  الحسايب  العمل  نعم 

فرتة  يف  ذلك  إىل  أضافة  عايل  تركيز 

تتطلب  التي  الرضيبة  الحسابات 

فعائلتي  طويلة،  لساعات  العمل 

أقوم  ما  حيث  جداً  متفهمة  عائلة 

به هو من أجلهم ومن أجل دميومة 

كبرياً  معنوياً  دعامً  يدعموين  العمل، 

مرور  مع  ولكن  املسرية،  الستمرار 

مام  خربة  اكتسبوا  الشباب  الوقت 

يتح يّل قضاء وقت أكرب مع العائلة..

ثقة  كسب  أستطعت  كيف 

الزبون؟

أقولها  مقولة  هناك  أن  أكيد، 

وذهبت  مبحلك  كنت  لو  للزبون.. 

ويقدم  يرضيني  مل  فأن  محاسب  إىل 

لن  فأنني  باالرتياح  تشعرين  خدمة 

أرضاء  أخرى،  مرة  له  الزيارة  أكرر 

إضافة  األوىل  باملرتبة  أضعها  الزبون 

النصائح  بتقديم  التعامل  إىل طريقة 

واإلرشادات الصحيحة ناهيك عىل ان 

كل ما أقوم به هو أمام أنظار الزبون 

ويتم بشفافية تامة وأتعامل مع كل 

قضية عىل انها تعود يّل شخصياً وهذا 

نقدم  عنام  راضياً  الزبون  يجعل  ما 

وبهذه  الوقت  ومبرور  الخدمة،  له 

طيبة  سمعة  ملكتبنا  أصبح  الطريقة 

أكرب..  وزبائن  الجالية  أوساط  بني 

التعليقات  أذكر أحدى  ان  أود  وهنا 

يف صفحتنا الخاصة عىل الفيس بوك.. 

حيث علق أحد الزبائن قائالً: "أفضل 

أفضل  الحسابية..  للخدمات  مكتب 

خدمة.. أفضل فريق عمل".

 

واملالحظات  النصائح  ماهي 

الجديد إىل  للقادم  التي تقدمها 

مسرية  له  تكون  ليك  أسرتاليا 

ناجحة؟

التي  واألساسية  املهمة  النصيحة 

عىل  والحصول  الدراسة  هي  أقدمها 

الشهادة يف أسرتاليا هي كام السالح 

الذي تستعمله للكفاح يف هذه الحياة 

وعنائها..  مشقاتها  عىل  وللتغلب 

الشهادة  عىل  والحصول  والدراسة 

الشباب فقط  ليس مقترص عىل فئة 

أنا  للجميع األعامر مثالً  فهو مفتوح 

وكان   1998 سنة  الجامعة  دخلت 

يّل  كان  لكن  سنة   25 أنذاك  عمري 

أدرس  ليك  وعزمية  وأرصار  طموح 

سهلة  أسرتاليا  يف  والدراسة  واكمل.. 

واملستلزمات  املتطلبات  كل  حيث 

لها متوفرة كل ما تحتاجه هو اللغة 

مثاالً  اعطي  ليك  هنا  اإلنكليزية... 

عىل ذلك، الشاب )ميالد( من فريق 

العمل يف مكتبنا الذي تعب واجتهد 

البكارلوريس يف  وحصل عىل شهادة 

املحاسبة علامً أنه مل يولد يف أسرتاليا 

من  اإلعدادية  شهادة  له  يكن  ومل 

سيتسائل..  يقرأ  فالذي  أسرتاليا.. 

من  متكنوا  وميالد  عدنان  كان  أن 

الحصول عىل الشهادة والعمل فلم ال 

واألم(  )األب  العائلة  أيضاً؟ وعىل  أنا 

للدراسة  وتشجعيهم  األبناء  توجيه 

من أجل مستقبل أبنائهم..

كلمة أخرية تود أن تقولها؟

أمتنى لجاليتنا كل الخري والصحة 

ونساند  ندعم  أن  وأمتنى  والسعادة، 

اآلخر،  بيد  يدنا  ونضع  لآلخر  أحدنا 

وكل واحد منا يقدم املساعدة املمكنة 

األصعدة  كافة  عىل  الجالية  ألبناء 

)ثقافياً، معنوياً.. ألخ(.. وبعون الرب 

يف  مرشق  مستقبل  لجاليتنا  سيكون 

الذين  الشباب  خالل  من  البلد  هذا 

الجامعات  يف  يدرسون  وهم  أراهم 

املناصب  يف  تعبهم  مثرة  ويحصدون 

وحرص  والوظيفة.  العمل  ويف 

أن  أود  كام  أبنائهم.  عىل  العوائل 

أشكر )مجلة بابلون( وأمتنى لها كل 

التوفيق للعمل الطوعي غري الربحي 

الذي تقوم به من أجل الجالية لنرش 

الثقافة والتوعية.. 
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بسنة  الحمل  برج  مواليد  يتمتع  الحمل:  
مع  الكبرية،  واالنجازات  بالنجاحات  مفعمة 
الحد من الضغوط التي أثقلت كاهلهم السنة 
سنة  تكون   2016 السنة  أن  كام  املاضية. 
الحمل.  ملواليد  والجذرية  الكبرية  التغريات 
اإلنجازات، ومن  العديد من  يحققون  مهنياً 
الناحية العاطفية تكرث فرص االرتباط، سواء 
للعازبني أو املرتبطني الذين يكللون عالقتهم 
تحسنا  تشهد  املادية  أوضاع  كذلك  بالزواج. 

ملحوظا هذا العام.

أبراج 2016

سنة  ستكون  الثور،  برج  ملواليد  الثور: 
عىل  والصعوبات  واملشاكل  التحديات 
مختلف األصعدة، بدءا من العمل وصوالً إىل 
كثرية  مشاكل  سيواجهون  الشخصية.  الحياة 
الحذر  منهم  يتطلب  ما  عملهم  مجال  يف 
خص  ما  يف  كذلك  الترسع.  وعدم  واالنتباه 
الناحيتني العاطفية والصحية، فهام يحتاجان 
إىل وعي كبري من قبل مواليد الثور، إذ ستقع 
بعض املشاكل بني الرشيكني، يف حني يشعر 

املواليد ببعض األمراض 

واالزدهار  والفرح  الحظ  سنة  الجوزاء:  
ملواليد برج الحوزاء، فهي تحمل لهم العديد 
يف  األصعدة.  مختلف  عىل  الغنفراجات  من 
الجوزاء  برج  مواليد  سيسمع  السنة،  هذه 
العديد من األخبار السارة سواء مهنياً حيث 
يلتقي  حيث  عاطفياً  أو  الرتقيات،  ينالون 
العازبون برشكاء جياتهم ويتكلل الحب بني 
املرتبطني بالزواج. أما صحياً، فيتمتع مواليد 

برج الجوزاء بالصحة السليمة.

مواليد  إىل  بالنسبة   2016 عام  الرسطان: 

لهم  الجيدة  بالفرص  مليئة  الرسطان  برج 

إن أحسنوا استغاللها... وسيكون عاماً جيداً 

نسبياً ملواليد الرسطان عىل الرغم من أنهم 

يواجهون بعض املشاكل والصعوبات خالل 

العام. أما الصيف فهو فصل املفاجآت لهم.

منه  األول  النصف  يف  يتمتعون  األسد:  
أبرزها  نواٍح عديدة  بالنجاحات والتفوق يف 
مواليد  املقابل، عىل  يف  لكن  املهني.  املجال 
يف  املسؤولية  بحس  يتحلوا  ان  األسد  برج 
من  العديد  منهم  يتطلب  كونه  العام  هذا 
وعىل  مرحلة  من  أكرث  يف  الصعبة  القرارات 
والتمتع  الحذر  فعليهم  صعيد،  من  أكرث 

بالوعي للظروف املحيطة بهم.

الكثري  لهم  يحمل   ،2016 عام  العذراء: 
الكثري  من  ويتخلصون  االنفراجات  من 
ومعقدة،  عالقة  كانت  التي  املشاكل  من 
أهدافهم  لتحقيق  كبرية  بقوة  لينطلقوا 
أن  عمر  ترى  العام،  هذا  يف  وأحالمهم. 
مواليد برج العذراء يحمل التقدم والتطور 
واالززدهار ملواليد العذراء، وقد يصل بعض 

منهم إىل مراتب ومناصب جد عالية.

امليزان:  هو عام االسرتخاء والراحة ملواليد 
النصف  أن  من  الرغم  فعىل  امليزان.  برج 
األول من السنة يكون متعباً ومخيباً ملواليد 
هذا الربج، إال أن الوضع يتغري يف النصف 
اإلزدهار  إىل  ليتحول  السنة  من  الثاين 
العراقيل  من  التخلص  وبالتايل  والنجاح، 
أهدافهم.  إىل  الوصول  من  متنعهم  التي 
املهمة  الفرص  من  العديد  أمامهم  تفتح 
التي يجب عليهم حسن استغاللها للوصول 

إىل ما يطمحون إليه.

العقرب: العام 2016 بالنسبة إىل مواليد برج 
العقرب يحمل لهم العديد من القلبات بني 
النجاح والفشل، والفرح والسعادة، فهو عام 
التقلبات بامتياز فعىل الرغم من أن مواليد 
اإلنجازات،  من  العديد  يحققون  الربج  هذا 
يتوقعونه  ما  مقابل  يف  تبقى صغرية  ولكنها 
وما يطمحون إليه. يف النصف الثاين من العام 
2016، يشهد مواليد برج العقرب النجاحات 
األول  النصف  أكرث من  واملكافآت  والرتقيات 

الذي يكون يف ضغط العمل أشد وأقوى.

القوس: يف ما يخص مواليد برج القوس، هو 
عام ناجح ومشجع لهم، يحمل لهم العددي 
انتظروها.  طاملا  اليت  الذهبية  الفرص  من 
ولكن عىل الرغم من كل ذلك، ال بد من أن 
ولكن  العام،  خالل  املشاكل  بعض  يواجهوا 
الكايف  والوعي  باملسؤولية  التحيل  عليهم 
التخاذ قرارات مصريية هذا العام. وسيعيش 
القوس تجارب عديدة تكسبهم  مواليد برج 
الخربة واملعرفة والنضج إىل حد كبري. القوس 

نزيه يف الحب لكنه يكره اإلرتباط.

العام  من  حال  أفضل   2016 العام  سيكون 
برج  مواليد  إىل  بالنسبة  املنرصم   2015
والنجاح  اإلزدهار  لهم  يحمل  وأن  الجدي، 
الناحية  خصوصا  األصعدة،  مختلف  عىل 
الكثري منهم  ينال  والعاطفية، حيث  املهنية 
يجتاز  حني  يف  بها،  حلموا  التي  الرتقيات 
عىل  املشاكل  من  الكثري  منه  اآلخر  البعض 

املستوى العاطفي.

إىل  بالنسبة  املتوقعة  غري  األحداث  عام  هو 
من  حالة  يعيشون  فهم  الدلو،  برج  مواليد 
املهنية  األصعدة،  مختلف  عىل  التغريات 
واالجتامعية والشخصية. ولكن عليهم الحذر 
التي  الضغوط  فكرثة  الصحية،  الناحية  من 
بعض  يف  ستنعكس  العام  خالل  يعيشونها 
والنفسية.  الجسدية  صحتهم  عىل  األحيان 
وتكون  اإلجتامعية،  املواليد  عالقات  تتحسن 
تحقيق  لجهة  وحساسة  جقيقة   2016 سنة 

األحالم والطموحات.

برج  ملواليد  والنجاح  التقدم  سنة  هي 
أبواب  لهم  تفتح  العام  هذا  يف  الحوت. 
الجيدة  الفرص  كل  أمامهم  وتتاح  النجاح، 
تكرث  وطموحاتهم.  أحالمهم  إىل  للوصول 
وينعم  والنجاحات  األفراج  السنة  هذه  يف 
واالزدهار.  والراحة  بالهدوء  الحوت  مواليد 
تشهد  لديهم  العاطفية  الناحية  أن  كام 
بالزواج  منهم  البعض  ويفرح  كبرياً  تطوراً 

برشيكهم.
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بقلم: الشاعر سمري زوريشعر كلداين
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Chaldean Language / Lesson 1
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إعالنات

شكر وتقدير لجميع أصحاب األعامل التجارية التي ساهمت بالتربع والتعاضد مع إصدار هذه املجلة
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شكر وتقدير لجميع أصحاب األعامل التجارية التي ساهمت بالتربع والتعاضد مع إصدار هذه املجلة

إعالنات

Aras Sadik
Managing Director

A     Shop 52 Roxburgh Park Shopping Centre
        Roxburgh Park  VIC  3064
P     9333 7999
F     9333 7729
M    0433 268 929 
E     aras@meagroup.com.au
W    www.melbourneestateagents.com.au




