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 كاظم فنجان الحمامي
 

ات أل  الحضاااي أسساالا نالاا ال ,الساالميالالن أحفااا  نحاان أننااامااا خ فاالي  والااد لخ جاا ا  فالااد 
الااي م فااي حققاالا فااي االااي البالاام الباا  المااالل  مااا لاام الحققااد  ف, البشاايالج جناالد لا ر اليافاا الن

 .العولم لالفنلن لاآل اد
 

اآلن  نا   نعاال  آخي السانالنلخ القبود المنطق أننا ل وى الي م مان مايلي  لما خ الص الد العق 
 اساتلطني فاي اامااكن التانقطن ل, (نلي) بالسلميالج لتعني (ألي) مقتيبات العاصمج السلميالج

 اازمناجفاي  إلالادمان  لن أن نحقاق  شاي معشااي التحضاي لالتما ن الا ر تلصاولا , أج ا نا افاله
 .الغابية

 
, (جناج المساتبميالن)الم النج التي ز ملا أنهاا , ( ر الاي)يى بائسج فايج أسلاي نعال  اآلن في ال

 ناا  تقاااط   (اللاحااج)فعوقاالا للحااات الجنااج المز لمااج  وااى حافااات مكبااات القمامااج فوااي جسااي 
( الزالااالية) حااال  مااا يجات نشاااي ااميالكاااان بكناااات  يباااانهمبااام , الناصااايالجطيالاااق شاااالل  ل

تا  )ل ا يل ا مكي الن بع ما طمسالا اسام , مفالبهم الفبالبجلمق سج بفنبشلا اايض ا, المهجلية
 (.طوال )فصاي اسمد , (الوحم

 

 
 

 ن  (Samuel Kramerصاملئال  نلح كيالمي )ى ما كتبد ال كتلي  و الكيالم لل اطو  القايئ
مان  ال  الصا مج بسابد  ا ا البالن  لساقط مغشاالاع  والاد, ابتكايات أج ا نا في  صلي م ال  بالج

تلصاا  إلالااد أجاا ا نا الباا  مئااات القاايلن فااي الطااد لالهن سااج لالبنااا  لالزيا ااج  بااالن مااا ,الشاساا 
فااي  ناااتياجعنااا لتقهقينااا لتفوفمياحاا  لبااالن , لالصاانا ج لالملحااج لالتجاااية لاو اية لالتنظااالم

 .العصلي المظومج
 

اكتشااافاع لابتكاااياع لانجااازاع ماان اخنجااازات ( 93)نحاال  شااموت, الائمااج طلالوااج( كيالمااي)لقاا  كتااد 
التااايالي الباا أ )فااي كتابااد الملساالم ( كيالمااي)تطاايق لهااا . ساابقلا فالهااا الشااعلد لااماام ,عظالمااجال

 :ن كي منها, (History begins at Sumerبسلمي 



 
 
, العملالااج لالاازلايق الكبالااية نلصاانعلا السااف, أن الساالميالالن أل  ااالاالام الاا الن يكباالا البحااي

ي مفطاا)لأل  مان صانعلا الميسااة . لسامالكجلمن ال اف  باالجول  ا, ل وفل ا من الفايج بالقاي
, لأل  ماان يساام المسااالح الملحالااج فااي  اايض البحااي, (أنكااي) ل اام الاا الن أطوقاالا  والااد, (الساافن

لغطس تحت الما  باخستعانج بأكالاس الهلا  المصنل ج من جو  الأل  من تعوملا فنلن الغلص ل
, كلاكاد ل يفالا النجالم لالمجاياتف يسلا حيكج ال, لأل  من تعوملا مبا ئ  وم الفوح, الما ز

 اآلن بالمقاينااج ماا  صااليتها الموتقطااج% 06لصااوت إلااى  متنا الااج ليسااملا القبااج الساامالالج ب الااج
ليصا لا , لأل  من لضعلا التقلالم الشمسي لالقمير, بلاسطج التوسكلبات اخلكتيلنالج العملالج

 .ال  الفصل  اايبعجلتببلا ملا , لشفصلا اابياج السمالالج, ملا ال  الفسلي لالكسلي
 
لصنعلا المياالاا العاكساج مان , السلمياللن أل  اااللام ال الن صنعلا الع سات المقعية لالمح بجف

 ملصانعلا منهاا فسلساه, ل ام أل  ااالالام الا الن اكتشافلا المعاا ن, لاليماا  البيكانالاج  الكيالستا
ا  واى بقالاج ااالالام فاي للالالتف, لا السابائح ال  بالاج لالفضاالجلساك  , لمعاللهم لأ لاتهم لأساوحتهم

, لخ الااج البتاااية بأجماا  صاالي الصاانعلا الساااللي الف, صااالا ج الحوااي الميصااعج المجاال يات
ماان  نساالججلصاانعلا اليماااح لالفناااجي لالاا يلد لااصاافا  لالسلساا  لالباا خت الحيبالااج الم

 .اسالي لالسللماالاني النحاسالج لالفلخ الج لالملتفننلا في صنا ج ل, الحوقات الفلخ الج الصغالية
 

لمعالجاج , لألج لا مبا ئ طد اامياض النساائالج, أسس  ولم الطد أل  من لض  السلمياللن
لشاال لا , لطاد اا شااد, لااماياض النفساالج, لجياحاج الجمواج العصابالج, لطد ااسنان, العقم

 .ل يفلا الحجي الصحي, لألطفا  لالنسا : المستشفالات التفصصالج المنفصوج
 



 ل )للضعلا  يجاات الساوم الملساالقي , لالسلمياللن أل  اااللام ال الن يتبلا المقامات الصلتالج
لأل  من شك  فيق اونشا  ا ا  التياتال  لالتيانالم فاي , (سي –خ  –صل  –فا  –مي  -ير  –

 .  المعاب  لاخحتفاخت
 

 
 

ال لالاج لا الساا ات البام صامم, لضابطلا التلالالتاات الزمنالاج, لالسلمياللن أل  مان صان  الساا ج
ماي أنهام أل  لالسكا  صااملئال  كيال. لاولاد أالنكاي ,قلشها المببتج في سا ج الال  لسيجلن اال بن

لاساااتعمول ا فاااي , فصااامملا الطاااائيات, ااالااالام الااا الن  يفااالا الطالااايان لالتحوالاااق فاااي الفضاااا 
با  مصانل ج لالصفلا بهاا حصالن أ ا ائهم بقنا ,بم صنعلا الطائيات الحيبالج, الجلالج مسلحاتهم

 .اي الفزفالج السمالكجمن البايل  المضغلط في الجي
 

 لالأل  ماان  بغاا, ابقاااي لاا نااام لالجاااملساأل  ااالاالام الاا الن  جناالا الطالاالي ل لالساالمياللن
لأل  ماان  يفاالا  ااز  ااصاالاي , قائاادااحزمااج لالساايلج لااح الااج لالح لاالجواال  لصاانع

 . السجا لصنا ج  الفالاطجلابتكيلا مع ات , لحاللانالجا
 

لأيساالا اللا اا  العاا   , لكتباالا القاالانالن, الساالمياللن أل  ااالاالام البشاايالج الاا الن ساانلا الشاايائ 
لأل  الاا الن أبيماالا , ل قاال  اوالجاااي لاخسااتئجاي, لنظماالا  قاال  البالاا  لالشاايا , لاونصاااي

أل  ل ناا  م , اختفاالالااات البانلالااج لبيلتلكاالخت التعااالن المشااتيح ماا  ااالاالام المجااالية لهاام
لأل  مان , البا  الماالل  4006إلاى  با  الماالل ال 4062حكلمج  المقياطالج منتفبج في الفتية من 

لشاال لا , لألجا لا النظاام المصايفي, أسسلا صنا الق الي االاج اخجتما الاج لالضامان اخجتماا ي



, ل ام أل  مان ساجولا البالاناات الشفصاالج لونااس ¸لمنتجعات النقا اج لكبااي السان, امملجئ ااالت
  .ل  من أص يلا شها ات المالل  لوملالال  الج ال ةلأ
 

لكتباالا القصااائ  اليبا الااج , (الاا ايمي)الساالمياللن أل  ماان كتباالا القصااائ  البنائالااج المفتصااية 
التاي كتبات أللاى الصاائ  ا , (آن  ا الل  آناا) ي الشاا ية , لظهيت فالهم أل  شا ية, (اابل الج)

 (.ناأالنل)ل أ( حنلنج) انالج لوتعبالي  ن حبها امها اللج
 

 
 

لصااامملا النااالات , تااايد الاااير مقااالا ل ,أل  ااالااالام الااا الن نظمااالا النااالات الساااقيالسااالمياللن 
لأل  مان , فزانات حفظ المالا  الصالحج لوشايد لالأل  من شال , البقالوجالففالفج لمالا  التصيالي 

أنظماااج العااالاز  الحيايالاااج  لالأل  مااان اكتشاااف, اساااتفيجلا المالاااا  الجلفالاااج مااان بااااطن اايض
تلالالتاات حايم اايض حا  لا ل, في الحقل  لالمازايد لأل  من ح  لا ملا ال  الب اي, المائالجل

 .لملا ال  الحصا  لالتسلالق, لإ  ا  ا
 

, بفااط الاا  ( صاااملئال  ناالح كيالمااي) الكبالااي كتبهااا المااسي  ,توالاا صاافحات فالاا ة ماان ماضااالنا ال
 .مياكز العومالج ال للالج ميات   ةللأ ا ت نشي ا ا

 



, لابتكااياتهم البا  أكباي مان ساتج آخي  اام ل     ي انجاازات أجا ا نا, المشيق نا  ا  ل ماضال
أحفاااا   لكالاااي العاااال , لاليالاااي جواااج التحضاااي لالتمااا ن لالتطااالي  مااان الالااالم نحااان نقاااي فاااأالن

, (البطحج)ل, (الطاي)ل, (اوصلح)ل, (سال  فال )ل, (القوعج)ل, (الفجي)اآلن في م ن  السلميالالن
, (اليفااااا ي)ل, (الجباااااال )ل, (الشااااطية)ل, (الغااااياي)ل, (فضااااوالجال)ل, (كيمااااج بنااااي سااااعال )ل
بالمااا ن  البائساااج إ ا ماااا اللينااات مااا نهم( النصاااي)ل, (الفهااال )ل, (سااالق الشاااالل )ل, (ال لاالاااج)ل

الليناات بالماا ن الفوالجالااج التااي  مااا أل إ ا. بمئااات القاايلن   ظهاايت بعاا  ماا نهمالتااي , االيبالااج
 . فقط ظهيت  وى سطح اايض الب  بضعج  قل 

 
 يبنا مسنا الضي لأنت أيحم الياحمالن

 
 


